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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 
 

Stav v září 2012:  ZŠ speciální 12 tříd,  PS ZŠS 1 třída,  ZŠ praktická 12 tříd, ZŠ 1 třída a PrŠ  

3 třídy.  

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

ZŠ speciální:    67 + 8 

ZŠ praktická:   14 + 146 

PrŠ:                   27 

Během školního roku bylo přijato dalších 26 žáků a odhlásilo se 22 žáků. Celkový počet 

žáků v červnu: (265)                ZŠ speciální:    8 + 69 

                                                    ZŠ praktická: 14 + 156 

                                                    PrŠ:                    18 

Většina žáků je z Mostu, 23 žáků dojíždí (Bílina 4, Bečov 7, Braňany 1, Litvínov 4, Meziboří 

1, Obrnice 3, Žízelice 1,  Moravěves 1, Chomutov 1). 

V PrŠ ukončili vzdělávání závěrečnou zkouškou 3 žáci a 2 žákům bylo vzdělávání 

prodlouženo o 1 rok ze zdravotních důvodů a s ohledem k jejich postižení. 

 

Vychází: 31 žák, z toho 5 žákům byla prodloužena školní docházka, 3 žáci ukončili PŠD 

v zahraničí, z 26 vycházejících žáků  bylo přijato 17 do odborných učilišť, z toho 7 žáků 

pokračuje ve vzdělávání v naší PrŠ, 9 žáků se zaeviduje na ÚP. 

 

Integrovaní žáci: v letošním školním roce jsme měli 65 integrovaných žáků; spolupráci 

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

asistentů pedagoga + 3 AP z ÚP na VPP. 

Za celý školní rok provedlo vedení školy 48 hospitací, ve kterých nebyly zjištěny žádné 

větší nedostatky. Vzájemných hospitací mezi pedagogy proběhlo 38.  

 

Během školního roku pracovala na škole 3 metodická sdružení – MS ZŠS pod vedením 

pí.uč. Gregorové; MS 1.-5. ZŠP pod vedením pí.uč. Bednárové, a MS 6.-9.ZŠP + PrŠ pod 

vedením pí.uč. Machové. MS se scházela pravidelně a operativně, projednávaly se úkoly 

vyplývající z celoročních plánů především pedagogicko organizačního charakteru; MS 

projednávala důležité školské dokumenty; vnitřní záležitosti školy; sjednocení vedení 

dokumentace;  metodické postupy; na základě praktických zkušeností s realizací ŠVP 

učitelé aktualizovali učební plány v jednotlivých předmětech a přizpůsobovali tematické 

plány i z hlediska uplatnění mezipředmětových vztahů v jednotlivých ročnících; průběžně 

se uskutečňovaly vzájemné hospitace; předávaly se poznatky ze školení formou ukázek 

materiálů a diskuze mezi kolegy; projednávalo se využívání a výběr vhodných pomůcek a 

také výběr a nákup nových pomůcek; učitelé přicházeli s náměty pro tvorbu a ukázkami 

vlastních pomůcek, které si vyrábějí; hojně se také využívala burza metodických materiálů 
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ze školního webu; projednávalo se používání učebnic a pracovních sešitů; výběr aplikací 

pro iPady, jejichž zavedením se výrazně posunula kvalita a efektivita výuky; nově bylo 

zavedeno otevřené vyučování pro rodiče; připravovaly se projekty, soutěže a akce školy.  

Všechna metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou 

environmentální výchovy, s metodičkou prevence i s koordinátorem ICT.   

Metodické sdružení autismus se sešlo třikrát; na úvodní schůzce si učitelé sjednotili 

metodické postupy při výuce žáků s autismem a sestavování rozvrhů. Další dvě schůzky 

byly zaměřeny odborně – alternativní komunikace VOKS a Fyzické restrikce, krizové 

scénáře. Při individuálních konzultacích během celého školního roku se řešily aktuální 

problémy jednotlivých žáků. 

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

účastnili správci programu i třídní učitelé. Správci programu kontrolovali data podle plánu 

MS a podle závazných termínů – podzimní sběr dat, kontroly před tiskem výpisu 

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

vysvědčení; upravovali sestavy pro tisky. Učitelé probírali témata záložky „Matrika“ 

(kontrola údajů, opravné zkoušky, tisk výpisů vysvědčení). 

 Předmětová komise pracovních činností se scházela pravidelně a řešila aktuální práce na 

školním pozemku. Naplánované akce v rámci pracovních činností byly splněny – Drakiáda, 

Vánoční a velikonoční výstava, Masopustní rej, Rej čarodějnic a soutěže zručnosti. I 

v letošním školním roce se škola aktivně zapojila do sběru papíru – 2090 kg a víček – 200 

kg.   Všechny třídy naší školy mají svůj záhonek, kde se učí pěstitelským pracím, některé 

třídy obhospodařují i pult ve skleníku. Žáci praktické školy dvouleté vytvořili záhon 

bylinek pro své potřeby na předmět příprava pokrmů i pro potřeby školy do školní 

kuchyně. 

Byl zdárně dokončen projekt „Dešťové kapky – radost a užitek“. Rozmístěním barelů, 

které pojmou 4000 l vody a využitím čerpadla na zalévání dešťovou vodou, škola získá 

velkou úsporu pitné vody. 

Výchovné poradenství:  

      Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2012/2013 

 

V letošním školním roce žáci naší školy v rámci polytechnické výchovy navštěvovali SŠ 

technickou ve Velebudicích. Ve čtrnáctidenních intervalech chlapci 8. a 9. tříd vykonávali 

praxi v dílnách, kde pracovali s kovem a dřevem. Tato souvislá praxe umožnila žákům naší 

školy lépe poznat prostředí učiliště a zbavit se obav z neznámého prostředí. Většina 

chlapců naší školy po ukončení povinné školní docházky pokračuje v dalším vzdělávání 

právě v tomto učilišti. 
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V říjnu navštívily vybrané třídy naší školy kolegyně ze Střediska výchovné péče - DYÁDA. S 

žáky besedovaly a rozvíjely znalosti a zkušenosti z besed, kterých se žáci zúčastnili 

v předchozích letech. V tomto školním roce se besedovalo na téma zneužívání 

návykových látek, vztahy mezi vrstevníky a šikana. Kolegyně ze SvP vždy oceňují aktivitu 

našich žáků při besedách a snahu dovědět se o dané problematice co nejvíce.  

