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 A. Základní údaje o škole 
 

Základní škola a Střední škola,  

Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace  

 

Zřizovatel organizace:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 

 

IČO: 70892156  

 

 

           Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 

 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová 

 

 

Telefon školy: 476700000 

 

Fax: 476708896   

 

E-mail: vedeni@specmo.cz  

           

            www.specmo.cz 

 

Zahájení činnosti školy: 3.9.1979 

 

Zřízení školy – příspěvková organizace: 1.1. 1996  

 

Zařazení do sítě 12.6.1996  

 

            IČO: 63125382 

 

         Školská rada: členové školské rady 

           

          Eva Pospíšilová –zvolena zákonnými zástupci žáků 

          Mgr. Dáša Kubíková –zvolena ped. pracovníky 

          Ilona Kozlová –jmenována zřizovatelem    
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Součásti školy 
     

 SOUČÁSTI  ŠKOLY                                                                                                                   KAPACITA    

                                                                               

1. ZŠ praktická a  2. ZŠ speciální                                                                               celkem 320 žáků  

 

3. Praktická škola dvouletá                                                                                        28 žáků  

 

4. Školní družina                                                                                               30 žáků  

 

5. Školní jídelna                                                                                          110 jídel 
   

6. Přípravný stupeň ZŠ speciální                                                                                                            12 žáků 

 

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

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

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

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

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

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

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.  

 

          Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, 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.  

 

           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 2012/2013 bylo ve škole 28 tříd, 2 oddělení ŠD. 

  Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 75 žáků, v ZŠP 160 žáků a v PrŠ 27 žáků, celkem 262 žáků.  

Během roku přistoupilo 26 žáků a odhlásilo se 23 žáků. Stav na konci školního roku – 265 žáků. 
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ZŠ speciální: 

 11 tříd                  69 žáků; 11,5 učitelů; 12 asistentů pedagoga 

ZŠ praktická:   

13 tříd                   170 žáků; 18,5 učitelů; 1 asistent pedagoga 

Praktická škola:  

3 třídy                          18 žáků; 3 učitelé; 2 asistent pedagoga 

Školní družina: 

 2 oddělení                    22 žáků; 2 vychovatelky 

Školní jídelna:                        1,5 kuchařky 

 34 stravovaných žáků + 49 zaměstnanců 

 

Přípravný stupeň  ZŠS               

 1 třída                                       8 žáků; 1 učitelé; 1 asistenti pedagoga 

 

           Celkem ve 28 třídách na konci škol. roku bylo 265 žáků, které učilo 32 učitelů     

           + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 16 asistentů pedagoga + 3 z ÚP. 

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

 

VYBAVENÍ ŠKOL 

 V budově školy jsou 4 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační centrum a jedna jako   

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

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

učebna; odborná učebna; učebny  Pč a Vv pro 1. stupeň; učebna NJ; 2 počítačové učebny; keramická 

dílna; šicí dílna; 3 dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem; učebna pro canisterapii a snoezelen. 

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 

(bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 
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 A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: 

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

Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším mentálním postižením,                       

postižením více vadami a autismem. 

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

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

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

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

zahájení plnění povinné školní docházky.  

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

schopností, psychických zvláštností, zejména nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a 

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

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

V ZŠS je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP pro ZŠS. Většina žáků je 

vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu. 

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

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

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

do společenského života.  

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

k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 

 

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

koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší 
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možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích metod a díky vyváženému 

působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i volní. 

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

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

rozvíjení sociálních, komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností.  

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

třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně. 

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

 

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. 

 

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 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 družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ speciální, ve 2. oddělení 

žáci nižších ročníků ZŠ praktické. 

Spolupracovala s Centrem volného času. Na odpolední činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby 

zhlédli své děti v odpoledním zaměstnání. 
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Ve školní jídelně se stravovalo v průměru 34žáků a 49 zaměstnanců. 

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 oborů vzdělávání 

 

I. Základní škola speciální              

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, oba dobíhající. 

Od 1.9.2010 Školní vzdělávací program pro ZŠS „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j. 1/2010. 

II. Základní škola praktická     

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

Novým ŠVP byl zaveden cizí jazyk – německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 4. ročníku. 

Ve třídě pro integrované žáky se zdravotním postižením – Školní vzdělávací program pro ZŠ „Slunce 

svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2011. 

III. Praktická škola dvouletá    

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

1.9.2005 – dobíhající. Od 1.9.2012 v 1. ročnících Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ – ŠVP 

č.j.: 10/2012. 

 

C. Údaje o zaměstnancích školy 

 

Pedagogičtí pracovníci- 53 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení – průměr 44,1 let.   

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let           2               2 

Do 30 let           3               3 

Do 35 let           4               3 

Do 40 let            9                         9 

Do 45 let           7               7 

Do 50 let          16             15 

Do 55 let           9               9 

Do 60 let           1               1 

60 a více           2               2 
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                         Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 

 Dosažená kvalifikace 
 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické              10 

Střední nepedagogické                8 

DiS. - ergoterapeut                2 

Bakalářské pedagogické                4 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

             28 

               1 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci – 13 (personalistka, ekonomka, hospodářka, školník, 

údržbář, 6 uklizeček, 2 kuchařky) 

 
                  Věkové složení – průměr 55,2 let  
 

 

       

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6          16 

         7            0 

         8            1 

         9            1 

       10            0 

       11            7 

       12          25 

       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           0               0 

Do 45 let          1               1 

Do 50 let           3               3 

Do 55 let          4               4 

Do 60 let          3               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 2013. Dostavilo se 22 žáků, 

19 žáků bylo přijato k základnímu vzdělávání, třem žákům byl dán na žádost rodičů a doporučení 

lékaře i PPP odklad školní docházky. 

Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 26.4.2013 a k dennímu studiu bylo přijato 7 žáků do 1. 

ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byl přijat ještě 1 žák.   

Do tříd ZŠ speciální a praktické jsou zařazováni žáci ze základních škol po vyšetření v PPP nebo v SPC.  

 

D.1 Integrovaní žáci ve školním roce 2012-2013: 

  Integrovaných žáků celkem                   57 (mentální postižení + jiné postižení) 

  Sluchově postižených            6 

  Zrakově postižených                      3      

  Tělesné postižení                                14     

  Autismus                       23 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1         0 

         2         6 

         3         1 

         4         1 

         5         2 

         6         0  

         7         0 

         8         2 

         9         0 

       10         1 

       11         0 

       12         0 

       13         0 
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  Řečové postižení                        8 

  Kombinované postižení                                     3  (mentální, zrakové, tělesné) 

 

K těmto integrovaným žáků = 16 asistentů pedagoga a 3 asistenty 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, způsobu výchovy a vzdělávání. 

 
 

E. Výsledky vzdělávání – přehled 
 

  příloha - viz tabulky    

E.1 Vycházející žáci:  

            Celkem ukončili základní vzdělávání 34 žáci, z toho 3 v zahraničí. Desátý rok školní  

docházky byl povolen 5 žáků. Z 26 vycházejících žáků bylo 17 žáků přijato do středních škola a 9 žáků 

se zaeviduje na ÚP v Mostě.  

V Praktické škole dvouleté ukončili vzdělávání 3 žáci a 2 žákům bylo vzdělávání prodlouženo o 1 rok 

za zdravotních důvodů a vzhledem k jejich postižení. 

  

Umístění žáků: 

SŠT  Velebudice                                                                  4 žáci 

SŠTG a A Chomutov                                                                   2 žáci 

SPŠ a SŠGS Most, J. Palacha                                                     4 žáci 

Praktická škola Most                                            7 žáků 

Registrace na ÚP Most                                              9 žáků 
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F. Prevence a výchovná činnost 

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 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. 

 

F. 1 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. 

 

 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.  
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F. 2 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 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“. 
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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  

 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 
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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  

 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 
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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. 
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. 
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. 
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 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: 
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 
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F. 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 

http://www.skolaprozivot.cz/info
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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. 

o Dravci a sovy – výukový program 
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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. 

 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. 
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V květnu 2013 nám Nadace Partnerství a Toyota podpořila projekt „Bioodpad – odpad plný živin“ 

částkou 35.000,- Kč v programu Škola pro udržitelný život. 

 

 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. 
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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. 

 

F.4 Informační a komunikační technologie:  

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2012/2013 

 

Stav IT zařízení k 31.5.2013 

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 
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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: 

 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. 

  

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. 
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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. 

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 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. 
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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. 

 

   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. 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

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. 

 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

    
    

1 personalistka, 1 
ředitelka, 1 účetní, 1 
hospadářka 6x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce   

metodik prevence   

environmentální 
koordinátor    

ICT koordinátor  iPad 

10 pedagogů 

školení spec. ped. - bazální stimulace, 
autismus, čtení), semináře – pedagogiga, 
předmětová školení 

  

    

  

1 učitelka bakalářské studium – spec. ped. 

1 asistentka magisterské studium – spec. ped. 

30 pedagogů iPad, Smart tabule 
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 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

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

 ŠKOLNÍ PROJEKTY 
 
 
DRAKIÁDA 

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda. 

Letošní byla rozdělena na 2 části. První část byla kreativní a proběhla v 
tělocvičně. 

Byla zahájena dramatizací básničky „Drak“, kterou nacvičili žáci 3. A. 

