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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 
 

Stav v září 2015:  ZŠ speciální 13 tříd,  PS ZŠS 1 třída,  ZŠ praktická 12 tříd a PrŠ  2 třídy, 

(28 tříd).   

Celkový počet žáků v září na jednotlivých školách: (262+5 ) 

ZŠ speciální:    80 + 5 

ZŠ praktická:   159 

PrŠ:                   23 

Během školního roku se několik žáků přihlásilo i odhlásilo. 

Celkový počet žáků v červnu: (296)                         ZŠ speciální:    6 + 80 

 +12 angličanů/1 vychází                                            ZŠ praktická:   188 

                                                                                       PrŠ:                   22 

Od 2. pololetí byla otevřena nová 1. třída ZŠP. 

 

Většina žáků je z Mostu, 40 žáků dojíždí (Bílina 4, Bečov 4, Braňany 1, Litvínov 2, Obrnice 

22, Žízelice 1,  Moravěves 1, Lužice 1, Vršovice 1, Chomutov 1, Lom 1, Janov 1). 

 

V PrŠ ukončili vzdělávání  během školního roku 2 žáci, závěrečné zkoušky se v letošním 

roce nekonali. 13 ti žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 rok ze zdravotních důvodů a 

s ohledem k jejich postižení. 

 

Vychází: 50 žáků,  do odborných učilišť bylo přijato 33 žáků , z toho 6 žáků pokračuje ve 

vzdělávání v naší PrŠ a 8 žáků v PrŠ Litvínov, 17 žáků se zaeviduje na ÚP; 5 žákům byla 

prodloužena školní docházka. 

 

Integrovaní žáci a žáci s IVP: v letošním školním roce jsme měli 23 integrovaných žáků (13 

ZŠS, 8 ZŠP, 2 PŠ), 4 auti třídy s 19 žáky; 69 žáků se vzdělávalo podle IVP; spolupráci 

s příslušnými SPC zajišťovala zástupkyně Bedrnová. K těmto žákům bylo přiděleno 16 

asistentů pedagoga + 4 AP z ÚP na VPP. 

Za celý školní rok provedlo vedení školy 60 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné 

větší nedostatky.  Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo celkem 35  z toho 9 na 

2. stupni; 22 na 1. stupni ZŠP a 4 v ZŠS 

 

Během školního roku pracovala na škole 3 metodická sdružení – MS ZŠS pod vedením 
pí.uč. Gregorové; MS 1.-5. ZŠP pod vedením pí.uč. Bednárové, a MS 6.-9.ZŠP + PŠ pod 
vedením pí.uč. Machové. MS se scházela pravidelně i operativně, projednávaly se úkoly 
vyplývající z celoročních plánů především pedagogicko organizačního charakteru.  

MS ZŠS se sešlo na začátku školního roku a v průběhu školního roku proběhlo několik 
krátkých operativních schůzek. Na schůzkách MS byly projednávány organizační 
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záležitosti, informace k projektům, metodické postupy, nové učebnice a pracovní listy, 
poznatky ze školení, pokyny k vyplňování Bakaláře. Aktuální záležitosti řešilo MS převážně 
elektronickou poštou, což se velice osvědčilo. Ve všech třídách se pracuje s iPady, které 
výrazně přispívají ke kvalitě a efektivitě výuky. Ve všech ročnících již byla realizována 
výuka podle nového ŠVP. Proběhlo několik vzájemných hospitací a ukázkových hodin. TU 
spolupracují s jednotlivými SPC, s výchovnou poradkyní ve škole, s metodikem prevence, 
koordinátorkou environmentální výchovy a ICT koordinátorem. 

Všechny paní učitelky ZŠS se zúčastnily školení Zdravotní tělesná výchova. Poznatky ze 
školení využívají hlavně v hodinách TV a PoV. 

Třídy ZŠS se zúčastnily celoškolních projektů – CANISTERAPIE, DRAKIÁDA, VÁNOČNÍ 
PEČENÍ, VÁNOČNÍ VÝSTAVKA, MASOPUSTNÍ REJ, VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA, REJ 
ČARODĚJNIC, PSÍ OLYMPIÁDA, ŠKOLNÍ REKORDY a ŠKOLNÍ AKADEMIE. Zapojili jsme se do 
environmentálních projektů – např. OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, TŘÍDĚNÍ ODPADU, 
SBĚR PAPÍRU A VÍČEK, SBÍREJ TONER, DEN ZEMĚ, RECYKLOHRANÍ. 

V letošním školním roce jsme se zapojili do mezinárodního projektu H.O.R.S.E., který je 
určen dětem s poruchou autistického spektra a je zaměřen na rozvoj komunikačních a 
socializačních dovedností těchto dětí. Proto naši žáci vyjížděli 1x týdně na hipodrom. 

Většina tříd ZŠS se také aktivně zapojuje do jednorázových akcí na škole. 

V průběhu školního roku jsme s dětmi navštěvovali představení Divadla rozmanitostí a 
Městského divadla. Také jsme několikrát navštívili Městskou knihovnu. V rámci projektu 
Celé Česko čte dětem se žáci ZŠS poprvé aktivně zúčastnili čtení s paní knihovnicí Jitkou 
Jílkovou. 

Na ZŠS byla umožněna praxe studentům středních škol. V rámci praxe byly dětem 
poskytovány např. masáže. Studentky SpgŠ připravily pro naše děti také mikulášskou 
nadílku. Výuku v některých třídách viděly účastnice logopedických kurzů. 

V závěru školního roku jsme podnikli vzdělávací výlety do Zooparku v Chomutově a do 
Zoo v Praze. 

MS ZŠP pro 1. stupeň  se scházelo pravidelně a operativně. V letošním školním roce se 
uskutečnily 3 metodické schůzky, ale učitelé si předávali další potřebné aktuální 
informace neformálně, v dennodenním kontaktu. Na metodických schůzkách byly 
projednávány organizační záležitosti, vyměňovány pedagogické zkušenosti a současně si 
zde učitelé předávali informace z akcí, pořádaných v rámci DVVP. Stálá pozornost je 
věnována plnění školního vzdělávacího programu a s tím spojené úpravě tematických 
plánů. Některé tematické plány proto byly na základě předchozích zkušeností upraveny v 
souladu se školním vzdělávacím programem. Běžnou součástí výuky se stalo využívání 
iPadů, interaktivní a multimediální učebny. Na školní zahradě je využívána přírodní 
učebna ,,Školička v přírodě“. Tradičně je využívána a pravidelně doplňovaná Burza 
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výukových materiálů, která je umístěna na školním webu a školní knihovna pro společnou 
četbu knih. 

Průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace. Pro rodiče byly připraveny ukázkové 
hodiny v tzv. ,,Otevřeném vyučování“. Zákonní zástupci možnost vidět své dítě ve 
vyučování vítají a projevují zájem o účast. 

Učitelé průběžně spolupracují s odbornými poradenskými pracovišti. Úzká a účinná 
spolupráce je uvnitř školy s výchovnou poradkyní, metodiky prevence soc. pat. jevů, 
koordinátorkou environmentální výchovy a koordinátorem ICT. 