 

Preventistka Městské policie v Mostě paní Jüngmanová se svým kolegou uspořádala 

s žáky vyššího stupně ZŠ praktické besedu na téma trestní odpovědnost mladistvých, 

právní vědomí a vandalismus.  

Žáci si v závěru poutavé a poučné prezentace mohli prověřit úroveň nově nabytých 

vědomostí v písemném testu. Besedy probíhaly tak, že žáci aktivně spolupracovali 

s přednášejícím a  poznatky získali zábavnou formou. Žáci nižšího stupně ZŠ praktické byli 

poučeni o pravidlech, která platí v dopravní výchově. 

 

Rodiče i žáci 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 a zbaví se případných obav z cizího prostředí. 

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. 

 

Každoročně jsou vycházející žáci informováni o vhodných učebních oborech v IPS při ÚP 

v Mostě. Mohou zde projít testem struktury zájmů – orientační metoda pro volbu 

povolání. Všechny tyto aktivity sledují společný cíl-nasměrovat žáky tak, aby svoji profesní 

přípravu pojali odpovědně. 
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 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. Pravidelně 

každý měsíc probíhaly výchovné komise a pohovory s rodiči. S rodiči byla projednávána i 

příliš vysoká omluvená absence. Rovněž byly řešeny případy šikany ve třídách, a to ve 

spolupráci s pracovníky OSPOD  v Mostě.  

 

Prevence sociálně patologických jevů:  

Závěrečná zpráva  plnění  MPP na škole v roce 2012/2013 
 

Škola: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková 
organizace 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

Základní škola – 1. stupeň           1  14 

ZŠ praktická  12    156 

Přípravný stupeň ZŠ 
speciální 

1    8 

ZŠ speciální 11 69 

Praktická škola 3 20 

Celkem 28        267 

 

Školní metodik primární prevence RCH: Mgr. Věra Štičková 

Školský preventivní tým: ANO 

Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? ANO 

Kolik žádala? 14 867,- 

Kolik dostala? 0,- 

 
Naše škola pracuje v MPP aktivně. Pro předcházení nebo snížení případů RCH dětí a 
mládeže využíváme nejen vědomosti nabyté studiem odborné literatury a zkušenosti 
z dlouholeté práce s dětmi, ale i možnosti a nabídky institucí, které se problematikou RCH 
zabývají. Spolupracujeme s PPP Most, městskou policií, střediskem výchovné péče 
DYÁDA, realizačním týmem projektu E-Bezpečí, Občanským sdružením Volání naděje i 
dalšími organizacemi, které služby nebo programy v této problematice nabízejí a 
poskytují. Protože se hrozba rizikového chování žáků neustále obměňuje a rozšiřuje, 
snažíme se formou osvěty nabyté informace o nových rizicích předávat také rodičům 
žáků. Při individuálních rozhovorech na ně apelujeme, aby jakoukoliv i sebemenší změnu 
v chování svých dětí oznámili třídním učitelům nebo přímo školnímu metodikovi 
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prevence. Snažíme se je přesvědčit, že tak činí ku prospěchu svých dětí. Výčtem 
konkrétních situací, které se mohou objevit v přímém okolí žáka nebo jeho bydliště a 
které signalizují, že se žák nachází v ohrožení rizikového chování, jim pomáháme se 
v problematice prevence orientovat. Běžnou praxí je poskytování informačních materiálů 
rodičům při konzultačním odpoledni pro rodiče v kinosále naší školy. Ostych rodičů 
z přímého rozhovoru s učiteli nebo metodikem prevence překonáváme nabídkou 
vyplnění anonymních dotazníků, ve kterých formulujeme cílené otázky a z odpovědí se 
snažíme vypozorovat, zda a s jakými problémy se rodiče při výchově svých dětí potýkají. 
Možnou hrozbu vzniku rizikového chování pak zohledňujeme při tvorbě minimálního 
preventivního programu školy. Na základě získané dotace v předminulém roce, byl 
vypracován projekt „Složité životní situace“, který byl v loňském školním roce realizován a 
žáky hodnocen natolik pozitivně, že v letošním roce bylo v něm pokračováno dalšími 
simulacemi složitých životních situací. Tento projekt je určen pro žáky 5. – 9. ročníků ZŠ 
praktické a pro Praktickou školu. Po vyhodnocení projektu učiteli, kteří dospěli k závěru, 
že žáci, po shlédnutí komiksových příběhů, lépe vyhodnocují simulované situace,  škola 
zakoupila další CD nosiče, na kterých jsou v komiksových příbězích nastíněny nové složité 
životní situace dětí a dospívajících.  
Pro žáky 2. ročníků ZŠ praktické a pro žáky 5. ročníků ZŠ speciální byl obnoven a 
realizován projekt „Abeceda zdraví“. 
 
Akce určené pro žáky: 

Měsíc září:  Abeceda zdraví – úvod – Zdravě jíst, sportovat a 

dobře spát – seznámení s projektem. 

 Složité životní situace – seznámení s projektem – 

zhlédnutí příběhu „Záškoláctví“ + následné 

vyplnění dotazníku 

  Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků. 

- akce proběhly a setkaly se  zájmem 

Měsíc říjen:  Abeceda zdraví – Ovoce, zelenina, dětské 

stránky, pexeso. 

 Složité životní situace – příběh „Temná síla“, 

vyplnění dotazníku  

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků. 

- akce úspěšně  proběhly 

Měsíc listopad:  Abeceda zdraví – Mléko a mléčné výrobky, sport. 

 Složité životní situace – příběh  „Rasizmus“ + 

vyplnění dotazníku  
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 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků.  

 Dotazník s tématem: zubní hygiena  

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

s tématem: zubní hygiena 

 - akce úspěšně proběhly 

Měsíc prosinec:  Abeceda zdraví – Proč jsme někdy nemocní, 

chrup – zuby. 

