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 A. Základní údaje o škole 
 

Základní škola speciální, Základní škol praktická a Praktická 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 
           
          Danuše Prokopová – předseda, zvolena zákonnými zástupci žáků 
          Lenka Pelcmanová (Šašková) – místopředseda, zvolena ped. pracovníky 
          Jiří Šimůnek – člen, jmenován zřizovatelem    
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Součásti školy 
     
         1. ZŠ speciální  kapacita  200 žáků  

                                                                             Celkem 320 žáků 
2. ZŠ praktická         kapacita           264 žáci  
 

         3. Praktická škola  kapacita    28 žáků  
 
4. Školní družina  kapacita    30 žáků  
 
5. Školní jídelna  kapacita  110 jídel 

   
            6. Přípravný stupeň         kapacita                   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, schopnosti, postoje a hodnoty získané základním vzděláním důležité 
 
           pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům obsahově širší vzdělání spojené 
 
           s upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro 
 
           plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a 
 
           celoživotní učení, přípravě pro pracovní činnosti.  
 
           Škola též poskytuje vzdělávání 
 
           žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem.  
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           Dále zajišťuje  
 
           zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se  
 
           zaměřením na různé oblasti.  
 
           Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.  
 
            
        A.1 Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2007-2008 bylo ve škole 33 tříd, 2 oddělení ŠD. 

1) ZŠ speciální: 

 11 tříd                 -  (64 žáci, 11 učitelů, 11 asistentů pedagoga) 

2) ZŠ praktická:   

21 tříd        -  (224 žáci, 27 učitelů, 3 asistenti pedagoga) 

3) Praktická škola:  

1 třída (2 ročníky)        -  (9 žáků, 1 učitel) 

4) Školní družina: 

 2 oddělení           -  (20 žáků, 1,5 vychovatelky) 

5) Školní jídelna:                 -  43 stravovaných žáků + 45 jen v úterý, 55   

                                             zaměstnanců 

                                -  (1,5 kuchařky) 

           6) Přípravný stupeň               -  (0 žáků) 

 

           Celkem ve 33 třídách na konci škol. roku bylo 297 žáků, které učilo 39 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 14 asistentů pedagoga. 

Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 20 žáků. 
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VYBAVENÍ ŠKOLY 

            V budově školy jsou 3 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační                                            

            centrum. Chodby školy jsou využity pro gymnastiku, hry a  stolní tenis.  

            Na  školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. 

            Odborné učebny - cvičná kuchyňka, hudebna a multimediální učebna,  

3 počítačové učebny, keramická dílna, šicí dílna, 3 dílny pro práci se dřevem, kovem a 

plastem. 

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 praktické a Praktické školy. 

            Prostory školy jsou zcela vyhovující pro pohyb a pobyt dětí mentálně i tělesně           

            postižených (částečný bezbariérový přístup, výtah, schodolez). 

 

Na základě vyšetření žáků v Poradenském centru pro školu, děti a mládež Ústeckého 

kraje, pracoviště PPP v Mostě a SPC v Litvínově bylo ve školním roce 2007 – 2008 

přijato 49 žáků, z toho 13 do prvních ročníků ZŠ a 6 do 1. ročníku PrŠ. Na začátku 

školního roku bylo v ZŠS – 65 žáků, v ZŠP 209 žáků a v PrŠ 10 žáků, celkem 284 žáci.  

Během roku se přistěhovalo 56 žáků a odstěhovali se 43 žáci. 

 

Od září 2007 byly otevřeny 2 první třídy. Nově vřazení žáci ze základních škol byly 

zařazeny do tříd, kde bylo volné místo. 
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A.2 Charakteristika jednotlivých typů škol a zařízení: 
 

V přípravném stupni pomocné školy se vzdělávají žáci se závažnějším mentálním 

postižením. 

Klade si za úkol umožnit vzdělávání žákům, kteří vzhledem k těžšímu stupni mentální 

retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, popř. i sociálních) nejsou 

schopni prospívat ani na nižším stupni pomocné školy, ale jsou u nich patrné určité 

předpoklady rozvoje rozumových schopností. 

