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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 
 

Stav v září 2016:  ZŠ speciální 12 tříd,  PS ZŠS 1 třída,  ZŠ 13 tříd a PrŠ  3 třídy, (29 tříd).   

Celkový počet žáků v září na jednotlivých školách: (259+7 ) 

ZŠ speciální:    68 + 7 

ZŠ praktická:   156 

PrŠ:                     28 

Během školního roku se několik žáků přihlásilo i odhlásilo. 

Celkový počet žáků v červnu: (275)                         ZŠ speciální:    7 + 72 

 +8 angličanů                                                                ZŠ praktická:   172 

                                                                                       PrŠ:                   24 

 

Většina žáků je z Mostu, 33 žáků dojíždí (Bílina 3, Bečov 2, Braňany 1, Litvínov 1, Obrnice 20, 

Havraň 1, Lužice 1, Vršovice u Loun 1, Černovice u Chomutova 1, Lom 1, Lukov u Teplic 1). 

 

V PrŠ ukončili vzdělávání  během školního roku 4 žáci, závěrečné zkoušky v letošním roce 

složil 1 žák. Sedmi žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 rok a 5 žákům o 2 roky  na základě 

doporučení poradenského zařízení vzhledem k jejich postižení. 

 

Vychází: 30 žáků,  do odborných učilišť bylo přijato 15 žáků , 3 žáci pokračují ve vzdělávání 

v naší PrŠ, 9 žáků se zaeviduje na ÚP; 3 žáci – mimo území ČR.  

4 žákům byla prodloužena školní docházka o 1 rok. 

 

Žáci s IVP: v letošním školním roce se 67 žáků vzdělávalo podle IVP; spolupráci s příslušnými 

SPC zajišťovala zástupkyně Bedrnová. K těmto žákům bylo přiděleno 17 asistentů pedagoga 

+ 2 AP z ÚP na VPP. 

Za celý školní rok provedlo vedení školy 72 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné větší 

nedostatky.  Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo celkem 46  z toho 19 na 2. 

stupni; 23 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. ZŠ pod vedením pí.uč. Čákové, a MS 6.-9.ZŠ + PŠ pod vedením pí.uč. 
Bednárové. 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 záležitosti, 
informace k projektům, metodické postupy, nové učebnice a pracovní listy, poznatky ze 
školení, pokyny k vyplňování Bakaláře. Aktuální záležitosti řešilo MS převážně elektronickou 
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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. 

Třídy ZŠS se zúčastnily celoškolních projektů – CANISTERAPIE, DRAKIÁDA, MIKULÁŠSKÁ, 
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, ZDRAVÁ PĚTKA, TŘÍDĚNÍ 
ODPADU, SBĚR PAPÍRU A VÍČEK, SBÍREJ TONER, DEN ZEMĚ, RECYKLOHRANÍ, 1. stupeň se 
také zapojil do projektu ZOOM Děti v pohybu; žáci se také zúčastnili besed s preventistou 
Městské policie Most. 

V letošním školním roce jsme se opět 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. Např. Kuličkiáda. 

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 aktivně zúčastnili čtení s paní Janou Galinovou – Docela velké 
divadlo Litvínov. Tento soubor několikrát hostoval i u nás ve škole s divadelními 
představeními. 

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

V závěru školního roku jsme podnikli vzdělávací výlety na minifarmu Dlouhá Louka a do 
České televize v Praze. 

MS ZŠ pro 1. stupeň  se scházelo pravidelně a operativně. V letošním školním roce se 
uskutečnily 2 metodické schůzky, ale učitelé si předávali další potřebné aktuální informace 
neformálně, v dennodenním kontaktu.  

Na metodických schůzkách byly projednávány organizační záležitosti, sjednocení vedení a 
úpravy žákovské dokumentace, 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 i školním 
projektům. Některé tematické plány proto byly na základě předchozích zkušeností upraveny 
v souladu se školním vzdělávacím programem. Všem žákům na 1. stupni byly vytvořeny 
PIRŽE v důsledku změny ŠVP.  



3 

 

Třídy se zapojily do všech školních projektů i do nových projektů školy – Vytvoř si vlastní 
panenku, Záložka do knih spojuje, Kuličkiáda, Běh do schodů, Čtenářská soutěž, Celoroční 
expozice dětských prací 

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 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“.  Kdy zákonní zástupci mají možnost vidět své dítě ve 
vyučování.   

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. 

