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1.IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
   

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 
1534, příspěvková organizace 
Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
E-mail: vedeni@specmo.cz 
Telefon: 476 700 000 
Fax: 476 708 896 
www. specmo.cz 
Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

        

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
2.1 Součásti škol 

 
Základní škola speciální  
 
Kapacita: 200 žáků 
Ročníky:  1.- 10.     
Stupeň vzdělání: základy vzdělání 
Vzdělávací program: č.j.24 035/1997-22  
 
Základní škola praktická 
 
Kapacita: 264 žáci 
Ročníky:  1. – 9.     
Stupeň vzdělání: základní vzdělání 
Vzdělávací program: ověřování nového ŠVP ve všech ročnících od 1.9.2006 
 
Praktická škola 
 
Kapacita:  28 žáků 

            Délka studia: dvouletá   
            Stupeň vzdělání: střední se závěrečnou zkouškou 
            Obor vzdělávání: 78-62- C/002 
 
          Školní družina 
     
            Kapacita: 30 
            
          Školní jídelna 
 
          Kapacita: 110 
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2.2 Úplnost a velikost školy 

Škola je svou velikostí, počtem tříd a žáků největší v regionu. 

Škola se nachází nedaleko centra města, dostupná městskou hromadnou dopravou. 

  

3. Cíle 

• Udržovat naplněnost tříd                                                                                    T 

• Zkvalitňovat a zpestřovat výuku                                                                        T 

• Zajistit individuální péči integrovaným žákům a asistenta pedagoga                T 

• Podporovat DVPP a studium k získání kvalifikace všech pedagogů                 T 

• Zlepšit informační systém školy                                                                         Z 

• Spolupracovat s rodičovskou veřejností                                                             T 

• Oprava tabulí ve třídách                                                                                      S 

• Vybudování venkovního výtahu                                                                          Z 

• Rekonstrukce skleníku na školním pozemku                                                       Z 

• Dovybavení nastavitelných lavic a židlí do tříd                                                   Z 

• Rekonstrukce výměníkové stanice                                                                       Z 

• Zřízení učebny pro autistické žáky                                                                       S 

• Výměna dvoudřezů na mytí nádobí dle hygienických norem                              S 

• Zřizování koutků pro strukturované vyučování                                                   T 

 

Cíle jsou stanoveny podle dlouhodobého plánu. T – trvalý úkol, Z – zůstává úkol pro další období, 

S – splněný úkol.    

 

 

 

         

ŠKOLA POČET TŘÍD POČET ŽÁKŮ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 10 61  

    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ 21 235  

    

PRAKTICKÁ ŠKOLA 2 11  
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4. Řízení školy 

4.1 Koncepční záměry školy, plánování 
Škola má jasný a srozumitelný koncepční záměr. Vedení školy zpracovává na každý školní 

plán práce pro všechny druhy škol a školní družinu. Vedle toho je zpracováván vždy   

týdenní plán činnosti. Z plánu práce vycházejí plány metodických sdružení, předmětové komise a  

plány ŠD, ICT koordinátora, výchovného poradce, environmentálního  koordinátora a koordinátora   

protidrogové prevence.  

Pedagogický sbor je s koncepcí školy a s plánem školy seznámen a spolupodílí se na jeho   

dalších úpravách v průběhu školního roku.  

 

4.2 Plnění učebních plánů a osnov 

V ZŠ speciální a v PrŠ se vyučovalo podle schválených učebních dokumentů. Metodická sdružení 

koordinovala jednotlivé tématické plány všech předmětů v ročnících. 

V ZŠ praktické probíhalo od září ověřování prvků nového ŠVP ve všech předmětech i ročnících.  

Výuka podle vlastních učebních osnov až na drobné nedostatky se nám osvědčila. Praxe ukázala, že 

bylo třeba provést úpravy v následujících předmětech: Fyzika a Informatika. 

Velmi se osvědčilo navýšení časové dotace v ČJ v nižších ročnících.  