 

ZŠ speciální rozvíjí psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybaví je 

takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální 

možné míře zapojili do společenského života. Učitelé ZŠ speciální vybaví žáky triviem 

základních vědomostí a dovedností, což znamená, že je naučí základům čtení, psaní a 

počítání. 

 

V ZŠ praktické je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV-

LMP tak, aby bylo přiměřeně náročné a splnitelné pro většinu žáků. Je rozloženo do 

9. postupných ročníků se všemi vyučovanými předměty jako na základní škole. Do ZŠ 

praktické přicházejí žáci z odlišných prostředí – přímo z rodiny, ze speciální mateřské 

školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy a proto je hlavním východiskem 

práce učitele praktické školy důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických 

možností a individuálních zvláštností. 
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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. 

Obsah vzdělávání v praktické škole se skládá z předmětů povinných a volitelných. 

Povinné jsou předměty všeobecně vzdělávací a praktické. 

 

Školní družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ speciální, 

ve 2. žáci nižších ročníků ZŠ praktické. 

Práce ve ŠD probíhala podle předem stanoveného ročního plánu, ve kterém jsou 

zastoupeny všechny složky výchovy a který byl zaměřen na činnosti, do kterých se 

zapojili všichni žáci.   

Spolupracovalo se s Domem dětí a mládeže a Centrem volného času. Na odpolední 

činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby shlédli své děti v odpoledním 

zaměstnání. 

 

Ve školní jídelně se stravovali 43 žáci a 45 jen v úterý při odpoledním vyučování.  

V rodinách žáků je vysoká nezaměstnanost rodičů, která se odráží v placení obědů 

dětem i v koupi sešitů a dalších důležitých pomůcek pro výuku žáků. Většina dětí 

pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 
 
 
 

B. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT  ČR 
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I. Základní škola speciální            -   11 tříd 

Vzdělávací program schválen MŠMT ČR č.j. 24035/97-22 s platností  od  1.9.1997 a 

rehabilitační program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24. 

 

II. Základní škola praktická   -          21 tříd 

1. třída - 1 

2. třída - 2  

3. třída - 2 

4. třída - 2   

5. třída - 2   

6. třída - 3 

  7. třída - 3 

    8. třída - 4 

    9. třída - 2 

Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR č.j. 22980/97-22  s platností  

od 1.9.1997. Od 1.9.2006 se ve všech třídách i ročnících ověřovaly  

prvky nového ŠVP. Od 1.9.2007 – ŠVP č.j. 7/2007, Slunce svítí všem.  

Byl zaveden cizí jazyk – německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 4. ročníku. 

 

 

 

III. Praktická škola dvouletá  -  1 třída 

                   1. ročník - 6 žáků 
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                   2. ročník - 6 žáků  

Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR dne 9.12.2004 pod č.j.:32 090/2004 – 24 s platností od 

1.9.2005. 

 

C. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi, platovém zařazení, věku 

Pedagogičtí pracovníci (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení    

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 
Do 25 let           2             2 
Do 30 let           8             7 
Do 35 let           5             5 
Do 40 let            6                        6 
Do 45 let         12           11  
Do 50 let            8             8 
Do 55 let           0             0 
Do 60 let           9             9 
60 a více           6             5 

                
               Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 43,9 let. 
       
                Započítaná praxe  
 

PRAXE POČET 
Do 1 roku            0 
Do 2 let            1 
Do 4 let             5 
Do 6 let            2 
Do 9 let            7 
Do 12 let            2 
Do 15 let            2 
Do 19 let            5 
Do 23 let          10 
Do 27 let            9 
Do 32 let            6 
Nad 32 let            7       

                 
                    Platové zařazení 
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                   Dosažená kvalifikace 

 
VZDĚLÁNÍ POČET 
Střední pedagogické              12 
Střední nepedagogické                6 
DiS. - ergoterapeut                3 
Bakalářské pedagogické                6 
Magisterské pedagogické 
PaedDr. 

             28 
               1 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci  
 
                  Věkové složení    
 
 
       
           
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                   Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 52,7 let. 
 
