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 A. Základní údaje o škole 
 

Základní škola a Střední škola,  

Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace  

 

Zřizovatel organizace:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 

 

IČO: 70892156  

 

 

           Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 

 

 

           Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová 

 

 

Telefon školy: 476700000 

 

Fax: 476708896   

 

E-mail: vedeni@specmo.cz  

           

            www.specmo.cz 

 

Zahájení činnosti školy: 3.9.1979 

 

Zřízení školy – příspěvková organizace: 1.1. 1996  

 

Zařazení do sítě 12.6.1996  

 

            IČO: 63125382 

 

         Školská rada: členové školské rady 

           

          Jana Kohoutová –zvolena zákonnými zástupci žáků 

          Mgr. Kamila Hodková –zvolena ped. pracovníky 

          Mgr. Ilona Chromová –jmenována zřizovatelem    

 

            

           

 

 
 
 

mailto:vedenil@specmo.cz
http://www.specmo.cz/
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Součásti školy 
     

 SOUČÁSTI  ŠKOLY                                                                                                                   KAPACITA    

                                                                               

1. ZŠ a  ZŠ speciální                                                                                          celkem  320 žáků  

 

2. Praktická škola dvouletá                                                                                        28 žáků  

 

3. Školní družina                                                                                                     30 žáků  

 

4. Školní jídelna                                                                                          110 jídel 
   

5. Přípravný stupeň ZŠ speciální                                                                                               12 žáků 

 

          Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního vzdělávání, které vede 

k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni 

k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 

spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být 

ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 

schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.  

 

          Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednost, schopnosti, postoje 

a hodnoty získané základním vzděláním důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům 

obsahově širší všeobecné vzdělání, nebo odborné vzdělání  spojené s upevňováním jejich hodnotové 

orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné 

získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon 

povolání nebo pracovní činnosti.  

 

           Škola též poskytuje vzdělávání žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 

závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.  

 

           Dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se  

 zaměřením na různé oblasti.  

 

           Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.  

 

Škola má zřízeny všechny třídy podle § 16, odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., - školský zákon v platném 

znění, pro žáky s mentálním postižením. 

 
            

 A.1 Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole 29 tříd, 2 oddělení ŠD. 
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  Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 88 žáků, v ZŠ 155 žáků a v PrŠ 22 žáků, celkem 265 žáků.   

   Stav na konci školního roku – 283 žáků. 

 

  

 

           Celkem ve 29 třídách na konci škol. roku bylo 283 žáků, které učilo 34 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 20 asistentů pedagoga. 

           Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 22 žáků - 2 vychovatelky. 

 

VYBAVENÍ ŠKOL 

 V budově školy jsou 3 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační centrum a jedna jako herna. 

Chodby školy jsou využity pro jízdu na tříkolkách a koloběžkách, hry a stolní tenis.  Na školním hřišti 

jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. Odborné učebny - cvičná kuchyňka; hudebna a multimediální 

učebna; odborná učebna; učebna NJ; 2 počítačové učebny; keramická dílna; šicí dílna; 3 dílny pro 

práci se dřevem, kovem a plastem; snoezelen a relaxační učebna - masáže. 

Školní pozemek je využíván všemi třídami školy v hodinách předmětu Pracovní vyučování, Pracovní 

činnosti a Ruční práce. Skleník je celoročně využíván pro pracovní činnosti žáků vyššího stupně ZŠ a 

Praktické školy. Škola má žákovskou i učitelskou knihovnu a 11 kabinetů pro pomůcky v jednotlivých 

předmětech. 

ZŠ speciální: 

 13 tříd                  88 žáků; 14 učitelů; 17 asistentů pedagoga 

ZŠ:   

13 tříd                   173 žáků; 17 učitelů;  

Praktická škola:  

3 třídy                          22 žáků; 3 učitelé; 3 asistenti pedagoga 

Školní družina: 

 2 oddělení                    22 žáků; 2 vychovatelky;  

Školní jídelna:                        1,75 kuchařky 

 30 stravovaných žáků + 43 zaměstnanců 

 

Přípravný stupeň  ZŠS               

 0                                                     0 žáků; 0 učitel; 0 asistenti pedagoga 
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Prostory školy jsou zcela vyhovující pro pohyb a pobyt žáků s mentálním, smyslovým i tělesným 

postižením  (bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 

 

 A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: 

Přípravný stupeň základní školy speciální (dále jen „přípravný stupeň“).                                  

Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším mentálním postižením,                       

postižením více vadami a autismem. 

Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době 

nástupu k plnění povinné školní docházky. Opatření odpovídá trendu včasné odborné speciálně 

pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňováno v mnoha zemích EU. Přípravný 

stupeň významně slouží dětem s nejtěžšími formami zdravotního postižení v náročném období 

zahájení plnění povinné školní docházky.  

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových 

schopností, psychických zvláštností, zejména nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a 

nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto nedostatkům žáci nemohou zvládat 

požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělání. 

V ZŠS je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP pro ZŠS, díl I. a díl II:. Většina 

žáků je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují 

základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, 

k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení 

do společenského života.  

Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím 

k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 
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V ZŠ je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV – upravené snížené 

výstupy a podle RVP ZV-LMP. Program je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého 

mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory 

speciálně vzdělávacích metod a díky vyváženému působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, 

sociální, emocionální i volní. 

Vzdělávání je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou 

využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Je zde kladen větší důraz na 

rozvíjení sociálních, komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností.  

S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je 

třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně. 

 

Praktická škola je dvouletá. Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevnění a prohloubení vědomostí a 

praktických dovedností žáků a připravuje je především pro rodinný život a výchovu dětí, popřípadě 

pro výuku dalších jednoduchých pracovních činností. Učivo je zpracováno podle RVP pro praktickou 

školu dvouletou. 

 

Školní družina: Školní družina plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Svým programem 

navazuje na základní školu, rozvíjí a prohlubuje vědomosti a dovednosti žáků. Cílenými činnostmi rozvíjí 

kompetence žáků a dává tak dostatek podnětů pro naplňování volného času. Respektuje potřeby všech 

žáků a harmonicky rozvíjí jejich osobnost i s jejich speciálními potřebami. Umožňuje žákům osvojit si a 

procvičit strategie učení v návaznosti na ŠVP. Podněcuje k tvořivému myšlení, logickému uvažování a 

řešení problému. Vede žáky k otevřené komunikaci a rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat 

práci vlastní i druhých. Vede žáky k toleranci a k ohleduplnosti k druhým lidem.  

Svou nabídkou činností se snaží o co největší využití poznatků v praktickém životě a 

samostatnosti.  

Naše školní družina nabízí:  
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 zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku  

a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací  

  podporuje citlivé vztahy k lidem, k ochraně přírody a zdraví  

  otevřenou komunikaci  

 příjemné a přátelské klima, ovzduší tolerance a ohleduplnosti, 

jasný režim a pravidla 

  rozvíjí tvořivost a estetické vnímání  

 spojeni žáků různých věkových skupin a postižení, vzájemnou 

pomoc a předávání zkušeností  

 respekt k individuálním dovednostem a schopnostem žáků, 

vzhledem k jejich mentální úrovni  

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 30 žáků a 43 zaměstnanců. 