Největším problémem při samotné výuce je nedostatek učebních materiálů zvláště v předmětech – 

D, Z, F, Ov, P. 

Obsah učiva a časové rozvržení učiva bylo konkretizováno v tématických plánech, které jsou 

koncipovány jako pracovní materiál a jsou výsledkem spolupráce všech učitelů v jednotlivých 

metodických sdruženích. 

ŠVP umožňuje žákům spoluúčast nejen na přijímání myšlenek při výuce, ale i osvojování si svých 

znalostí v praktických činnostech.  

Učební plány byly plněny obsahově i časově. 

 

4.3 Odborné a pedagogické řízení 

4.3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura školy má několik vzájemně spojených úrovní. Jejich propojení je vyjádřeno 

v organizačním schématu a kompetence členů vedení školy jsou dány pracovní náplní.  

Ředitelka školy kromě řady pracovně právních a ekonomických povinností usměrňuje koncepci 

výuky, kontroluje práci pedagogických pracovníků, kontroluje výsledky vzdělávání žáků. Přímo 

řídí zástupce pro výchovně vzdělávací činnost, výchovnou poradkyni a vedoucí metodických 

sdružení.  



 6 

Zástupce pro výchovně vzdělávací činnost zajišťuje organizačně výuku, navrhuje dotace předmětů, 

vytváří rozvrh hodin a přestávek i jeho změny, kontroluje vedení dokumentace, kontroluje práci 

pedagogických pracovníků. Řídí třídní i ostatní učitele.  

Ředitelka školy, její zástupkyně, výchovná poradkyně a vedoucí metodických sdružení tvoří širší, 

podle potřeby konzultační a poradní, vedení školy.  

Organizační struktura školy je založena na demokratickém a participačním modelu řízení. 

 

4.3.2 Personální struktura, odborný růst pedagogických pracovníků 

 
Organizační struktura – popis – funkce - kvalifikace 

Funkce Podíl  z počtu 

zaměstnanců  v % 

Počet / Počet 

studujících 

Odbornost a specializaci 

 splňuje v % 

Ředitelka školy  1,42  1 / 0 100 

Zástupkyně ředitelky  2,83  2 / 0 100 

Výchovný poradce  1,42  1 / 0 100 

Učitelky 58,20 41 / 5  58 

Asistent pedagoga 18,40 13 / 4  60 

Personalistka  1,42  1 / 0 100 

Účetní  1,42  1 / 0 0 

Vedoucí jídelny  1,42  1 / 0 100 

Kuchařka  2,12  2 / 0 0 

Školnice  1,42  1 / 0 0 

Uklízečky  8,47  6 / 0 100 

Údržbář  1,42  1 / 0 100 

CELKEM 100  71/9 68,16 

 

Magisterské studium dokončily 3 učitelky, bakalářské studium dokončila jedna učitelka. 

V magisterském studiu pokračuje dalších 5 učitelek. 

Kurz asistenta pedagoga dokončila jedna asistentka. 

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které pořádalo PC v Ústí nad Labem se sídlem 

v Mostě se zúčastnilo 41 % učitelů. Některé semináře odborného charakteru (autismus, 

environmentální výchova) se konaly v Praze a v Litoměřicích. 

Poznatky z jednotlivých seminářů a vzdělávacích akcí jsou předávány ostatním učitelů v rámci 

schůzek metodických sdružení. 

Nedostatkem se její skutečnost, že 11 učitelů nemá a ani nezačalo studovat magisterské studium. 
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4.4 Kontrolní systém, kontrola a hodnocení 

Kontrolní činnost vychází z plánu kontrolní a hospitační činnosti. V plánu je jasně stanoven 

předmět kontroly, včetně určení odpovědného pracovníka a termínu plnění. 

Ředitelka má vytvořený systém kontrolní činnosti, zjištění z kontrol jsou analyzována. 

Součástí kontrolní činnosti je i hospitační činnost. Vedle ředitelky školy je hospitační činnost 

prováděna i zástupkyněmi ředitelky. 