                    
 
 
                 Započítaná praxe  

PLATOVÁ T ŘÍDA POČET 
         1            0 
         2            0 
         3            0 
         4            0 
         5            0 
         6            0 
         7            0 
         8          12 
         9            1 
       10            0 
       11          16 
       12          24 
       13            3 

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 
Do 25 let          0               0 
Do 30 let          0               0 
Do 35 let          0               0 
Do 40 let           1               1 
Do 45 let          1               1 
Do 50 let           4               4 
Do 55 let          3               2 
Do 60 let          2               2 
60 a více          2               1 
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                        Platové zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

    

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 22. a 23. ledna 2008. Bylo přijato 9 

žáků. Později se ještě přihlásilo 5 žáků. 

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 21.4.2007 a k dennímu studiu bylo přijato 10 

žáků do 1. ročníku bez přijímacích pohovorů.   

PRAXE POČET 
Do 1 roku           0 
Do 2 let           0 
Do 4 let            0 
Do 6 let           0 
Do 9 let           0 
Do 12 let           0 
Do 15 let           0 
Do 19 let           0 
Do 23 let           0 
Do 27 let           1 
Do 32 let           3 
Nad 32 let           9 

PLATOVÁ T ŘÍDA POČET 
         1         0 
         2         6 
         3         1 
         4         2 
         5         1 
         6         0  
         7         0 
         8         2 
         9         0 
       10         1 
       11         0 
       12         0 
       13         0 
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Do tříd ZŠ speciální a praktické jsou zařazováni žáci ze základních škol po vyšetření v PPP nebo 

v SPC. Někteří žáci byli přijímáni na diagnostický pobyt. 

 

D.1 Integrovaní žáci ve školním roce 2007- 2008: 

  Integrovaných žáků celkem                   48   

  Z toho 

  Sluchově postižených     9 

  Zrakově postižených                      4 

  Tělesné postižení                     16  

  Autismus              16 

  Řečové postižení               3 

K těmto integrovaným žáků máme 14 asistentů pedagoga, z toho 3 jsou od ÚP v Mostě na 

VPP. 

Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ speciální a praktické 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. 

 
 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

   viz tabulky č. 1, 2, 3 

                

 

F. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2007/2008 neproběhla inspekce. 
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V průběhu roku byly provedeny kontroly: Kontrola KÚ – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 
2 kontroly ÚP – finanční a veřejnosprávní; kontrola VZP – plnění zdravotního pojištění; 
kontrola OSSP – plnění sociálního pojištění; KÚ – finanční kontrola. Všechny kontroly proběhly 
v pořádku, nikde nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 G. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, soutěže  

dopravní a výtvarné, výstavy a projekty školy. 

Akce školy: během celého školního roku proběhlo mnoho akcí s nejrůznějším zaměřením; 
zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na webové stránky školy. 
 
ZÁŘÍ 
První akcí letošního školního roku bylo vítání prvňáčků; na naše prvňáčky se přišla podívat i pí 
inspektorka ČŠI Mgr. Bednárová, redaktoři novin Homér a TV Dakr.  
 
 

 
V září proběhla akce Malování sluníček pro Rádio Blaník, kterou organizovala pí uč. Fesslová a 
pí uč. Hostoušová; namalovali jsme celkem 270 sluníček.   
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ŘÍJEN 
V říjnu proběhly hned 2 akce v ZŠS pod vedením pí uč. Gregorové. 
3. a 10. října navštívili žáci ZŠS mostecké Planetárium, kde žáci viděli naši planetu a trochu jinak 
poznali Slunce, Měsíc, hvězdy, planety i souhvězdí. Planetárium navštívili také žáci 2.A a 2.B a 
třídy 6.A, 6.C ze ZŠP. 
5. října vyjeli žáci ZŠS, PrŠ a z 8.A ZŠP na minifarmu Dlouhá Louka u Oseka, kde žáci získali nové 
poznatky a zkušenosti při kontaktu se zvířátky na farmě, zažili příjemnou atmosféru u ohně a 
strávili den na čerstvém vzduchu. 
 