 Složité životní situace – příběh „Láska z netu“ + 

vyplnění dotazníku 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc leden:  Abeceda zdraví – Dopravní prostředky a bezpečí 

provozu po zemních komunikacích (seznámení 

s publikací), automobil. 

 Složité životní situace -  příběh „Dvojčata“ + 

vyplnění dotazníků 

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 Zahájení projektu „kouření a já“ pro 6. – 9. 

ročníky ZŠ praktické. 

- všechny akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc únor:  Abeceda zdraví – Motocykl, jízdní kolo, pexeso. 

 Složité životní situace – příběh „Domácí násilí“+ 

vyplnění dotazníků  

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 Projekt  „Kouření a já“ 

- všechny akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc březen:  Abeceda zdraví – Vlak, loď, letadlo. 

 Složité životní situace – příběh „Soused“ + 

vyplnění dotazníků  
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 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 Projekt „Kouření a já“ 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc duben:  debata třídních kolektivů k projektu „Kouření a 

já“ na téma elektronické kouření 

 Abeceda zdraví – Dopravní značky – číselná 

omalovánka. 

 Složité životní situace – příběhy „Brigáda“ + 

vyplnění dotazníků  

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 Naše město MOST – dotazník pro žáky 

zpracovaný na téma trávení volného času a míst 

ve městě, která žáci považují za oblíbená - 

nebezpečná 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 
 

Měsíc květen:  Abeceda zdraví – Záchranné složky – seznámení 

s publikací. 

 Složité životní situace – příběh „Znásilnění“ + 

vyplnění dotazníků  

 Vyhodnocení všech odevzdaných dotazníků 

 vyhodnocení dotazníků „Naše město MOST“ 

- akce se zájmem úspěšně proběhly 

Měsíc červen:  Závěrečné vyhodnocení projektu Složité životní 

situace na základě zpracování dotazníků 

vyplněných žáky  

 
Poznatky, informace či vyhodnocení proběhnutých akcí z programu primární prevence si 
mohli žáci, učitelé i rodiče přečíst ve školním časopise " Školáčkův speciál".  
Průběžně byla aktualizována plocha nástěnky PP umístěné na přehledném místě 
vestibulu školy. Její prostor byl opět přístupný také názorům žáků a učitelů školy na 
problematiku RCH. 
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Všechny aktuální informace PP, zhodnocení akcí a příspěvky metodiků prevence, výsledky 
dotazníků a plnění a úspěšnost projektů se pravidelně vkládaly na  webové stránky školy  
( www.specmo.cz) 
Příspěvky do školního časopisu. 

Měsíc prosinec: „Žáci naší školy nejsou lenoši“ – článek o účasti žáků 
6.A a 8.A v projektu SZÚ „Po škole v pohybu“  

Měsíc květen: „Naše město MOST“ – dotazník zabývající se 
problematikou míst města MOSTU, která jsou dětmi 
často využívaná ke hrám a míst, kterým se děti ze 
strachu vyhýbají 

 
Nástěnka primární prevence: 

Měsíc září - červen: Vybrané vyplněné dotazníky vztahující se k projektu 
„Složité životní situace“ (žáci vkládali k odpovědím 
často vlastní zajímavé poznámky nebo dotazník 
doplnili obrázkem) 
Výsledky vyhodnocení dotazníků projektu „Složité 
životní situace“ 
Výsledky vyhodnocení dotazníků s tématikou 
vztahující se k RCH dětí a mládeže 
Články z regionálního tisku s tématikou zdravého 
životního stylu nebo vztahující se k RCH dětí a 
mládeže 

 
 
Volný čas žáků se učitelé naší školy snažili doplnit pořádáním a vedením zájmových 
kroužků – školní časopis, keramická dílna, kroužek dovedných rukou, hra na zobcovou 
flétnu, kynologický kroužek, turistický kroužek, hudební kroužek, míčové hry, hrátky a 
taneční kroužek. Všestranný rozvoj dětí vedení školy a učitelé podporovali návštěvami 
kulturních akcí (divadelní představení, prohlídky kulturních památek v Mostě a jeho 
okolí). Pohybové a sportovní aktivity žáků školy byly podporovány nejen pořádáním 
kroužků na naší škole, ale i účastí na mimoškolních sportovních akcích, na kterých žáci své 
celoškolní snažení mohli zúročit. V měsíci květnu se mladší i starší žáci naší školy účastnili 
okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji Základních škol praktických v okrese Most, 
které proběhlo na školním hřišti Speciální školy v Litvínově. Mladší žáci i žákyně svými 
výkony dokázali, že sport a pohyb má na naší škole a v životě našich žáků "zelenou". Starší 
žáci Jiří Miškanič (8. ročník) z pozice nejlepšího závodníka okresu a Adéla Kulhánková (7. 
ročník) jako 2. nejlepší závodnice okresu se účastnili oblastního kola v lehkoatletickém 
čtyřboji v Chomutově, kde v některých disciplínách dosáhli výborných výsledků. Jiří 
Miškanič se z pozice 2. nejlepšího sportovce kraje probojoval do celorepublikového kola. 
Z důvodu nemoci se však tohoto klání nemohl zúčastnit. 
Dne 12. 6. 2012 proběhl na naší škole turnaj ve vybíjené dívek mezi naší školou, Základní 
školou praktickou Zlatnická Most a Základní školou praktickou Litvínov - Janov. Dívky naší 
školy turnaj vyhrály. 
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S pomocí učitelů žáci školy nacvičovali dle vlastních představ příspěvky, kterými 
prezentovali své celoroční snažení ve škole na školní akademii organizované každoročně v 
závěru školního roku. Žáci speciální školy zde prezentovali vlastní divadelní představení, 
které každoročně nacvičují a posléze předvádí na nesoutěžní přehlídce dramatické tvorby 
Divadýlko pořádané  Základní školou praktickou v Chomutově. V elektronické volbě 
"líbivosti" dosáhli opět vysokého počtu hlasů od diváků 
. 
 Ve vestibulu školy na každoročně pořádaných vánočních a velikonočních výstavkách 
přístupných široké veřejnosti žáci vystavovali výrobky – výsledky své práce ve výtvarných, 
pracovních a zájmových činnostech.  
Smysluplné využití volného času se snažily žákům zajistit paní vychovatelky ve školní 
družině. Pořádaly různé zábavné, vědomostní, literární a výtvarné soutěže. Dostatkem 
pobytu dětí v terénu a provozováním zábavných pohybových aktivit vedly děti k zálibě ve 
zdravému životnímu stylu. 
Součástí letošního projektu "Složité životní situace" byly projekce foto-seriálů z CD nosičů 
a metodikem prevence vyhotovené dotazníky vztahující se k jednotlivým tématům. 
Anonymní odpovědi žáků v dotaznících pak byly metodikem vyhodnoceny a výsledky na 
nástěnce PP zveřejněny. Tyto výsledky mnohdy poskytly cenné informace o smýšlení žáků 
naší školy. Budou využity pro další směřování PP na naší škole. 
Pro projekt "Abeceda zdraví" byly metodikem vypracovány pracovní listy. 
Do preventivního programu patří i péče o zdravý životní styl. Co je hodnotná strava, jak 
lze zajistit pravidelný přísun přirozených vitamínů bylo možné získat nejen stravováním se 
ve školní jídelně, ale také účastí v soutěži pořádané paní vedoucí stravování, která 
pravidelnými dotazníčky s pár otázkami a následným vyhlašováním správných odpovědí a 
vítězů z řad žáků ve školním rozhlase rozšiřovala vědomosti žáků o zdravé stravě. 
Dozorující učitelé ve školní jídelně vedli žáky nenásilnou formou k správné kultuře 
stolování. Optimální psychohygienické podmínky vytvářeli učitelé po celý školní rok 
respektováním potřeby žáků napít se kdykoliv v průběhu vyučovacího procesu, aby měli 
zajištěn dostatečný pitný režim.  
Škola je zapojena do projektu „ Ovoce do škol“. 
 