K začínajícím učitelům je směrována zvýšená kontrolní činnost a dále se jim věnuje vybraný 

zkušený pedagog. 

Hodnocení všech zaměstnanců vychází z vnitřního platového předpisu a dále se řídí kritérii pro 

přiznání osobního příplatku a odměn, který je součástí plánu školy. Hodnocení pracovníků je 

odrazem zjištění z kontrolní a hospitační činnosti. 

 

4.5 Informační systém – vnitřní a vnější 

Informační systém školy je odrazem organizačního uspořádání. Tok informací a přístup 

k potřebným informacím je zabezpečen: plán školy, týdenní plány školy, porady vedení, krátké 

porady, pedagogické rady, osobní kontakt, činnost výchovné poradkyně, nástěnné tabule pro žáky i 

pro pedagogy, školní rozhlas, vnitřní telefon, osobní schránky, lokální počítačové sítě, zápisy 

z porad. Systém umožňuje zpětnovazební informace. 

Škola pravidelně zajišťuje informace zákonným zástupcům svých žáků: písemně, telefonicky, 

schůzkami během celého školního roku, návštěvy v rodinách. 

Informovanost veřejnosti je zajištěna prostřednictvím místního tisku, spoluprácí s ostatními školami 

a s řadou dalších institucí, www stránek. 

Ve škole pracuje školská rada. 

Z individuálních pohovorů se zákonnými zástupci žáků vyplývá  spíše nadprůměrná spokojenost. 

 

4.6 Vedení povinné dokumentace   

Dokumentace je vedena funkčně a v souladu s platnými přepisy a dále se řídí podle vnitřní směrnice 

vedení záznamů školní dokumentace. 

 

5. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání 

5.1 Materiálně technické podmínky 

Interiér školy je vyzdoben žákovskými pracemi, na chodbách u některých tříd jsou zřízeny     

autistické koutky pro strukturované vyučování žáků s autismem. Vstupní hala je prostorná a 

využívá se především na společné akce školy, zejména na výstavky pro žáky i veřejnost. 
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Každá třída má svou kmenovou třídu, 80% těchto tříd je vybaveno jednomístnými nastavitelnými 

lavicemi. Dále má škola odborné pracovny: 3 odborné pracovny – dílny na práci s dřevem, kovem i 

plastem s přilehlými přípravnami materiálu vybavenými dřevoobráběcími a kovoobráběcími stroji, 

3 PC učebny s připojením na internet, cvičnou kuchyň, keramickou dílnu vybavena keramickou 

pecí a keramickým kruhem, šicí dílnu, hudebnu, tělocvičnu, posilovnu, relaxační místnost, školní 

sportovní hřiště především pro míčové hry, běh na krátké tratě, doskočiště pro skok daleký a dva 

stoly na stolní tenis, skleník a školní pozemek, kinosál  pro 250 žáků s velkoplošnou televizí, 

žákovskou a učitelskou knihovnu. 

Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), 4 kabinety, sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, 

kopírka).  

Škola má  školní družinu a vlastní školní jídelnu.  

Vybavení místností nábytkem je funkční a dostačující, je třeba dovybavit kmenové třídy 

nastavitelnými lavicemi. 

Vzdělávání žáků je zabezpečeno odpovídajícími podmínkami podle platných hygienických a 

bezpečnostních předpisů a norem. 

Učebnicemi a učebními texty všeho druhu je škola zásobena dobře. Pro realizaci ŠVP je třeba 

průběžně doplňovat novými učebními texty a učebními materiály. 

Uskutečňování vzdělávacích programů výrazně podporuje učitelská i žákovská knihovna a kabinet 

metodických materiálů. 

Vybavení kabinetů pomůckami je většině předmětů pro realizaci vzdělávacích programů 

dostačující. Pro integrované žáky je nutné neustále speciálně kompenzační pomůcky doplňovat dle 

druhu postižení. 