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

Metodického sdružení 2. stupně ZŠ a PrŠ  

Členové MS se scházeli pravidelně a operativně. V letošním školním roce se uskutečnily 2 
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 využívání efektivních metod práce. Na metodických schůzkách 
získávali učitelé potřebné informace a diskutovali o revitalizaci školní zahrady, o programu 
Bakalář a přicházeli s náměty pro obohacování kabinetních sbírek (nákup vhodných 
pomůcek). Běžnou součástí výuky se stalo využívání iPadů, interaktivní a multimediální 
učebny. Tradičně je využívána a pravidelně doplňovaná Burza výukových materiálů, která je 
umístěna na školních webových stránkách, taktéž i školní knihovna pro společnou četbu 
knih. 
Průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace. Pro rodiče byly připraveny ukázkové hodiny 
v tzv. ,,Otevřeném vyučování“. Zákonní zástupci tak měli možnost vidět své dítě ve 
vyučování. 
Učitelé průběžně spolupracují s odbornými poradenskými pracovišti. Úzká a účinná 
spolupráce je uvnitř školy s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence soc. pat. jevů, 
koordinátorkou environmentální výchovy a koordinátorem ICT. 
Žáci tříd druhého stupně a tříd Praktické školy dvouleté se aktivně zapojovali do těchto 
školních projektů: 
DRAKIÁDA, PÉEFKA ROKU, VÁNOČNÍ VÝSTAVA, ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ POD STROMKEM, DEN 
MÉDIÍ, VÁNOČNÍ PEČENÍ, MASOPUSTNÍ REJ, MÁŠ PRÁVO ŽÍT V BEZPEČÍ, VÍTEJTE 
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A OCHUTNÁVEJTE, VYUŽITÍ PC, VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, DÁMA, ZRUČNÉ DÍLNY, 
REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY, LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE A 
SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ REKORDY (BĚH DO SCHODŮ), ŠKOLNÍ AKADEMIE. V oblasti péče o životní 
prostředí a environmentální osvěty se žáci zapojovali do projektu TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR 
VÍČEK A PAPÍRU. 
Škola byla zapojena i do Česko – slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIH SPOJUJE ŠKOLY, 
jehož cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a 
podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih, které vyrobili žáci. 
V průběhu školního roku navštěvovali žáci se svými učiteli Městskou knihovnu v Mostě, 
divadelní představení v Městském divadle v Mostě a výstavy v muzeu. 
 
 Pedagogičtí pracovníci se aktivně podíleli na přípravě a realizaci celoškolních projektů 
a dalších akcí pro žáky. 
 

Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové L. MS pracovalo průběžně 
během celého školního roku. Schůzek se účastnily třídní učitelky a asistentky pedagoga ze 
tříd, ve kterých jsou žáci s PAS. Předaly jsme si řadu informací z odborných seminářů 
(sebeobslužné a sociální dovednosti). V průběhu roku proběhla řada individuálních 
konzultací, při kterých jsme řešily konkrétní potíže jednotlivých žáků. Kolegyně byly 
seznámeny s metodikou alternativní komunikace VOKS, kterou budou postupně zavádět u 
svých nekomunikujících žáků. Pod vedením Ivany Jelínkové a Marie Chabrové jsme 
pokračovaly v účasti na mezinárodním projektu hipoterapie HO.R.S.E., které se účastnili 
vybraní žáci s autismem. Vedoucí MS p.uč. Jelínková během školního roku předávala své 
zkušenosti a vědomosti i kolegům z jiných škol. 
 

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: 

„Záložka do knihy spojuje školy“ – v měsíci září a říjnu byl splněn Česko-slovenský projekt, 
jehož cílem bylo vyrobení záložek do knih, navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 
základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Projekt 
byl určen všem žákům naší školy a záložky byly vyráběny v hodinách Pv, Pč. (zorganizovala p. 
uč. Bednárová) 
Jako každý rok, tak i v letošním školním roce, proběhla na naší škole „Drakiáda“. Vzhledem 
k nepříznivému počasí se celá akce konala v budově školy. Žáci ZŠS a 1. až 3. třídy ZŠ se 
shromáždili v tělocvičně, kde byly pro žáky připraveny různé drakosoutěže. Na závěr prošel 
průvod s draky školou. 

Vánoční a velikonoční výstavka - obě výstavky byly opět velmi pěkné. Naši žáci vyrobili 
v hodinách pracovních činností mnoho krásných výrobků.  
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Projekt -Vánoční pečení. V hodinách pracovních činností žáci chodili do naší školní kuchyňky 
a pekli výborné vánoční cukroví, jak malí, tak starší žáci.   

V rámci hodin pracovních činností - učitelé se žáky připravili krásné masky, jak na 
„Masopustní rej“, tak na „Rej čarodějnic“.  Dne 17. 2. 2017 se u nás ve škole objevil rej 
strašidelných i veselých masek. Procházely školou, v rukou obrázek a na devíti stanovištích 
plnily různé úkoly. Za splněný úkol dostaly razítko a po splnění všech úkolů obdržela každá 
maska sladkou odměnu. Dne 27. dubna se do tělocvičny naší školy slétly čarodějnice, kde se 
předváděli v různých soutěžích – např. přelet nad městem, hod koštětem 

Projekt „Dáma“ - chlapci v dílnách vyrobili šachovnice a hrací kameny na turnaj ve hře dáma  
 
Projekt „Vítejte a ochutnávejte“ zorganizovaly v průběhu školního roku p. učitelky 
z Praktické školy 1. a 2 ročníku – p. uč. Horňáková, Kršková, Bejšovcová. Výborné a zdravé 
pochoutky pak ochutnali všichni žáci i zaměstnanci naší školy    

Školní projekt „Zručné dílny“ Soutěže zručnosti žáků 6. až 9. tříd proběhly v měsících únor a 
březen. 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.  

Projekt „Tvoříme společně“  měsíci dubnu si žáci z PŠ2A - s p. učitelkou Horňákovou - 
připravili v dílně práci s betonem pro žáky z VIII.AS, aby si s nimi vyrobili skřítky pro štěstí. 
Žáci z PŠ 1A - s p. uč. Krškovou- si pro změnu připravili práci s kreativním vypalovacím perem 
a paní učitelka L. Prokopová se žáky 10.AS si vypalování v dílnách vyzkoušeli.  
   