Žáci všech tříd prvního stupně se zapojovali do těchto aktivit: 

DRAKIÁDA, ČERTICE ZDOBÍ STROMEK, VÁNOČNÍ VÝSTAVA, ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ POD 
STROMKEM, MASOPUSTNÍ REJ, REJ ČARODĚJNIC, MÁŠ PRÁVO ŽÍT V BEZPEČÍ, VÍTEJTE A 
OCHUTNÁVEJTE, VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ 
TURNAJE, BESEDA S HOKEJISTOU JIŘÍM ŠLÉGREM, ŠKOLNÍ AKADEMIE. V oblasti péče o 
životní prostředí a environmentální osvěty se žáci všech tříd aktivně zapojovali do 
projektů: TŘÍDĚNÍ ODPADU + SBĚR VÍČEK, RECYKLOHRANÍ, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, 
BIOODPAD – ODPAD PLNÝ ŽIVIN, ZDRAVÁ PĚTKA. V oblasti péče o životní prostředí se žáci 
5. ročníku úspěšně zúčastnili celostátní soutěže ZELENÉ KILOMETRY. Škola je zapojena do 
celostátního projektu na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti ,,Celé Česko čte dětem“. 
Pedagogičtí pracovníci se podíleli na přípravě a realizaci celoškolních projektů a dalších 
akcí pro žáky. V této části zprávy bych chtěla vyzdvihnout školní projekt ,, Obchodní 
centrum očima dětí“, kdy žáci měli k dispozici papírové makety domečků a na základě své 
představivosti a kreativity ztvárnili konkrétní obchod nákupního centra. Domečky byly 
následně vystaveny v obchodním centru Central v Mostě a celá akce měla velký ohlas u 
mostecké veřejnosti. Další významná akce byl školní projekt k 700. výročí narození Karla 
IV. Žáci se od počátku dubna do poloviny května v hodinách českého jazyka, matematiky, 
člověk a jeho svět, ale i v dalších předmětech, zejména pak ve výtvarné výchově a 
pracovních činnostech, seznamovali se životem a významem Karla IV. Svou kreativitu a 
představivost pak výtvarně zpracovali. Ze vzniklých výtvarných děl následně vznikla hezká 
výstava v atriu školy. 

V průběhu školního roku navštěvovali žáci se svými učiteli Městskou knihovnu v Mostě a 
kulturní představení v Divadle rozmanitostí. 

Tak jako v předcházejících letech i letos na 1. st. ZŠP vykonávali odbornou pedagogickou 
praxi studenti středních a vysokých škol. 

Během školního roku proběhly 3 schůzky metodického sdružení 2. stupně ZŠP a PrŠ za 
přítomnosti vedení školy a všech členů. 

Na začátku školního roku se členové MS věnovali organizačním záležitostem a to: 

- Vzájemná konzultace a informovanost o nových metodách výuky. 
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- Spolupráce paralelních tříd – sjednocení úpravy sešitů, zadávání domácích úkolů, 
opravování gramatických chyb v předmětech – P, Z, Ch, F, Ov, D, Nj, I, Hv. Domluvili se na 
vedení dokumentace, zápisů do TK, žákovských knížky a notýsků. 

- Předávání zkušeností – vzájemné hospitace. 

- Spolupráci s výchovnou poradkyní, metodiky prevence, koordinátorem enviromentální 
výchovy, ICT, ostatními MS a vedením školy. 

- Dohodli se na předávání informací a poznatků z akcí pedagogických center – DVPP. 

- Učitelé si stanovili časové úseky jednotlivých okruhů učiva ŠVP – měsíčně, dohodli se na 
způsobu prověřování učiva. 

- Upozorňování na sběr papíru, víček a třídění odpadu. 

Další schůzky MS byly věnovány: 

- Seznámení s novými učebními pomůckami. 

- Seznámení s projekty z oblasti enviromentální výchovy. 

- Plnění úkolů z pedagogické rady. 

- Informacím o programu Bakalář. 

- Ukázce pracovních listů, prezentací, testů a textu k přírodopisu a k dějepisu. 

- Informacím o projektech k 700. výročí narození Karla IV.. 

- Řešení dohledů na chodbách během přestávek. 

- Při každé schůzce byli učitelé vyzváni k plnění plánu vzájemných hospitací. 

Všechna metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou 

environmentální výchovy, s metodičkou prevence i s koordinátorem ICT.   

 

Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové MS pracovalo průběžně 

během celého roku formou společných setkání a individuálních konzultací. Náplní 

schůzek bylo předávání informací z odborných seminářů, principy práce se žáky s PAS, 

možnosti alternativní komunikace. Proběhl také workshop na téma „Počty“, kde jsme si 

předaly velké množství materiálů a nápadů na pomůcky. 

 

Metodické sdružení Bakalář pracovalo průběžně během celého školního roku. Schůzek se 

účastnili správci programu i třídní učitelé. Správci programu kontrolovali data podle plánu 
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MS a podle závazných termínů – podzimní sběr dat, kontroly před tiskem výpisu 

z vysvědčení, jarní sběr dat, přihlášky a zápisové lístky, kontroly dat před tiskem 

vysvědčení; upravovali sestavy pro tisky, jejich editace a příprava. Učitelé probírali témata 

na kartě žáka - záložky Matrika, Další, Poznámky (úprava dokumentace, kontrola údajů, 

opravné zkoušky, tisk výpisů vysvědčení, specifické údaje). 

  

Předmětová komise pracovních činností, kterou vede pí. uč. Šašková se scházela 
pravidelně a řešila aktuální práce na školním pozemku. Akce pracovních činností, 
naplánované na tento školní rok, byly úspěšně splněny: 

Drakiáda - Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda. Žáci ZŠS a 1. až 4. 
třídy ZŠP se shromáždili v tělocvičně, kde probíhaly soutěže. /Skládání a malování draků, 
házení míčků a kroužků na dračí hlavu). V 11 hodin se všichni žáci přemístili před budovu 
školy, kde následovalo na louce vlastní pouštění vyrobených i zakoupených draků. Všichni 
soutěžící byli odměněni diplomem, sladkostí a drobnou maličkostí. (www.specmo.cz - 
drakiáda) 

Vánoční a velikonoční výstavka - obě výstavky byly opět velmi pěkné. Naši žáci vyrobili v 
hodinách pracovních činností mnoho krásných výrobků. (www.specmo.cz projekty- 
výstavky) 

Projekt -Vánoční pečení - Snad všichni žáci naší školy před vánocemi upekli v naší školní 
kuchyňce nějakou dobrotu. (Více na www.specmo.cz – projekty) 

V rámci hodin pracovních činností - učitelé se žáky připravili krásné masky, jak na 
„Masopustní rej“, tak na „Rej čarodějnic“. Přišlo velké množství nejrůznějších masek. 
Všechny byly moc pěkné a vydařené. Maskovaní žáci plnili úkoly na osmi stanovištích. Za 
odměnu dostal každý účastník pěkný obrázek a za splněné úkoly razítko. Na závěr prošel 
průvod masek školou.(Více na www.specmo.cz – projekty) 

Školní projekt „Zručné dílny“ Soutěže zručnosti žáků 6. až 9. tříd proběhly v měsíci leden a 
únor. Cílem byla nejen výhra v soutěži, ale také prověření jejich manuálních schopností, 
zvýšení sebevědomí, spolupráce a soutěživost, kreativita a motivace ke kladnému vztahu 
k manuální práci. (Více na www.specmo.cz – projekty) 

Školní sběrová akce: Také v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru 
papíru a víček od PET lahví. Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských 
papírů, kartony, knihy i smíšený papír (jako obaly od mouky, plata od vajec apod.) nosili 
do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky PŠ. Zapojili se i zaměstnanci školy. Za 
získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok.  