Škola má 50 PC, z toho je k dispozici pro žáky i učitele 43 PC, 43 PC je připojeno na internet,  7  

PC slouží administrativním pracovníků.  

 

Místnosti Počet PC síť LAN 

PC učebna 1 12 12 

PC učebna 2 14 14 

PC učebna 3 8 3 

Hudebna 1 1 

1.A ST Chabrová 1 1 

IV.A ST Jelínková 1 1 

III.A ST Ihracká 1 1 

IV.A Hurtová 1 0 

Sborovna 2 2 
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Ved. Šk. Kuchyn ě 1 1 

Ekonom. 1 1 

Sekretariát 1 1 

Ředitelna 1 1 

1. Zástupcovna 1 1 

2. Zástupcovna 1 1 

Vých. Poradce 1 1 

Knihovna 1 1 

Notebook 1 0 

   
CELKEM PC 50 43 
 

 

5.2 Psychohygienické podmínky 

Pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance školy je vhodné z hlediska osvětlení, teploty a čistoty ve 

všech používaných prostorách, včetně sociálního zařízení.  

Volný čas i přestávkách tráví žáci ve třídách a na chodbách. Také sborovna má dostatečnou velikost 

a další potřebné příznivé vlastnosti. 

Pro imobilní žáky je k dispozici osobní výtah, avšak je nutné zbudovat venkovní výtah k úplné 

bezbariérovosti všech částí školy. 

V rámci úsporných opatření je třeba zrekonstruovat stávající výměníkovou stanici. 

 

5.3 Průběh vzdělávání 

Pedagogický sbor 

Pedagogický sbor je tvořen třídními učiteli jednotlivých tříd a dále učiteli bez třídnictví.              

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, specialista pro ekologickou 

výchovu a správce ICT.  

Všichni učitelé absolvovali kurzy PC (1.– 3. stupně náročnosti). Také celý pedagogický  

sbor získal osvědčení ČČK absolventa. Základní normy zdravotnických znalostí v souladu 

se standardy první pomoci evropských Červených křížů. Do těchto kurzů je automaticky   

zařazen každý pedagog, který nově nastoupí na naše zařízení.  

 

Charakteristika žáků 

Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením – s mentálním, tělesným, zrakovým, 

sluchovým postižením, s vadami řeči, souběžně postižení více vadami a  
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s autismem. Dále žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, 

kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání a žáci se sociálním znevýhodněním – z rodinného prostředí 

s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy. 

 

 Zaměření školy 

• Co je pro nás důležité 

Název „Slunce svítí všem“ vyjadřuje specifikum naší školy, a to, že vzdělávání žáků 

poskytujeme nejen žákům s mentálním postižením, ale i žákům s jinými druhy postižení – 

kombinované postižení, smyslové postižení, tělesné postižení, autismus. 

 

• Na co se chceme zaměřit 

Na rozvoj a poskytování vědomostí a praktických dovedností potřebných k uplatnění žáků 

v praktickém životě.  

Na osvojování co nejvíce poznatků a dovedností potřebných pro další vzdělávání.  

Na rozvoj  psychických a fyzických schopností potřebných pro uplatnění v pracovních 

činnostech. 

Na úspěšné zapojení žáků do společnosti, vést ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, 

ke kultivovanému společenskému chování a na rozvíjení komunikačních schopností.   

 

• Co budeme podporovat 

Diferencovaným přístupem k žákům všestranně rozvíjet osobnost každého jedince.  

 

• Co bude našimi prioritami 

Společné zapojení školy, učitelů, rodičů a žáků i jejích absolventů do veřejného života. 

Integrace všech žáků s různým zdravotním postižením. Fungující a profesionální spolupráce 

s odborníky - především pokračování ve vzdělávání v odborných učilištích a praktické škole 

s následným uplatněním na trhu práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

První stupeň – vzhledem k mentálnímu postižení žáků uplatňovat individuální přístup, 

respektovat možnosti a zvláštnosti žáků a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jejich 

osobnosti. V tomto období je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl 

práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Vést  

žáky k určité míře odpovědnosti za výsledky školní práce a za jejich vlastní chování a  

jednání. Stimulovat žáky k pozitivnímu vztahu k učení a k získávání nových poznatků. 
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Druhý stupeň – základní vzdělávání zaměřit na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a 

návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. 