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 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 2530 kg/5263,- Kč; víčka 30 kg/ 105,- Kč. 

 
Ekologická výchova v pracovních činnostech v tomto školním roce 
Proběhla výtvarná a kreativní soutěž ke Dni stromů – Podzimní listy a plody /říjen/ a 
výtvarná a kreativní soutěž ke Světovému dni vody – Vodní království /březen/  
Zorganizovala se velká podzimní sběrová ve sběru baterií a drobných elektrospotřebičů / 
listopad/  
Ke Dni země v dubnu byl proveden velký úklid na školní zahradě a v okolí školy  
V rámci Pč byly začleněny výukové programy Zdravé 5 – zdravá výživa /květen/  
- byla vypsána služba na vynášení tříděného odpadu z jednotlivých pater (plasty, papír). 
- vynášení odpadu z 1. patra, sborovny, kanceláří, učeben PC a z přízemí zajistila v tomto           
   školním roce p. uč. Prošková a Prokopová 
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- vynášení odpadu z kuchyně na kompost zajistili  p. uč Šašková, Rak 
- pytle na třídění odpadu nám zajistila p. uč. Jelínková K. 
 
 
Školní zahrada: 
V letošním školním roce byly záhony předělány do nové podoby. Kolem záhonů instaloval p. 
učitel Rak, se žáky vyšších ročníků, plastové obrubníky. Všichni žáci naší školy mají na školní 
zahradě záhonek, o který se starají. Záhony jsou pravidelně odplevelovány. Jsou označeny 
veselými barevnými cedulkami. 
Jako každoročně, byly vysazeny na záhony za skleníkem, hlízy jiřin a kany. 
Byla opravena dlažba za skleníkem u nádob na dešťovou vodu. 
Do skleníku byla postupně navážena prosátá zemina na zbývající pulty. Boky pultů a trubky 
na vodu byly v rámci projektu barevná škola natřeny. 
Dále bylo nutné opravit posezení pod pergolou. Poničené dřevěné lavičky i stůl nahradily 
plastové desky. U školičky v přírodě byl nainstalován nový stolek. 
Žáci též postupně likvidovali a pálili křoviny a vyčistili tak část pozemku na rohu školy.  
V zimním období učitelé pracovních činností se žáky opravovali v dílnách poničené nářadí 
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. 

Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se aktivně podíleli na úpravě naší školní 
zahrady a svými příspěvky obohatili webové stránky naší školy 
 

Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2016/2017 

V rámci prevence sociálně patologických jevů bylo s žáky ZŠ a SŠ systematicky pracováno po 
celý školní rok. 
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 žáků z naší školy, které středisko navštěvovali ambulantně. 
 Bc. Vlastimil Litto – preventista Městské policie v Mostě-  besedoval s žáky I. a II. stupně ZŠ a 
PŠ 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 nestat obětí protiprávního jednání. Se žáky ZŠS bylo 
besedováno na téma: 
-BESIP-chodci, cyklisté, bezpečné chování doma i venku. Informace, které žáci vyslechli, 
zkvalitnily jejich vědomosti a urychlily proces socializace do společnosti. 
Žáci se na besedy velmi těšili a měli připraveno řadu zajímavých dotazů. Besedy 
s preventistou  Městské policie v Mostě mají na naší škole již letitou tradici a pomáhají 
žákům s orientací v běžném životě. 
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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 vycházejících žáků a  žáci devátých tříd  navštívili  střední odborná učiliště v rámci 
„Dne otevřených dveří.“ Největší zájem byl tradičně o OU 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. 
 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 2016/2017 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy, Základní škola a Střední škola, Most, 
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pro kterou platí tento 

MPP 

Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení 

ředitele 

Mgr. Hana Slapničková 

Telefon na ředitele 476 703 181 

E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 

školního metodika 

primární prevence RCH 

Mgr.  et Mgr. Věra Štičková 

 

Telefon 476 700 000 

E-mail stickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 

výchovného poradce 

Mgr. Simona Průšová 

Telefon 476 700 000 

E-mail prusova@specmo.cz 
 
 

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  

 

                                

               

 

Počet tříd Počet žáků/studentů 

Základní škola  13           172+8 

ZŠ speciální 12              72 

Praktická škola   3             24 

Přípravný stupeň   1               7 

Celkem  29         275+8/ 283 

 
 

     Naplňování cílů minimálního programu primární prevence naší školy dle Metodického 
doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 
MŠMT č.j.: 21291/2010-28) v letošním školním roce ovlivnily aktualizující metodické pokyny 
ministryně školství. Tyto pokyny nutno vnímat jako reakci na rizikové faktory, které posunem 
společenských norem, vývojem technik a technologií, nebo jednodušší dostupností na žáky 
všech věkových kategorií, působí výrazněji. 
 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních - č.j. MSMT-21149/2016 obsahuje detailní informace, jak 

primárně pracovat s žáky, aby se minimalizovalo riziko, že se jejich chování ke spolužákovi 

nebo spolužákům vyhodnotí jako šikana a pokračuje výčtem úkonů odpovědných pracovníků 
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školy, kterými se případně zjištěná šikana neprodleně řeší. Současně odkazuje na paragrafy 

trestního zákoníku, které agresor může svým chováním naplnit. Pokyn nově připouští, že 

žákem - agresorem může být šikanován i velice zkušený a kompetentní pedagog. S ohledem 

na možný ostych pedagoga, jeho kolegů a vedení školy připustit, že žákem je pedagog 

„šikanován“, ministryně nabádá, aby i tyto situace byly okamžitě řešeny a upozorňuje na § 

101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce: „Zaměstnavatel je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 

jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce“. 