Většina žáků pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. S tím souvisí i vysoká 

nezaměstnanost rodičů našich žáků. Na obědy do školní jídelny chodí jen děti zaměstnaných rodičů. 

 

 B. Přehled oborů vzdělávání 

 

I. Základní škola speciální              

Od 1.9.2010 Školní vzdělávací program pro ZŠS „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2010, dil I. a díl II. 

II. Základní škola     

Od 1.9.2007 –Školní vzdělávací program pro ZŠ - LMP „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 7/2007.  

Školní vzdělávací program pro ZŠ „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2011. 

Od 1.1.2017 – Školní vzdělávací program pro ZŠ upravený pro žáky s LMP „Slunce svítí všem“  

ŠVP č.j.: 1/2017 

III. Praktická škola dvouletá    

 Od 1.9.2012 v 1. ročnících Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ – ŠVP č.j.: 10/2012. 
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C. Údaje o zaměstnancích školy 

Stav k 30.6.2019 

Pedagogičtí pracovníci- 59  

               Věkové složení – průměr 47,6 let.   

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let           1               1 

Do 30 let           1               1 

Do 35 let           3               3 

Do 40 let            10                       10 

Do 45 let           10               10 

Do 50 let            5                5 

Do 55 let          14              13 

Do 60 let          10              10 

60 a více           5               4 

                

  

                         Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 Dosažená kvalifikace 

 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické + kurz AP                7 

Střední nepedagogické + DPS; NP + kurz AP             2 +9  

DiS. - ergoterapeut                3 

Bakalářské pedagogické                4 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

Ing. + DPS 

             31 

               1 

               2 

 

 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6            0 

         7            0 

         8           20 

         9            2 

       10            0 

       11            4 

       12          30  

       13             3 
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Nepedagogičtí pracovníci – 13 (personalistka, účetní, hospodářka, sekretářka 
školník, údržbář, 5 uklízeček, 2 kuchařky)  

 
                  Věkové složení – průměr 56 let  
 

 

       

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  
 

                    Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ a Praktické školy           

    

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ se konal dne 24. a 25. dubna 2019. Dostavili se 4 žáci,  

3 žáci byli přijati k základnímu vzdělávání, 1 žáku byl dán odklad školní docházky na žádost rodičů, 

doporučení lékaře a poradenského zařízení. 

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 24.4.2019 a k dennímu studiu bylo přijato 8 žáků.   

 

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let          0               0 

Do 30 let          0               0 

Do 35 let          0               0 

Do 40 let           0               0 

Do 45 let          1               1 

Do 50 let           2               2 

Do 55 let          3               3 

Do 60 let          4               4 

60 a více          3               1 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1         0 

         2         5 

         3         1 

         4         1 

         5         2 

         6         0  

         7         0 

         8         3 

         9         0 

       10         1 

       11         0 

       12         0 

       13         0 
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D.1 Žáci s IVP ve školním roce 2018-2019: 

  Žáků  s IVP celkem                                                   67 

 (mentální postižení + jiné postižení nebo těžké mentální postižení -  vzděláváni dle IVP) 

  Sluchově postižených              0 

  Zrakově postižených                           2      

  Tělesné postižení                                        8   

  Autismus                           31 

  Řečové postižení                           0 

  Více vad nebo TMP                                                     26   

 

K těmto žákům = 20 asistentů pedagoga. 

Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ během roku výukové nebo výchovné problémy, jsou tito 

žáci na návrh třídního učitele se souhlasem rodičů opět vyšetřeni v PPP nebo SPC, kde se stanoví další 

postup jejich vývoje, způsobu výchovy a vzdělávání. 

 
 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

  příloha - viz tabulky    

 

E.1 Vycházející žáci:  

Vyšlo 34 žáků, do odborných učilišť bylo přijato 17 žáků, z toho 5 žáků pokračuje ve vzdělávání v naší PrŠ, 

9 žáků se zaeviduje na ÚP. 

V Praktické škole dvouleté ukončilo vzdělávání 6 žáků závěrečnou zkouškou, 1 žák se ke zkouškám 

nedostavil. 

7 žákům bylo prodlouženo základní vzdělávání a 4 žákům vzdělávání ve střední škole. 
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Umístění žáků: 

        ŠKOLA                                                                                POČET 

SŠTG a A Chomutov                                                                  1 žák 

    
SŠT Most                                                                                     3 žáci 

SPŠ a SŠGS Most, J. Palacha                                                   8 žáků 

 Praktická škola Most                        5 žáci 

Registrace na ÚP Most                                         9 žáků 

Mimo území ČR                                                        0 žáci 

  

F. Prevence a výchovná činnost 

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 – p.uč. Gregorová. 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 pomůcky, 
poznatky ze školení, pokyny k vyplňování Bakaláře. Aktuální záležitosti řeší naše MS 
převážně elektronickou poštou, což se nám velice osvědčilo. Ve většině tříd se pracuje 
s iPady, které výrazně přispívají ke kvalitě a efektivitě výuky. Proběhlo 9 vzájemných 
hospitací včetně PŠ dvouleté. TU spolupracují s jednotlivými SPC, s výchovnou poradkyní 
ve škole, s metodikem prevence, koordinátorkou environmentální výchovy a ICT 
koordinátorem. 
Do výuky byla zařazována mj. výchova k volbě povolání, ke zdravému životnímu stylu, 
ochrana člověka za mimořádných situací, prevence sociálně patologických jevů, ale i 
oblast finanční, čtenářské, matematické a sociální gramotnosti. 
 

Třídy ZŠS se zúčastnily celoškolních projektů – CANISTERAPIE, DRAKIÁDA, MIKULÁŠSKÁ, 
VÁNOČNÍ PEČENÍ, VÁNOČNÍ VÝSTAVKA, MASOPUSTNÍ REJ, ROZHÝBEJTE ČESKÉ DĚTI, 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA, REJ ČARODĚJNIC, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ STUACE, ŠKOLNÍ REKORDY 
a ŠKOLNÍ AKADEMIE. Zapojili jsme se do environmentálních projektů – např. OVOCE, 
ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL, TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR PAPÍRU A VÍČEK, SBÍREJ TONER, 
DEN ZEMĚ. Zúčastnili jsme se besed s preventistou Městské policie Most. 
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Někteří žáci ZŠS vyjížděli na Hipodrom na hipoterapii a také jsme chodili pravidelně na 
bowling na Benedikt. 
Většina tříd ZŠS se také aktivně zapojila do jednorázových akcí na škole i mimo školu 
(Městská knihovna, Zimák). Někteří žáci se zapojili do zájmové činnosti na škole. 
 
Osvědčila se nám spolupráce s Praktickou školou dvouletou v projektu TVOŘÍME 
SPOLEČNĚ, kterého se zúčastnily 3 třídy ZŠS. 
 