Důraz je kladen na vytváření praktických a sociálních dovedností a za podpory speciálně 

vzdělávacích metod dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro vzdělávání 

vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a takové pracovní 

klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností 

dosáhli základního vzdělání. 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami 

Vzhledem k vysokému počtu takto postižených žáků zajišťuje škola podmínky vzdělávání  

formou speciálních postupů a podpůrných opatření s využitím speciálních metod, forem a  

prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních  

učebnic a didaktických materiálů.               

Pro výuku žáků s autismem máme řadu pomůcek, sloužících ke strukturovanému vyučování                

(piktogramy, komunikační sešity) a speciálně zařízené třídy (koutky pro samostatnou práci).                                           

Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciálních pomůcek v předmětech geometrie a 

rýsování, v PC učebně speciálně upravenou klávesnici pro slabozraké. 

Pro výuku tělesně postižených je ve škole vybavena tělocvična rehabilitačními pomůckami, ve 

třídách pro tyto žáky využíváme lavice se sklopnou deskou a speciální folií. 

Pro žáky se sluchovým a řečovým postižením zajišťujeme individuální logopedickou péči. 

Pro žáky se souběžným postižením se snažíme zajistit  třídnímu učiteli asistenta pedagoga. 

Po odborné stránce spolupracujeme s příslušnými Speciálně pedagogickými centry, kde 

konzultujeme individuální plány pro jednotlivé žáky, metody a formy práce. 

Třídní učitelé a jejich pedagogičtí asistenti těchto žáků se průběžně vzdělávají ve speciálních 

kurzech v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.   

Nedostatkem školy je pouze částečný bezbariérový přístup (výtah, schodolez), v nejbližší době 

chceme realizovat venkovní výtah pro imobilní žáky.  

 

ŠKOLA DRUH POSTIŽENÍ POČET ŽÁKŮ POČET ASISTENTŮ 

ZŠ SPECIÁLNÍ TĚLESNÉ 7   

  ZRAKOVÉ 3   

  SLUCHOVÉ 2   

  AUTISMUS 12           CELKEM 6 
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ZŠ PRAKTICKÁ TĚLESNÉ 6   

  SLUCHOVÉ 4   

  ŘEČOVÉ 3   

  AUTISMUS 3            CELKEM 4    

PRŠ TĚLESNÉ 1   

  ZRAKOVÉ 1   

  SLUCHOVÉ 1            CELKEM 0 
 

  

Klí čové kompetence 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další 

celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Vzhledem ke specifickým potřebám 

žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, 

sociální a personální a komunikativní. 

K1 - Kompetence k učení -umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro 

celoživotní učení. 

K2 - Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů. 

K3 - Kompetence komunikativní- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

K4 - Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

K5 - Kompetence občanské – připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, 

svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 

K6 - Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci. 

 

FILOSOFIE ŠKOLY 

Cílem výchovně vzdělávacích strategií, činností a aktivit školy je vychovat zdravě sebevědomého 

žáka, který dokáže: 

• Uvědomit si své potřeby a pocity a umí je vyjádřit. 

• Přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí. 
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• Vyjádřit a zdůvodnit svoje názory. 

• Smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti. 

• Pečovat o své psychické, fyzické i emocionální zdraví. 

• Vytvořit si pozitivní vztah k práci, který přispěje k vytvoření životní a profesní orientace 

a k uplatnění v dalším životě. 

• Najít místo a svou roli ve společnosti a vytvořit si představy o vlastní budoucnosti. 

• Vědomě používat, tzv. životní dovednosti. 