Papír – 2910 kg (5 088Kč); víčka – 120 kg (420 Kč) 
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Ekologické aktivity - v rámci hodin pracovních činností jsme vynášeli tříděný odpad ve 
třídách, učebnách a kancelářích – papír, plast a kompostovali jsme bioodpad ze školní 
kuchyně a školní zahrady. Probíhala péče o květiny ve vestibulu školy i o rostliny na školní 
zahradě. 

Světový den životního prostředí - týdnu od 6. 6. do 10. 6., v rámci hodin pracovních 
činností, si žáci 2. stupně povídali o životním prostředí, o ochraně vody, půdy a o 
znečišťování ovzduší. Žáci pak uklízeli odpad jak před školou, tak i na školním pozemku, 
hrabali, zametali, zalévali, okopávali, odplevelovali a tak pečovali o naši zeleň. (Více na 
www.specmo.cz) 

V letošním šk. roce opět probíhala polytechnická výuka našich žáků 8. a 9 tříd na Střední 
škole technické Most – Velebudice. Chlapci pracovali pod odborným vedením učitelů 
odborného výcviku. Praxe jim přinesla výbornou přípravu na budoucí život, jsou lépe 
připraveni na přechod ze ZŠ na Střední odborná učiliště. 

Školní zahrada: 

V letošním školním roce se provedla rekonstrukce pultů ve skleníku. Staré desky byly 
zlikvidovány a byly dány nové plastové desky. Boky pultů byly v rámci projektu barevná 
škola natřeny. Nyní se již naváží do pultů nová prosátá zemina. 

Ve skleníku byly sjednoceny hadice na pitnou a dešťovou vodu a tyto byly opatřeny 
potiskem. 

Všichni žáci naší školy mají na školní zahradě záhonek, o který se starají. Záhony jsou 
pravidelně odplevelovány. Jsou označeny veselými barevnými cedulkami 

Žáci vyšších ročníků na jaře připravili záhony pro nižší ročníky. Dívky z 9. třídy vysely a 
vysadily nové bylinky, které spolu s levandulí lékařskou tvoří jeden celek. Byly dány 
plastové obrubníky kolem záhonů levandulí. 

V letošním roce opět většina učitelů dala na záhon dýně, které by měly zabránit 
prorůstání trávy. Záhony, na kterých nejsou dýně, budou v době prázdnin přikryty 
plachtou. 

Projekt „Dáma“ - chlapci v dílnách vyrobili šachovnice a žáci 2. ročníku Praktické Školy 
připravili s p. učitelkou Horňákovou v keramické dílně hrací kameny na turnaj ve hře 
dáma. 

Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se aktivně podíleli na akcích pracovních 
činností, na úpravě naší školní zahrady a svými příspěvky obohatili webové stránky naší 
školy 
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Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2015/2016 

Ve  školním roce 2015/2016 chlapci 8.tříd  v rámci polytechnické výchovy navštěvovali SŠ  
technickou ve Velebudicích. Ve čtrnáctidenních intervalech vykonávali praxi v dílnách, 
kde pracovali s kovem a dřevem. Tato souvislá praxe umožnila chlapcům naší školy lépe 
poznat prostředí učiliště a zbavit se obav z neznámého prostředí. V následujícím roce jim 
tato zkušenost rovněž usnadní rozhodování při volbě vhodného učebního oboru. 

 

V říjnu navštívila žáky sedmých, osmých a devátých tříd kolegyně ze Střediska výchovné 
péče - DYÁDA. S žáky besedovala a rozvíjela znalosti a zkušenosti z besed, kterých se žáci 
zúčastnili v předchozích letech.  Se Střediskem výchovné péče jsme rovněž spolupracovali 
při řešení problémů dětí z naší školy, které středisko navštěvovali ambulantně.     
 
 Bc. Vlastimil Litto – preventista Městské policie v Mostě-  besedoval s žáky I. a II. Stupně 
ZŠP na téma, které si mohli žáci sami vybrat. Nejvíce žáky zaujala tato problematika: -
vandalismus, šikana, kyberšikana, závislosti, trestní odpovědnost dětí a mládeže, veřejný 
pořádek, mezilidské vztahy a rady, jak se nestát obětí protiprávního jednání. S žáky ZŠP a 
PrŠ pracoval preventista Městské policie v Mostě v prvním, a poté i v druhém pololetí. 
Tento model spolupráce se osvědčil, žáci věděli, jak bude přednáška pobíhat, aktivně 
spolupracovali a připravili si řadu dotazů. Ve druhém pololetí bylo besedováno i s žáky  
ZŠS, a to na téma: 
-BESIP-chodci, cyklisté, bezpečné chování doma i venku. Informace, které žáci vyslechli, 
zkvalitnily jejich vědomosti a urychlily proces socializace do společnosti. 
 
Po celý školní rok bylo individuálně pracováno s jednotlivci i celými třídními kolektivy při 
řešení přestupků proti školnímu řádu. Nejčastěji bylo projednáváno drzé chování vůči 
pedagogům, šikana mezi spolužáky, neplnění školních povinností. Přestupky byly 
konzultovány společně s žáky i rodiči. Rodiče ve většině případů se školou spolupracovali 
a společně s pedagogy pracovali na odstranění a nápravě nevhodného a rizikového 
chování svých dětí. 
Největší úsilí bylo věnováno spolupráci s rodiči, jejichž děti jsou žáky  nižších tříd a chodily 
do školy nepravidelně, neměly potřebné pomůcky atd. Včasné podchycení problému a 
jeho vyřešení usnadní práci pedagogům v budoucích letech.  
 
Rodiče i žáci devátých tříd navštívili střední odborná učiliště v rámci „Dne otevřených 
dveří.“ Největší zájem byl tradičně o OU v Jirkově a Údlicích. Zkušení pedagogové provedli 
rodiče a budoucí středoškoláky odbornými učebnami a dílnami. I touto cestou se naši žáci 
připraví na nové prostředí, které již nebude tak neznámé. Nabídka učebních oborů je 
právě v tomto učilišti natolik široká, že chlapci i děvčata si mohou zvolit učební obor, 
který je opravdu zajímá. 
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OU v Jirkově umožnilo vybraným žákům, aby si vyzkoušeli ve cvičné kuchyňce učiliště 
uvařit celý oběd. Žáci byli nadšení a od mistrů odborného výcviku byli pochváleni. Touto 
cestou si vycházející žáci mohli vyzkoušet, jestli zvolený učební obor zvládnou a jestli je 
budoucí povolání bude bavit,  
 
S vycházejícími žáky bylo systematicky pracováno po celý školní rok. V kinosále školy byli 
seznámeni se všemi učebními obory a upozorněni na výhody a nevýhody zvolených 
učebních oborů. Bylo jim vysvětleno, jaké učební obory mají v našem regionu budoucnost 
a jakým směrem se mají vydat, aby jejich příprava na budoucí povolání měla smysl a 
perspektivu. Dále byli podrobně seznámeni s postupem při podávání přihlášek a poté 
zápisových lístků příslušnému odbornému učilišti.  