Po zahájení pokračoval program skládáním puzzle draků, vybarvováním 
dračích omalovánek a kolektivním vytvářením a zdobením velkého 

papírového draka. 

V závěru děti předvedly své 
vyrobené draky, zasoutěžily si 
v dračím řevu a zatančily při hudbě. 

Drakiáda vyvrcholila dračí přehlídkou a průvodem celou 
školou s patřičným dračím řevem na každém patře. Na konci 
se draci rozloučili básničkou 

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a drobnou 
maličkostí a při úterním vyhlášení obdrželi diplomy. 

 Zodpovídá: Šašková Lenka, Vondráčková Miluše 

 
CANISTERAPIE 
I v tomto školním roce pokračovala úspěšná a oblíbená canisterapie na naší škole. Prostřídaly se 
několikrát všechny třídy a žáci si užili psích kamarádů. 
Celou hodinu si žáci vždycky pěkně hráli – mazlili se, házeli pejskům dobrůtky, foukali do brček, vodili 
pejsky na vodítku a ještě spoustu dalších her.  
Zodpovídá: Mgr. Jana Nastoupilová 
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PéeFka roku 

V týdnu od 3.12. do 7.12. 2012 jsme hlasovali pro nejhezčí PF roku! 

V kategorii 4. – 7. roč. ZŠP a ZŠS získala nejvyšší počet bodů PF žákyně Zuzany 

Gorolové ze 6.A, v těsném závěsu byly nejlépe ohodnoceny PF Kristýny 

Trlicové a Vítězslava Váni ze 7.A.  

V kategorii 8. – 9. roč. získala nejvyšší počet bodů PF žákyně Zuzany Sukové z 8.A, v těsném závěsu byly 

nejlépe ohodnoceny PF Járy Pospíšila z 9.A a Lucie Šamkové z 9.B.  

Zodpovídají: Mgr. Brunnerová Lenka  a Petr Rak 

 
MIKULÁŠSKÁ V CVČ 

Již tradičně připravily pro handicapované děti ze Základní školy J. Palacha 

v Mostě mikulášskou besídku „andělky a čertice“ ze Střediska volného času 

v Mostě. Tančilo se, soutěžilo a rozdávala se nadílka od Mikuláše a také od 

čerta. Všechny děti byly asi celý rok moc hodné, protože odcházely 

s velkými balíčky. Pár jedinců sice mělo namále, ale „andělky“ je ochránily, 

a tak jsme se do školy vrátili všichni s nadílkou a úsměvem na tváři. 

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Chabrová 
 
 
 
ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEK 
5. prosince 2012 byla středa a do školního kinosálu byli pozváni žáci naší školy, aby společně s čerticí 

ozdobili vánoční stromeček. Při té příležitosti třídní učitelky nižšího 
stupně připravily opravdovou Listinu hříchů svých svěřenců a ti, aby 
své hříchy učinili co nejlehčí, vyrobili překrásné ozdobičky na 
stromeček. Některým žákům to však nebylo moc platné a tak čertici 
slibovali rukoudáním polepšení. A jak bývá pěkným zvykem, třídní 
kolektiv zazpíval písničku nebo přednesl básničku, čertice je odměnila 
sladkostmi a do pekla si odnesla prázdný pytel!! Zodpovídá: Mgr. 
Dáša Kubíková 
 

 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Ve čtvrtek dne 13. 12. 2012 se na škole konala každoroční vánoční výstavka. Žáci naší školy zde opět 

vystavovali své výrobky, které připravovali se svými pedagogy a asistenty 

v rámci pracovních činností. Opět se zde objevilo mnoho nových nápadů 

a krásných vánočních předmětů. Jako každým rokem byla výstavka 

přístupná veřejnosti a jiným školám. A tento rok byla účast doopravdy 

velmi silná. Na výstavu dorazilo mnoho mateřských škol i škol základních 

a středních.  Pro mladší děti si žákyně devátých tříd opět připravily dílny, 

kde si mohly děti vyrobit pod jejich vedením slané pečivo a jmenovky na 

dárky. Opět zde také byly ukázky výroby – pletení věnců a košíčků 

z papírových ruliček, ukázka výroby stromků ze šišek a medvídků z ořechů. 
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V přístupové hale byla opět jako každý rok, kniha návštěv, do které nám paní učitelky zapisovaly své 

dojmy z výstavky. 

 Zde vybírám nějaké příspěvky: 

  Výstava se nám velmi líbila. Děkujeme žáci a p. učitelky ZŠ Chanov (1. tř. a  PT) 

  Výstava se nám moc líbila. Přejeme hezké vánoce. (4. C Rozmarýnova 14. ZŠ)  

  Děkujeme za pěknou inspirativní výstavku, moc se nám líbila, zakoupili jsme drobné dárečky. Krásné 

Vánoce (0. A, O. B, 1. A, 1. B)  

  Výstava byla jako každý rok pěkná. Přejeme pěkné Vánoce a šťastný Nový rok. (18. ZŠ – přípravná třída) 

 

Zodpovídá: Alena Niklová 

 

VÝMĚNA HRAČEK 

Třetím rokem byla v předvánočním čase uspořádána „Výměna hraček“. Zajímavými, se tak pro žáky 8.BS a 

8.CS staly hry, stavebnice a hračky, se kterými si již jiný žák nehrál a chtěl 

jimi potěšit své spolužáky. Každý si do svého pokojíčku výměnou odnesl 

hračku, která byla jeho srdci nejbližší. 

Zodpovídá: Mgr. Prošková 

 

 

 

 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU 

 

Těšení se na Vánoce umocňuje zpěv vánočních písní a koled v podání 

našich žáků u vánočního stromku v hale školy. Hodina Hudební výchovy 

probíhá u vánočního stromku, kde se střídají jednotlivé třídy, aby uctily 

vánoční svátky zpěvem nacvičených písní. 

 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Brunnerová a uč. HV 

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ 

Třída 8.B si vyzkoušela, v rámci německého jazyka, pečení cukroví podle receptů našich sousedů 

z Německa. Recepty jsme si vybírali podle toho, co by nám 

chutnalo a vyhrála mandlová a marcipánová štola, štrúdl a 

skořicové hvězdičky (také pro bezlepkovou dietu). Pečení 

nás velmi bavilo a odměnou za naši práci bylo výborné 

pečivo a cukroví. Všichni jsme si pečení užili a moc jsme si 

pochutnali. 

 Zodpovídá: uč. PČ 
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DÁMA 

Dne 5.2 proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 28 vybraných žáků ze 6. Až 9. tříd. 

1.  místo  ze žáků 6. ročníků  získal   Radek  TÁNCOŠ 

      1. místo za 7. ročníky získala    Kristýna  TRLICOVÁ  

      1. místo za 8. ročníky  Jiří MIŠKANIČ 

      1. místo za 9. ročníky   Zdeněk KOHOUT 

 V celoškolním finále byl nejlepším hráčem Zdeněk KOHOUT a 

obdržel tak diplom absolutního vítěze. 

 Zodpovídá: Lenka Šašková 

 

ZRUČNÉ DÍLNY 

Chlapci ze 6. ročníků vyráběli lžíci na obuv, kde si procvičovali řezání, tvarové pilování, vrtání a ohýbání plastu 

za tepla. Ve dvou dnech bojovalo celkem 9 chlapců ze sedmých tříd 

o co nejlepší umístění v soutěži zručnosti. Vyráběli plátovaný 

rámeček, kde si procvičovali přesné měření, řezání, 

orýsování materiálu a pilování. Hoši z 8. tříd. Vyráběli plátovanou 

podložku pod horké nádoby. Středové plátování je náročné na 

přesné měření, orýsování a řezání. Soutěžily dívky osmých ročníků. 

Paní ředitelka a paní učitelky Štičková a Ottmarová připravily 

nelehký úkol. Za použití různých materiálů a technik měly dívky 

vyrobit podložku pod skleničku či šálek. Dívky vystřihovaly a vypichovaly 

umělohmotnou folii do tvaru, který si vyznačily dle předlohy. Polotovar 

poté obháčkovávaly základními i okrasnými způsoby. Práce vyžadovala 

soustředění a našly se i chybičky, dopadlo to ale nad očekávání dobře a 

všechny dokončené podložky se velice líbily. I nedokončené slibovaly hezký 

výsledek. Žáci 9. tříd měli složitější výrobek. Byl náročný na přesné měření, 

řezání, rovinné i tvarové pilování, vrtání i lícování. Vyráběli závěsnou 

poličku, která si vyžádala 6 hodin práce. Chlapci měli opravdu pěkné 

výrobky, bylo těžké vybrat nejlepší. 

Zodpovídají: uč. PČ 

 

MASOPUSTNÍ REJ 

Dne 25. 2. 2013 se na naší škole uskutečnil „MASOPUSTNÍ  REJ“. 

Na tuto akci přišlo 108 masek. Nejprve se v tělocvičně shromáždili žáci ZŠS. Zasoutěžili si a prošli se školou, aby 

je viděli i ostatní žáci. 
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Po svačinové přestávce do tělocvičny přišli žáci ZŠP. Také oni si zasoutěžili a 

utvořili průvod školou. 

Všechny děti dané úkoly splnily bez větších problémů. Masky byly velmi 

pěkné. Na závěr si mohli všichni soutěžící vybarvit obrázky, které získali při 

plnění těchto úkolů. 