           
 
16. října zorganizovala pí uč. Hofferová exkurzi pro žáky 1.- 4. tříd  ZŠP do Selského dvora a 
firmy Kamaplast; na Selském dvoře žáci získali nové poznatky o koních a ve firmě Kamaplast  
viděli postup při recyklaci plastového odpadu a netkané textílie. 2.listopadu se tato akce 
opakovala pro žáky ZŠS. 
24. října se uskutečnila celoškolní akce Drakiáda pod vedením pí uč. Kubíkové a pí uč. Šaškové, 
kde proběhla soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka; žáci si v rámci předmětů Pč 
a Vv vyráběli draky s příznačnými jmény, se kterými pak soutěžili. 
31.října zorganizovala pí uč. Niklová přednášku pro žáky 9. tříd a PrŠ na téma: Sex, Aids a 
vztahy, která byla velmi poučná, zajímavá a také se žákům velmi líbila. 
 
 
LISTOPAD 
Od listopadu začaly probíhat ve škole besedy ve spolupráci s Městskou Policií, které pro 1. 
stupeň ZŠP organizovala pí uč. Remutová s preventistkou pí Jungmanovou a později pro 2. 
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stupeň ZŠP organizovala pí uč. Průšová besedy s preventistkou pí Kozlovou; formou besed a 
přednášek s využitím názorných pomůcek získali žáci informace na různá témata, např.  
• Bezpečně doma i venku  
• Mezilidské vztahy  
• Šikana  
• Umění rozhodnout apod. 
Žáci měli možnost navštívit i služebnu MP Most, kterou využili žáci 2. a 4. tříd. Třídy 4.A, 4.B se 
procvičovaly v dopravní výchově prostřednictvím Ajaxe, který vydává Policie ČR. 
V listopadu začala probíhat v ZŠS pro všechny žáky canisterapie  pod vedením pí uč. 
Gregorové. 
Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje komunikaci, rozvoj 
orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí citovou složku. Psi podněcují ke hře a 
pohybu, mají veliký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. V ZŠP probíhala 
canisterapie pouze 3 měsíce pro žáky 1.- 4 tříd.  
PROSINEC 
3. prosince navštívili všichni žáci ZŠS CVČ, které pro žáky připravilo krásnou Mikulášskou 
besídku. Mikulášskou besídku pro žáky ZŠP připravily také čertice pí uč. Kubíková a pí uč. 
Jelínková K. 5. prosince v kinosále školy. 
3. prosince a 7. prosince proběhla beseda s praktickými ukázkami se studentkou kosmetické 
školy, kterou zorganizovala pí uč. Fesslová pro žákyně 9. tříd a PrŠ v rámci učiva osobní a 
duševní hygieny. 
Od 6. do 12. prosince probíhala ve škole veřejná výstava Třídíme odpady, která byla 
prezentována v Mosteckém deníku, v  Mosteckých listech a TV Dakr.  Projekt zpracovala pí uč. 
Hofferová. MŠMT projekt vybralo a podpořilo jej ve výši 50 992,- Kč.  
Tyto finance byly použity na nákup kompostovací sady a umělohmotných nádob na třídění 
odpadu. Umělohmotné nádoby byly rozmístěny ve třídách, kancelářích a prostorách školy a 
kompostovací sada ve školní jídelně.  
 

                           
Žáci s učiteli připravili oděvy z odpadového materiálu, vytvářeli práce z textilu a barev na textil, 
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zkoušeli divadelní představení, nacvičili módní přehlídku.                              

 
 
18. prosince se konala vánoční výstavka v atriu naší školy pod vedením pí uč. Niklové.  
Výstavy se účastnili všichni žáci naší školy společně se svými učiteli. Každá třída se 
prezentovala svými výrobky, které v rámci projektu vyráběli v předmětech: Pč, Vv, PvVv a Rp.  
Žáci z vyšších ročníků přímo předváděli výrobu některých výrobků. Žáci z nižších ročníků, kteří 
se na výstavu přišli podívat, si mohli vyrobit vlastní výrobky – různé ozdobičky a dárky pro 
rodiče i pro sebe.  
Výstavu si přišli prohlédnout i žáci z mosteckých škol.   
 