Formy spolupráce s rodiči 

Akce pro rodiče – prevence  Září – zahajovací schůzka pro rodiče – 
seznámení se školním metodikem prevence, 
rozdání letáčků pro rodiče 
Anketní otázky pro rodiče během roku 

Ostatní akce pro rodiče (kultura, 
sport) 

Drakiáda 
Vánoční a velikonoční výstavka 
Rej čarodějnic 
Školní akademie 

 
 
Výskyt  rizikového chování ve školním roce 2012/2013 
Pohovory s rodiči: 
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Z celkového počtu 37 pohovorů bylo: 
26 – podezřelá, pozdě omluvená nebo neomluvená absence žáků 
11 - nedostatečná nebo žádná výbava žáka pomůckami nebo nepřijatelné chování žáka ve  
        škole 
 
Výchovné komise: 
Z celkového počtu 75 VK bylo: 
 
62 - řešeny neomluvené hodiny žáků nebo opakovaná absence omluvená tak, že vzniklo  
        podezření ze skrytého záškoláctví 
10 - řešeno nepřijatelné chování žáků  
  3 - nepřijatelné chování, kouření v prostorách školy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova:  

 

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2012/2013 

V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili 

aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili se přednášek, soutěží a školních 

projektů. 

 

I. Hlavními projekty ekologické výchovy byly:  

 
V letošním školním roce jsme naplnili dvě kartonové krabice. Sběrem prázdných tiskových 

kazet, určených k renovaci, jsme finančně podpořili Domov Bouřňák v Háji u Duchcova – 

ústav sociální péče pro mentálně postižené. 

Snížená známka z 
chování 

 

 
Neomluvené 
hodiny 

 
Návykové látky 

 
Kouření 

Počet 
2 
 
 

Počet 3 
 
 

Počet 
hodin 

celkem 

Počet 
žáků 
s NH 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

Počet 
žáků 

Počet 
případů 

 
16 

 

 
10 

 

 
  2549 

 
     28 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 
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V rámci tohoto projektu se žáci 2. stupně ZŠP zúčastnili Párty se Zdravou pětkou, žákyně 

8. A se zapojily do soutěže Zlaťáci v kuchyni a žáci ZŠS a žáci 1. – 7. třídy ZŠP navštívili 

divadelní představení Zelenina s ovocem dají páku nemocem. 
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Letos se do programu zapojily tyto třídy: 2. A – p. uč. Bednárová, 2. B – p. uč. Kubíková, 6. 

A – p. uč. Hofferová, 8. B – p. uč. Nekolová. Své aktivity uvedly v dotazníku pro 

závěrečnou zprávu. Zasláním závěrečné zprávy obdrží titul Lesní třída a každá třída se 

stane patronem nad 10m2 pralesa. 1. AS – p. uč. Jelínková L., 5. A – p. uč. Doušová a ŠD – 

p. vych. Kašparová v programu se žáky pracovaly, závěrečnou zprávu neposlaly pro 

nedostatek aktivit.  

 

 

 

 

 
 

Již třetím rokem žáci 1. stupně ZŠ a ZŠP a žáci ZŠS dostávají zdarma ovoce a zeleninu. 

Úkolem učitelů bylo v rámci projektu odevzdat dvě aktivity na téma ovoce a zelenina,  

které se žáky uskutečnili. Aktivity odevzdaly třídy 1. AS, 3. AS, 1. A, 2. A, 3. A a školní 

družina. Do projektu se nepovinně zapojila i třída dívek z 8. A. 
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Do programu jsme zapojeni již pátým rokem. Patříme mezi nejaktivnější školy z celé ČR. 

V září jsme získané body proměnili za dárky pro třídy 3. A, 6. A a PŠ1B, které se aktivně 

podílely na plnění úkolů v loňském roce. 

V letošním roce bylo v projektu vyhlášeno 5 úkolů. Nejaktivnější byla třída 6. A, 

vypracovala všechny zadané úkoly.  Úkol Ekologická vlajka splnily třídy PŠ ZŠS, 3. AS, 8. 

BS, 1. A, 2. A, 2. B, 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. B a 9. A.  

Celkem jsme nasbírali 131 kg elektrozařízení, 21 kg baterií a 12 mobilů.  