V průběhu školního roku jsme s dětmi navštěvovali představení Divadla rozmanitostí,  
Městského divadla a Docela velkého divadla v Litvínově. V rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM se žáci ZŠS zúčastnili čtení s  dvěma herci - Docela velké divadlo Litvínov a s paní 
Jitkou Jílkovou – Městská knihovna Most. 
 
Na ZŠS byla umožněna praxe studentům středních škol, VOŠ a VŠ. 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. 
Činnost ZŠS jsme průběžně prezentovali na webových stránkách školy. 
V závěru školního roku jsme podnikli několik výletů. 

MS ZŠ pro 1. stupeň p.uč. Čáková  

MS se během roku scházelo pravidelně. V letošním školním roce se uskutečnily dvě 
metodické schůzky. Na začátku školního roku 6. 9. 2017 a 23. 1. 2019. Učitelé si dále 
sdělovali a předávali potřebné aktuální informace v dennodenním kontaktu a při 
mimořádných událostech. 
Na MS dne 6. 9. se učitelé seznámili s organizačními záležitostmi nového školního roku, 
sjednotili vedení a úpravu žákovské dokumentace. Nový členové MS se seznámili 
s pravidly pro zápisy do sešitů, kontrole sešitů, známkování a parafování známek 
v sešitech a na konci jednotlivých týdnů i v ŽK. Známkování jednohodinových předmětů. 
Překontrolovali ŠVP a sjednotili projekty školy. Učitelé byli seznámeni s novým projektem 
k 100. výročí samostatné republiky „Český den s českými vlajkami“. Pokračovalo se 
v projektu „Olympijský víceboj“. Ředitelka školy seznámila členy s pravidly pro kontrolu 
domácích úkolů a kontrolou zápisů v ŽK. Dále byli učitelé seznámeni s možností výpomoci 
ze strany asistentů ZŠS. 
Na MS dne 23. 1. učitelům p. učitelka J. Hofferová představila nové pomůcky do kabinetu 
EVVO. Materiály jsou vhodné nejen na EKO výchovu, ale i do hodin ČS, Prvouky, ČJ, M. 
Mimořádně se MS sešlo při přípravě na „Bowlingovou ligu“ a před projektovým týdnem 
„Náročné životní situace“. 
Během celého školního roku se uskutečňovaly vzájemné hospitace, které jsou přínosem 
pro zkvalitňování pedagogické práce. Učitelé přicházeli s náměty na nákup vhodných 
pomůcek. Pravidelně byla doplňovaná Burza výukových materiálů. Učitelé se aktivně 
zapojovali do přípravy a realizace školních projektů, akcí školy a vymýšleli pro žáky vlastní 
akce.  
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Ve školním roce úzce spolupracovali s odbornými poradenskými pracovišti, s výchovnou 
poradkyní, metodičkou prevence sociálně patologických jevů, koordinátorkou 
environmentální výchovy a koordinátorem ICT. Učitelé nižšího stupně se aktivně podíleli 
na tvorbě webových stránek. Dokumentovali činnost svých tříd a předávali písemné i 
fotografické podklady zástupkyni ředitele p. u. Brunnerové, která tyto záznamy umisťuje 
na stránky školy.  

Metodického sdružení 2. stupně ZŠ a PrŠ – p.uč. Bednárová 

Schůzky metodického sdružení se konaly pravidelně a operativně během celého školního 
roku. Hlavní úkoly MS vycházely z Plánu školy – školní rok 2018/2019, Dlouhodobého 
plánu – koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019, ze závěrů autoevaluační zprávy 
školy za předcházející období a výročních zpráv o činnosti školy za uplynulé období. 
V letošním školním roce se uskutečnily 3 metodické schůzky, ale učitelé si předávali další 
potřebné aktuální informace neformálně, v každodenním kontaktu. Vysoká pozornost je 
věnována vzájemným hospitacím mezi pedagogy. V letošním školním roce byla tato 
činnost velmi bohatá. Na metodických schůzkách byly projednávány organizační 
záležitosti, vyměňovány pedagogické zkušenosti a současně si zde učitelé předávali 
informace z akcí, pořádaných v rámci DVVP. Velmi vhodné bylo v rámci DVPP zařazení 
společných vzdělávacích akcí pedagogů na téma ,,RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ“ a na téma 
,,AUTISMUS“. Vzdělávací akce se uskutečnily ve škole a ze strany pedagogů o ně byl velký 
zájem. Stálá pozornost je věnována plnění školního vzdělávacího programu a využíváni 
efektivních metod práce. Na metodických schůzkách získávali učitelé potřebné informace 
a diskutovali o revitalizaci školní zahrady, o inovativních prvcích v 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. 
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 se aktivně zapojovali do těchto školních i celostátních projektů: 
DRAKIÁDA, VÁNOČNÍ PEČENÍ, PÉEFKA ROKU, VÁNOČNÍ VÝSTAVA, ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 
POD STROMKEM, DEN MÉDIÍ, MASOPUSTNÍ REJ, MÁŠ PRÁVO ŽÍT V BEZPEČÍ, VÍTEJTE 
A OCHUTNÁVEJTE, VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, DÁMA, ZRUČNÉ DÍLNY, BAREVNÁ ŠKOLA, 
REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE A SOUTĚŽE, JSEM 
NEJLEPŠÍ, ŠKOLNÍ AKADEMIE.  
V rámci celostátních projektů je třeba vyzdvihnout účast našich žáků pod vedením učitelů 
v projektu ,,ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI “ k 100. výročí vzniku ČR a ,,ŠKOLA 
V POHYBU“. Tento projekt je zaměřen na sportovní aktivity žáků. 
V oblasti péče o životní prostředí, environmentální osvěty a zdravého životního stylu se 
žáci zapojovali do projektů: OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, ZDRAVÁ PĚTKA, UKLIĎME SI 
ZAHRADU, ŽIVÁ ZAHRADA, TONDA OBAL NA CESTÁCH, RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI 



  

 

15 

SVĚT, TŘÍDĚNÍ ODPADU, ZELENÉ KILOMETRY 2018/2019 (celostátní projekt), SBĚROVÁ 
SOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ, SBĚR VÍČEK A PAPÍRU. 
V oblasti rozvoje estetického cítění a vzájemné spolupráce se žáci téměř všech tříd všech 
stupňů našich škol zapojili do společné tvorby výtvarných soutěží. 
Pedagogičtí pracovníci se aktivně podíleli na přípravě a realizaci celoškolních 
a celostátních projektů a dalších akcí pro žáky jako jsou například návštěvy kulturních 
a divadelních představení, výlety apod. 
 

Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové L.  
 