V oblasti rizika hazardních her ministryně aktualizuje doporučení pokynem, aby se školy 
seznámily se zněním zákona: Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb., který vstoupil v 
platnost 1. ledna 2017 a současně s vyhláškami města, které obsahují informace k 
provozování hazardních her včetně jejich zákazu na části nebo celkovém území obce. 
Primární prevenci pak pokyn doporučuje vést s ohledem na to, kde žáci žijí nebo tráví volný 
čas, například v lokalitách, kde se hazardní hry provozují.  
 
Na pokyn vydaný pod Č. j. MSMT-5217/2017-1: Dodržování pravidel prevence vzniku 
problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních, naše škola 
reagovala okamžitě tak, že, metodik práce s žáky s PAS s metodikem prevence RCH školy dle 
Metodického doporučení MŠMT č.j. MŠMT-5217/2017-1 vedli třídní učitele kolektivů, ve 
kterých je vzděláván žák s PAS, při tvorbě krizových plánů, do kterých byla zapracována 
primární prevence RCH žáka s PAS, rizikové faktory ovlivňujících chování jednotlivých žáků 
s PAS a nástin jejich možného rizikového chování. Pro případ situace, kdyby se žák s PAS 
rizikově choval a pracovníci školy by nebyli schopni zajistit bezpečnost tohoto žáka nebo 
ostatních žáků a pracovníků školy, každý krizový plán obsahuje také informace, jak dále 
postupovat a kontaktní telefonní čísla na rodiče žáka.  
  
V doporučení MŠMT byla oblast návykových látek postupně aktualizována přílohami alkohol 
a tabák. V reakci na aktualizace metodik prevence zpracoval před účinností zákona 
(31.5.2017) Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek „výtah“ z paragrafů, které dopadají na školská zařízení a osoby, které do nich vstupují 
nebo v nich pobývají. Především fakt, že návykovou látkou je také kouření cigarety metodik 
prevence zdůraznil. Dále upozornil na možné důsledky porušování tohoto zákona ze strany 
žáků a rodičů. Rodiče všech žáků školy podpisem potvrdili, že se s tímto výtahem zákona 
seznámili.  
 
    Tak jako v minulých letech pedagogové školy ve snaze vzdělávat a vychovávat naše žáky 
v plnohodnotné, zdravé a spokojené jedince naší společnosti i v letošním školním roce 
využívali všestranné možnosti naplňující cíl primární prevence rizikového chování. 
Navštěvovali školení, přednášky, vzdělávací akce a konference vztahující se k problematice 
prevence RCH a spolupracovali s institucemi zabývajícími se řešením RCH dětí a mládeže.  
 

http://www.msmt.cz/file/40398_1_1/
http://www.msmt.cz/file/40398_1_1/
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     V průběhu celého školního roku se třídní učitelé intenzivně vybízeli ke spolupráci rodiče 
žáků. Snažili se je přesvědčit, že výchovou jejich dětí k pravidelné docházce do školy a 
důsledným dozorem nad jejich vzděláváním dosáhnou rodiče toho, že jejich děti úspěšněji 
vstoupí do dospělosti, snáze se osamostatní a povedou spokojenější život. Informace rodičů 
o chování jejich dětí mimo školu či o vzniku problémů při jejich výchově, pedagogům naopak 
pomáhaly při orientaci v  nových rizicích, kterým jsou děti různého věku vystaveny. Získali 
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.  
 
     Nechuť některých žáků vzdělávat se, negativní vztah jejich rodičů ke škole, opakovaný 
neúspěch učitelům takový přístup změnit, v několika případech vedlo ke konfliktům, kdy žák 
sám nebo i s podporou rodičů jednal s pedagogy školy takovým způsobem, že jeho chování 
bylo kvalifikováno jako šikana učitele. Ojedinělé případy však pedagogové řešili, vyvolali 
jednání s patřičnými institucemi a podíleli se na jejich projednání, například u případových 
konferencí. Dali tak najevo, že sledují nejen výchovu žáků k jejich spokojenému životu, ale 
také jejich výchovu ve slušného ohleduplného jedince respektujícího autority a názory 
druhých. 
 
     V rámci prevenci RCH učili učitelé všech předmětů žáky důvěře v sebe sama. S ideou 
připravit žáky na povolání a podpořit jejich touhu po dalším vzdělávání, nastiňovali jim 
k řešení problémy, se kterými se budou setkávat v běžném  životě. Ve všech předmětech 
oblasti, ve kterých žáci dosahovali úspěchu, rozvíjeli a snažili se v nich probudit chuť získávat 
další znalosti, vědomosti, um.  
 