Na účtu máme 3090 bodů, za které na začátku roku 2013/2014 objednáme odměny pro 

aktivní třídy. 
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Jde o dlouhodobou soutěž, ve které soutěžící sledují v daných termínech dvakrát ročně 

(jaro, zima) výskyt vybraných druhů živočichů. Svá pozorování zaznamenávají do 

mapovací karty. Zahrady účastníků, kterým se během 3 let podaří získat stanovený počet 

bodů 50, získávají titul Živá zahrada. Do této soutěže jsme se přihlásili i my. V prosinci a 

v květnu žáci 6. A pozorovali živočichy na školní zahradě. Doufejme, že v dalším školním 

roce bude živočichy pozorovat více tříd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posláním programu je vzdělávání dospělých v oblasti komunitního plánování a zapojení 

žáků a veřejnosti do konkrétních akcí zlepšujících životní prostředí. 

 

Pomoc školám v péči o životní prostředí v jejich okolí. 

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími 

partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své 

obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené 

změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu. 

 

Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení 

účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a 

organizacemi, které v místě působí. 

 

Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným 

způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného 
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světa. Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a 

dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa. 

http://www.skolaprozivot.cz/info 

 

Účast v programu je vždy na tři roky.  Učitelé, žáci, rodiče, nepedagogičtí pracovníci školy 

a přátelé školy se nyní podílejí na sestavování plánů a vizí udržitelného rozvoje naší školy, 

abychom mohli v programu pokračovat na další tři roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. V rámci ekologické výchovy se uskutečnily přednášky, výukové programy     

     a soutěže: 

o Školní výtvarná soutěž „O nejkrásnější plakát se zvířaty“ 

o Naplňme misky zvířátkům 

o Výukový program „Uhelné safari“ - 9. A 

o Podzimní výstavka ve vestibulu školy 

o Podzimní ekologické soutěžení pro ZŠS a ZŠP Litvínov, Janov, Chanov, Most – naše 

žákyně získali 2. a 3. místo. 

o Ekologická soutěž pro žáky 3. – 5. tříd ZŠP 

o Ekologická soutěž pro žáky 6. – 9. tříd ZŠP 

o Školní výtvarná soutěž „Hospodaříme s vodou“ 

o Výukový program „Rostliny a živočichové našich vod“ Střediska ekologické výchovy 

SEVER – 6. A, 6. B 

o Po stopách minulosti – ekologická soutěž v ZŠS Litvínov – 3 žákyně 6. A  

o Poraď Odpadlíkovi – soutěž Ekologického centra v Mostě – žáci 6. A získali v soutěži 

2. místo. 

http://www.skolaprozivot.cz/info
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o Dravci a sovy – výukový program 

 

 

 

 

 

III. Podpořené projekty: 

V květnu 2012 nám Nadace Partnerství a Nestlé podpořili projekt „Dešťové kapky – 

radost a užitek“ částkou 26.782,- Kč. 

 Projekt jsme úspěšně dokončili. 

 Manažerka projektu nám schválila závěrečnou zprávu a vyúčtování. 

 Projekt jsem poslala do soutěže „Evropské vody pro čistou vodu“, kde byl vybrán 

mezi 5 nejlepších projektů z 23, byl oceněn diplomem a cenami. 

 Projekt jsem poslala do soutěže o Ekologického Oskara E. ON Energy Globe Award 

ČR 2013. Výsledky budou známy v červenci 2013. 
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 Projekt jsem poslala do soutěže pro inovátory „Voda pro život“ -  o nejlepší nápad 

na úsporu vody, využití dešťové vody, recyklaci vody nebo omezení znečištění vody 

s popisem nápadu. Výsledky budou známy na podzim 2013. 

 Do kreativní soutěže „Voda pro život“ odevzdám všechny výtvarné práce, které 

vytvořili naši žáci v rámci soutěže „Hospodaříme s vodou“. Výsledky budou známy 

na podzim 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu 2013 nám Nadace Partnerství a Toyota podpořila projekt „Bioodpad – odpad 

plný živin“ částkou 35.000,- Kč v programu Škola pro udržitelný život. 
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 Tento projekt začíná v září 2013 a končí 15. 5. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Pomůcky  

V kabinetu ekologické výchovy jsou pomůcky, které můžou učitelé využít v různých 

předmětech (ČaS, P, Z, CH, Pč, F, Čj). 

Je možné si zapůjčit: Pytel domácí květeny, Pytel domácí zvířeny, Krabice ptáků zpěváků, 

Krabice energie, Krabice plazů a obojživelníků, Karty stromů, Ptačí hlasy, Lesní čarování, 

Vodní čarování, Ekopřírodověda, přírodovědné knihy, pracovní listy a metodiky Les ve 

škole, o třídění odpadu, Sedm barev duhy, atd. V letošním roce jsme nové pomůcky 

nezakoupili. Některé pomůcky si učitelé půjčili a se žáky s nimi pracovali. 

 

V. Prezentace ekologické výchovy 

Všechny aktivity, které v rámci ekologické výchovy proběhly, byly průběžně vkládány na 

webové stránky naší školy, informace o aktivitách jsme si mohli přečíst ve školním 

časopisu a soutěžní výtvarné práce si mohli prohlédnout nejenom naši žáci, ale i rodiče a 

přátelé školy na chodbách školy. 

 

VI. Závěr  

Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali v šesti ekologických programech, ve škole se 

uskutečnily mimo hlavní projekty tři výukové programy pořádané jinými organizacemi, 

dvě školní výtvarné soutěže a další aktivity. Žáci se zúčastnili pěti znalostních soutěží 

z oblasti ekologické výchovy. Zaměstnanci školy, žáci a rodiče zpracovali vizi a plán ŠUŽ. 