 

Zodpovídá: Mgr. Jana Machová 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

Dne 21. března se na naší škole konala jako každý rok velikonoční 

výstavka. Účast byla stejně jako v loňském roce velmi dobrá. Opět 

se na nás a na naše výrobky přišly podívat děti z okolních ZŠ i z MŠ. 

Všem se výstavka opět líbila a paní učitelky si odnesly opět mnoho 

nápadů na práci s dětmi, jak nám několik z nich napsalo do knihy 

návštěv a i osobně nám to sdělily. Všem návštěvníkům výstavky 

děkujeme za návštěvu a doufáme, že se jim u nás líbilo. Chtěla 

bych poděkovat všem paním učitelkám se svými žáky, kteří se 

podíleli na výzdobě haly i na výrobě výrobků s velikonoční 

tématikou. Také bych chtěla velmi poděkovat všem hostům, kteří nám s výstavou přišli pomoci a s dětmi 

vyráběli přáníčka a různé dekorace a ukazovali zároveň, co všechno umí. 

Zodpovídá: Alena Niklová 

 

REJ ČARODĚJNIC 

Jako každoročně se 30.4. sletěly  čarodějnice na naší tradiční čarolympiádu. Čarodějnice se dostavily v hojném 

počtu a patřičně naladěné. Jelikož nám vůbec nepřálo počasí, byla pořádána v prostorách našeho 

tělovýchovného stánku / tělocvičny /, kde si čarodějnická družstva zasoutěžila v nejrůznějších sportovních a 

dovednostních disciplínách. Jednotlivkyně si mohly poskládat puzzle, vybarvit svoje papírové kolegyně, nebo si 

zatančily a zazpívaly s písničkami z pohádek. Po vyhodnocení 

obdržela vítězná družstva a zúčastněné třídy diplomy, 

čarodějnické výuční listy, medaile a sladkou odměnu. 

 

Zodpovídají: Mgr. Dáša Kubíková a Miluše Vondráčková 
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DIVADÝLKO 2013 

Ve čtvrtek 9. května se konal jubilejní 15. ročník nesoutěžní přehlídky 

dramatické tvořivosti žáků speciálních škol DIVADÝLKO 2013 

v Chomutově. Ani letos nemohla naše ZŠS chybět, hlavně proto, že 

Divadýlko bylo letos naposledy… Naše vystoupení jsme nazvali 

TANEC BAREV. Na fotografiích a videu uvidíte, že jeviště opravdu 

zářilo duhovými barvami. Moderátor Zdeněk Turek označil naše 

představení  za profesionální! Kromě nevšedních zážitků jsme si 

přivezli krásné dárky a sladké potěšení – dort. 

Zodpovídá: PaedDr. Iva Gregorová 

 

DEN MÉDIÍ 

Učitelé a žáci spojili své síly, nápady a energii a z tohoto spojení vzešla výborná mediální sdělení v projektu 

školy Den médií, který proběhl 14. května v hudebně školy. 

Učitelé a žáci II. stupně ZŠ praktické vytvořili v hodinách Informatiky a Českého jazyka svá sdělení ostatním na 

různá témata a různým provedením. 

Třída 5.A zpracovala reportáž o své návštěvě hipodromu, stejně jako třída 7.A. Obě třídy stejné téma 

zpracovaly po svém a vznikla velmi pěkná dílka. Třída 6.B se zaměřila na Práci v keramické dílně, 8.A ukázala ve 

své prezentaci, jak prožívají Jeden den ve škole. Třída 8.B připravila zamyšlení s názvem Můj strach. Třída 9.A 

se zaměřila na dominantu města Mostu Hněvín a 9.B na raritu města Mostu, a to přestěhování kostela!  

 

Zodpovídají: Mgr. Lenka Brunnerová, Petr Rak a uč. ČJ 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR VÍČEK 

Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.090 kg 
papíru, za který škola obdržela částku 2.717,- Kč. (1,30 Kč/kg). 
V letošním školním roce tak bylo nasbíráno o 60 kg více, než v 
loňském roce  
Víček od PET lahví děti přinesly 200 kg, za což jsme obdrželi 
600,- Kč  (3,- Kč/kg)  

Celkem 3.317,- Kč 

Odběratelem jsou SUROVINY ŠVARC s.r.o. 

 
Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2013/2014.V rámci 
ekologické výchovy se žáci v jednotlivých ročnících učili jak třídit odpad, o recyklaci a druhotném využití 
papíru a plastu.Kreativní paní učitelky s dětmi nejen odpad třídily, ale také z něj zhotovily různé výrobky, 
které zpestřily naše školní prostředí. Z víček od PET lahví vyrobily spoustu pomůcek, které žáci využívají 
v různých vyučovacích předmětech. 

Zodpovídá: Lenka Šašková, Mgr. Marie Chabrová 
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SOUTĚŽ PC – VYUŽITÍ ZNALOSTÍ 

 

Soutěž PC, kde žáci 6.- 9. ročníků předvedli své znalosti a dovednosti získané 

v hodinách Informatiky, proběhla 27. 5. v počítačových učebnách školy. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kdy 6. a 7. třídy zápasily s úkoly ve Wordu, 

8. a 9. pracovaly v grafickém programu Corel PhotoPaint či Microsoft Excel 

2010. Zadání nebylo vůbec jednoduché, nicméně všechny dvojice si 

s nelehkými úkoly poradily. A že účast byla hojná. 

 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Brunnerová, Petr Rak 

 

 

           REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

 

Na školní zahradě se v rámci možností intenzivně pracuje, abychom realizovali vytčené cíle v rámci 
projektu „Revitalizace školní zahrady“. Cílem revitalizace je přeměnit zahradu v plně funkční celek, kde 
každý prostor najde postupně své využití. 

V současné době se dodělává prostor, který byl vyčleněn pro tzv. „Školičku v přírodě“. Tento prostor, 
pod již postaveným altánem a přilehlým okolím bude sloužit ke zpestření výuky mimo lavice pro všechny 
třídy školy. Je potřeba ještě dokončit terénní úpravy, zakotvit venkovní tabuli se stoly a lavičkami. Také 
se zde realizují nové nápady v podobě travnatých sedaček. Zde budou pro oživení umístěny ještě 
vyrobené „kalhotosochy!, na kterých pracují učitelé Prošková a Rak. Na terénních úpravách kolem altánu 
se podílejí převážně učitelé PČ Šašková, Rak, Niklová. Dle domluvy pomáhají i ostatní vyučující.   

Zásluhou zdárně dokončenému projektu iniciovaného pí. uč. Hofferovou „Dešťové kapky  - radost a 
užitek“ se podařilo z finančních prostředků upravit prostředí za skleníkem. Vystavěla se zeď, která jednak 
zpevnila svah a zkulturnil se celý prostor. Stava byla prováděna žáky pod vedením učitelů  PČ – Rak, 
Šašková. Na terénních úpravách se podíleli všichni učitelé PČ. Rozmístěním barelů, které celkem pojmou 
přes 4000 litrů dešťové vody, která bude využita díky čerpadlu na zalévání jak skleníku, tak záhonů na 
zahradě. Tímto projektem škola získá velkou úsporu pitné vody. 

Záhony jsou pravidelně odplevelovány a v současné době vzniká nové políčko zatím nazvané „Náš 
pidikousek Provence“, kde budou vysazeny levandule lékařské a spolu se záhony bylinek budou tvořit 
jeden celek. Předpěstování a následné zřízení políčka zajišťují učitelé Rak a Prošková. Vzhledem k 
nepříznivému počasí jsou sazenice levandulí zatím ve skleníku. Praktická škola vytvořila nový bylinkový 
záhon pro potřeby školní kuchyně.  

Pozorováním, na kterém se podílela převážně pí. uč. Hofferová se svojí třídou a p. učitelky Bednárová a 
Kubíková se žáky 2. tříd, bylo zjištěno, že všechny budky, které byly rozmístěny na školní zahradě, jsou již 
zabydleny ptactvem. Sledovali jsme rehka zahradního, sýkorky a brhlíky. Není jasno, zda je obydlená 
budka pro veverky. 

Intenzivně se pokračuje v odstraňování nevzhledných křovin z boku školy /pod  hřištěm/. Žáci roští 
prořezávají, pálí na grilu nebo drtí na drtičce. Zde intenzivně pracují zejména žáci nižších ročníků a ZŠS 
pod vedením pí. učitelek Machové, Proškové, Šaškové a žáci z PŠ s paní asistentkou Maxovou 
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Celý školní rok byly nepřetržitě upravovány komposty. V současné době jsme se zapojili do dalšího 
projektu, kde bude revitalizován prostor pro komposty. 

Zodpovídají: Lenka Šašková a uč. Pč 

 

 

          LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

Dne 21.5. 2013 se v Litvínově  na ZŠ praktické konaly závody v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovci si 
zazávodili ve 4 disciplínách – sprint, běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Žáci byli rozděleni do 
2 kategorií – starší a mladší. 

Nejúspěšnější byli: 

Kamila Gregorová 4.A – 3. místo – běh 

Martin Begala 5.A – 3. místo – hod kriketovým míčkem 

Sabina Fraňová  6.A – 1. místo – běh 

                                    - 3. místo – skok daleký 

Adéla Kulhánková  7. A – 1. místo – hod kriketovým míčkem 

                                          - 2. místo – skok daleký 

                                          - 2. místo – běh 

                                          - 3. místo – sprint 

                                        - celkem 1. místo 

Jiří Miškanič  8.A – 1. místo – běh 

                              - 1. místo – sprint 

                              - 2. místo – skok daleký 

                              - 3. místo – hod kriketovým míčkem 

                

Žáci Adéla Kulhánková a Jiří Miškanič postupují do krajského kola v Chomutově. 