                                                              

Rodiče vycházejících žáků byli v lednu pozváni do školy, kde jim byly poskytnuty všechny 
důležité informace o učebních oborech vhodných pro naše žáky. Někteří z rodičů 
navštívili školu, aby otázku budoucí profesní orientace konzultovali s výchovnou 
poradkyní osobně. 
 
IPS při ÚP v Mostě informovalo vycházející žáky o vhodných učebních oborech a umožnilo 
jim projít testem struktury zájmů –orientační metoda pro volbu povolání. Všechny tyto 
aktivity sledují společný cíl-nasměrovat žáky tak, aby svoji profesní přípravu pojali 
odpovědně. 
 
 Každý týden v době konzultačních hodin měli rodiče možnost navštívit výchovnou 
poradkyni a řešit problémy spojené s profesní orientací žáků, ale i další výchovné a 
vzdělávací potíže svých dětí, které se vyskytly v průběhu školního roku. 
  
I v tomto školním roce byla s žáky a jejich rodiči řešena neomluvená absence. Rodičům a 
dětem bylo vysvětleno, jak je pravidelná školní docházka důležitá pro vytvářejí budoucích 
kvalitních pracovních návyků. Pravidelně každý měsíc probíhaly výchovné komise a 
pohovory s rodiči. S rodiči byla projednávána i příliš vysoká omluvená absence. O 
výsledcích těchto pohovorů byli informováni kurátoři a sociální pracovnice OSPOD 
v Mostě. 

 

Prevence sociálně patologických jevů:  
 

ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  PLNĚNÍ MPP NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 

2015/2016 

 
 

Použité zkratky:  

                               ŠSMPP - školní strategie minimální primární prevence         PP – primární prevence 

                               MPPPŠ - minimální program primární prevence školy          VP – výchovný poradce 

                               ŠMPP – školní metodik primární prevence                              PPRCH – primární prevence rizikového chování                                 

                               RCH – rizikové chování                                                                NNO – nestátní neziskové organizace  
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     Při snaze vzdělávat a vychovávat naše žáky k odpovědnému, zdravému, 
plnohodnotnému a spokojenému životu jsme i letošní školní rok využívali všestranné 
možnosti naplňující myšlenku primární prevence rizikového chování. Tak jako v minulých 
letech jsme spolupracovali s institucemi zabývajícími se řešením nebezpečí rizikového 
chování dětí a mládeže. Snažili jsme se o udržení a rozvíjení kontaktu s rodiči žáků. 
Informace o chování jejich dětí mimo školu či o vzniku problémů při jejich výchově, nám 
pomáhaly při orientaci v  nových rizicích, kterým jsou děti různého věku vystaveny. 
Získávali jsme tak i poznatky o nebezpečích, kterým jsou naši žáci vystaveni proto, že žijí 
v rizikových lokalitách města nebo se v nich ve volném čase pohybují. Upevňovali jsme 
rodiče v přesvědčení, že zodpovědnou výchovou zlepšují budoucnost svých dětí a 
ubezpečili je, že jejich postřehy a podněty o možné nové hrozbě vzniku rizikového 
chování dětí a mládeže budou zohledněny při tvorbě minimálního preventivního 
programu školy na příští školní rok.  
 
     V rámci prevenci RCH učili učitelé všech předmětů žáky důvěře v sama sebe. S ideou 
připravit žáky na povolání a podpořit jejich touhu dalšího vzdělávání, nastiňovali jim 
k řešení problémy, se kterými se budou setkávat v běžném  životě. V předmětu pracovní 
činnosti žáci, pod vedením učitelů, vyráběli předměty denní potřeby, pracovní pomůcky, 
hračky. Pro výuku základů geometrie na prvním stupni letos žáci vyrobili školní pomůcku, 
kterou by jinak škola musela zakoupit za vysokou cenu. Navrhli a vyrobili draky pro akci 
„Drakiáda“, masky pro „Masopustní pochod“ a „Rej čarodějnic“. Na školní akademii 
organizovanou každoročně v závěru školního roku sami sestavovali, nacvičování a 
organizovali příspěvky, kterými prezentovali schopnost vlastního kreativního a 
estetického myšlení, dramatického, pohybového, hudebního a pěveckého umu.  
 
Tak jako v minulých letech i letos se žáci naší školy se zájmem účastnili projektu "Složité 
životní situace". Sledovali projekce foto-seriálů a následně vyplňovali dotazníky 
vyhotovené metodikem PP, které se k jednotlivým tématům vztahovaly. Anonymní 
odpovědi žáků v dotaznících pak byly metodikem vyhodnoceny a prezentovány na 
nástěnce PP a webových stránkách školy. Tyto výsledky mnohdy poskytly cenné 
informace o smýšlení žáků naší školy a jejich vnímání a vyhodnocování určitých životních 
situací. Budou využity při zpracování PP na naší škole pro příští školní rok. 
 
     Učitelé naší školy obohacovali povědomí žáků o možnostech trávení volného času. 
Vedli zájmové kroužky – školní časopis, keramická dílna, kroužek dovedných rukou, hra na 
zobcovou flétnu, běžecký kroužek a další. Lásku k literatuře učitelé opět podporovali 
účastí v projektu „Česko čte dětem“. Všestranně rozvíjeli žáky pořádáním školních soutěží 
(dáma, piškvorky atd.), návštěvami kulturních akcí (divadelní představení, prohlídky 
výstav a kulturních památek v Mostě a jeho okolí atd.).  Schopnosti, vědomosti a 
dovednosti v oblasti ochrany zdraví si žáci osvojovali účastí na akcích složek záchranného 
sytému (akce a přednášky pořádané městskou policií Most - Policií ČR, hasiči) a prací 
s programem „TÍSŇOMAT“ na PC. Pohybové a sportovní aktivity žáků školy byly 
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podporovány nejen nákupem, seznámením a osvojením dovedností nových pohybových 
her (Petanque, kroket, ringo, košíkové a tyčové terče), ale také pořádáním školních 
soutěží a turnajů ve  florbalu, stolním tenisu, vybíjené. Úroveň svých schopností pak 
prokázali žáci účastí na meziškolních sportovních akcích. V měsíci květnu se mladší i starší 
žáci naší školy tradičně účastnili okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji Základních škol 
praktických v okrese Most, které proběhlo na školním hřišti Speciální školy v Litvínově. 
Naši žáci všech kategorií svými výkony dokázali, že sport a pohyb jsou jim blízké a jejich 
rozvoj, pod celoročním vedením učitelů tělesné výchovy a sportu a zdraví má na žáky 
velký vliv. Letos žák naší školy Artur Makula se v kategorii mladší žáci umístil ve všech 
disciplínách na prvním místě a svoji kategorii tak s přehledem vyhrál. Starší žák Miroslav 
Grundza vyhrál kategorii starších žáků, když pouze ve vytrvalostním běhu zaostal za 
vítězem o několik desítek sekund. Ve zbývajících disciplínách získal první místo. Marie 
Tatárová obsadila v kategorii starších žákyň druhé místo! Celkově naše škola zvítězila. 
Oba starší žáci se pak účastnili oblastního kola v lehkoatletickém čtyřboji v Lovosicích, kde 
se též v jednotlivých disciplínách umístili na předních pozicích. 
 