K tomuto cíli chceme dojít vytvořením prostředí školy jako centra setkávání a živé diskuse mezi 

žáky, žáků s pedagogy i  s širokou veřejností, aplikací moderních, interaktivních a tvořivých metod 

práce a otevřenou spoluprácí s pedagogickou i nepedagogickou veřejností.  

 

5.4 Výsledky vzdělávání 

Ve vztahu k platným učebním dokumentům a k celkovému poslání školy jsou vědomosti žáků na 

dobré úrovni, jejich komunikace a dovednosti jsou na dobré úrovni  vzhledem k jejich postižení. 

Ve školním roce 2006/2007 bylo ze 44 vycházejících žáků 35 přijato do OU, na ÚP bylo 

zaregistrováno 5 absolventů. 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU A 

CHOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK: 

  ZŠS 

2006/2007  počet žáků neklasifikováni prospěli neprospěli 2.st.    3.st. 

     1. PT 6 0   6 0     0          0 

     2. PT 6 0   6 0     0          0  

     3. PT 7 0   7 0     0          0 

     4. PT 6 0  6 0     0          0 

     5. PT 6 0  6 0     0          0 

     6. PT 8 0  8 0     0          0 

     7. PT 7 0  7 0     0          0 

     8. PT 6 0  6 0     0          0 

     9. PT 5 0  5 0     0          0 

   10. PT 4 0  4 0     0          0 

CELKEM 61 0  61 0     0          0 
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PŘEHLED PROSPĚCHU A 

CHOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK: 

  PrŠ 

2006/2007 počet žáků neklasifikováni prospěl s vyznam. prospěli neprospěli 2.st.    3.st. 

    1. PrŠ 6 0 1 5 0   0          0 

    2. PrŠ 5 0 2 3 0   1          0 

           

CELKEM 11 0 3 8 0    1          0 

       

PŘEHLED PROSPĚCHU A 

CHOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK: 

  ZŠP 

2006/2007 počet žáků neklasifikováni prospěl s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 2.st.    3.st. 

     1. 8 0 8 0 0    0          0 

     2. 20 0 11 9 0    0          0 

     3. 24 0 11 13 0    2          0 

     4. 21 0 12 9 0    0          0 

     5.  23 0 7 16 0    4          0 

     6. 96 0 49 47 0  

CELKEM 96 0 49 47 0   6           0 

     6. 35 0 4 31 0   7           0 

     7. 42 0 5 37 0   3           3 

     8. 23 0 2 21 0   1           0 

     9. 39 0 5 34 0   5           2 

CELKEM 139 0 16 123 0  16          5 

 235 0 65 170 0  22          5 

 

Úroveň znalostí žáků není možno vzhledem k jejich postižení zjišťovat pomocí srovnávacích testů. 



 15 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je 

pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

 Hodnocení žáků je prováděno pravidelně a v obvyklých termínech na pedagogických radách. 

 

5.5 Rozvoj osobnosti žáků 

Veškerý chod školy se řídí školním řádem splňujícím požadavky předpisů, které se něj vztahují. 

Respektuje základní práva žáků. 

Žáci jsou průběžně vedeni k respektování zásad humanismu a demokracie a rámci plnění 

průřezových témat k osobnostní a sociální výchově, k výchově demokratického občana, 

k multikulturní výchově, k environmentální výchově a k mediální výchově. A to nejen při 

vyučování, ale i ve všech aktivitách spojených s výchovně vzdělávací činností školy, včetně všech 

vzdělávacích a kulturních akcí ve škole i mimo školu. 

Vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy jsou příznivé a vstřícné. Žáci jsou přiměřeně 

zdvořilí.  

Každému je umožněn rozvoj vlastní osobnosti. Učitelé poskytují žákům v případě potřeby 

odbornou i morální pomoc.  

 

5.6 Výchovné poradenství 

Výchovné poradenství zajišťuje výchovná poradkyně s požadovanou kvalifikací, dlouholetou praxí, 

zkušenostmi a absolvovanými kurzy v oblasti výchovného poradenství a příbuzných oblastí.  