  

                                                               

Informační a komunikační technologie:  

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2012/2013 

 

Stav IT zařízení k 31.5.2013 
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Ve škole je celkem - 75 funkčních PC stanic, 13 PC mimo provoz, 1 server, 17 iPadů. Ze 75 

PC stanic je: 

49 ks stolních PC 

24 ks Notebooků 

  2 ks PC administrátor (server a PC Kerio control) 

 

PERIFERIE: 

17 ks tiskáren, z toho 5 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK (4 tiskárny 

barevné) 

1 ks samostatný skener 

3 ks Tablet G-Pen 

1 ks Digitální mikroskop 

Dataprojektory: 

7 ks z toho 2 ks v rámci projektu EU OPVK – Interaktivní, 1 ks sponzorský dar 

Interaktivní prvky: 

1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 

2 ks Interaktivní tabule SMART 

2 ks Interaktivní 3D projektory 

1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizované změny v školním roce 2012/2013 

1. Nově se při výuce využívají iPady.     

2. Zřízena nová multimediální učebna s Interaktivní tabulí, projektorem. 

3. Vytvořeno 6 přípojných bodů pro WiFi. 

4. V učebnách PC 1 + 2 nový SW pro řízení a kontrolu žákovských PC stanic 

NetSupport School. 

5. Nový vzhled webových stránek školy www.specmo.cz . 

6. Do kinosálu bylo umístěno velké promítací rolovací plátno na el. pohon. 

7. Tiskárny (3 ks) pořízené v rámci projektu EU jsou rozmístěny do kabinetů.  

8. Pořízen nový externí záložní disk o kapacitě 1TB začleněny ve školní síti.  

9. Vytvořen nový sdílený adresář, kde jsou uloženy filmy ke školní výuce 

 

Licenční politika a SW: 

Škola získala opět na tři roky zvýhodněné licence Microsoft  PiL na operační systém 

Windows a produkty MS Office. Průběžně se nakupují nové výukové programy dle potřeb 

a požadavků. Výukové aplikace se též využívají online. 

Metodická školení: 

V letošním školním roce 2012/2013 proběhla tato MŠ: 
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 SW pro tvorbu návrhů místností  Sweet Home 3D. 

 Sdílený Google kalendář na webových stránkách školy. 

 Ovládání monitorovacího SW NetSupport School v učebnách PC 1 + 2. 

 Ipad – aplikace, účty. 

 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

 Rozšířit operační paměti u starších PC. 

 V jedné z PC učeben nainstalovat nový operační systém Windows 8. 

 V učebnách PC upgradovat kancelářský SW MS Office 2010 na novou verzi MS 

Office 2012. 

 Zakoupit 1 ks projektoru do kinosálu. 

 V kinosále vytvořit přípojný bod do školní sítě a Internetu., 

 Nahradit nevyhovující 2 ks PC stanic ve sborovně za nové.  

 Zvýšit kapacitu propustnosti připojení školy k Internetu nahrazením WIFI 

připojení za připojení optickou sítí. 

 

Konstatování 

PC učebny jsou efektivně využívány. Stále velice málo jsou využívány IT pomůcky např.: 

digitální mikroskop, Tablety, Interaktivní zařízení Onfinity. 

Postupně vzniká komunikace mezi uživateli iPadů k předávání informací o aplikacích, 

nákupu nových aplikací atd. Ještě je potřeba doladit. 

V rámci hodin Informatiky se letos opět uskutečnil Den medií a Soutěž IT. 

Stále přetrvává problém se zapisováním závad do sešitu ve sborovně, např. s nefunkčním 

uživatelským profilem, nefunkčním IT atd. Závady je možno sdělovat i mailem. 

  

Projekt EU peníze školám 

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

 

Název školy: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková 

organizace 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0239  

Název projektu: Moderní vyučování pro každého 

Výše dotace: 1. 288. 028,- Kč 

 

K dosažení našich cílů jsme zvolili tyto šablony: 
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I/2 Čtenářská a informační gramotnost – „Čtení jako prostředek komunikace“  

- cílem šablony bylo vytvořit vzdělávací materiály pro nemluvícího žáka s dg. dětský 

autismus, kdy osvojené čtenářské dovednosti budou využity ve vzdělávací oblasti Český 

jazyk a Člověk a jeho svět /Věcné učení/ - 2 sady vytvořily Mgr. Ivana Žižková a DiS Lenka 

Plachá 

 

I/2 Čtenářská a informační gramotnost – „Vyjmenovaná slova hravě“  

- cílem sady bylo učit žáky číst a chápat obsah sdělení a v důsledku toho i správně 

aplikovat gramatická pravidla – 1 sadu vytvořila Mgr. Martina Čáková 

 

I/2 Čtenářská a informační gramotnost - „Znakuj, čti a rozuměj“  

- cílem sady byl nácvik a porozumění čteného textu u žáků se sluchovým postižením a 

zároveň středně těžkým mentálním postižením – 1 sadu vytvořily Mgr. Kateřina 

Jelínková a Ivana Maxová 

 

I/2 Čtenářská a informační gramotnost – „Nemluvím, ale čtu“  

- cílem šablony bylo vytvoření nových vzdělávacích materiálů, které podpoří rozvoj 

čtenářských dovedností u nemluvících žáků se středním a těžkým mentálním postižením, 

autismem a se sociokulturním znevýhodněním ve vzdělávacích oblastech Čtení a 

Občanská výchova – 2 sady vytvořily Mgr. Ivana Jelínková, Bc. Věra Tučková a Mgr. 

Kamila Hodková 

 

I/2 DVPP – v předmětu Český jazyk – čtenářská gramotnost 

- podpořeni dva pedagogičtí pracovníci – Mgr. Erika Bednárová a Mgr. Dáša Kubíková 

 

 

II/2 Cizí jazyk – „Německý jazyk pro praktický život – 6. roč.“ ,  

II/2 Cizí jazyk - „Německý jazyk pro praktický život – 7. roč.“  

- cílem 2 šablon bylo získání základů komunikace v německém jazyce, především v oblasti 

jeho zvukové podoby – 1 sadu vytvořila Mgr. Růžena Fesslová, 3 sady Mgr. Jana 

Nekolová 

 

II/3 DVPP – cizí jazyk NJ 

- podpořena 1 učitelka – Mgr. Jana Nekolová 

 

III/2 ICT - „Svět kolem nás“  
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- pomocí nových edukačních materiálů podpořit u žáků ZŠS pochopení a porozumění 

elementárním poznatkům a naučit se je používat v praktickém životě v tematických 

oblastech: základní poznatky z chemie, přírodopisu a zeměpisu – 3 sady vytvořila Mgr. 