     S myšlenkou smysluplného využití volného času pracovaly s žáky také paní 
vychovatelky ve školní družině. Pořádaly zábavné, vědomostní, literární a výtvarné 
soutěže, kde vedly žáky ke spolupráci, toleranci a respektování druhého ve skupině 
věkově odlišných dětí. Častým provozováním zábavných pohybových aktivit v terénu, 
podporovaly žáky v zálibě pobývat a pohybovat se v přírodě. 
 
     Prevenci RCH v oblasti stravování zajišťovali nejen učitelé v době výuky, ale také 
pracovnice jídelny a jejich paní vedoucí. Co je hodnotná a zdravá strava, jak lze zajistit 
pravidelný přísun přirozených vitamínů bylo možné získat nejen stravováním se ve školní 
jídelně, ale také účastí v soutěži pořádané paní vedoucí stravování, která pravidelnými 
dotazníčky s pár otázkami a následným vyhlašováním správných odpovědí a vítězů z řad 
žáků ve školním rozhlase rozšiřovala nenásilnou formou vědomosti žáků o zdravé stravě a 
zdravém životním stylu. Dozorující učitelé ve školní jídelně vedli žáky k správné kultuře 
stolování.  
Škola je zapojena do projektu „ Ovoce a zelenina do škol“. 
     Aktuality z oblasti primární prevence RCH na škole byly opět po celý letošní školní rok 
prezentovány na ploše nástěnky PP umístěné na přehledném místě vestibulu školy. Její 
prostor byl přístupný názorům žáků a učitelů školy na problematiku RCH. Vyhodnocení a 
výstupy se vkládaly na webové stránky školy (www.specmo.cz) 
 
 
Výskyt  rizikového chování ve školním roce 2015/2016 
Pohovory s rodiči: 
Z celkového počtu 31 pohovorů byly nejčastěji s rodiči řešeny problematicky omluvené 
absence žáků a nedostatečné vybavení žáků základními školními pomůckami. Dále byly 
při pohovorech řešeny přestupky slušného chování. 
 
Výchovné komise: 

http://www.specmo.cz/
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Z celkového počtu 94 VK: 
 
82 VK- byly řešeny neomluvené hodiny žáků nebo opakovaná absence omluvená tak, že  
            vzniklo podezření ze skrytého záškoláctví 
  4 VK - bylo řešeno nepřijatelné - agresivní chování žáků  
  2 VK - bylo řešeno nepřijatelné chování, kouření v prostorách školy 
  6 VK - byl řešen výčet více problémů, které při vzdělávání žák ve škole způsoboval  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova:  

 
HODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život. Členství v programu je do 
června 2016. 
 
Škola je partnerem projektu Kompostuj.cz. 
 
Ve školním roce 2015/2016 se učitelé s žáky zapojili do těchto projektů: 
 
Recyklohraní aneb ukliďme si svět 

 Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, zabývá se 
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

 V programu byly vyhlášeny čtyři úkoly – 1. Kam s ním? Kdo to ví?, 2. Od mávání 
k mobilu, od energie k pohybu, 3. V rámci bádání, zahájíme pátrání! 4. Není vzduch 
jako vzduch, které plnily tyto třídy: 9. AS, 9. A, 9. B, 5. A a 5. B. 

 Odevzdali jsme k recyklaci 230 kg elektrozařízení a 43 kg baterií. Byl objednán 
odvoz více jak 250 kg elektrozařízení, ale ještě nebyl uskutečněn. 

 K 10. 6. 2016 jsme získali 2053 bodů. 
 

Sbírej toner   

 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt. Sbíráním prázdných tiskových kazet, 
určených k renovaci, zajistíme peníze pro ústav mentálně postižených v Háji u 
Duchcova. 

Snížená známka z 

chování 

 

 

Neomluvené hodiny 

 

Návykové látky 

 

Kouření 

Počet 2 

 

 

Počet 3 

 

 

Počet 

hodin 

celkem 

Počet žáků 

s NO 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

 

32 

 

17 

 

3920 
 

    60 
 

0 
 

0 

 

 

6 
 

6 
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 Naplnili jsme dvě velké papírové krabice. 
 
Ovoce a zelenina do škol 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 

 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 

 Třídní učitelé zapojených tříd měli odevzdat 2 aktivity z tohoto projektu. 

 Bohužel aktivity odevzdaly pouze tyto třídy:  5. A, 5. B a obě školní družiny. 

 V rámci tohoto projektu se třídy 1. stupně ZŠP a ZŠS zúčastnily přednášky Zeleniny 
a ovoce není nikdy dost. 

 
Živá zahrada 

 Jde o dlouhodobou soutěž, ve které soutěžící sledují v daných termínech dvakrát 
ročně (jaro, zima) výskyt vybraných druhů živočichů.  

 Jarní pozorování uskutečnila třída 3. A s p. uč. Křížovou. 
 
Fíha – dýha 

 Vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů 
nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo 
totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. 
Narozeninová soutěž - do soutěže se zapojily žákyně 9. tříd. 
Zdravá pětka 

 Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 
stravování.  

 V letošním školním roce se třídy zúčastnily těchto výukových programů: 
Zpívánky Zdravé pětky – 1. AS, 1. A, 2. A, 5. A, 5. B, 3. AS, 3. BS, 4. AS, 6. AS, 9. AS 
Párty se Zdravou pětkou – 7. A, 8. A, 6. AS, 9. AS, 9. A, 6. A 
Škola Zdravé pětky – 3. AS, 3. BS, 4. AS, 5. A, 5. B 

 
 

AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 
 

ZÁŘÍ 
Zvířata z Afriky  

 Vyhlášení výtvarné a kreativní soutěže k Světovému dni zvířat.  
 

ŘÍJEN 
4. 10. Světový den zvířat 

 Výstava prací výtvarné soutěže – „Zvířata z Afriky“ 
Do soutěže bylo odevzdáno 24 výtvarných prací z celé školy, vyzdobily chodbu 

naproti šatnám. 

 
 LISTOPAD 
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 Sběrová soutěž – sběr elektrospotřebičů a baterií. Zapojily se tyto třídy: PS ZŠS, 9. 
A, 9. AS, PŠ1A, 7. A, 5. B, 6. AS, PŠ2A  

 Výukové programy EC Viana Litvínov – Život u vody, Kudy vede evoluce?, Obnova 
krajiny po těžbě 
Zúčastnily se třídy: 5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

 Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Zvířata z Afriky. 
 

 LEDEN 
 Paní Sněhová vločka 

 Vyhlášení výtvarné a kreativní soutěže. 
 
ÚNOR 

 Věnuj mobil a jeď do ZOO - Sbírejte staré mobilní telefony 
Vybrali jsme 13 mobilních telefonů. 

 Výstava prací výtvarné soutěže – „Paní Sněhová vločka“ 
Do soutěže bylo odevzdáno 23 výtvarných prací z celé školy, vyzdobily chodbu u 

kanceláří. 