 Pochvalu za účast také získávají – Karel Bača 8.B, Anna Bílá 8.B, Ondřej Csorba 9.A, Ludmila Facunová 
6.A, Michal Cína 5.A, Karolína Gregorová 4.A, František Koky 4.A 

Mgr. Jana Nekolová 

Postoupili jsme mezi ty nejlepší  
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Dne 30.5.2013 se konalo okresní kolo v lehkoatletickém čtyřboji 
v Chomutově na letním stadiónu. Naši dva žáci – Adéla Kulhánková 
a Jiří Miškanič reprezentovali naši školu a náš kraj spolu s dalšími 
žáky z litvínovské školy. Celkem se zúčastnilo 7 krajů – Most, 
Chomutov, Louny, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice.  

Za velmi nepříznivého počasí žáci bojovali jako o život a vybojovali 
společně celkové 3. místo. Nejlepším žákem ze skupiny chlapců byl 
Jiří Miškanič, který vybojoval 2. místo a postoupil tak do 

Národního finále, které se koná ve Varnsdorfu a bude reprezentovat Severní Čechy. Jirka na prvního 
ztratil pouhých 7 bodů. Je to náš nejlepší výsledek a všichni mu držte pěsti, ať se mu stále tak dobře daří. 

Pochvalu si také zaslouží Adéla Kulhánková, která skončila na krásném 8. místě. 

Zodpovídá: Mgr. Věra Štičková a Mgr. Jana Nekolová 

 

 

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL 

 

V průběhu prvního pololetí se vystřídalo v redakci šest redaktorů, až se stav ustálil na dvě 
děvčata ze sedmých ročníků a ve druhém pololetí se přihlásili dva hoši ze V.A. 

Kolektivní prací, vzájemnou pomocí i dílčími úkoly se nám podařilo vydat pět čísel časopisu, jeden 
z nich byl Velikonoční speciál omalovánek. 

Během několika týdnů zvládli začátečníci psaní ve wordu, vyhledávání a kopírování článků 
z webových stránek, vkládání wordartů i klipartů a upravovat vzhled stránek. Také se plně zapojili do 
tisku a kompletování časopisu. Perfektně též proběhly objednávky a následný prodej časopisu.  

Zaměření  na zdokonalení psaného projevu a úpravu textu přineslo své ovoce, měli jsme jen 
několik překlepů, přehlédnutých chyb.  

Rozhovory s výjimečnými a úspěšnými žáky se nám podařilo jen s několika žáky, neboť se žáci 
stydí a nechtějí, aby se o nich psalo, a nechtějí se ani fotit.   

Snažili jsme se přidat i zajímavé doplňovačky, skládanky 
a omalovánky pro mladší spolužáky. Šikovní redaktoři vytvořili 
též křížovky na téma ze zeměpisu a přírodopisu, které jsme 
otiskli.   

Dobře funguje týmová spolupráce, redaktoři si vzájemně 
pomáhají a doplňují. Společné úsilí je odměněno pochvalou 
spolužáků i učitelů, kterým se časopis líbí a objednají si vždy 
další číslo.  

 

Zodpovídá: Mgr. Iva Horňáková 
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SPORTOVNÍ TURNAJE 

 

I letos proběhl turnaj ve vybíjené, ve kterém jsme se umístili na 1. místě! 

 

Zodpovídá: Niklová Alena 

 

 

 

 

 

Školní rekordy 

2. ročník Školních rekordů se nesl v duchu brýlí. Obrýlených se tentokrát sešlo 91 a 

k vidění byly modely lyžařské, potápěčské, sluneční, maškarní i dioptrické. 

Zástupci z přítomných tříd si zasoutěžili v disciplínách zaměřených na využití zraku a 

za své snažení si výherci odnesli drobné odměny.  

Těším se na vás při dalším dovádění, Mgr. Prošková. 

 Zodpovídá: Mgr. Prošková 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

…a pršelo, jen se lilo a v kinosále se zpívalo a tančilo, hrálo a přednášelo, fotilo 

a promítalo. Úvodní vystoupení letošní akademie zajistily učitelky, asistentky a 

žáci ze ZŠ S. Program v kinosále připravili žáci ZŠ P pod vedením nejen svých 

třídních učitelek. Velký potlesk a dík náleží vedení školy, panu učiteli Rakovi za 

profesionální zvládnutí techniky, všem rodičům, učitelkám, asistentům a 

žákům za příjemnou atmosféru v kinosále.  

Akademie se zúčastnily tyto třídy: 1.A, 2.A, 2.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B. 

Fotodokumentaci zajistila paní učitelka Horňáková, aparaturu obsluhovala paní učitelka Nekolová, 

nejaktivněji se účastnili žáci ze třídy 8.B a 6.A.     

Žáci si připravili různá vystoupení, promítla se prezentace na téma Životaběh školy 2012/2013 a mnozí 

rodiče byli velmi překvapeni, kolik aktivit jejich děti ve škole vykonají.                          

Zodpovídá: Mgr.Dáša Kubíková. 
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AKCE 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. 

  
ZÁŘÍ 
Naši prvňáci 
Každoročně přivítáme první školní den prvňáčky. I letos tomu nebylo 
jinak. 
První den ve školních lavicích prožilo 5 žáků 1. třídy Základní školy 
praktické, 12 žáků Základní školy, 8 žáků Základní školy speciální a 9 
žáků Praktické školy.       
Mgr. Hana Slapničková 
 
 

 
Mostecké slavnosti – znak města Mostu – 8.BS 
Září je nejen počátkem nového školního roku, ale také čas 
Mostecké slavnosti, na které každoročně žáci naší školy 
prezentují svůj výtvarný um. Námět je nasnadě. Je jím znak 
města Mostu, pro jehož tvorbu jsme letos zvolili techniku 
rozpouštění voskových pastelů. Museli jsme být velmi opatrní, 
protože rozehřátá žehlička, která byla při práci zapotřebí, nám 
při nesprávném zacházení mohla ublížit. A že jsme opravdu 
byli, svědčí fakt, že se nikomu nic nestalo. A komu vlastně? 
Žákům třídy 8. BS. 

Mgr. Žaneta Prošková 
 
 
 
Dýně, dýně, dýně 
I přesto, že se na naši školní zahradu vloupali nezvaní hosté, bylo 
sklizeno velké množství dýní, jak okrasných, tak jedlých. Velké jedlé 
dýně zpracovala se žáky paní učitelka Horňáková – v hodinách 
vaření ve školní kuchyňce. Stejně tak p. uč. Niklová. Ostatní uč. Pč 
zpracovali dýně na podzimní výstavu.                            
Lenka Šašková 
 

 

 

Miss šikulka ve školní družině 

 

Ve školní družině jsme zkoušeli, jak máme šikovné prstíky. 

Disciplíny: 

-přebírání fazolí s čočkou 

-třídění PET víček podle barev 

-navlékání korálků 

-stavba z kostek 

-slalom s míčkem a hokejkou 
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-přenos vajíčka na lžíci 

-prohazování míče obručí 

-hra v kuželky 

Věra Kašparová 

 

 

Exkurze na naší škole 

 

Studentky 3. ročníku pedagogické školy navštívily naši 

školu v rámci předmětu speciální pedagogika, aby se 

seznámily se speciálně pedagogickými pomůckami a 

metodami práce i se způsobem vzdělávání postižených 

žáků.  

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace s námi spolupracuje již několik let a řada studentek u 

nás také vykonává pedagogickou praxi. 

Mgr. Hana Slapničková 

 

 

ŘÍJEN 

Projektový den 3.A 

Nemohli jsme se dočkat 4. října, byl to totiž den, kdy jsme opět navštívili koníky na mosteckém 

hipodromu, které již známe z našeho červnového výletu, který se nám moc líbil. Protože je 4. říjen 

zároveň Mezinárodním dnem zvířat, připravili jsme pro koníky  pamlsky - nasušili chléb, přinesli mrkev a 

jablíčka a v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy vytvořili obrázky a koníky z kaštanů. 

Miluše Vondráčková 
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Projektový den – ZŠS 

Žáci speciálních tříd naší školy měli možnost navštívit 

místní hasičský záchranný sbor a seznámit se se 

zajímavou, ale často velmi náročnou prací hasičů, dále 

s technikou, vybavením apod. Během prohlídky si žáci 

mohli vyzkoušet hasičskou výstroj, smotat hadice, 

posedět a spustit majáky v hasičských autech. Zažili také 

cvičný poplach. Pro většinu žáků to byla podívaná 

nevšední, velmi zajímavá a inspirativní, protože hned 

několik z nich projevilo přání stát se hasičem. Přestože 

nás čekala velmi náročná cesta z Velebudic zpět do 

školy, prožili jsme opravdu pěkné dopoledne. 