První schůzka v letošním školním roce proběhla dne 30. srpna. Zopakovaly jsme si obecné 
postupy při práci se žáky s PAS, neboť stále ještě všechny kolegyně nemají v této 
problematice příliš jasno. Důraz byl kladen hlavně na vhodně sestavené denní režimy a to 
tak, aby byly pro žáky přínosem a pomocí. Opět byla podtrhnuta důležitost alternativní 
komunikace. 
Dne 16. října se kolegyně Mgr. Tučková, Mgr. Nastoupilová, Mgr. Jelínková L. účastnily 1. 
národní konference Augmentativní a alternativní komunikace „Nemluvit neznamená 
nekomunikovat“. Konference byla s mezinárodní účastí a řadu nápadů a postřehů jsme 
předaly našim kolegyním. 
Na 12. prosince bylo naplánováno vánoční posezení pro naše žáky a jejich rodiče spojené 
s vyráběním vánočních svícnů a zpíváním koled. I přesto, že bylo vše pro zdárný průběh 
připravené, tak se zábavné odpoledne nekonalo pro nezájem ze strany rodičů. 
Dne 7. května naší školu navštívila Mgr. Bc. Marcela Brhelová, ředitelka Speciální základní 
školy a Praktické školy v Ústí nad Labem a zároveň vedoucí SPC při Speciální základní 
škole a Praktické škole. Prohlédla si třídy, ve kterých se vzdělávají žáci s autismem, 
diskutovala s jednotlivými učiteli o jejich problémech. Po prohlídce naší školy následovala 
její přednáška, na které nám zodpověděla řadu dalších otázek. 
Dne 15. května se konala poslední schůzka v letošním roce. Zopakovaly jsme si metodiku 
přístupu k žákovi se zrakovým postižením a s autismem. Dohodly jsme se na zakoupení 
zátěžové deky, která bude zatím umístěna ve snoezelenu. V neposlední řadě jsme využily 
nápadu, který vzešel v nedávné přednášky a ve třídách v příštím roce zavedeme tzv. 
náladovníky. 

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 – Žáci si v hodinách pracovních činností vyráběli draky, aby mohli soutěžit na 
drakiádě. Všichni žáci, kteří měli draka  se shromáždili v tělocvičně, kde byli draci sečteni 
a vyfoceni. V 11 hodin se pak 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.  
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Vánoční a velikonoční výstavka - obě výstavky byly opět velmi pěkné. Naši žáci vyrobili 
v hodinách pracovních činností mnoho krásných výrobků.  

Vánoční pečení -  V hodinách pracovních činností snad všichni žáci naší školy před 
vánocemi upekli v naší školní kuchyňce výborné vánoční cukroví (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“. Do tělocvičny přišlo velké množství 
nejrůznějších masek. Všechny byly moc pěkné a vydařené. Maskovaní žáci plnili úkoly a 
předvedli své schopnosti v letu na koštěti, v hodu koštětem, v přeskoku překážek.  Za 
velké úsilí dostal každý účastník obrázek a za splněné úkoly razítko a diplom. Letos také 
poprvé na hřišti naší školy bylo připraveno ohniště s vycpanou figurou čarodějnice, 
kterou žáci na závěr zapálili. 

Školní projekt „Zručné dílny“ Soutěže zručnosti žáků 6. až 9. tříd proběhly v měsíci 
březnu. 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. Nejlepší žáci byli odměněni diplomem a malou sladkostí. 

Projekt „Dáma“ – turnaj ve hře proběhl v dubnu. Chlapci v dílnách – jako každoročně - 
vyrobili šachovnice a hrací kameny a tyto byly rozdány jako ceny na turnaji ve hře dáma. 
Vítězové byli opět odměněni diplomem, a všichni soutěžící sladkostí a drobnou 
maličkostí.   

Školní sběrová akce:  Také v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do 
sběru papíru a víček od PET lahví. Byli jsme opět velice úspěšní ve sběru starého papíru 
2640 kg a PET víček 100 kg. Za utrženou částku budou pro žáky zakoupeny pomůcky na 
výtvarnou a pracovní výchovu. Poděkování patří všem rodičům, žákům i učitelům, kteří 
sbírají a šetří jak školní rozpočet, tak i přírodu. 

Ekologické aktivity  - v rámci hodin pracovních činností jsme vynášeli tříděný odpad ze 
tříd, učeben a kanceláří – papír, plast. Kompostovali jsme bioodpad ze školní kuchyně i 
bioodpad ze školní zahrady.  Probíhala péče o květiny ve vestibulu školy i o rostliny ve 
skleníku a na školní zahradě. Proběhly dvě sběrové soutěže ve sběru baterií a 
elektrozařízení.  

Ke dni Země a Světovému dni životního prostředí probíhal projekt „Ukliďme si zahradu. 
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 na školní 
zahradě, tak v okolí školy, hrabali, zametali, zalévali, okopávali, odplevelovali a tak 
pečovali o naší zeleň.  

Tvoříme společně – v rámci pracovních činností se též uskutečnil projekt „Tvoříme 
společně“. Tentokrát si pro děti z 10. AS připravila paní učitelka Týnecká práci 
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s vypalovacím perem. Žáci si vyzkoušeli praktické dovednosti, zručnost a vzájemnou 
spolupráci mezi třídami.  

Již čtvrtým rokem též probíhá školní projekt „Vítejte a ochutnávejte“ při kterém žáci PŠ 
připravují ve školní kuchyňce výborné a zdravé pochoutky. Všichni žáci i učitelé i 
zaměstnanci školy pak mohou ochutnat. Tento projekt má velikou oblibu u všech. 

Školní zahrada:  
- Byla dokončena realizace projektu „Bosá stezka“ 
- Byly opraveny barely na dešťovou vodu (3 x 1000 litrů vody).  Nyní jsou již plně funkční 
- Nadále byly prořezávány větve, které žáci v hodinách Pč pálili  
- Byl dokončen a umístěn hmyzí domek, který vyrobili chlapci v dílnách, v hodinách 
pracovních     
   činností. Je vyroben z palet a z přírodních materiálů – co nám dala naše zahrada. 
- Byly opraveny boky záhonů na zahradě 
- Byly vysazeny jiřiny a kany na volných záhonech 
 
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. V letošním roce opět 
většina učitelů vysela 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 akcích pracovních 
činností a na úpravě naší školní zahrady 
 

F. 1 Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2018/2019 

V rámci prevence sociálně patologických jevů bylo s žáky ZŠ a SŠ systematicky pracováno 
po celý školní rok. 
Mgr. Sikýřová ze Střediska výchovné péče – DYÁDA s  žáky  nižšího i vyššího stupně 
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. 
 Mgr. 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, domácí násilí, 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. 
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Děti se na besedy velmi těšily a měly 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. 
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. 
S žáky osmých tříd bylo besedováno na téma: “Jak si představují svůj život v dospělosti, 
čím se chtějí živit, kde chtějí bydlet.“ Smyslem těchto besed bylo korigovat nerealistické 
představy žáků o budoucím povolání a seznámit je s nabídkou učebních oborů 
v nejbližším okolí. 
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 
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výsledcích těchto pohovorů byli informováni kurátoři a sociální pracovnice OSPOD 
v Mostě. 
 