 

BŘEZEN 
22. 3. Světový den vody 

 Modrý den 
Tento den se velmi vydařil, všichni žáci, učitelé a asistenti přišli do školy v modrém 

oblečení a 166 jich vytvořilo modrou kapku ze svých těl v tělocvičně. 

 
DUBEN 
22. 4. Den Země 

 Velká sběrová soutěž ve sběru papíru, víček, elektrospotřebičů a baterií. 
            Do sběru se zapojily třídy:  9. AS, 6. AS, 10. BS, 9. A, PŠ 1A, 8. AS, PŠ 2A, 9. B, 6. A. 

 Ukázky dravců od společnosti ZAYFERUS – program zhlédlo 150 žáků. 
 
KVĚTEN 

 Živá zahrada – pozorování uskutečnila třída 3. A. 

 Spolupráce s EC pro Krušnohoří v Mostě s p. Vágnerovou – prezentace aktivit naší 
školy v brožuře na téma Voda. 
 

ČERVEN  
5. 6. Světový den životního prostředí 

 Úklid školní zahrady a péče o zeleň 

 Objednání odvozu baterií – ECOBAT a elektrozařízení – ASEKOL. 

 Výukový program EC Most – Cesta potravin: 9. A, 9. B 
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 Spolupráce se ZŠS v Litvínově  
Setkání s ekologickou tematikou se neuskutečnilo z důvodu zaneprázdněnosti p. 

učitelky ze ZŠS Litvínov. 

 
EKOLOGICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY PROBÍHAJÍCÍ 

CELÝ ŠKOLNÍ ROK 
 

Třídění odpadů ve třídách, učebnách a kanceláří – papír, plast.  
Třídění bioodpadu z kuchyně. Kompostování bioodpadu ze školní zahrady. 

Sběr plastových víček. /p. uč. Chabrová/ 

Sběr starého papíru. /p. uč. Šašková/ 
Sběr baterií, elektrospotřebičů a tonerů. 
Péče o rostliny na chodbách školy - obstarávají starší dívky v hodinách pracovního 
vyučování a hlavně v rámci ručních prací žáci praktické školy dvouleté. 
Spolupráce se školním časopisem.  
Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy. 
Spolupráce s Ekologickým centrem pro Krušnohoří Most, s Ekologickým centrem VIANA 
Litvínov. 
 
 

POMŮCKY 
 

V kabinetu ekologické výchovy jsou pomůcky, které můžou učitelé využít v různých 
předmětech (ČaS, P, Z, CH, Pč, F, Čj). 
Je možné si zapůjčit: Pytel domácí květeny, Pytel domácí zvířeny, Krabice ptáků zpěváků, 
Krabice energie, Krabice plazů a obojživelníků, Karty stromů, Ptačí hlasy, Lesní čarování, 
Vodní čarování, Ekopřírodověda, přírodovědné knihy, pracovní listy a metodiky Les ve 
škole, o třídění odpadu, Sedm barev duhy a další. Nové pomůcky jsme nezakoupili. 
Učitelé málo využívali pomůcky z kabinetu ekologické výchovy. 
 

ZÁVĚR 
 

Škola je zapojená do programu „Škola pro udržitelný život“ a je partnerem projektu 
„Kompostuj.cz“.  
 
Ve školním roce 2015/2016 jsme aktivně pracovali v šesti ekologických programech 
Recyklohraní aneb ukliďme si svět, Sbírej toner, Fíha – dýha, Ovoce a zelenina do škol, 
Živá zahrada a Zdravá pětka. Plnili jsme zadané úkoly, sbírali různé komodity, účastnili se 
výukových programů a soutěží. 
 
Ve škole se uskutečnily dvě výtvarné a kreativní soutěže „Zvířata z Afriky“ a „Paní 
Sněhová vločka“, tři sběrové soutěže ve sběru baterií, elektrozařízení, papíru, víček a 



 15 

mobilních telefonů a dva školní ekologické projekty – Modrý den a úklid zahrady a okolí 
školy. Žáci se zúčastnili devíti výukových programů s různou tematikou. 
Ve třídách třídíme papír a plast, na chodbě školy máme umístěný sběrný box na tonery, 
elektrozařízení a baterie. Kompostujeme bioodpad ze školní kuchyně a školní zahrady. 
 
Červnové setkání se ZŠS v Litvínově se neuskutečnilo z důvodů zaneprázdněnosti paní 
učitelky z litvínovské školy. 
 
Všechny ostatní naplánované aktivity a projekty v ekologické výchově se uskutečnily. 
 
Bohužel učitelé nemají příliš zájem o půjčování pomůcek z kabinetu ekologické výchovy. 
V příštím školním roce uskutečním prezentaci pomůcek pro učitele. 
 
Poděkování patří p. učitelkám, které aktivně plnily se žáky ekologické programy a 
projekty a svými příspěvky obohatily webové stránky školy. 
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Informační a komunikační technologie:  

 

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2015/2016 

Stav IT zařízení k 31.5.2016 

PRACOVNÍ STANICE: 73 ks PC stanic, z toho je: 

* 44 ks stolních PC 

* 29 ks Notebooků 

1 ks serverová stanice 

1 ks datová záložní stanice 

29 ks iPadů Apple 

PERIFERIE: 

1 ks tiskáren, z toho 4 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK (3 tiskárny barevné) 

3 ks stolní skener 

3 ks stolní Tablet G-Pen 

1 ks Digitální mikroskop Dataprojektory: 8 ks z toho 2 ks v rámci projektu EU OPVK – 
Interaktivní, 1 ks sponzorský dar Interaktivní prvky: 1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 

2 ks Interaktivní tabule SMART 1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizace ve školním roce 2015/2016 

1. Zakoupen 1 ks ČB multifunkční tiskárny OKI MB742 – umístění kancelář. 

2. Zakoupen 17“ notebook pro práci s videem – umístění kabinet IT, možnost 
zapůjčování. 

3. Zakoupen 17“ notebook do sborovny. 

4. Prodloužen web hosting www.specmo.cz pro školní web 

5. Nevyhovující PC sestavy vyřazeny z evidence, ekologicky zlikvidovány. 

6. Prováděn servis a údržba dle požadavků zapsaných v sešitě závad IT 

7. V kinosále vytvořen přípojný bod k Internetu a školní síti. 
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8. Zabezpečen vestibul školy u šaten a vchod kamerovým systémem – 2 ks IP kamery 

Licenční politika a SW: Škole skončila zvýhodněná licencí Microsoft PiL pro operační 
systém Windows a produkty MS Office. Nyní podepsána nová licenční smlouva pro školy 
uzavřená prostřednictvím firmy SoftwareONE Czech Republic s.r.o. Tyto licence mají 
možnost využít pedagogové na domácím PC. Prováděn průběžný nákup výukových 
programů dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se též využívají online. 