Lenka Jelínková 

 

III/2 ICT - „Už se vyznám“  

- zvýšit motivaci žáků k učení a získávání nových zkušeností a dovedností práce s 

počítačem a interaktivní tabulí ve vzdělávací oblasti Věcné učení v tematických oblastech: 

orientace ve škole, orientace doma, péče o zdraví  

- 3 sady vytvořila Mgr. Žaneta Prošková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2 ICT - „Uplatnění interaktivních metod výuky při vzdělávání žáků s PAS a se středním 

mentálním postižením“  

- cílem šablony bylo zatraktivnit výuku, posílit rozvoj poznávacích a komunikačních 

schopností žáků, jejich logické myšlení a paměť  - 3 sady vytvořila Mgr. Marie Chabrová 
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III/2 ICT - „Uplatnění interaktivních metod výuky v předmětech Chemie a Zeměpis“  

- cílem šablony bylo vybudovat odbornou učebnu pro výuku prostřednictvím ICT, zvýšení 

úrovně základních dovedností žáků v oblasti využití ICT (Z – ČR, Evropa, Ch – odborné 

termíny) - 3 sady vytvořil Petr Rak 

 

IV/2 Matematika –„ Pomůcky určené k rozvoji matematické gramotnosti“  

- cílem šablony bylo zvýšit zájem o výuku, eliminovat nedostatek vhodných učebnic a 

pomůcek vzhledem k nutnosti individuálního přístupu k žákovi v tematických oblastech 

Pojem čísla 1 – 10 a početní operace a Závislosti, vztahy a práce s daty – 2 sady vytvořily 

Mgr. Žaneta Prošková a Mgr. Marie Chabrová 

 

V/2 Přírodní vědy – „Školička v přírodě“  

- cílem šablony bylo vytvořit podmínky podporující rozvoj empirických činností žáků ve 

venkovní učebně, zkvalitnit výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zařazením 

aktivizujících metod – 2 sady vytvořily Mgr. Jana Hofferová a Mgr. Jitka Doušová 

 

V/2 Přírodní vědy – „ U nás v Evropě“  

- cílem šablony bylo zaktivizovat žáky při získávání, zpracovávání a praktickém 

ověřováním vědomostí o životě příslušníků vybraných států Evropy  

- 2 sady vytvořila Mgr. Věra Štičková 

 

V/2 Přírodní vědy – „Pokusy“  

- cílem šablony bylo praktické ověřování vědomostí v projektovém bloku fyzikálních 

pokusů – 2 sady vytvořila Mgr. Petra Schützová 

 

V/2 Přírodní vědy – „Můj region“  

- cílem šablony bylo zvýšení zájmu žáků o region, ve kterém žijeme, upřednostňovat 

prioritu aktivních činností, tvořivost, soustředěnost – 2 sady vytvořila Mgr. Jana Machová 

Klíčových aktivit se zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. postupných ročníků ZŠ praktické a 

vybraní žáci ZŠ speciální. Celkem bylo vytvořeno 977 VM/DUM, které jsou umístěny ve 

složce Burza vzdělávacích materiálů na serveru školy a veřejně na úložišti SkyDrive 

s odkazem na našich webových stránkách. V listinné podobě jsou VM/DUM uloženy 

v kabinetech příslušných předmětů, v odborné učebně přírodních věd. 

 

Cíle našeho projektu se podařilo naplnit. Všechny šablony  jsou již splněny. Autoři klíčové 

aktivity 2 tvořili VM/DUM tak, aby se daly využít i v novém ŠVP, podle kterého se žáci ZŠ 
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speciální budou postupně vzdělávat ve všech ročnících. Sady byly vytvářeny v souladu s 

cíli ŠVP.  

Náš projekt byl zaměřen prostřednictvím nových vzdělávacích materiálů na zvýšení 

základních dovedností, jako je schopnost číst a počítat, na posílení znalosti cizího jazyka, 

na eliminaci nedostatku vhodných vzdělávacích materiálů pro specifické potřeby našich 

žáků se zdravotním postižením (neslyšící, nemluvící), s lehkým, středně těžkým a těžkým 

postižením, autismem, více vadami, na zvýšení motivace žáků k učení, na zatraktivnění a 

zkvalitnění výuky přírodních věd, na podporu interaktivní výuky, ve které se žáci sami 

aktivně zapojují a spoluvytváří tak výuku. 

Díky novým vzdělávacím materiálům jsme vytvořili kvalitní podmínky k výuce nejen pro 

žáky, ale i pro ostatní učitele, kteří s novými VM/DUM pracují a vyhledávají je. 

Prohloubila se spolupráce mezi vyučujícími i žáky. Tato skutečnost vyplývá z metod, které 

jsme si vytyčili v projektovém záměru, a to je, např. dotazníky pro žáky i učitele, 

sebehodnocení, zpětná vazba vyplněním pracovních listů žákem, diskuzí mezi vyučujícími, 

mezi žáky a vyučujícím, kontrolními otázkami a celkovým klima ve třídě a ve škole. 

Vyučující, kteří absolvovali kurz v šabloně I/3 a II/3, předvedli ukázkovou hodinu a svolali 

metodické sdružení, kde předali ostatním vyučujícím své nově získané poznatky. 

Dále je pro nás velkým přínosem také zjištění, kolik kreativity, dovedností, znalostí a 

ochoty učit se novým věcem se skrývá v každém autorovi, který se podílel na tvorbě 

nových vzdělávacích materiálů. 

 

 Zájmová činnost:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 12 zájmových kroužků.  

Redaktoři školního časopisu „Školáčkův speciál“ pod vedením pí.uč. Horňákové, vydali 

pět čísel časopisu, ve kterých prezentovali školní akce, projekty a úspěchy jednotlivců i 

třídních kolektivů. Do výtisků přidávali zajímavé doplňovačky, skládanky i omalovánky pro 

mladší spolužáky a také křížovky ze zeměpisu a přírodopisu.    

Kroužek „Keramika“ pod vedením pí.uč. Machové je pracovně-relaxační a dívčí. Dívky se 

učily nejdříve pracovat s keramickou hlínou – modelování, vykrajování, vymačkávání, 

protlačování, tvarování, spojování a po vypálení ještě glazování. Naučili se, jaké vlastnosti 

má keramická hlína, co je s ní nutno udělat, aby vznikl hotový výrobek.  Vytvářely 

nejrůznější výrobky, které prezentovaly na školních výstavkách. 