F. 2 Prevence sociálně patologických jevů:  

 

 
ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  PLNĚNÍ PPP NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 

2018/2019 

 

V letošním školním roce pedagogové naší základní i střední školy kladli při vzdělávání a 
výchově žáků důraz nejen na prevenci nebezpečí RCH, ale také na potřebu formovat 
každého žáka v morálně vyzrálého člověka, který disponuje empatií, kreativitou, zdravým 
sebevědomím, schopností pozitivního hodnocení jiných a prosociálního chování v 
osobních vztazích, nezdráhá se pomoci, dělá mu radost darování, dělení se, spolupracuje, 
přátelí se v pravém slova smyslu, ctí etické hodnoty a rodinný život, přirozeně chrání 
přírodu a životní prostředí. Netrpí xenofobií, rasismem, intolerancí a antisemitismem. Je 
finančně gramotný, takže dokáže reálně zhodnotit své příjmy a potřeby výdajů. Všichni 
pedagogičtí pracovníci individuálně navštěvovali školení, přednášky, vzdělávací akce a 
konference vztahující se k problematice prevence RCH dětí a mládeže, s cílem osvojit si 
nové metody nenásilného vedení žáků všech věkových kategorií k životu bez násilného 
chování a šikanování, bez sklonů k vandalismu a kriminalitě a užívání návykových látek, 
k lhostejnosti k rizikovým „zábavám“ – gemblerství, netolismus, kiberšikana. Současně se 
snažili nabýt nové informace při práci s žáky vykazujícími poruchy chovní. Také proto se 
všichni v měsíci listopadu účastnili 2. přednášky PhDr. J. Lišky, která byla zajištěna 
metodikem prevence na naší škole. Teoretická část tématu „Specifické poruchy chování a 
jak na ně“ byla rozšířena o praktické vyhodnocování prací žáků, kteří přiměřenou formou 
plnili pokyny v pracovních listech poskytnutých pedagogům v předstihu přednášejícím. 
     V průběhu celého školního roku, třídní učitelé intenzivně řešili případy podezření na 
skryté záškoláctví. Vybízeli proto ke spolupráci rodiče žáků. Tak jako v minulých letech se 
je snažili přesvědčit, že podporou svých dětí k pravidelné docházce do školy a důsledným 
dozorem nad jejich vzděláváním, dosáhnou toho, že jejich děti úspěšněji vstoupí 
do dospělosti, snáze se osamostatní a povedou spokojenější život. 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.  
 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.  
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    Dle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a 
řešení šikany ve školách a školských zařízeních - č.j. MSMT-21149/2016 byli žáci vedeni 
k respektování autority učitele a k úctě instituce škola. Dávali žákům najevo, že 
nepřiměřené chování k učitelům, které by mohlo být kvalifikováno jako postižitelný čin 
„šikana učitele“, se v naší škole bude stíhat nekompromisně. 
      
     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. Také tyto výsledky mnohdy poskytly cenné 
informace o smýšlení žáků naší školy a jejich vnímání a vyhodnocování konkrétních 
životních situací. Výsledky budou využity při zpracování PP na naší škole pro příští školní 
rok. V květnu proběhl na škole projektový týden, v jehož rámci si žáci zopakovali možná 
rizika vznikající v běžném životě jedince. Ve spolupráci s Policií ČR projekt vyvrcholil 
simulací útoku ozbrojence na školu a předvedením jeho zneškodnění. 
 
     Učitelé naší školy obohacovali povědomí žáků o možnostech trávení volného času. 
Vedli zájmové kroužky. Lásku žáků k literatuře podněcovali opět 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 schopnosti žáků školy byly prohlubovány oživováním hodin tělesné 
výchovy a sportu a zdraví o netradiční pohybové a sportovní aktivity. V rámci projektu 
„Paralympiáda - rozhýbejte české děti“ na naší škole proběhlo měření schopností žáků 
v několika pohybových disciplínách. V měsíci červnu vyvrcholil projekt „kuličkiáda“., 
     Prevenci RCH v oblasti stravování zajišťovali nejen učitelé v době výuky, ale také účast 
v projektu „Zdravá pětka“ a „Jezte a ochutnávejte“. Dozorující učitelé ve školní jídelně 
vedli žáky k správné kultuře stolování, minimalizovali tak rizika úrazu či poškození zdraví.  
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 2018/2019 
Pohovory s rodiči: 
Z celkového počtu 18 pohovorů byly nejčastěji s rodiči řešeny problematicky omluvené 
absence žáků, nedostatečné vybavení žáků základními školními pomůckami, prvotní 
porušení školního řádu, zásad slušného chování a chování ke spolužákům. Dále se při 
pohovorech řešily náznaky rizikového chování žáků (šikana, abnormální únava, 
nedostatečná hygiena). 
 

http://www.specmo.cz/
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Výchovné komise (VK): 
V letošním školním roce třídní učitelé vyvolaly 83 VK, ve kterých s v kombinaci řešila 
nejčastěji častá absence problematicky omluvená nebo neomluvená. 
Ve VK se také v některých případech jednalo o agresi žáka vůči spolužákovi - spolužákům 
nebo pedagogům, opakované odmítání plnění povinností žáka, neúctu k majetku školy či 
spolužáků 
Při několika VK se řešilo kouření žáka v prostorách školy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F. 3 Environmentální výchova:  

HODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život.  
Škole byl propůjčen na rok 2017-2019 nejvyšší stupeň titulu Škola udržitelného rozvoje Ústeckého 
kraje. 
 
Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život.  
 
Ve školním roce 2018/2019 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 3. A a PŠ2B splnily jeden vyhlášený úkol s názvem Baterkožrout. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 K recyklaci jsme odevzdali  100 kg elektrozařízení, 7 ks PC, 48 kg baterií. Byl objednán další odvoz 
elektrozařízení a baterií, ale ještě nám nebyly připsány body a sebrané kilogramy. V listopadu 
uskutečnil Asekol odvoz nasbíraných elektrospotřebičů a bohužel po několikáté urgenci nám 
body nepřipsal, protože akci vede jako marný svoz. 

 6. 6. 2019 jsem objednala odměny za 1450 bodů. Odměny ještě nedorazily. 

Snížená známka z 

chování 

 

 

Neomluvené hodiny 

 

Návykové látky 
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 Ke dni 13. 6. 2019 jsme získali 1306 bodů. 

 Na školní rok 2019/2020 jsem objednala pro 1. a 2. stupeň ZŠ lektorský program Recyklace hrou, 
který se zaplatí body z Recyklohraní. 
 

Sbírej toner   
 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt. Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k renovaci, 

zajistíme peníze pro ústav mentálně postižených v Háji u Duchcova. 

 Odevzdali jsme dva boxy naplněné tonery.  

 
Zdravá pětka 

 Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.  
 V letošním školním roce byly programy objednány, ale z kapacitních důvodů nebyly odučeny. 

Přihlášené třídy se programů zúčastní ve školním roce 2019/2020. 
 
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

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

 Třídní učitelé měli odevzdat 2 aktivity z tohoto projektu. Aktivity odevzdaly tyto třídy: 3. A, 5. A, 6. A, 10. 
AS, ŠD2. 