Zakoupené aplikace v iPadech: Pro iPady jsou využívány dva účty: apl@pecmo.cz a 
apl2@pecmo.cz 

Při pořízení iPadů bylo sponzorským darem získáno na nákup aplikací 200 € * Na účet 
apl@pecmo.cz bylo přiděleno 100 € doposud zakoupeno 48 aplikací v hodnotě 84,12 €. 
Na tomto účte je k dispozici 15.88 € * Na účet apl22@pecmo.cz bylo doposud zakoupeno 
0 aplikací. Na tomto účte je k dispozici 50 € 

* Nepřidělená rezerva zatím na žádný účet činí 50 € 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

* Zakoupit nový dataprojektor do Odborné učebny (výměna za původní, poškozený od 
zapečeného polystyrénu). 

* Vybavit jednu z učeben PC novými počítači s aktuálním operačním systémem Windows 
10 a kancelářským balíkem MS Office 2013. PC z učebny umístit do tříd a nahradit tím již 
zastaralé, nevyhovující PC. PC ze tříd vyřadit z evidence a ekologicky zlikvidovat. 

* Nasadit do PC učeben, pokud to hardwarové požadavky umožní operační systém 
Windows 10 a kancelářský balík MS Office 2013. 

* Požadavek na zakoupení dataprojektoru do Snoezelenu. 

* Dle požadavků upgradovat operační systém v noteboocích na Windows 10 a 
kancelářský balík MS Office 2013. 

* Nahradit 4 – 5 ks PC v kancelářích (pořízené 2006 – 2007) za výkonnější a ekonomičtější 
PC nebo notebooky. 

* Nahradit PC v Hudebně (pořízené 2006) za výkonnější a ekonomičtější PC, popř. 17“ 
notebook. 

* Dle požadavků rozšířit operační paměti u notebooků. 

* Postupně vybavovat nižší stupně Spec. školy a PŠ Interaktivními tabulemi Smart Board a 
dosáhnout tak standartu. 

* Zakoupení upgradu nové verze SmartNotebook pro Interaktiví tabule. 
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Konstatování Počítačové učebny jsou efektivně využívány v hodinách různých předmětů, 
učebna PC 1 je využívána i v hodinách PČ pro práci na řezacím plotru hlavně při realizaci 
projektu „Barevná škola“ a „Revitalizace zahrady“. 

Nákup nových aplikací pro iPady je nízký, máme dost prostředků na nákup nových 
aplikací, reakce na podměty je mizivá. Zakoupeny 2 ks aplikací. Průběžně jsou do iPadů 
stahovány free aplikace. 

V počítačových učebnách jsou neustále vytahovány prodlužovací kabely ke sluchátkům, u 
některých PC již chybí. Sluchátka, která jsou k dispozici v PC učebně 2, jsou u nich 
neustále kabely zamotané do sebe a některá sluchátka jsou k nepoužití. 

V rámci hodin Informatiky se letos opakovaně realizoval projekt Den medií – téma 
reportáž a Soutěž IT. 

Zájmová činnost aktivity pro rozvíjení klíčových kompetencí:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 11 aktivit.  

Redaktoři školního časopisu „Školáčkův speciál“ pod vedením pí.uč. Horňákové, vydali 
čtyři čísla, která byla zaměřena na svátky, tradice a zdravý životní styl. Pro velký úspěch s 
omalovánkami jsme je zařadili i letos. Omalovánky vytvořili redaktoři zcela samostatně 
podle zadaného tématu. Vznikly tak omalovánky s pohádkovými postavami, auty, 
motorkami, květinovými motivy, princeznovské a nesměla chybět ani Hallo Kitty. Potěšili 
jsme tak naše nejmenší. 

Všichni redaktoři byli velmi zruční, ve II.pololetí se velmi rychle zaučili i ti noví.. Zrychlilo 
se též ve vyhledávání informací, kompletování časopisů a omalovánek. 

Pro mladší spolužáky se osvědčily omalovánky, skládačky a doplňovačky, které jsme buď 
skenovali z učebnic a pracovních sešitů nebo vyhledali na webových stránkách. 

Dobře fungovala týmová spolupráce, redaktoři si vzájemně pomáhali a doplňovali se. 

 Hra na zobcovou flétnu pod vedením pí.uč. Bednárové  - žáci pracovali úspěšně v 

průběhu celého školního roku a navštěvovalo jej téměř pravidelně 11 přihlášených žáků 

(5 žáků z 5. ročníku + 3 žáci ze 4. ročníku + 3 žáci z 3. ročníku). Výuka byla vedena podle 

metodické publikace: 

Iveta Hlavatá: HRÁTKY S FLÉTNOU, PÍSNIČKAMI A PASTELKAMI a pro další zpestření byly 
využívány materiály z Dětských stránek ,,Hrajeme na zobcovou flétnu“. 

Posláním kroužku bylo zejména: 

1. naučit žáky správnému dýchání a tím předcházet některým respiračním onemocněním 
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2. motivovat žáky ke hře na hudební nástroj a k vnímání hudby jako celku (estetické 
vnímání hudby) 

3. naučit žáky základy hry na zobcovou flétnu 

Všechny stanovené cíle byly splněny, počet docházejících žáků odpovídal náročnosti 
kroužku. Žáci měli radost ze hry na flétnu a i pro příští rok chtějí kroužek navštěvovat. 

Pí. uč Bednárová pokračovala v aktivitě  Dokážu to, doučování vzniklo na základě potřeb 
žáků. Navštěvovali jej žáci 5. ročníku, kteří z jakéhokoli důvodu měli obtíže s výukou a 
pochopením učiva v matematice nebo českém jazyce. Doučování bylo otevřeno i pro 
rodiče a zákonné zástupce žáků, zejména z důvodu, aby viděli, jak doma s dětmi učivo 
procvičovat. Rodiče možnosti účastnit se činností v kroužku využívali sporadicky. 

Cílem bylo, hravou formou získat potřebné vědomosti a dovednosti z českého jazyka a 
matematiky, motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich zájem o 
školu. 

Dovedné ruce pod vedením pí. uč. Remutové. Aktivity byly zaměřeny především na   

pracovní činnosti – práce s papírem: pletení papírových ruliček, technika quilling, 

krepáková kroucená vlna, recyklovaný papír, také se seznámily s novou technikou – práce 

s nábojem do tavící pistole. Své výrobky prezentovali na školních výstavkách.  

 

Hrátky pod vedením p.uč. Jelínkové L. a Tučkové  byly převážně pro žáky, kteří 

nenavštěvují školní družinu. Touto cestou byly žákům nabídnuty možnosti, jak smysluplně 

trávit volný čas. Střídaly se jak relaxační techniky, tak i činnosti, které prohlubovaly žákům 

školní dovednosti. Při aktivitách byly využívány možnosti, které prostory školy nabízí – 

herna, tělocvičny, multimediální učebna, zahrada. 

 

Klubíčko  pod vedením p.uč. Tučkové začínalo vždy společným stolováním v 12.25 hodin 

a po krátkém odpočinku následovaly hry, tanečky, zpívání nebo třeba malování. Často 

také sportovali a soutěžili. Pokaždé čekala nějaká odměna, a tak se někdy ani v 15 hodin 

nechtělo domů. Setkáváním se nám podařilo splnit hlavní cíle – zlepšit se v tom, co již 

umíme, naučit se něco nového a užít si legraci se známými i novými kamarády. Všichni se 

u toho bezvadně bavili, a tak se těšíme na příští školní rok, kdy bude naše Klubíčko zase 

pokračovat. 