     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. Lásku k literatuře učitelé v žácích opět podněcovali účastí v projektu 
„Česko čte dětem“. Všestranně rozvíjeli žáky pořádáním školních soutěží, návštěvami 
kulturních akcí nebo výstav. 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 podporovány prohlubováním dovedností netradičních 
pohybových her (Petanque, kroket, ringo, košíkové a tyčové terče) a také pořádáním 
školních soutěží a turnajů ve  florbalu, kuličkiádě, vybíjené, běhu do schodů atd. 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 
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čtyřboji, které proběhlo na školním hřišti Speciální školy v Litvínově. Naši žáci všech kategorií 
svými výkony prokázali, že sport a pohyb jsou jim stále blízké a jejich rozvoj, pod celoročním 
vedením učitelů tělesné výchovy a sportu a zdraví má na žáky kladný vliv. Naši žáci se opět 
umístili na stupních vítězů, starší žákyně Tereza Hrušovská se účastnila i oblastního kola, kde 
se též v jednotlivých disciplínách umístila na předních pozicích, celkově pak vybojovala 
krásné 3. místo. 
 
     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 2016/2017 
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 bylo při 
pohovorech řešeno prvotní porušení školního řádu nebo zásad slušného chování. 
 
Výchovné komise: 
Z celkového počtu 88 VK: 
 
 58VK - řešilo neomluvené hodiny žáků nebo opakovanou absenci omluvenou tak, že  
              vzniklo podezření ze skrytého záškoláctví 
30 VK - řešilo nepřijatelné chování k vyučujícím či spolužákům 
  6 VK - řešilo nepřijatelné chování - kouření v prostorách školy 
  1 VK - řešila fyzické napadení žáka žákem  
 

http://www.specmo.cz/


12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodik 

primární prevence RCH školy: Mgr.et Mgr.Věra Štičková 
 

 

Environmentální výchova:  

 
HODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život.  
Škole byl propůjčen na rok 2017-2019 nejvyšší stupeň titulu Škola udržitelného rozvoje 
Ústeckého kraje. 
 
 
Ve školním roce 2016/2017 se učitelé s žáky zapojili do těchto projektů a vzdělávacích 
programů: 
 
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 třídy 1. A a 10. AS splnily tři vyhlášené úkoly. 

 K recyklaci jsme odevzali 70 kg elektrozařízení a 28 kg baterií. Byl objednán další odvoz 
elektrozařízení a baterií, ale ještě nebyl uskutečněn. 

 Ke dni 12. 6. 2017 jsme získali 1572 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. 

 Naplnili jsme tři velké papírové krabice. 
 

Ovoce a zelenina do škol 

Snížená známka z 
chování 

 

 
Neomluvené 
hodiny 

 
Návykové látky 

 
Kouření 

Počet 
2 
 
 

Počet 3 
 
 

Počet 
hodin 

celkem 

Počet 
žáků 
s NA 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

 
15 

 
13 

 
2124 

 
    7,75 

 
0 

 
0 

 
15 

 
6 



13 

 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠ 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:  1. A a 4. A. 

 V rámci tohoto projektu se třídy 1. stupně ZŠ a ZŠS zúčastnily doprovodného 
programu plného soutěžení. 

 
Živá zahrada 

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

 Zimní a jarní pozorování uskutečnila třída 4. A s p. uč. Křížovou. 
 
Zdravá pětka 

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

 V letošním školním roce se třídy zúčastnily těchto výukových programů: 
Hrátky Zdravé pětky – 1. AS, 2. AS, 2. BS, 3. AS 
Párty se Zdravou pětkou – 7. A, PŠ1A, PŠ1B 
Škola Zdravé pětky – 1. A, 2. A, 5. B, 3. A 

Veselé zoubky2017 

 V letošním roce třídy 1. AS a 1. A se zapojily do preventivního programu správného 
čistění zubů. Každý žák dostal taštičku s kartáčkem, zubní pastou a hodinami 
s měřením délky čistění zoubků. 

 
Evropská kampaň ZOOM – děti v pohybu 2017 

 Program Nadace Partnerství na podporu zdravé mobility ohleduplné k životnímu 
prostředí. 

 Do programu se zapojily třídy 1. stupně ZŠ a 1. – 5. třídy ZŠS 

 V týdnu od 5. 6. do 9. 6. žáci sbírali zelené stopy a realizovali doprovodné aktivity 
z dopravní výchovy. 

 Výsledky soutěže budeme vědět v září. 
 
Projekt Kočkomalovánky 

 V projektu se žáci učili rozvíjet vztah k přírodě a živým tvorům pomocí koček. 

 Do projektu se zapojily třídy 1. A a 4. A. 
 
Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě 

 Cílem programu bylo seznámit žáky se správnými stravovacími návyky, s významem 
ovocných a zeleninových džusů, pyré a také samotného ovoce a zeleniny 
v každodenním jídelníčku. 

 Do vzdělávacího programu se zapojila třída 1. A. 
 
Zelené kilometry 
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 Program zdravé mobility do školy společnosti AUTOMAT. 

 Do programu se zapojily třídy 1. A a 5. B, získaly 2. místo v soutěži. 
 

 

AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 
 

ZÁŘÍ 
Podzimní listy a plody  

 Vyhlášení výtvarné a kreativní soutěže ke Dni stromů.  
 