 V rámci tohoto projektu se třídy zúčastnily doprovodného programu plného soutěžení a projektu Exotické 
ovoce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Živá zahrada 

 Jde o dlouhodobou soutěž, ve které soutěžící sledují v daných termínech dvakrát ročně (jaro, 
zima) výskyt vybraných druhů živočichů. Abychom získali titul Živá zahrada, musíme z pozorování 
dostat celkem 50 bodů. Prozatím máme nasbíráno 30,05 bodů. 

 Zimní a jarní pozorování uskutečnila třída 6. A s p. uč. Křížovou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelené kilometry 

 Do soutěže se zapojilo 5 tříd – 1. A, 3. A, 4. A, 5. B a 6. A tj. 53 žáků. Žáci 
celkem nasbírali 484 zelených kilometrů. 

 Vyhráli jsme 2. místo 
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Aktivity, které probíhaly během školního roku: 
 K svátku jablek se uskutečnila výtvarná a kreativní soutěž „Jablíčka 100x jinak“. Výtvarné práce vyzdobily 

chodbu u kanceláří.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K Svátku jablek se uskutečnil „Jablíčkový den“ v těchto třídách 3. A, 5. A, 10. AS, ŠD2. 

 
 

 

 

 

 

 Velká sběrová soutěž ve 
sběru elektrospotřebičů a 

baterií vyhlášená Recyklohraním. Soutěže se zúčastnily třídy 2. A, 3. A, 6. BS, 10. AS a paní ředitelka.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Výtvarná a kreativní soutěž „Pejsek a kočička Josefa Čapka“. Do soutěže bylo odevzdáno 25 výtvarných 
prací, vyzdobily chodbu u šaten.  
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Ke Dni Země proběhla na škole Velká sběrová soutěž ve sběru papíru, víček, elektrospotřebičů a baterií. Do 
soutěže se zapojily třídy:  2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A,     7. A, 9. A, 4. AS, 6. BS, 7. AS, 10. AS  

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 Ke Dni Země a Světovému dni životního prostředí probíhal projekt „Ukliďme si zahradu“. Svůj úklid 
zahrady zdokumentovala třída 6. A. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podzimní soutěžení 6. a 7. tříd pro žáky naší školy a ZŠS v Litvínově. Do soutěže se zapojily třídy 6. A, 7. 
A, 7. B a žáci 6. a 7. třídy ZŠS Litvínov. V soutěži jednotlivé úkoly nejlépe vypracovali a zvítězili žáci ZŠS 
v Litvínově. 
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 SWOT analýza EVVO ve škole 
Učitelům bylo rozdáno 37 dotazníků, vráceno bylo pouze 23 dotazníků!  

Dle vyplněných dotazníků se ve škole nejvíce daří třídit odpad, zapojovat žáky do 

aktivit a projektů, využívat školní zahradu, revitalizovat ji, a že máme dostatek 

didaktických pomůcek.  

Slabé stránky vyplnilo pouze 17 učitelů. 4x se vyskytuje neochota žáků, lenost, 

lhostejnost, motivace. Ostatní problémy se vyskytují pouze jednou. Většinu 

problémů nemůže odstranit koordinátor EVVO, ale je to na každém učiteli, jak své 

žáky a taky sám sebe namotivuje pro realizaci projektů nebo zda dohlédne na úklid 

ve své vyučovací hodině na pozemku či ve skleníku. Některým učitelům se zdá, že 

máme v EV velké množství projektů. Veškeré projekty, které patří do EV, jsou pro 

každého učitele dobrovolné, sám si může vybrat, kterého projektu se zúčastní. Dále 

není v mých silách a ani mou kompetencí kontrolovat chování žáků a rodičů před 

školou a to, zda kouří.  

Příležitosti – co bychom mohli pro rozvoj ekologie využít, vyplnilo 23 učitelů.  

Výhodou naší školy je, že máme velkou zahradu, která je ideální pro využití v EV. 

Někteří učitelé by chtěli mít na zahradě naučnou stezku, ekopark,… s touto vizí 

jsme již několikrát polemizovali, ale opět je nutné si sednout s nápady a 

s konkrétním plánem. 

Zdárnou realizaci EV by pak mohlo ohrozit dle dotazníků: nezájem žáků, nezájem 

učitelů, nedostatek finančních prostředků, nevhodné chování žáků. 

 

Podrobné informace z vyplněných dotazníků SWOT analýzy EVVO ve škole si 

můžete prostudovat na webových stránkách naší školy. 

http://www.specmo.cz/soubory/ekologicka-vychova/2018/swot-analyza-evvo-ve-

skole.pdf 

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. Aubrechtová/ 

 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.  

 Pěstování rostlin na školní zahradě a ve skleníku a péče o ně. 

 Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy. 
 
Pomůcky: 

http://www.specmo.cz/soubory/ekologicka-vychova/2018/swot-analyza-evvo-ve-skole.pdf
http://www.specmo.cz/soubory/ekologicka-vychova/2018/swot-analyza-evvo-ve-skole.pdf
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V letošním školním roce byly nakoupeny nové pomůcky, které byly ukázány všem 
učitelům na MS ZŠS, MS pro 1. stupeň ZŠ a MS pro 2. stupeň ZŠ.  
Pomůcky 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, Ekolínek, Ekopřírodověda, přírodovědné knihy, pracovní listy a metodiky Les ve 
škole, o třídění odpadu, Sedm barev duhy a další. Pomůcky si učitelé půjčovali během 
celého školního roku. 
Závěr 
Ve školním roce 2018/2019 jsme pracovali v 7 ekologických programech Recyklohraní 
aneb ukliďme si svět, Sbírej toner, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Živá zahrada, 
Zdravá 5, Zelené kilometry. 
Ve škole se uskutečnily dvě výtvarné a kreativní soutěže „Jablíčka 100x jinak“ a „Pejsek a 
kočička Josefa Čapka“, dvě sběrové soutěže ve sběru baterií, elektrozařízení, papíru, víček 
a dva školní projekty Jablíčkový den a Ukliďme si zahradu a jedna ekologická soutěž ve 
spolupráci se ZŠS Litvínov. Zorganizovala jsem tři MS, kde jsem učitelům ukázala pomůcky 
z kabinetu EV a učitelé vyplnili SWOT analýzu. 
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. 
 
Všechny naplánované aktivity a projekty v ekologické výchově se uskutečnily. 
Neuskutečnilo se pouze setkání a soutěžení v ZŠS Litvínov z důvodu zaneprázdněnosti 
paní učitelky. 
 