 

Běžecký tým pod vedením p.uč. Jelínkové I. běhal v tělocvičně nebo v přírodě. Během 

roku se žáci seznamovali se správným stylem běhu a pomocí her si zvyšovali kondici a 

obratnost. Ukončení proběhlo na Hipodromu, kde si žáci vyzkoušeli vytrvalostní běh na 

3km. 
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Dopraváček vedla p.uč. Kubíková. Žáci se seznámili se základními pravidly bezpečnosti v 

silničním provozu a se všeobecnými zásadami slušnosti v různých dopravních 

prostředcích. V roli chodce a cyklisty se stali účastníky silničního provozu, seznamovali se 

s dopravními značkami a jejich významem pro bezpečí v silničním provozu. Manipulací s 

jízdními prostředky si upevňovali základní dovednosti a zručnosti s vedením jízdního kola 

za chůze i za jízdy. Vyzkoušeli poskytnutí první pomoci zraněným a ohlášení dopravní 

nehody. 

 

Keramika pod vedením p.uč. Machové pracovala ve dvou skupinách.  Žáci se naučili, jaké 

vlastnosti má keramická hlína a jakým způsobem se s ní pracuje, jaké a jak používat 

správné pomůcky a připravovat „blátíčko“; také se naučili, že je potřeba po každé práci 

vše řádně umýt a uklidit. Žáci se naučili, jak jeden druhému pomáhat, jak spolupracovat, 

učili se kázni při práci a trpělivosti při občasném nezdaru a potřebě práci dokončit. 

Některé výrobky vyrobili pro výzdobu školy i pro potěšení spolužáků. 

 

Snoezelen – relaxace, terapie pod vedením p.uč. Frolíkové se zaměřil na žáky ZŠS, kteří 

terapii nejvíce potřebují. Při relaxační hudbě nebo při mluveném slovu byly prováděny 

různé relaxační techniky – dětská jóga, zklidňující masáže, smyslová vestibulární i vibrační 

stimulace. 

 

Fitness cvičení  zavedla p.uč. Schützová hlavně pro dívky 2. stupně. Cvičení s hudbou 

mělo žákům ukázat, že i cvičení je zábava. Cvičební program podle slavné trenérky z Los 

Angeles byl pro děvčata výzvou. Bohužel, pro nedostatek zájmu bylo toto cvičení na jaře 

ukončeno. 

 

Školní družina: i v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 

22 žáků; první oddělení pí.vych. Kašparové navštěvovali žáci ZŠS i ZŠP a v druhé pí.vych. 

Niklové žáci ZŠS s dg. autismus; ŠD plní funkci edukační i sociální, činnost ŠD probíhala 

podle daného plánu a podle projektů, ve kterých jsou zastoupeny všechny složky 

výchovy; vychovatelky při přípravě činností vycházejí ze speciálně pedagogických potřeb 

žáků, jejich věku a schopností. Kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro žáky ještě 

každý měsíc další akci; žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do 

některých projektů školy. Pí. vychovatelky věnují žákům individuální péči a respektují 

potřeby žáků.  Veškerá činnost byla zaměřena na rozvoj vědomostí a dovedností žáků a 

umění tyto poznatky uplatňovat v praktickém životě. Při každodenních činnostech 

využívali i některé odborné učebny ve škole. O akcích byla veřejnost informována na 

webových stránkách školy. 
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Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 30 žáků a 47 zaměstnanců. 

 

Školská rada: Školská rada, kterou tvoří 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad učitelů a 1 člen za 

veřejnost byla zvolena v září 2014 na další volební období.   ŠR se sešla 2x během školního 

roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů.   

 

Rodiče: společná schůze rodičů a pedagogů školy se konala 22.9.2015 v kinosále školy, 

kde byli rodiče seznámeni s plány a akcemi školy na stávající školní rok, a kde se stanovila 

základní pravidla pro spolupráci rodičů a pedagogů. Schůze rodičů vycházejících žáků a 

jejich třídních učitelů se konala 19.1. 2016 v jídelně školy. Dále mohli rodiče navštívit 

školu kdykoli po domluvě s učitelem a byli pravidelně zváni na akce školy i do tříd na 

otevřené vyučování.  

 

DVPP: Během školního roku se  pracovníci školy zúčastnili různých školení, seminářů či 

kurzů  – 5 pracovníků prošlo 5 školeními z oblasti legislativy, 22 pedagogů  14 semináři 

z oblasti ped. věd, 1 učitelka doplňkové studium spec. ped. a zároveň magisterské 

studium pedagogického směru. 

V oblasti ped. věd si doplňují kvalifikaci 4 ped. pracovníci. 

 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 19 žáků a studentů a to 

z Vyšší odborné školy a Střední ped. školy v Mostě, SOŠ InterDact v Mostě a Pedagogické 

fakulty UJEP v Ústí nad Labem. 

 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  

 

17.2.2016 -  kontrola OSSZ  

14.6.2016 – kontrola  ÚP   

Všechny kontroly proběhly v pořádku, nikde nebyly zjištěny závažné nedostatky.  

 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy: žádné 

Celkem  0,- Kč                        

 

Hodnocení – dotazníky pro žáky a rodiče – celkové vyhodnoceni všech dotazníků je na 

webových stránkách školy. 

Žáci - 1. stupeň ZŠ 
Z dotazníků vyplývá, že se žáci ve většině případů cítí ve škole dobře, do školy se těší a 
jsou rádi, že chodí do této školy. Téměř všichni žáci se také nebojí zeptat, když něčemu 
nerozumí a většina z nich pokud má problém, nemá obavy jít ho řešit s učitelem. Velký 
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počet žáků z dotazovaných si myslí, že dostává málo úkolů. Téměř polovina žáků by chtěla 
více kroužků. 
Dle výčtu toho, co se žákům ve škole líbí a nelíbí, vyplývá, že celkově jsou naši žáci ve 

škole spokojeni.         

Žáci - 2. stupeň ZŠ 
Z dotazníků vyplývá, že většina žáků se cítí ve škole dobře často nebo občas a jen 3 žáci 
vůbec ne. Práce učitele ve třídě a vztahy žák - učitel jsou většinou žáků hodnoceny dobře. 
Rodiče  
Z výsledků dotazníků vyplývá, že kvalita výuky je výborná až dobrá; škola vede žáky 
k zájmu o učení. 
Vztah učitelů k žákům a zacházení s žáky je výborné až dobré; neuspokojivé pouze ve 
dvou případech z celkového počtu dotazovaných. 
Žáci se těší do školy stále až občas; vůbec se netěší 3 žáci z celkového počtu 
dotazovaných. 
Informovanost rodičů o žácích je objektivní a stálá. Jednání učitelů s rodiči je taktní a 
podnětné; rodiče řeší problémy s učiteli. Důvěra rodičů k učitelům je téměř bezvýhradná. 
Pouze jeden z rodičů učiteli nedůvěřuje vůbec. 
Činnost školy je výborná až dobrá; důvěra rodičů k vedení školy je téměř bezvýhradná. 
147 rodičů ze 156 by do naší školy dalo své dítě znovu. 
 

 

V Mostě dne 28.6.2015                                          Mgr. Hana Slapničková 

                                                                                    ředitelka školy 