ŘÍJEN 
4. 10. Světový den zvířat 

 Výstava prací výtvarné soutěže „Podzimní listy a plody“ 
Do soutěže bylo odevzdáno 21 výtvarných prací z celé školy, vyzdobily chodbu u 

kanceláří. 

LISTOPAD 

 Velká sběrová soutěž ve sběr elektrospotřebičů a baterií vyhlášená Recyklohraním. 
 
PROSINEC 

 Živá zahrada – pozorování uskutečnila třída 4. A. 
LEDEN 
 Vodní království 

 Vyhlášení výtvarné a kreativní soutěže. 
 
BŘEZEN 
22. 3. Světový den vody 

 Výstava prací výtvarné soutěže „Vodní království“ 
Do soutěže bylo odevzdáno 19 výtvarných prací z celé školy, vyzdobily chodbu naproti 

šatnám. 

DUBEN 
22. 4. Den Země 

 Velká sběrová soutěž ve sběru papíru, víček, elektrospotřebičů a baterií. 
             Do sběru se zapojily třídy:  8. AS, 1. A a 3. A. 

 Úklid školní zahrady – celá škola. 
 
KVĚTEN 

 Živá zahrada – pozorování uskutečnila třída 4. A. 

 Programy Zdravé 5 
 

ČERVEN  
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5. 6. Světový den životního prostředí 

 Péče o školní zahradu 

 Objednání odvozu baterií – ECOBAT a elektrozařízení – ASEKOL. 

 Spolupráce se ZŠS v Litvínově – ekologické soutěžení v Litvínově –  zúčastnili se žáci 1. 
A. 

 
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 – Recyklohraní, Sbírej toner 
Péče o rostliny na chodbách školy - obstarávají starší žáci v hodinách pracovního vyučování.  
Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy. 
Spolupráce s Ekologickým centrem pro Krušnohoří Most. 
 

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. Zakoupili 
jsme nové pracovní listy „Ekolínek“, které byly prezentovány a webu školy. Učitelé si některé 
pomůcky z kabinetu ekologické výchovy vypůjčili. 
 

ZÁVĚR 
 

Největším úspěchem v letošním školním roce v ekologické výchově bylo získání titulu 
nejvyššího stupně Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje, který nám byl propůjčen do 
roku 2019. 
 
V říjnu jsme získali 1. místo v soutěži Komu se nelení, tomu se zelení – Bylinková zahrádka, 
kterou vytvořily žákyně 9. A v loňském školním roce. 
 
Další úspěchem tříd 1. A a 5. B bylo získání 2. místa v soutěži Zelené kilometry. 
 
Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali v deseti ekologických programech Recyklohraní 
aneb ukliďme si svět, Sbírej toner, Ovoce a zelenina do škol, Živá zahrada, Zdravá 5, Veselé 
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zoubky, Evropská kampaň ZOOM – děti v pohybu 2017, Kočkomalovánky, Džusy a pyré – 
vitamíny ve SMART formě, Zelené kilometry. 
 
Ve škole se uskutečnily dvě výtvarné a kreativní soutěže „Podzimní listy a plody“ a „Ledové 
království“, dvě sběrové soutěže ve sběru baterií, elektrozařízení, papíru, víček a jeden školní 
ekologický projekt de Dni země – úklid školní zahrady a okolí školy.  
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 ekologické soutěžení se ZŠS v Litvínově se uskutečnilo se třídou 1. A. 
 
Všechny ostatní naplánované aktivity a projekty v ekologické výchově se uskutečnily. 
 
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 2016/2017 

Stav IT zařízení k 31.5.2017 

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

- 48 ks stolních PC  
- 27 ks Notebooků 

 1 ks serverová stanice 
 1 ks datová záložní stanice 
 30 ks iPadů Apple 

PERIFERIE: 
21 ks tiskáren, z toho 1 ks Ineo je v pronájmu od firmy Develop 
4 ks stolní skener 
3 ks stolní Tablet G-Pen 
1 ks Digitální mikroskop 
Dataprojektory: 
10 ks z toho  
Interaktivní prvky: 
1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 
2 ks Interaktivní tabule SMART 
1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizace ve školním roce 2016/2017 
1. Zakoupen 1 ks Ipad 32 GB. 
2. Zakoupeny 2 ks notebooky, z toho 1 ks uč. pomůcka, 1 ks kancelář. 
3. Zakoupeno 10 ks počítačových sestav, z toho 8 ks do učebny PC 2, 1 ks hudebna, 1 ks 

kancelář. 
4. Prodloužen web hosting www.specmo.cz pro školní web 
5. Nevyhovující PC, celkem 8 ks, z toho 2 ks notebooky vyřazeny z evidence, ekologicky 

zlikvidovány. 
6. Pronájem nové barevné multifunkční tiskárny Ineo ve sborovně. 
7. Prováděn servis a údržba dle požadavků zapsaných v sešitě závad IT 
8. Zakoupena roční licence antivirového SW Kaspersky pro Gateway  Zyxel Zywall USG 

200 (vstupní brána internetu)  
9. Uzavřena nová rámcová smlouva na dodávku licencí Microsoft pro školy zřizované 

Ústeckým krajem. 
10. Zakoupeny 2 ks nových dataprojektorů, výměna za nevyhovující, z toho 1 ks hudebna, 