V kroužku „Hra na zobcovou flétnu“ pod vedením pí.uč. Bednárové se žáci učili správné 

dýchání a tím i prevenci některým respiračním onemocněním, učili se i vnímání hudby 

jako celku. Žáci získali vztah ke hře na hudební nástroj a naučili se hrát jednoduché písně 

a skladbičky. 
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V „Kynologickém“ kroužku pod vedením pí.uč. Nastoupilové a psů Máši s Jožkou si žáci 

zopakovali teorii péče o psa, povinnosti majitele psa a v praktické části základy cvičení 

poslušnosti a ovladatelnosti psa – nácvik základních povelů.  

V „Hudebním“ kroužku pod vedením asistentky Hofferové se žáci učili správně dýchat a 

rytmizovat. Naučili se historii jednotlivých hudebních stylů, typické znaky a jejich 

interprety. Také se učili o hudebních nástrojích – zvuky a správné rozdělení. 

 Kroužek „Dovedné ruce“ pod vedením pí. uč. Vondráčkové byl opět zaměřen především 

na  výtvarné a pracovní činnosti.  Využívali různé techniky a materiály. Svými činnostmi se 

žáci zapojili i do některých projektů školy a své výrobky prezentovali na školních 

výstavkách. 

Cílem kroužku Hrátky se slovy pod vedením p.uč. Bednárové bylo obohacování slovní 

zásoby, chápání významu slov, posilování funkce mluvidel a podpora sebevědomí 

v oblasti komunikace. 

Kroužek Hrátky pod vedením p.uč. Jelínkové L. opět nabízel žákům aktivní trávení 

volného času zaměřené na pohybovou výchovu.  Činnost tohoto kroužku je koncipována 

jako úlevová služba pro rodiče našich žáků s těžkým postižením.   

Taneční kroužek pod vedením p.uč. Charvátové a poté p.uč. Nekolové se znovu zaměřil 

na přípravu  závěrečného vystoupení na školní akademii. Činnost byla zaměřena 

především na zumba tanec.   

 Kroužek Turistický pod vedením p.uč. Jelínkové I. byl v letošním roce novinkou a jeho 

cílem bylo, aby žáci poznali okolí svého bydliště, dozvěděli se spoustu zajímavého a prožili 

něco příjemného. Využili každého počasí, sáňkovali na Klínech, navštívili galerie, jezdili i 

na koních, vyšlápli Špičák, kde si opekli i vuřty.  Zajistili si i finanční podporu od města 

Mostu.  

Kroužek Sportovní hry pod vedením p.uč. Ottmarové byl určen pro chlapce 2. stupně ZŠ 

praktické. Hoši si zdokonalovali základy  floorbalu a také posilovali a cvičili s tělocvičným 

nářadím. Na příští rok naplánovali školní turnaj ve floorbalu. 

Nový kroužek Animoterapeutický vedly p.uč. Chabrová a Nastoupilová. Činnost kroužku 

byla zaměřena na relaxaci a hru se zvířátky pro žáky s PAS a Downovým syndromem. 

Terapii a animační programy s žáky prováděla terapeutka L. Gärtnerová. 

 

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

22 žáků; v prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Řáhová; 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 schopnostem. 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 
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individuální péči a respektují potřeby žáků a zábavnou formou navazují na učivo 

rozvíjením jejich vědomostí, dovedností a návyků. Při každodenních činnostech využívají 

téměř všechny odborné učebny ve škole. 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 34 žáků a 49 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 2011 na další volební období. Sešla se 3x během školního 

roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů. 

 

Rodiče: společná schůze rodičů se konala 18.9. v kinosále školy, schůze rodičů 

vycházejících žáků se konala 22.1. 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  ped. pracovníci zúčastnili různých školení, seminářů či 

kurzů  (12 051,-Kč) – 4 pracovníci prošli 6 školeními z oblasti legislativy, 30 pedagogů 

z ICT- iPad a 2 Smart tabule, 4 pedagogové 6 školení z oblasti ped. věd,  1 vychovatelka 

absolvovala kurz snoezelen, 3 pedagogové autismus. 

V oblasti ped. věd dokončila magisterské studium p.Drážková, bakalářské studium p. 

Niklová. 

 

V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 14 žáků a studentů a to 

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

fakulty v Ústí nad Labem a Jihočeské univerzity. 

 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno 664 140,- Kč. 

 

V průběhu roku byly provedeny kontroly:  

 

25.9.2012 kontrola BOZP; 

14.11.2012 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických 

předpisů; 

4.4.2013 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických 

předpisů; 

5.4.2013 kontrola KHS – školní jídelna – dodržování hygienických požadavků, spotřební 

koš, manipulace s masem a vejci, manipulace s odpady, skladování potravin; 

23.4. – kontrola OSSZ; 

15.5.2013 – kontrola VZP; 
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9.5. – 20.6.2013 kontrola hospodaření KÚÚK. 

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

 

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova – autobusy zdarma 

 

PRO.MED.CZ Praha – kompenzační pomůcky a iPady 

 

             Nadace Partnerství - projekt „Dešťové kapky“ 

 

Nadačná fond Veolia   – rehabilitační pobyt pro žáky 

 

Chabrová K. – výzva programu Think Big – iPady 

 

ÚKV KSČM – projektor s příslušenstvím 

 

BL Diamond s.r.o. – pera k iPadům 

 

Petr Hoffer – rozvody vody ve skleníku 

 

Interspar Most, LAGARTO – občerstvení +vody v pet lahvích 

 

Liebezeit Hydraulik s.r.o. – doprava materiálu 

 

 

 

Akce a projekty školy: během celého školního roku probíhaly akce vycházející 

z aktivit učitelů a žáků s nejrůznějším zaměřením; zápisy z těchto akcí spolu 

s fotodokumentací se průběžně vkládaly na webové stránky školy, čímž se učitelé aktivně 

podíleli na jejich tvorbě. 

http://www.dpmost.cz/
http://www.nfveolia.cz/