Výchovná poradkyně zpracovává plán výchovného poradenství, který zahrnuje především oblast 

poradenské činnosti ve výchově vzdělávání a oblast profesionální orientace žáků.  

Výchovná poradkyně vede dokumentaci o neomluvených hodinách – záškoláctví, chování žáků – 

výchovné komise, odborné posudky a o vycházejících žácích a jejich umístění – uplatnění 

absolventů školy. 

Ve škole je umístěna pro žáky schránka důvěry, která je velmi málo využívána.  

Výchovná poradkyně provádí ve třídách přednášky z oblasti prevence patologických jevů – šikana 

apod. a spolupracuje s protidrogovou koordinátorkou školy.  

 

5.7 Spolupráce školy s veřejností 

Vzhledem k charakteristice a složení žáků spolupracuje škola s Magistrátem města Mostu – odbor 

sociálních věcí a odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví, s Úřadem práce v Mostě, 

s odbornými učilišti (exkurze, praxe žáků i našich absolventů ve školní jídelně), s K-centrem, se 

Střediskem výchovné péče  Dyáda, s Dětským domovem v Mostě, s ÚSP v Janově, s DDM, se SVČ 

i s Policií ČR. Škola dále spolupracuje po odborně pedagogické stránce se školskými poradenskými 
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zařízeními (Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra – SPC pro žáky 

s mentálním postižením, SPC pro žáky s tělesným postižením, SPC pro žáky se zrakovým 

postižením, SPC pro žáky se sluchovým postižením a SPC pro žáky s diagnózou artismus - APLA). 

 

Každoroční projekty a akce školy probíhají podle plánu školy a velmi pozitivně ovlivňují výchovně 

vzdělávací činnost.   

Žáci vyjadřují sounáležitost ke škole, akcí se velmi rádi zúčastňují.  

   

Spolupráce s rodiči: rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, 

v době akcí pro veřejnost (škola pořádá besídky, sportovní a zábavné akce,  výstavky apod.). 

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žáků, učitelů a školního časopisu.  

Ve škole pracuje školská rada, založena v září 2005. 

Škola má založené webové stránky. 

 

6. Co zlepšit, na co se zaměřit 

 Personální podmínky 

• Zahájit proces vzdělávání pedagogů, kteří nesplňují kvalifikaci. 

• Nadále podporovat růst a odborné vzdělávání pedagogů. 

• Vypracovat komunikační a informační systém školy. 

 

 Materiáln ě technické podmínky 

• Postupně modernizovat a vybavovat učebny i kabinetní sbírky – nastavitelné lavice a 

židličky, učební pomůcky a materiály. 

• Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím projektů a získávání 

sponzorů. 

 

Výchovně vzdělávací podmínky 

• Zpracovat ŠVP pro ZŠ speciální. 

• Výuku efektivně organizovat s přesně stanoveným cílem, využívat dostatečně názorné 

pomůcky, různé formy a metody práce podle druhu postižení, předávat žákům znalosti a 

dovednosti v žádoucím obsahu, rozsahu i tempu – zlepšovat kvalitu výuku. 

• Provádět více hospitací v hodinách. 

• Zabezpečit vycházejícím žákům umístění v OU či PrŠ, následně sledovat jejich zapojení do 

pracovního procesu. 
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Prezentace školy 

• Nadále prohlubovat součinnost školy a rodiny. 

• Pokračovat a rozvíjet spolupráci s již navázanými kontakty z oblasti speciální pedagogiky a 

s ostatními veřejnými institucemi. 

• Prezentovat školu na veřejnosti – místní tisk, dokončení a zlepšení funkce webových 

stránek, akce a projekty školy pro rodiče i širší veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Zpracováno dne: 30.8.2007 

Projednáno na pedagogické radě dne: 3.9.2007 

 

                                                                                    Mgr. Hana Slapničková 

                                                        

 

 