1 ks učebna PC 2. 
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Licenční politika a SW: 
V rámci smlouvy EES uzavřené prostřednictvím Ústeckého kraje se společností SoftwareOne 
má škola zakoupený balíček softwaru Desktop Education, který obsahuje:  

- Operační systém Windows ve formě upgradu 
- Kancelářský balík produktů Office Professional Plus 
- Balíček přístupových licencí k Microsoft serverům 
- Office 365 for Education 

Tyto licence mají možnost využít pedagogové na domácím PC.  Dále je 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 €  

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 
 Průběžně vybavovat třídy dataprojektory. 
 Výměna zastaralých 11 ks PC sestav v učebně PC 1 za nové, výkonnější PC sestavy. 
 Nahradit operační systém Windows 7 Pro za operační systém Windows 10 Pro. 
 Zakoupit dataprojektor do Snoezelenu. 
 V rámci plánovaných stavebních úprav ve škole provést rekonstrukci stávající sítě 

LAN a Wi-Fi, nahradit páteřní spoje za optickou linku. 
 Průběžně nahrazovat zastaralé, poškozené notebooky za nové, výkonnější. 
 Dle potřeby zakoupit upgrade SmartNotebook, SW pro Interaktivní tabule Smart. 

 

Konstatování 
Počítačové učebny jsou efektivně využívány v hodinách rozličných 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 v letošním školním roce nulový, stále je dost prostředků 
na nákup nových aplikací přes iTunes. Průběžně jsou do iPadů stahovány free aplikace. 
V počítačové učebně PC 1 chybí dohled nad žáky a jsou neustále vytahovány napájecí kabely, 
kabely od klávesnice a myši a tím znemožněna funkčnost učebny.  
Častým problémem je nezapisování závad IT do sešitu ve sborovně, závady pak nemohou být 
odstraněny a stále přetrvává problém při nedodržování pravidel v profilech pro přihlašování 
do doménové sítě (ukládání velkých souborů na plochu atd. čímž vzniká nefunkčnost 
profilu).  
V rámci hodin Informatiky se letos opakovaně realizoval projekt Soutěž IT. 
 

mailto:apl@pecmo.cz
mailto:apl2@pecmo.cz
mailto:apl@pecmo.cz
mailto:apl22@pecmo.cz
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Zájmová činnost aktivity pro rozvíjení klíčových kompetencí:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 14 zájmových aktivit.  

Školní časopis – Školáčkův speciál, p.uč. Horňáková 

V letošním školním roce se vystřídalo v kroužku pět redaktorů z PŠ2A. Kvůli rozvrhu a 
časovému plánu kroužku nebylo možné zapojit žáky z ostatních tříd, neboť měli odpolední 
vyučování.Vydali jsme vánoční speciál, kde byly tradice a zdravý životní styl. O časopis nebyl 
další zájem, proto jsme tiskli už jen omalovánky. Webové stránky školy jsou pěkně vedené, 
plné aktuálního dění na škole, proto jsme se zaměřili na tu zábavnou část. Omalovánky 
vytvořili redaktoři zcela samostatně podle zadaného tématu. Vznikly tak omalovánky s 
pohádkovými postavami, auty, motorkami, květinovými motivy, ale i antistresové. Dobře 
fungovala týmová spolupráce, redaktoři si vzájemně pomáhali a doplňovali se. 

 Top dívka pod vedením pí.uč. Bednárové  - Tento interaktivní, komunikativně orientovaný 

kroužek byl určen dívkám na 2. stupni ZŠ.  

Cílem kroužku bylo: 
1. poradit dívkám, jak dbát o svou osobní hygienu 
2. poradit, jak se oblékat do školy, na sport, do společnosti, jak vytvořit ze staršího oblečení 
trendy outfit 
3. jak pečovat o pleť a o vlasy, jak se vhodně nalíčit 
4. naučit se potřebnému základu společenského chování a etikety 
5. seznámit se s tím, jak celkově pečovat o své tělo i mysl na základě zdravého přístupu 
k životu i stravě 
6. společně sledovat prostřednictvím časopisů a internetu trendy v oblasti módy (oblékání, 
účesy, líčení pro mladé). 
Tyto zájmové aktivity našly mezi dívkami oblibu, děvčata aktivně přicházela s dalšími 

náměty a o celý program měla velký zájem. 

 
Pí. uč Bednárová pokračovala v aktivitě  Dokážu to, která byla určena žákům 6. ročníku, kteří 
z jakéhokoli důvodu mají obtíže v matematice nebo českém jazyce. Především jej 
navštěvovali žáci po nemoci, či déle trvající nepřítomnosti ve škole. Zákonným zástupcům byl 
kroužek též otevřený, zejména z důvodu, aby viděli, jak doma se svým dítětem učivo 
procvičovat. Někteří rodiče této možnosti využili i opakovaně. 
Cíl kroužku: 

1. Hravou formou získat potřebné vědomosti a dovednosti z českého jazyka 

a matematiky 

2. Motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům 

3. Zvýšit u žáků zájem o školu 
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Činnosti zájmových aktivit byla vedena v souladu se ŠVP ,,Slunce svítí všem“, který je 

zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Zájmová aktivita tohoto typu byly značně přínosné pro žáky, neboť žáci měli možnost 
pracovat s učitelem individuálně, dle svého tempa. Pracovali v pohodě a díky těmto 
aktivitám doháněli bezproblémově zameškanou látku nebo látku, které neporozuměli ve 
vyučování.  
 