Bc. Tučková Věra 

 

Dýňohraní – 7.tř. chlapci 

 

Velké množství dýní různých tvarů a velikostí nepřišlo nazmar. 
V hodinách pracovních činností žáci vyráběli strašidýlka. Práce 
se jim velice líbila a moc je bavila. Nejhezčí výrobky byly 
vystaveny na podzimní výstavce přírodnin ve vestibulu školy. 
Šašková Lenka, učitelka Pč 

 

 

 

Podzimní výstava – 6.A,B dívky 

Dívky z 6. A a 6. B připravují svícny z keramiky a 
přírodních materiálů na podzimní výstavu. Mgr. Jana 
Machová 

 

 

 

Práce na zahradě – Pč chlapci 

Chlapci ze všech tříd vyššího stupně - 6., 7., 8. a 9. tříd se 
zapojili do výkopových prací za skleníkem  
a srovnání terénu pod altánem. Dnes byly položeny první 
betonové tvárnice na zpevnění svahu. 
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Šašková Lenka, učitelka Pč 
 
 
 
 
 
Sklizeň dýní - 3.A 

To se nám to urodilo! Výsledky našeho jarního snažení.  
V květnu jsme vysadili několik sazenic dýní, o které jsme se 
pečlivě starali a toto je výsledek – 3 plné kbelíky a tak si 
budeme moci v nejbližší době vyrobit pěkná strašidýlka.  
 
Miluše Vondráčková 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zvířátková olympiáda 
V říjnu probíhá ve ŠD projekt – Máme rádi zvířata. Vychovatelka připravila pro děti soutěžní odpoledne. 
Z jednotlivých disciplin: klokaní skoky s míčem mezi koleny, hadí plížení, opičí mrštnost v hodu míčem na 
koš , sloní lovení míčků… 
Žáci si mohli vyzkoušet svoji zručnost a trpělivost při lovení rybek na magnetickou udičku. 
Po soutěžích si děti zahrály hru Na veverčí ocásky. 

Po návratu z tělocvičny dostaly sladkou odměnu a medaile. 
Věra Kašparová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draci ve 3.A 
Na letošní „DRAKIÁDU‘‘ jsme si vyrobili mini dráčky. Pro nepřízeň počasí jsme je nemohli vypustit venku, 
to ale vůbec nevadilo, protože se prolétli naší školou v dračím 
průvodu. Hned jak se počasí umoudří, vyzkoušíme při hodině 
tělesné výchovy jejich letecké schopnosti venku. 
Vondráčková Miluše 
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Práce na zahradě jinak 

Hrabání listí na školní zahradě je nekonečným příběhem. I žáci 8. BS přidali ruku k dílu. Paní učitelka jim 

mezi tím vytvořila vyznání. Za to, jí její „raubíři“ poslali sladkou pusu. 

Mgr. Žaneta Prošková 

 

 

22 kilogramů práce 

Na školní zahradě jsme letos vypěstovali několik obrovských dýní, které však zaujaly i zloděje. Takže 

během posledního prázdninového víkendu ty největší zmizely přes plot školy. My pěstujeme odrůdu 

Hokkaidó na vaření, protože obsahují spoustu tělu prospěšných živin. 

Z loňska už umíme výbornou polévku, zapečenou rýži a linecký koláč 

s dýňovou náplní. Letos jsme využili šesti hodin Přípravy pokrmů a 

zpracovali jsme celou obrovskou dýni. Dvě hodiny trvalo loupání, 

krájení a strouhání. Potom jsme si uvařili džem, upekli perník a 

zamrazili jsme si sáčky strouhané dýně, které během roku použijeme 

na polévku nebo moučníky. 

Mgr. Ivana Horňáková 

Koloběžky a trojkola 

Čas od času se náš vestibul změní na závodní dráhu. Hodiny tělesné výchovy si tak zpestřujeme jízdou na 

koloběžkách a nově také na trojkolech, které jsou speciálně určeny pro žáky s tělesným postižením. Také 

jsou vhodné pro ty, kteří na koloběžce jezdit neumí nebo se 

bojí. 

Mgr. Regina Mayerová 

 

Podzimní práce 7.A 

Podzimní práce na školní 
zahradě vrcholí.....  

Na podzim je na naší školní zahradě mnoho práce. Na zazimování 
zahrady se podílely i dívky ze třídy 7. A.  Práce jim šla pěkně od ruky a 
každou hodinu pracovních činností byl za nimi vidět velký  kus 
odvedené práce. 

Čáková Martina, třídní učitelka 7. A 

 

Pečení v 7. A 



  

 

45 

Žáci 7. A zužitkovali úrodu ze školní zahrady  

V hodinách pracovních činností si žáci 7. třídy ve školní kuchyňce upekli perník s jablky a ořechy. 
Zužitkovali tak úrodu jablek ze školní zahrady a učili se také základním principům stolování, chování u 
stolu a obsluhy. 

 Perník s jablky byl velice chutný, což potvrdili i rodiče žáků, kteří moučník ochutnali. 

Čáková Martina, třídní uč. 7. A, 

Šašková Lenka, uč. pracovních činností 

 
 
A zase ty dýně.... 8.B 

Dýně se nemusí jen jíst......  

Samy jsme si  v rámci pracovních činností zasadily, vypěstovaly a 
zpracovaly dýně na podzimní výstavu, kterou pořádá naše škola v 
rámci environmentální výchovy v hale školy. 

Mgr. Slapničková Hana a dívky z 8. B  

 

PŠ1B peče ve cvičné kuchyňce 

Prázdniny uběhly jako voda a než jsme se stačili rozkoukat, nastoupili jsme opět do školy.  

Asi nejvíce ze všech předmětů nás i letos baví příprava pokrmů. 
Stačili jsme se již v průběhu vaření naučit připravit různá těsta 
třená, šlehaná, listová i kynutá. Tentokrát jsme se domluvili, že si 
upečeme kynuté buchty. Jen jsme se nemohli dohodnout, čím je 
naplníme. A tak jsme rozhodli, že budou plněné tvarohem, 
marmeládou i povidly. No, prostě podle chuti každého z nás. 
Suroviny jsme si nakoupili, navážili, připravili kvásek a zadělali 
těsto. Výsledkem bylo 60 buchet, které jsme si poctivě mezi sebe 
rozdělili. Bohužel, žádná nám už nezbyla. Ten, kdo bude chtít, 
podělíme se s ním o recept. 

No, prostě celým rokem, krok za krokem, k voňavému cíli.  
Žáci PŠ 1B. 

 

 

 

LISTOPAD 
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Jablečné potěšení - 6.AS 

Žáci 6.AS zpracovali úrodu jablek.  

Protože se letos urodilo hodně jablek, řekli jsme si, že upečeme 

něco dobrého a ještě si uvaříme oběd. Všichni se pustili s vervou do 

práce, každý dostal svůj úkol a výsledek byl na jedničku. Po 

bramborové kaši a karbanátcích se jen zaprášilo. Buchta s jablky se 

také náramně povedla a všichni si kousek odnesli domů, aby ochutnali i maminky a tatínkové. 

Mgr. Regina Mayerová 

Praxe našich žáků ve SŠT Velebudice 

Každoročně chlapci z 8. tříd vykonávají praxi Ve SŠT 
Velebudice.  

Naši žáci opět navštěvují v rámci předmětu Pracovní 
činnosti SŠT Velebudice.  Na tuto praxi chodí jednou 
za 14 dní.  Při praxi se střídají v zámečnické a 
v truhlářské dílně. Zde si zkouší pod vedením mistra 
odborného výcviku zhotovit konkrétní výrobek. 

Momentálně chlapci z 8. ročníku pracují na plechové 
krabičce, kde získávají dovednosti při stříhání a 
ohýbání plechu. 

Rak Petr 

 

Podzimní práce v 6. AS 

Starost o školní zahradu mají všichni žáci naší školy.  

Jsme sice malí, ale taky umíme přidat ruku k dílu. A 

právě hrabání trávy a listí na školní zahradě nás hrozně 

baví. Škoda, že už za chvíli přijde zima! Ale co, už teď 

se těšíme na jaro! Mgr. Regina Mayerová 
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Návštěva hudebního pořadu 

Třída 2.A poprvé ve "velkém" divadle!!!  

Na středu 7. listopadu jsme se moc těšili. Šli jsme 
totiž poprvé do ,,velkého“ divadla na písničkový 
program pánů Uhlíře a Svěráka. Písničky od těchto 
autorů máme moc rádi, hodně jsme se jich už i 
naučili. Během představení jsme si některé z nich 
společně zazpívali. Městské divadlo v Mostě je veliké 
a moc se nám v něm líbilo. Zvláště sedadla v hledišti 
jsou pohodlná a podle Daníka jsou to takové malé 
„gaučíky“. Po pěkném pořadu na nás čekalo 

překvapení v podobě velkého kocoura Pribináčka a malé pribináčkové tyčinky, která nám hodně, hodně 
chutnala. 

Mgr. Erika Bednárová  

1.AS navštěvuje divadlo 

Žáci ze třídy 1. AS chodí pravidelně na divadelní 
představení.  

Žáci ze třídy 1. AS chodí pravidelně na divadelní 
představení. Všem se pohádky v Divadle 
rozmanitostí moc líbí. V divadle se učíme 
společenskému chování a věřte, že jsou to samí 
vzorní žáci. Všichni vědí, jak se pěkně sedí, že se 
nepokřikuje a na konci každého představení 
hercům poděkují potleskem. Dokonce jsme se 
vydali do velkého Městského divadla na hudební 
pořad Jaroslava Uhlíře „Hodina zpívání ve zvěřinci“. 
Představení se všem moc líbilo. 