LEDEN – ÚNOR 
Soutěž Kufr probíhala v době od února do května, pod vedením pí uč. Kubíkové. Tato akce 
byla určena pro žáky 6. - 9. ročníků.  
20. února proběhl Rej masek pod vedením pí uč. Hurtové a pí uč. Machové. V tělocvičně se 
sešli žáci ze všech tříd školy v úžasných maskách, vytvořili průvod, který procházel celou 
školou za zpěvu písně „ Já mám rád tu kudrnatou Káču“. 
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BŘEZEN 
5. března navštívili žáci ZŠS pod vedením pí uč. Gregorové DDM, kde si prohlédli chov 
nejrůznějších zvířat. 
11. března zpestřily hodiny tělesné výchovy svým žákům pí uč. Žižková, Hofferová a Čáková se 
svými asistentkami, kdy uspořádaly Sportovní olympiádu, která měla své slavnostní zahájení, 
plnění disciplín i slavnostní ukončení s diplomy, medailemi a drobnými cenami. 
18. března proběhla v atriu školy velikonoční výstava, kterou organizovala pí uč. Niklová; každá 
třída vystavovala své výrobky s velikonoční a jarní tematikou, které žáci vyráběli v rámci 
předmětů Pč, Vv, PvVv a Rp. Výstava byla opět přístupná veřejnosti.  
22. března je Světový den vody. V rámci tohoto dne se uskutečnil na naší škole Modrý den. 
 
DUBEN 
8. dubna zorganizovala zástupkyně Brunnerová pro 2. stupeň ZŠP výukový pořad Jak válčili 
husité, který žákům zábavnou formou přiblížil důležité momenty dějin, v tělocvičně naší školy 
řinčely zbraně z doby husitské..... 
16. dubna proběhl ve škole turnaj v Dámě, pod vedením pí uč. Hurtové a pí uč. Šaškové, určený 
pro žáky 6. – 9. ročníků. Přihlášení žáci nejdříve přistoupili k losování a vylosované dvojice 
nastupovaly k šachovnicím, u kterých se probíjely postupovým 
 

pavoukem.  
 
24. dubna vyjeli žáci ZŠS pod vedením asistentky Řáhové do Prahy na charitativní koncert 
Chceme žít s vámi, kde vystupovalo mnoho známých osobností, jako je např. Karel Gott, 
Helena Zeťová, Petr Kolář, Michal David, sourozenci Gondíkovi, finalisté X-faktoru a jiní. 
Záznam z tohoto pořadu se promítal i na TV Nova. 
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29. dubna se žáci ZŠS pod vedením pí uč. Gregorové zúčastnili 10. ročníku nesoutěžní přehlídky 
dramatické tvorby žáků speciálních škol – DIVADÝLKO 2008, kde žáci sklidili velký potlesk za 
své žlutomodré vystoupení, které režírovala pí.uč. Prošková. 
24. dubna se zúčastnili žáci některých tříd akce organizované Městskou Policií s názvem IZS. 
Žáci byli na této akci seznámeni s posláním a činností integrovaného záchranného systému.  
Složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany, zdravotnická 
záchranná služba a Policie ČR. Žáci si mohli prohlédnout vybavení vozu záchranné služby a 
hasičský vůz zevnitř. Byl jim předveden zásah policejního psa, policejní zbraně a 
 

vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci.  
30. dubna se konal Slet čarodějnic, který organizovaly pí uč. Kubíková a pí uč. Vondráčková.  
Žáci si v rámci přemětů Pč, Vv, PvVv a Rp vyrobili masky a doplňky čarodějnic. 
Pozdravem - čarozdravem bylo přivítáno 5 formací, které soutěžily v různých sportovních  
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disciplínách.  
 
KVĚTEN 
14. května se naši žáci zúčatnili pod vedením pí uč. Karadzasové a pí uč. Niklové 
lehkoatletického čtyřboje, akce pořádané pro ZŠpraktické. Naše škola vyslala družstvo 
mladších dívek a družstvo mladších chlapců, žáci získali šest diplomů a celkově se umístili na 4. 
místě. 
21. května proběhla soutěž s názvem Využití ICT pod vedení p.uč. Raka a pí zástupkyně 
Brunnerové, žáci si ověřovali znalosti a dovednosti při práci s počítačem. 

 
26. května se naši žáci 7. – 9. tříd zúčatnili pod vedením pí uč. Karadzasové a pí uč. Niklové 
turnaje v minikopané pořádané ZŠP v Janově, vybojovali 2. místo. 
 