Poděkování patří p. učitelkám, které aktivně plnily se žáky ekologické programy a 
projekty, účastnily se vyhlášených soutěží a svými příspěvky obohatily webové stránky 
školy. Velké poděkování patří obzvláště pak p. učitelce Křížové, p. učitelce Gregorové a p. 
učitelce Čákové. 
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F.4 Informační a komunikační technologie:  

 

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2018/2019 

Stav IT zařízení k 31.5.2019 

PRACOVNÍ PC STANICE: 

82 ks PC stanic, z toho je: 

- 35 ks stolních PC sestav  

- 16 ks PC s dotykovou obrazovkou 

- 31 ks Notebooků  

 1 ks serverová stanice DELL 

 1 ks serverová záložní stanice na replikace 

 47 ks iPadů Apple 

PERIFERIE: 

24 ks tiskáren, z toho: 

2 ks Ineo je v pronájmu od firmy Develop – sborovna, zástupcovna 

1 ks sklad IT – tiskárna HP funkční, momentálně bez tonerů 

1 ks sklad IT – tiskárna Brother poškozený zažehlovací válec, drahá oprava 

2 ks umístěné v kabinetech –  u tiskáren se zasekává papír, oprava nerentabilní 

3 ks stolní skener 

3 ks stolní Tablet G-Pen 

1 ks Digitální mikroskop 
Dataprojektory: 
9 ks – z toho umístění: Učebny - PC1, Učebna PC2, Hudebna, Odborná učebna, Kinosál 

Třídy - Křížová, Jelínková L., Prošková, Aubrechtová 

Interaktivní prvky: 
1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE - Hudebna 

2 ks Interaktivní tabule SMART – Odborná učebna, třída 
1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizace ve školním roce 2018/2019 
1. Vytvoření replikačního serveru umístěného v učebně PC 2 nezávisle na servrovně, zde se 

v pravidelném denním intervalu ukládají rozdílové zálohy dat školy a data systému Bakaláři. 

2. V letošním roce bylo zakoupeno: 

- 4 ks dotykové počítače pro žáky pořízené z PO 

- 1 ks speciální klávesnice pořízená z PO 

- 2 ks 15“ notebooky pro pedagogy – výměna za staré, nevyhovující notebooky 

- 10 ks 17“ notebooky pro pedagogy - výměna za staré, nevyhovující notebooky 

- 1 ks dataprojektror - výměna za nefunkční v kinosále 

- 13 ks iPady včetně ochr. pouzdra pro žáky pořízené z PO 

- 10 ks speciální držák iPadu pro žáky pořízené z PO  

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

4. Nevyhovující a zastaralé PC – 2 ks vyřazeny, nefunkční notebooky  - 5 ks vyřazeny z evidence, 

vše ekologicky zlikvidováno odbornou firmou. 

5. Prováděn servis a údržba dle požadavků zapsaných v sešitě závad IT ve sborovně. 

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 včetně licencí k Microsoft serverům 

- Kancelářský balík produktů Office Professional Plus včetně licence Office 365. 

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. 



  

 

29 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 
 Vybavit třídy dataprojektory 

 Rekonstrukce učebny PC1, vytvoření multimediální učebny cizích jazyků, vyřazení 11 ks 

zastaralých PC sestav za nové prvky. 

 Vybavit Snoezelen dataprojektorem. 

 V rámci plánované rekonstrukce el. vedení provést nové páteřní sítě LAN a Wi-Fi, nahradit 

hlavní vedení do rack panelů optickou linkou. 

 Vybavit serverovou místnost novou UPS (záložní zdroj) potřebnou proti častému kolísání el. 

napětí. 

 Průběžně nahrazovat zastaralé, nevyhovující notebooky za nové, výkonnější. 

 Zkvalitnění a plnohodnotné využití prostředků Office365 ke sdílení a spolupráci, během 

měsíce září provést MŠ pro učitele. 

 Vyřešit časté problémy s tiskárnami umístěnými v kabinetech (drahé doplňování tonerů, 

poruchovost, celkově drahý provoz). Tyto tiskárny postupně nahradit například vhodným 

pronájmem, kde veškerou starost o tiskárny přejímá pronajímatel.  

 Projektor v Odborné učebně a v Hudebně umístěné na stropním držáku přemístit a tím 

zprovoznit  boční promítání projektoru, čímž se minimalizuje stínění obrazu osobou před 

promítací plochou. 

 Zajišťovat Výukový SW a aplikace pro iPady dle požadavků pedagogů. 
 

Konstatování 
Počítačové učebny jsou efektivně využívány v hodinách různých předmětů, učebna PC 1 byla využívána i 

v hodinách PČ pro práci na řezacím plotru dle potřeb školy.  

Žákovské počítačové sestavy v Učebně PC je již technicky zastaralé, zařízení nevyhovující, výkon nelze 

zvýšit, nelze provést update na Windows 10, v současné době počítače disponují operačním systémem 

Windows 7, kde společnost Microsoft již v příštím roce 2020 nebude provozovat bezpečnostní update na 

tomto a systému, čímž se stanou pro školní doménovou síť hrozbou. 

Škola je hluboko pod standardem, co se týká vybavení tříd dataprojektory. Celkem z 29 tříd je 

dataprojektor umístěn pouze ve 4 třídách. 

 

Zájmová činnost aktivity pro rozvíjení klíčových kompetencí:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 12 zájmových aktivit.  

Školní časopis – Školáčkův speciál, p.uč. Týnecká 

V letošním školním roce pracovali redaktoři formou mailů, které s aktualitami a 
náměty posílaly třídní kolektivy během celého školního roku. Vydali 3 čísla časopisu a 
čtyři omalovánky s doplňovačkami a rébusy pro mladší žáky. 

 
Zobcová flétna pod vedením pí.uč. Bednárové  - vzdělávací kroužek byl určen žákům 1. 
stupně ZŠ. Cílem této aktivity bylo naučit žáky správnému dýchání, motivovat žáky ke hře 
na hudební nástroj, vnímání hudby a základy hry na zobcovou flétnu, což bylo splněno. 
 
Pí. uč Bednárová pokračovala v aktivitě  Dokážu to, Cílem bylo, hravou formou a 
individuálním tempem a přístupem získat potřebné vědomosti a dovednosti z českého 
jazyka a matematiky, motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich 
zájem o školu.  
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Klubíčko  pod vedením p.uč. Tučkové, Kocourkové a asistentky Novákové bylo opět 
určeno pro žáky speciální školy a pracovalo podle plánu činností v oblasti hudební, 
sportovní a pracovní. Cílem byla relaxace při různých činnostech, rozvíjení a upevňování 
kladných vztahů mezi dětmi, upevňování sebeobslužných dovedností.  
 

Keramika pod vedením p.uč. Machové pracovala ve dvou skupinách.  Žáci se pracovali s 

keramickou hlínou a glazurami, procvičili si jemnou motoriku. Učili se vzájemné pomoci, 

získávali kladný vztah k práci i k práci druhých. 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. Témata nabízela možnost 

dozvědět se něco nového a postupně stimulovat všechny smysly. 

 

Sportovní aktivity p.uč. Kršková byly zaměřeny na podněcování, podporu a rozvoj 

pohybového aparátu a osvojení si požadovaných dovedností. Samozřejmostí aktivit bylo 

zaměření se na spolupráci a kamarádství při sportování, dodržování pravidel hry fair play.  

Sportovní průpravou získali žáci vyšší sebevědomí, smysl pro kolektivní hry a sportovní 

zdatnost.  

 

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

základních prvků. Míčové hry, posilování, dechová cvičení, nácvik sebeovládání i přízemní 

akrobacii si vyzkoušeli žáci 1. i 2. stupně. 