Napsala a nafotila Mgr. Lenka Jelínková  

Panenky pro radost - 6.A 

… po několikahodinovém vypětí se práce zdařila.  

„Konečně jsme dokončily práci,“ si řekly Sabina, Maruška a 
Zuzka z 6. A. V hodinách pracovních činností šily panenku 
podle střihu společnosti UNICEF. Veškeré práce – obkreslení 
šablony na látku, vystřihnutí, sešití zadním stehem, vycpání 
ušité panenky odstřižky, nakreslení obličeje, našití vlásků, 
ušití oblečku zvládly samy jen s malou pomocí paní učitelky. 
Panenky se jim velmi povedly a dívky zaslouží velkou 
pochvalu. Škoda jen, že je nemůžeme poslat do společnosti 
UNICEF, protože po ušití byly panenky menší, než je 
požadovaná výška (30 – 50cm). 
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Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ je zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF, jejichž 
zásluhou se každoročně podaří v rozvojových zemích zachránit před smrtí téměř 3 miliony dětí. Lidé 
posílají do UNICEF ušité panenky, které si jiní lidé kupují za 600,- Kč a tím pomáhají dětem např. v Africe. 
Panenky si můžete prohlédnout na tomto odkazu. http://www.unicef.cz/index.php?zl=4&pg=hm 

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová 

Logopedická exkurze 

V úterý 6. 11. 2012 navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové 
výchovy.  

V úterý 6. 11. 2012  navštívily naši školu frekventantky 
kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové výchovy. 
Cílem jejich návštěvy bylo poznat v praxi to, co již slyšely 
nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se 
sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, 
seznámily se s komunikací u autistických dětí a poznaly 
typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěva v naší 
škole byla určitě přínosná pro jejich vlastní práci. 

PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠ speciální a lektorka 
kurzu 

...už se blíží....no Vánoce! 

Vánoce se kvapem blíží, musíme mít něco na talíři.  

Vánoce se kvapem blíží a my jsme se rozhodli, že si něco 
vánočního upečeme v naší školní kuchyňce.  Začali jsme 
tradičně, a to vanilkovými rohlíčky. Práci jsme si 
spravedlivě rozdělili. Bylo to jako v té písničce, kterou 
jsme si trochu upravili. „Ten dělá to, a ten zase tohle a 
všichni dohromady upečeme dost“. Tedy dost vánočního 
cukroví. Začali jsme s vážením hladké mouky, přidáním 
moučkového cukru, umletých mandliček a žloutků. 
Všechny suroviny zpracovali  a výborné těsto vytvořili 
Vašík se Standou. Musíme je  pochválit, protože se 

klukům těsto opravdu povedlo. A my ostatní jsme z něj vytvořili krásné rohlíčky, které jsme dokonce i 
růžově upekli. Pochvalou nám byla líbezná vůně, která se plížila ven z kuchyňky do chodby. Už se těšíme 
na další středeční vaření. To nás čekají ořechové košíčky a medvědí tlapy. Držte nám pěsti, ať se nám 
pečení zadaří. 

Žáci 1B PŠ společně s p. učitelkou - Mgr. Krškovou 

 

Využití iPADŮ 

Naši pedagogové se stále učí novým technikám 
výuky.  

http://www.unicef.cz/index.php?zl=4&pg=hm


  

 

49 

Naši pedagogové se stále učí novým technikám výuky. Svědčí o tom i školení na téma: Využití iPADŮ při 
výuce, které proběhlo v Poděbradech a které finančně podpořila společnost PRO.MED.CS Praha   

Projektový den na hipodromu - 1.A 

"Jeden za všechny - všichni na koně". Chtěli bychom poděkovat pracovníkům Jezdecké společnosti 
HIPODROM MOST za nádherně strávený den mezi koňmi. Prožili jsme den naplněný krásnými zážitky, 
které si budeme dlouho připomínat.  

Chtěli bychom poděkovat pracovníkům Jezdecké společnosti HIPODROM MOST za nádherně strávený 
den mezi koňmi. Prožili jsme den naplněný krásnými zážitky, které si budeme dlouho připomínat. 

Na hipodrom jsme se dostali pohodlným autem. Po milém 
přivítání a předání dobrot, které jsme pro koně nachystali, jsme si 
prohlédli učebnu a splnili jsme první úkol – vybarvili jsme obrázky 
s koníky. Potom jsme se rozešli do boxů a učili jsme se o koně 
starat – čistili jsme boxy, přiváželi krmení, zametali dvůr. 
Přesvědčili jsme se, že práce není žádná legrace, ale pořádná 
dřina. Za práci následovala velká odměna. Dostali jsme přilby, 
vesty a všichni včetně paní učitelky jsme se na koních svezli. 
Protože nám ze všech činností vyhládlo, pustili jsme se do 
svačinky, kterou jsme také dostali za odměnu. Zahřáli jsme se 
čajem a ještě jsme si v učebně zopakovali vše, co jsme se o koních naučili. 

Ještě jednou děkujeme za krásný den.                          

Mgr. Ivana Žižková a žáci ze třídy 1.A 

Hrad Hněvín 

První výlet turistického kroužku!  

První výlet turistů z naší školy směřoval na hrad 
Hněvín. Pět zdatných žáků zdolalo nejen hrad, 
ale také hradní věž. Z této věže byl krásný výhled 
do okolí našeho města. Počasí bylo krásné a 
výlet se všem moc líbil. 

Mgr. Ivana Jelínková 

Výlet do Svinčic 

Turistický kroužek pořádal další výlet.  

Druhý výlet turistického kroužku byl do Svinčic. Naším cílem 
bylo navštívit stáje a povozit se na koních. Jako správní 
výletníci jsme měli svačinu nejen pro sebe, ale i pro koně a to 
spoustu suchého chleba a jablíček. Nebáli jsme se, a abychom 
se s koníky více a blíže seznámili, tak jsme je nakrmili. Po 
prohlídce stájí a krmení následovalo ježdění, které se nám 
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moc líbilo. Z výletu jsme byli všichni moc nadšení a už se těšíme na další. 

Mgr. Ivana Jelínková 

Čarování s barvami - ŠD 

Podzimní měsíce ve ŠD byly zaměřeny na používání barev.  

Podzimní měsíce ve ŠD byly zaměřeny na používání 
barev. Žáci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky-tisk 
listů, zapouštění barev, tisk přes šablonu, práci 
s cibulovými a bramborovými tiskátky, lepení a 
tvarování různých komponentů. Také jsme pracovali 
s přírodními materiály – využili jsme kamínky, listy, 
skořápky z oříšků apod. 

Děti si také vyrobily krásné větrníky. 

Věra Kašparová 

3.AS v hledišti i na jevišti 

Pohádky se nám vždy moc líbí, ale stát na jevišti s opravdovou princeznou, Honzou nebo čarodějnicí je 
teprve zážitek!  

Třída 3. AS navštívila již několikrát divadelní představení. Pohádky se 
nám vždy moc líbí, ale stát na jevišti s opravdovou princeznou, Honzou 
nebo čarodějnicí je teprve zážitek! Podařilo se nám vyfotografovat 
v Městském divadle mezi kulisami pohádky O statečné princezně 
Máně a se skutečnou čarodějnicí Saxanou v Divadle rozmanitostí. 
Fotografie s princeznou Máňou, Honzou a dalšími aktéry pohádky se 
bohužel nepovedly, zřejmě v tom mají své černé prsty čerti, kteří měli 
být také na fotkách!  

PaedDr. Iva Gregorová, tř.  učitelka 

Neflákáme se a makáme... 

...a že chlapci z 8. A a 8. B umí opravdu pořádně vzít za práci.  

.......a že chlapci z 8. A a 8. B umí opravdu pořádně vzít za 
práci, o tom se může každý přesvědčit, kdo navštíví naší 
školní zahradu. Chlapci budují na zahradě „Školičku 
v přírodě“ a dnes v rámci hodin „Pracovních činností“ 
dělali na zahradě novinku - zahradní křesílko. Na to, jak 
se jim dílo podařilo a práce šla pěkně od ruky, se můžete 
přesvědčit na následujících fotografiích. 

Chlapcům patří VELKÉ DÍKY ………. 

Rak P. 
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PROSINEC 

Vypravili jsme se do divadla 

Do Meduzy za drakem Habánkem…  

V pátek 30. 11. se několik tříd ZŠS a několik tříd ZŠP vypravilo 
do Meduzy, protože tam pro nás připravilo  Docela velké 
divadlo Litvínov pohádku Princezny  jsou na draka. Pohádka 
se všem moc líbila, děti s nadšením sledovaly zábavný, vtipný 
děj, písničky a hlavně draka Habánka. Ještě po cestě zpátky 
do školy si vyprávěly své zážitky. Tuto pohádku pro nás 
připravili divadelníci v rámci projektu zcela zdarma. 

PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS 

 

Mikuláš ve školní družině 

Studentky z pedagogické školy v Mostě připravily pro naše 
děti mikulášskou besídku. Žáci ŠD nejdříve viděli krátké 
divadelní představení, inspirované  filmem Tučňáci 
z Madagaskaru. Program pokračoval tancem, soutěžemi a 
písničkami, které byly doprovázeny hrou na flétnu, kytaru 
a klavír. Nakonec přišel Mikuláš s čerty a anděly. Na 
besídku se přišli podívat i někteří z rodičů dětí. Program se 
všem moc líbil. Studenti z pg. školy prokázali, že mají vztah 
k dětem  a pedagogické schopnosti.  