ČERVEN 
6. června proběhl den otevřených dveří ve třídách 2.A a 2.B, který zorganizovala pí. uč. Žižková 
se svou asistentkou a pí.uč. Čáková. Žáčci předvedli rodičům krátké vystoupení, při kterém 
zpívali, recitovali i tancovali a poté představili výstavu, která rodičům ukázala množství 
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zajímavých akcí, kterých se děti zúčastnily; žáci z obou tříd v rámci předmětu Pč upekli pro své 

rodiče i dort.  
13. června uspořádali učitelé ZŠS pod vedením pí uč. Gregorové výměnou návštěvu se ZŠS 
v Litvínově. Smíšená družstva žáků obou škol soutěžila ve sportovních disciplínách. 
Ve vestibulu a v kinosále naší školy proběhla dne 17.června tradiční Školní akademie, kde naši 

žáci za podpory svých učitelů 
předvedli svá rozmanitá 
vystoupení.  
 
 
 
 
 
18. června uspořádala naše škola 
pod vedením pí uč. Karadzasové a 
Niklové turnaj ve vybíjené mezi 
školami, naše žákyně vyhrály 1. 
místo. 
V červnu probíhaly v rámci 

předmětu Pč v 5. – 9. třídách soutěže zručnosti pod 
vedením učitelů PČ. 

 
V červnu také řada učitelů pro své žáky uspořádala školní výlety, nejoblíbenější byl výlet do 
Zooparku v Chomutově a ZŠS si zopakovala výlet na minifarmu  Dlouhá Louka. 
Návštěvy divadelních představení v mosteckých divadlech organizovala pí.uč. Gregorová; naši 
žáci shlédli celkem 12 představení. 
Galerii nejlepších žáků nafotila a zpracovala pí uč. Horňáková. 
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Výtvarné soutěže organizovala pí uč. Frolíková; naši žáci se zúčastnili 3 soutěží (NESTLÉ - 
Centrum prevence MV a PČR při Muzeu Policie ČR, CENTROPEN 2007, SVĚT KOLEM NÁS - 
Akluby ČR.) 
Sběr a odvoz víček  v rámci třídění odpadu po celý školní rok zajišťovala pí uč. Chabrová, která 
také organizovala spolupráci s městskou knihovnou pro rozvoj mimočítankové četby. 

 
V ped. centru přednášely a své zkušenosti předávaly kolegyně Ihracká s asistentkou 
Mayerovou na téma – autismus; kolegyně Gregorová na téma – globální čtení a kolegyně 
Žižková na téma integrace autistického žáka do ZŠP.  
Na všechny aktivity školy byli zváni rodiče.  

Kroužky: 

v letošním školním roce pracovaly ve škole 4 zájmové kroužky.  

Kroužek Školáčkův speciál pod vedením pí uč. Horňákové a pí uč. Štičkové, který vydává náš 
školní časopis. Žáci si v tomto kroužku osvojují činnosti i zákonitosti tvorby tištěného 
periodika; během školního roku vydali 5 čísel časopisů v tištěné podobě, která jsou dostupná i 
na webových stránkách školy. 
Kroužek Keramika pod vedením pí uč. Hurtové je pracovně-relaxační, kde se žáci zdokonalují 
v práci s keramickou hlínou; svými výrobky se podílejí na výzdobě a prezentaci školy, připravují 
také dárky pro naše sponzory. 
 
Kroužek znakové řeči Ouško pod vedením pí uč. Karadzasové a pí uč. Jelínkové K. učí žáky, 
učitele i asistenty znakovou řeč; setkávají se zde žáci se sluchovým postižením i žáci bez 
postižení. 
 
Kroužek Šprtec pod vedením asistenta Novotného je sportovního zaměření; žáci tohoto 
kroužku reprezentovali naší školu v soutěži Liga škol ve Šprtci. 
 