 

Dramatický a taneční klub vedly p.uč. Průšová a Nekolová. Žákyně během roku rozvíjely 

rytmický, pohybový, taneční projev i komunikační schopnosti. Nenásilnou formou byl 

podporován přirozený pohyb a radost z tance. Nacvičenou sestavu předvedly tanečnice 

na školní akademii. 

 

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 zdokonalovat se ve čtení, 

zvýšit u žáků zájem o četbu a literaturu a zažít radost z přečtené knihy. 

 

Mozaika p.uč Křížová; žáci pokračovali v  práci se sklem ale i s korálky a kávovými zrny, 

přičemž si rozvíjeli jemnou motoriku, představivost i trpělivost.  
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Všeználek p.uč. Hofferová byl určen žákům, kteří nezvládají učivo M a Čj. Žáci si 

procvičovali a upevňovali vědomosti, matematické dovednosti, rozvíjeli slovní zásobu, i 

procvičovali správnou výslovnost hlásek. Velkým pomocníkem byl iPad i nejrůznější 

pracovní listy.  

U některých žáků došlo k výraznému zlepšení v problémových oblastech. 

 

 

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

22 žáků; první oddělení pí.vych. Kašparové navštěvovali žáci ZŠS i ZŠ 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. Spolupráce s rodiči i učiteli žáků byla dobrá. 

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 30 žáků a 43 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 2017 na další volební období.   ŠR se sešla 2x během školního 

roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů.   
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Rodiče: společná schůze rodičů a pedagogů školy se konala 18.9.2018 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 22.1. 2019 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   

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

 3 pedagogové  1x alternativní komunikace – MŠMT 

 1 pedagogové  1x vzdělávací proces  - matematika – MŠMT 

 ředitelka   
 hospodářka  
 sekretářka 
 kuchařka  

2x právní a školská legislativa – MŠMT 
1x zásady stravování 
1x spisová služba 
1x hygienické minimum 

výchovný poradce  1x seminář – rizikové chování – MŠMT 

metodik prevence  1x seminář – rizikové chování– MŠMT 

ZŘ + učitelka   1x Bakalář – MŠMT 

ICT koordinátor  1x Microsoft – tablet ve výuce – MŠMT 

29 pedagogů  1x seminář – rizikové chování, šikana – MŠMT 

3 učitelé 1x  PAS – MŠMT 

1 vychovatelka 1x organizace ŠD – MŠMT 

3 učitelé studium pro doplnění kvalifikace 

 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 44 žáků a studentů a to 

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

střední školy pro marketing a ekonomiku v Mostě a Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad 

Labem. Od VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě jsme získali opět v letošním školním roce STATUT 

cvičné školy. 

 

 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, výstavy a projekty školy. 

 ŠKOLNÍ PROJEKTY A AKCE ŠKOLY 
 

 viz příloha  

 

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 
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V průběhu roku byly provedeny kontroly:  

 

29.10.2018 – kontrola OSSZ – placení sociálního zabezpečení. 

24.4.2019 – Hasičský sbor – požární ochrana. 

14.5.2019 – Hygiena – dodržování hygienických pravidel. 

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

 

 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      

           

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

Škola nebyla zapojena do žádných programů 

 

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do DVPP v rámci celoživotního učení 

 

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů  

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL                                                             

 Projekt pro  ZŠ a ZŠS 
 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 

 
 

Projekt financuje - Státní zemědělský intervenční fond. 
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N. Spolupráce školy s organizacemi 

Pedagogická činnost  

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a 

s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná 

vyšetření žáků, doporučení a návrhy metod práce s jednotlivými žáky.  

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově:  

www.zs-specialni-litvinov.cz/specialne-pedagogicke-centrum 

Speciálně pedagogické centrum pro smyslově postižené v Ústí nad Labem: www.demosthenes.cz  

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené, žáky s PAS a žáky s vadami řeči  

v Teplicích: www.spcteplice.cz  

Speciálně pedagogické centrum pro řečově postižené v Měcholupech:  

www.lzs-mecholupy.cz; spc@spc-chomutov.cz 

Speciálně pedagogické centrum v Ústí nad Labem: www.spcusti.cz 

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  

Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017  

Odborná činnost  

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

průběžné praxe. Studentům Vysoké školy pedagogické v Ústí nad Labem, Vyšší odborné  

a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze a přednášky ve škole.  

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz 

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají  

své zkušenosti jako lektorky.  

Zájmová činnost  

V oblasti zájmové činnosti žáků škola spolupracuje při pořádání různých akcí, soutěží,  

výstav či besídek s Centrem Volného času v Mostě: www.cvcmost.cz,   

http://www.zs-specialni-litvinov.cz/specialne-pedagogicke-centrum
http://www.spcteplice.cz/
http://www.lzs-mecholupy.cz/
mailto:spcsluch@seznam.cz
http://www.spcusti.cz/
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s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz  

Preventivní činnost  

Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,  

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OSPOD Most 

- OHES v Mostě  

Profesní orientace žáků  

V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  

školami, které nabízejí našim absolventům různé obory k získání kvalifikace pro pracovní  

uplatnění našich žáků.  

V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

- SŠ technická, Most - Velebudice - www. sstmost.cz  

- SPŠ a SŠ gastronomie a služeb, Most - www.spsasosgsmost.cz  

- SŠT gastronomická a automobilní, Chomutov – www.tgacv.cz 

 

Učitelé, vychovatelé a žáci spolupracují s chráněnými dílnami „Energie o. p. s.“ Meziboří. 

Několikrát v roce se uskutečnily pravidelné návštěvy SPC z Ústí nad Labem, Litvínova, Prahy, Měcholup a 

Teplic. 

Cílem všech pedagogických pracovníků je, co nejkvalitnější výsledky ve výuce a zařazení co nejvíce žáků 

do učebních oborů a sledování jejich úspěšnosti, při jejich dalším vzdělávání.  
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Žákům s více vadami doporučujeme pokračovat ve školní docházce v Praktické škole dvouleté. Po 

ukončení středního vzdělávání doporučujeme absolventům denní a týdenní stacionáře nebo chráněné 

dílny, ve kterých se mohou i nadále rozvíjet.  

 
V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

 Severočeská teplárenská – finanční prostředky na pomůcky – 80 000,-Kč 

 Projekt Prevence KÚÚK– seminář pro učitele – 11 000,-Kč 

 VOŠ, OA, SPgŠ a SZdr.Š, Most – finanční prostředky na pomůcky do TV – 4 000,-Kč 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                

Datum zpracování zprávy: dne 30.8.2019 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 2.9.2019 

Datum schválení školskou radou: dne 6.9.2019 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

 

 

PŘÍLOHA 
 
E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

 
 
Soubor č. 1  - AKCE ŠKOLY 
 
Soubor č. 2 – PROJEKTY ŠKOLY 
 
Soubor č. 3 – PÍŠÍ O NÁS 

 

 J. Hospodaření školy 
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