Děkujeme. Věra Kašparová 

Vánoce v 8.CS 

Vánoce, Vánoce přicházejí... 

Nejkrásnější svátky v roce se kvapem blíží, a tak jsme se i my 

rozhodli, že se na ně připravíme. V hodinách pracovní výchovy 

jsme si vyrobili papírové ozdoby, které jsme použili na ozdobení 

stromečku. Ten teď krásně zdobí naši třídu. Chtěli jsme mít i 

nějaký dáreček pro své rodiče a tak jsme se pustili do svícnů a 

adventních věnců, které se dají zavěsit na dveře a ukázat tak, že 

my jsme rozhodně na vánoční svátky nachystáni. Už se na ně moc 

těšíme. Také všem ostatním přejeme krásné prožití těchto 

kouzelných svátků. 

Napsala a fotografovala třídní učitelka Bc. V. Tučková 
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Zdobení vánočního stromku na náměstí 

Jako škola jsme se přihlásili do výtvarné soutěže pro kolektivy 

MŠ, ZŠ a ŠD „ O nejkrásnější vánoční stromeček“, kterou vyhlásilo 

Středisko volného času Most. 

Jako škola jsme se přihlásili do výtvarné soutěže pro kolektivy 

MŠ, ZŠ a ŠD „ O nejkrásnější vánoční stromeček“, kterou vyhlásilo 

Středisko volného času Most. Zamluvili jsme si jeden stromeček 

před Magistrátem ve městě a ten jsme šli 14. 12. 2012 se třídou 

9. A nazdobit vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili MŠ a ve druhé kategorii ZŠ a ŠD. Sraz všech zúčastněných a 

zdobení stromku proběhlo od 9.00 do 10.00 hodin. Každá ze škol si vyzvedla ceduli, která se umístila na 

dřevěný květináč, ve kterém jsou stromky umístěny. Tyto 

nazdobené stromečky budou dělat radost všem účastníkům 

vánočních trhů, které u Magistrátu probíhají od 15. 12. Celý 

stromeček jsme sladili do zeleno – bílé barvy. Ozdobili jsme ho 

vlastnoručně vyrobenými ozdobami z keramiky a sněhuláky a 

hvězdami z polystyrenu. Porota hodnotila nápad, originalitu, 

celkový dojem a vhodnost pro věkovou skupinu. V této soutěži 

v naší kategorii jsme se umístili na krásném druhém místě, 

z něhož jsme měli obrovskou radost. Celé dopoledne proběhlo 

ve velmi příjemném předvánočním duch, i když bylo chladné 

počasí. Organizátoři však připravili pro děti doprovodný 

program s diskotékou, kde se děti zahřály. Nejenom, že si zatancovaly na pěkné písničky, ale i si všichni 

společně, malí i starší zahráli na mašinku. Nálada byla výborná a čekání na výsledky poroty tak 

organizátoři celé soutěže zpříjemnili. Všichni jsme si toto dopoledne velmi užili a také jsme si odnesli 

dárky za druhé místo. Moc bychom chtěli tímto poděkovat Středisku volného času, za krásné 

předvánoční dopoledne. Samozřejmě jsme si náš stromek vyfotili a přikládáme jeho fotografie i jeho 

zdobení. 
 

Svícny v 1.AS 

Všichni už se moc těšíme na Vánoce. 

Aby nám dny do Vánoc rychleji utíkaly, krátíme si čekání a 

těšení různými činnostmi. Nejen, že si vyprávíme o 

vánočních zvycích, ale také zpíváme koledy a snažíme se 

přiložit ruku k dílu, aby sváteční stůl byl opravdu nádherný. 

Vyrobili jsme pro maminky vánoční svícny a práce to 

nebyla vůbec jednoduchá. Ale i přesto jsou všechny 

svícny moc krásné. 

Napsala a nafotila: Mgr. Lenka Jelínková 

 

Vánoční muzikál pro děti 

… krásný předvánoční zážitek. 
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Předvánoční shon jsme si s žáky 2. B a 6. A zpříjemnili návštěvou vánočního muzikálu „Neobyčejná noc“. 

Příběh s písničkami vyprávěl o malé Katce, která chtěla zjistit, jak to s tím "Ježíškem" je doopravdy. 

Muzikál nastudovaly děti z Tanečního studia Kamily Hlaváčikové a žáci ze Základní umělecké školy F. L. 

Gassmanna v Mostě. 

Návštěva muzikálu byla pro žáky neobyčejným zážitkem. Ještě dlouho po skončení si mezi sebou 

vyprávěli, co se jim nejvíce líbilo.                   

      

Napsala a foto:      Mgr. Jana Hofferová    Mgr. Dáša Kubíková       
 

VÁNOČNÍ KARNEVALOVÉ SKOTAČENÍ 

…v uspěchaném předvánočním čase jsme si šli zaskotačit na karneval 

V pátek 14. prosince se čtyři třídy základní školy 

speciální zúčastnily projektu prevence kriminality „Bezpečně 

krok za krokem – s handicapem“, kterou pořádala Městská 

policie Most. Dvě hodiny tance, soutěží a zpěvu nám utekly jako 

voda. Bylo pro nás připraveno také bohaté pohoštění a 

nechyběly ani dětské šampusy. Každý se snažil předvést svou 

masku, aby vyhrál hlavní cenu. A jak to dopadlo? Porota se 

nemohla rozhodnout, tak zvítězily všechny masky! 

Děkujeme tímto pořadatelce Lucii Jungmannové, preventistce MP za pěkné dopoledne. 

  

Mgr. Regina Mayerová 

 

Vánoční těšení 

I žáci z kroužku Hrátky se pilně připravují na Vánoce. 

V kroužku si žáci tentokrát vyzkoušeli malování temperami. A 

aby to nebylo jen tak ledajaké malování, zkusili si malovat 

sádrové ozdobičky, které jim v hodinách pracovní výchovy 

připravili jejich spolužáci ze třídy 8.CS. Všem se ozdobičky moc 

povedly a práce  žáky bavila natolik, že si každý odnesl domů 

alespoň dvě ozdoby. 

Napsala a nafotila: Mgr. Lenka Jelínková 

 

Vánoční přání 

Výroba vánočních přání pro rodiče 

Celá škola se pilně připravuje na vánoční svátky a tak jsme i my, v 7.AS, 

nechtěli zůstat pozadu a vyrobili jsme jednoduchá přáníčka pro rodiče. 



  

 

54 

Práce nám zabrala dvě dopoledne. Jak je vidět na fotografiích, velmi nás bavila. 

Mgr. Jana Nastoupilová 

 

Vánoční trhy 

9. A navštívila vánoční trhy 

V rámci předmětů slohového výcviku, literární výchovy a občanské výchovy 

navštívila třída 9. A mostecké vánoční trhy. Žáci si zde mohli nejenom 

zakoupit různé vánoční dárečky, ale hlavně se seznámili se staročeskými 

řemesly. Mohli zde vidět při práci kováře v provizorní kovárně, brašnáře, 

jak vyrábí a šije kožené brašny, přadlenu, která spřádá ovčí vlnu a další 

staročeská řemesla, která už v dnešní době nejsou tak běžně k vidění. 

S žáky jsme si tímto připomněli staré české zvyky, o kterých si vyprávíme. 

Všichni řemeslníci a řemeslnice byli zároveň oblečeni v dobových kostýmech, které navozovaly tu 

správnou staročeskou atmosféru. Dále si zde žáci a žákyně vyzkoušeli zdobení 

perníčků, pouštění lodiček z ořechů a také velmi oblíbený vánoční zvyk lití 

olova. Ke všemu byly názorné ukázky a navíc se žáci mohli zeptat, pokud jim 

něco nebylo jasné anebo nevěděli. Viděli zde také živé ovce a kozy, které 

neodmyslitelně patří k Betlému a mohli si je i pohladit. 

Touto návštěvou jsme strávili velmi příjemné dopoledne a navíc se žáci 

seznámili s mnoha starými řemesly, s kterými se v dnešní době již tak často 

nesetkávají, ale přesto patří k nezapomenutelným staročeským zvykům. 