 Výchovné poradenství: výchovná poradkyně pí uč. Průšová řešila ve spolupráci s učiteli, rodiči 
a pracovnicemi OPD výchovné problémy žáků; proběhlo celkem 32 výchovných komis; zajistila 
pro žáky 9. tříd praxi ve SŠ technické Velebudice v rámci přípravy a  
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výběru učebního oboru; spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných problémů 
některých žáků a besed pro žáky 7. – 9 tříd; organizovala pro vycházející žáky návštěvy, 
exkurze a besedy s náboráři vybraných učilišť, návštěvu ÚP pro žáky 9. tříd a PrŠ v rámci 
výběru povolání a orientace na trhu práce, návštěvu burzy učilišť Sokrates; založila na 
webových stránkách VRBU – schránku důvěry, do které přišlo 44  příspěvků; spolupracovala 
s preventistkou Městské policie v rámci besed pro žáky na téma kriminalita mládeže, šikana, 
právní vědomí apod.   
 
Prevence sociálně patologických jevů: školní metodik prevence pí.uč. Niklová organizovala pro 
žáky nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i sexuální výchovy a 
prevence sociálně patologických jevů; společně s výchovnou poradkyní zpracovala minimální 
preventivní program; během školního roku organizovala projekt „Kouření a já“, soutěž „Svět 
očima dětí“ (jen žáci 1.+7. ročníku); přednášku Sex, AIDS a vztahy; ve spolupráci v Městkou 
Policií proběhlo 10 přednášek pro žáky 1. -5. tříd na téma bezpečně venku, mezilidské vztahy 
apod; pro žáky 4. – 5. tříd byl připraven projekt „Nechte mě bejt“, který se týkal šikany a byl 
připraven ve spolupráci s Policií ČR. Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci soc. 
pat. jevů bylo řešeno a zapsáno 14 případů, které se týkaly ničení majetku, kouření, požití 
alkoholu a distribuce marihuany. 
 
Environmentální výchova: koordinátorka pí uč. Hofferová organizovala environmentální 
výchovu dle měsíčních plánů, které byly zaměřeny na různá ekologická témata; během 
školního roku organizovala pro žáky výukové programy, 

  
výtvarné soutěže, exkurze do Selského dvora a firmy Kamaplast; projekt Hřbitov odpadků a 
další akce. Se svou 1. třídou se zapojila do projektu Les ve škole, který proběhl 24.4.; 
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s vybranými žáky školy se zúčastnila 28.5. ekologické soutěže v Litvínově, kde vyhráli 1 místo;  
pro učitele uspořádala seminář ekologické výchovy. Největším úspěchem byl projekt Třídění 
odpadů, který zpracovala a s ostatními kolegy realizovala v prosinci loňského roku, a který byl 
završen týdenní veřejnou výstavou. Realizací tohoto projektu škola získala plastové nádoby na 
třídění odpadu. Velkým přínosem pro eko výuku je nová pergola na pozemku školy, kterou se 

svými žáky postavil p.uč. Honska.   
 
Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během celého školního roku 
školil učitele; založil burzu výukových materiálů; za vydatné pomoci zástupkyně Brunnerové 
rozběhl naše webové stránky a společně také zavedli nový informační systém prostřednictvím 
on-line služeb na portálu Google; sloučil sítě LAN do jednoho okruhu, čímž se zlepšila 
dostupnost dat na školním serveru a přístup na Internet; dále instaloval 8 ks nových PC stanic 
s LCD displejem a zařídil novou učebnu PC 3. Škola má v současné době 57 ks PC – 34 v PC 
učebnách a hudebně, 3 PC ve třídách ZŠS, 13 PC v kabinetech, ve sborovně a kancelářích, 6 PC 
ve třídách ZŠP a 1 notebook pro výuku. PC jsou nejvíce využívány v PC1,2 a hudebně spolu 
s interaktivní tabulí, velmi málo se využívá PC 3 a notebook, onfinity, přenosné plátno 
s dataprojektorem k vytvoření interaktivní výuky ve třídě.   
 
Během školního roku proběhly 3 exkurze školy – 2 pro studentky střední ped. školy, 1 pro 
účastníky kurzu asistenta pedagoga. 
 
Pedagogickou praxi vykonalo v naší škole celkem 22 studentek a to ze Střední ped. školy 
v Mostě, SOŠ Interdact v Mostě, Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a Univerzity 
J.A.Komenského v Praze. 
 