Klubíčko  pod vedením p.uč. Tučkové začínalo vždy společným stolováním, takže žáci už 

zvládají samostatně a v čistotě stolovat. Výchovné činnosti byly přizpůsobeny významným 

svátkům – Vánoce, Velikonoce, Den matek a tak se peklo cukroví, malovali obrázky, tvořili 

přáníčka, zdobili perníčky. Nechyběl ani pohyb a jízda na vozítkách. Setkáváním se nám 

podařilo splnit hlavní cíle – zlepšit se v tom, co již umíme, naučit se novým dovednostem a 

užít si legraci se známými i novými kamarády, ale také setkávání rodičů, předávání informací 

o problematice výchovy dětí s PAS a mentálním postižením. 

 

Atletické aktivity pod vedením p.uč. Jelínkové I. Cílem byl rozvoj základních pohybových 

schopností a seznámení se se základy atletických disciplín, čímž si žáci zvyšovali kondici a 

obratnost.  

 

Dokola vedla p.uč. Kubíková. Žáci prakticky využívali vědomosti o přírodě formou her a 

soutěží na školní zahradě. Na hřišti a v tělocvičně si zlepšovali tělesnou kondici a pohybové 

dovednosti i správné držení těla. Při nepříznivém počasí využívali PC pro vyhledávání 

základních informací o našem městě a jeho přírodních i kulturních zajímavostech. 

 

A mám to vedla p.uč. Kubíková. Žáci si osvojovali mateřský jazyk v mluvené podobě, 

dramaticky ztvárňovali jednoduché situace. V písemné podobě si upevnili správné držení 

psacího náčiní. Formou matematických kvízů a rébusů upevňovali matematické dovednosti a 

vědomosti.  

 

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

s keramickou hlínou a glazurami, procvičili si jemnou motoriku. Žáci se naučili, jak jeden 

druhému pomáhat, jak spolupracovat. Některé výrobky vystavovali na školních výstavách, 

některé výrobky vyrobili pro výzdobu školy i pro potěšení spolužáků či rodičů. 

 

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

využívali snoezelenu ke zklidnění, relaxaci či pohybové stimulaci. Žáci si  vyzkoušeli 

rozmanité aktivity spojené vždy s konkrétním tématem. 
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Relaxační aktivity  zavedla p.uč. Chabrová  hlavně pro žáky, kteří navštěvují školní družinu. 

Žáci měli možnost vyzkoušet rekondiční a uvolňovací masáže šíje i zad, reflexní masáže 

rukou. Byla také prováděna balanční a dechová cvičení zaměřená na uvolňování jednotlivých 

svalových skupin. 

 

Sportovní aktivity p.uč. Kršková. V rámci sportovních aktivit byli žáci seznámeni se základy 

správné výživy a dostatečného příjmu tekutin. Žáci získali informace o gymnastické 

průpravě, základů míčových her a atletiky. Snažili se naučit ovládání těla, udělat správně 

kotrmelec, skákat, běhat, padat, nebát se míče. Sportovní průprava tak učí žáky  aktivnímu 

sportování. 

 

Asia – mix p.uč. Balvín tak seznámil žáky s vybranými technikami asijských sportů. Strečink, 

posilování, dechová cvičení, nácvik sebeovládání i přízemní akrobacie si vyzkoušeli žáci 1. i 2. 

stupně. 

 

Taneční aktivity p.uč. Průšová a Šustková volný tanec byl zaměřen na podporu kreativity, 

vlastní fantazie a možnost vytvářet vlastní choreografii z oblíbených písní. 

 

Školní čtenářský klub p.uč. Křížová vedla žáky k četbě, návštěvě knihoven a tím i 

k prohloubení čtenářské gramotnosti, rozvoji slovní zásoby i představivosti. Během školního 

roku si žáci četli rozličná literární díla, zúčastnili se projektu Celé Česko čte dětem a 

uskutečnili soutěž „O nejlepšího čtenáře“. Cílem bylo zvýšit u žáků zájem o četbu a literaturu 

a zažít radost z přečtené knihy. 

 

Školní družina: i v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 20 

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. 

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 28 žáků a 44 zaměstnanců. 
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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 18.9.2016 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 17.1. 2017 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 7 školeními z oblasti legislativy, 7 pedagogů  ze zúčastnilo 4 seminářů 

z oblasti ped. věd, 1 z ekologie, 1 z prevence, 1 ICT. V oblasti ped. věd si doplňují kvalifikaci 4 

ped. pracovníci. 

 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 24 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. Od VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě jsme získali v letošním 

školním roce STATUT cvičné školy. 

 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  

9.3.2017 – Ministerstvo zemědělství 

7.4.2017 -  kontrola Bezpečnost práce  

12.4.2017 – kontrola  KHS ve ŠJ  

26.6.2017 – kontrola KÚÚK – finanční rozvaha a platové výměry 

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

 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:   

 ProOffice – kancelářské potřeby 

 Jakeš – příspěvek na dopravu – 1000,- Kč    

 TGK - technika, sklo a umění s.r.o. – úlomky skla na výrobky                   

 

 

V Mostě dne 28.6.2017                                          Mgr. Hana Slapničková 

                                                                                    ředitelka školy 