V letošním roce nás sponzorovaly firmy: Dopravní podnik Města Mostu (zdarma autobusy); 
United Energy ( 8 PC); Ekokom a.s. (propagační materiály na  ekologický projekt); Pro office 
(kartony, barevné folie); Kamaplast (materiál na eko projekt); Unilever ČR (reklamní 
předměty); Hasman (folie do zatavovačky); p. Nermuť (tiskárna); Spar (potraviny). 
 

H.Vycházející žáci:  

            Celkem:            39 

Z toho - chlapci: 19 
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- dívky:  20 

Z toho -        ZŠP z 9. roč.: 25 

            z 8. roč.:   9 

            - ZŠS                        5 

10. rok školní docházky byl povolen 6 žákům. 

H.1 Umístění žáků: 

SŠT  Velebudice                       8 žáků 

OA, SOŠG a SOU Chomutov            4 žáci 

SŠGS Most, J. Palacha                    14 žáků 

Praktická škola Most       7 žáků 

SOU služeb Hamr       1 žák 

Registrace na ÚP Most        4 žáci 

Astra                                             1 žák 

Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složili 2 žáci. Dvěma žákům bylo vzdělávání 

prodlouženo o jeden rok ze zdravotních důvodů a vzhledem k jejich postižení. 

I. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

4 asistenti pedagoga Kurz asistent pedagoga 

1 asistentka pedagoga 1x školení VOKS (autismus) 

1 zástupkyně + 1 ředitelka 9x školení z oblasti právní a školské legislativy 

1 zástupkyně 
1x studium školského managementu, 1x školení 
právní minimum 

metodik prevence 3x školení (prevence) 
environmentální 
koordinátor + 21 učitelů 1x studium EVVO, 4x školení (ekologie), seminář 

ICT koordinátor 1x studium ICT, 1x školení (ICT) 
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7 učitelů 4x školení spec. ped. (logopedie, autismus, čtení) 

1 zástupkyně+1 učitelka 1x školení (ŠVP) 

3 správní zaměstnanci 4x školení (FKSP, stravování, hospodaření) 

výchovný poradce 1x školení (VP) 

4 učitelky bakalářské studium – spec. ped. 

2 učitelky magisterské studium – spec. ped. 

3 učitelky + 3 asistentky kurz znakové řeči 
  
  
  

             

J. 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: http://speclitvinov.unas.cz/  
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  
Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  
Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017  
Asociace pomáhající lidem s autismem: www.apla-sc.info  
 
Odborná činnost  
Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  
průběžné praxe. Studentům Vyšší odborné a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze  
ve škole.  
Spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým: www.vuppraha.cz  
Je realizována v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů.  
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, s Domem dětí a  
mládeže v Mostě: www.ddmmost.cz a s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz  
 
Preventivní činnost  
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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  
- OHES v Mostě  
 
Profesionální orientace žáků  
V oblasti profesionální 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. isstcop.cz  
- SŠ gastronomie a služeb, Most - www.soupalachmost.cz  
- SOU služeb, Litvínov - Hamr - www.skolahamr.cz  
- SOŠ, Meziboří - www.issm.cz  
- SŠ stavební, Louny - www.souslouny.cz  
- Integrovaná SŠ, Údlice - www.udlice.cz  
- OU a PrŠ, Jirkov - www.oups.cz 

 

Učitelé, vychovatelé a žáci spolupracují s Domem dětí a mládeže v Mostě, s Centrem volného 

času v Mostě, s Dětským domovem v Mostě,  s chráněnými dílnami „Energie“ Meziboří, se 

společností Rytmus Litvínov, s ÚSP Janov. 

          

Školní rok byl velmi náročný na organizaci a plnění úkolů vyplývajících z plánu školy.  

Učitelé ověřovali nový ŠVP, který byl zpracován pod vedením VÚP v Praze,  kde budou také 

probíhat další konzultace. 

Několikrát v roce se uskutečnily pravidelné návštěvy SPC z Ústí nad Labem, Litvínova, Prahy 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 kombinovaným postižením 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.  

             

K. Hospodaření školy 

               viz příloha      

 

Datum zpracování zprávy: dne 30.8.2008 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 1.9.2008 

Datum schválení školskou radou: dne 1.9.2008 

      Mgr. Hana Slapničková 

      