Napsala Alena Niklová – třídní učitelka 9. A 

Nafotil Jára Pospíšil – žák 9. A 

 

 

LEDEN 

 
Dělání – PŠ1A, PŠ1B 
V rámci pracovních činností jsme se rozhodli, my žáci 1B a 1A naší střední školy, že si vyzkoušíme, jak se 
dá pracovat i ve školních  dílnách. Paní učitelka Kršková se domluvila s paní učitelkou Šaškovou a v pátek 
jsme vyrazili do dílen. Nejdříve jsme vyfasovali materiál, dále tužky, pilky, jemné a hrubé pilníky a hlavně 
šablonky, podle kterých jsme začali pracovat. Předkreslený materiál jsme upevnili do svěráku a dali se do 

řezání, pilování a uhlazování. Práce šla všem pěkně od ruky a 
výsledkem našeho snažení byly pěkné přívěsky ke klíčům. 
Samozřejmě, že jsme si museli po sobě i uklidit, což některým tak 
moc od ruky nešlo. 
Mgr. Kršková 
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Prima vařečka 
ŠD připravila pro naše žáky soutěž ve znalostech a dovednostech v kuchyni. Podle obrázků se třídilo 

ovoce a zelenina, žáci museli správně pojmenovat nádobí, následoval 
vědomostní test ze znalosti kuchařských postupů…  
Děti si za odměnu připravily nepečený moučník, který byl ozdoben čerstvým 
ovocem. 
Věra Kašparová 
 
 

 
 
Workshop - iPady 
Praktický workshop zaměřený na využití moderních technologií ve vzdělávání 
a komunikaci proběhl 5. 1. 2013 v ZŠ a SŠ, Most. 
Učitelé, rodiče a další osoby pečující o děti/dospělé se speciálními potřebami 
byli seznámeni s možnostmi využití iPADŮ ve speciálním vzdělávání a 
komunikaci. 
Workshop uspořádala Speciální škola v Poděbradech a Občanské sdružení 
Přístav v Poděbradech v rámci projektu „Sdílíme iSen“, jehož je naše škola partnerem.  
 
 
 
 
Zápis do 1. tříd 
…proběhl v lednu. 
 
 
 
 
ÚNOR 

Valentýnky v 1.AS 

Jak jsme vyráběli přáníčka. 

 

Svoje maminky a babičky máme moc rádi a tak jsme jim vyrobili krásná valentýnská 

přání se šnečkem a jak jinak…šnek byl celý srdíčkový. 

Napsala a nafotila Mgr. Lenka Jelínková  

 

Družinový slavík - ŠD 

Žáci ve školní družině změřili své síly v hudebních vědomostech. Poznávali písničky 

podle melodie zahrané na klavír, vytleskávali rytmus, poznávali hudební nástroje. 

Poté následovala soutěž ve zpěvu. Na závěr si všichni s chutí zazpívali a doprovázeli se 

hrou na Orffovy nástroje. 

Odpoledne zakončila dětská diskotéka.  

Věra Kašparová 
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Malování na modro v 8.DS 

Po odstranění vánoční výzdoby jsme přemýšleli, čím třídu vyzdobit.  Je zima, za okny sníh, rozhodli jsme 

se tedy, že společnými silami vytvoříme velký mrak se sněhovými vločkami. Z balicího papíru jsme 

vystřihli 2 stejně velké mraky, potřebovali jsme je nabarvit na modro. Nejjednodušší pro 

nás bylo barvit celými dlaněmi. Kupodivu se všem patlání v modré barvě celkem líbilo, 

nikdo neprotestoval. Zanedlouho jsme byli my, stejně jako mrak, natření na modro :o). 

Pak bylo nutné vyrobit spoustu papírových koulí, kterými jsme mrak vycpali.  Zbývalo už 

jen uválet z vaty sněhové vločky, navléknout je na provázek a připevnit na mrak. Náš společný výtvor 

jsme zavěsili ke stropu. Vypadá pěkně. Přijďte juknout… 

Text i foto: Mgr. L. Frolíková 

 

Dobrota pro ptáčky…. 

Zima je dlouhá…nejen pro nás, ale i pro zvířata. Každodenně z okna třídy 

pozorují žáci 8. BS ptactvo na školní zahradě, jak si hledá potravu. Pomoci 

jim není těžké. Trošičku času, šikovné ruce a dobrota je na světě.  

Mgr. Žaneta Prošková 

Valentýn.....v 7.A 

14. únor – svátek zamilovaných. I my jsme se rozhodly udělat svým milým radost. Při 
hodinách PČ jsme upekly valentýnská srdíčka a udělaly obrázek ve tvaru velkého srdce. 
Doufáme, že vyrobená srdce budou chutnat a obdarovaní budou mít radost. Žákyně 7. 
A 

Foto a text: Mgr.Martina Čáková  

 

BŘEZEN 

Zdobení břízek 

Dne 26.3.2013 se naše škola zúčastnila soutěže „O nejkrásnější velikonoční břízku“,  která se konala na 

mosteckém náměstí.  Žáci třídy 7.A břízku nazdobili a i přes nepřízeň počasí si s doprovodným 

programem zatančili.  

Mgr. Čáková Martina, Šašková Lenka 

 

Velikonoční setí travičky ve 2.A 

Už se těšíme na Velikonoce. Ve třídě jsme si hodně povídali o velikonočních zvycích a 

tak jsme si vyzkoušeli vysévání osení. Pro hlínu jsme si došli do skleníku a potom si každý 

sám, již ve třídě, vysel svoji travičku. Tak a teď budeme každý den sledovat, jak travička 

roste. Až povyroste, ozdobíme ji našimi, vlastnoručně vyrobenými kuřátky. 

Mgr. Erika Bednárová a žáci 2. A  
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Velké velikonoční přípravy 
Žáci ze třídy 1.AS se poctivě připravují na velikonoční svátky. Zaseli si osení a potom krásně ozdobili 
krabičky, ve kterých už oseníčko pěkně vyrostlo. A aby výzdoba byla dokonalá, tak si nazdobili bílá 
vajíčka a nakonec ještě přidali velikonočního zajíčka. Všem se práce moc vydařila. 
Napsala a nafotila Mgr. Lenka Jelínková 
 

Vaření v 8.CS 

Připravili jsme si něco na zub…. 

Všichni víme, že ovoce je zdravé, plné vitamínů a energie a tak jsme se rozhodli, že si 

místo malování, lepení a stříhání v hodinách PV tentokrát něco „ukuchtíme“.  Vyhrál to 

ovocný špíz dozdobený vlastnoručně ušlehanou šlehačkou a výbornou čokoládou. Všem náramně 

chutnalo. 

Bc. Věra Tučková 

 

Veselí v 8. BS 

Dárky má každý rád. 

Dne 20. 3. jsme měli návštěvu, které jsme se nemohli dočkat. Moc jsme se na ni těšili, protože jsme 

věděli, že přijde s velkým balíkem. Jistě se ptáte, co bylo v balíku. No…….to a ono a ještě tamto. To se 

máme, že? Velmi pěkně děkujeme zastupitelům za OV KSČM v Mostě, Ing. Haně Aulické Jírovcové a 

Radku Belejovi za skvělé dárky, které s žádostí o pomoc oslovil Kristýnčin tatínek, Marcel Nermuť. Tak já 

vám to tedy povím. Byli jsme obdarováni novými pomocníky do výuky. Především krásným projektorem 

s příslušenstvím, bezdrátovou klávesnicí s myší a novým fotoaparátem. 

 

Čínské hůlky 

My, druháci z PŠ, jsme vařili společně s prváky. 

Bylo nás hodně, nebyla nuda. Naše menu se skládalo ze tří chodů: Dýňová polévka, 

čína s rýží a linecký koláč s dýňovým džemem. Honza nás učil jíst hůlkami, jediný to 

totiž uměl. Jedli jsme činu s rýží, ale nakonec jsme si všichni vzali příbor. Soutěžili 

jsme ve dvou skupinách o nejlepší koláč. Povedly se oba, moc nám chutnalo. Zasmáli jsme se. 

Napsali žáci druhého ročníku Praktické školy.    

Foto p.uč.Horňáková 

 

Žáci 8. A objevovali minulost svého města 

Lidé, kteří zbořené město zažili, si oživí vzpomínky, a ti, kdo ho nepamatují, uvidí, jak 

bylo krásné. 

Ve výtvarné výchově nejen kreslíme a malujeme, ale objevujeme i architekturu 

minulosti a současnosti našeho města. Všichni jsme se narodili už v novém Mostě. O 

starém Mostě skoro nic nevíme. Proto jsme využili možnosti navštívit samostatnou expozici v Městské 

knihovně Most, která se týká právě starého Mostu. Cestou do knihovny jsme více než jindy sledovali 
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město (dětská hřiště, obytné domy, úřední budovy, ulice….). Expozice o starém městě se nám líbila. 

Zejména jsme obdivovali funkční model stěhování kostela. Také jsme se shodli na tom, že starý Most byl 

hezčí než ten dnešní, protože tam byly krásné domy a ulice. 

Mgr. Erika Bednárová a žáci 8. A  

 

V hodinách pracovních činností se chlapci opravdu nenudí. 

Chlapci v dílnách pracují se dřevem a jako soubornou práci si vyrábějí autíčko. 

Chlapci v dílnách pracují se dřevem a jako soubornou práci si vyrábějí autíčko. Práce je 

velmi baví a na „pracovky“ se vždy těší. 

Z autíčka, které si sami vyrobili, mají opravdu velkou radost.  

Šašková Lenka, učitelka Pč 

 

DUBEN 

 

Výstava knih ve školní družině 

Ze žákovské knihovny byly vybrány knihy na malou výstavku ve ŠD. 

Děti si mohly prohlédnout knihy různých žánrů. V následující besedě si děti povídaly o 

tom, jaké knihy mají doma, jaká témata je zajímají, kdo z hrdinů se jim nejvíce líbí. Většina dětí má ráda 

pohádky. 

Následovala soutěž ve vědomostech pohádkových postav a dějů, děti doplňovaly názvy pohádek nebo 

známé  pohádkové dvojice. 

Akce se dětem líbila. Cílem našeho snažení byla motivace dětí k samostatnému čtení a využívání 

žákovské knihovny. 

Věra Kašparová 

 

Světový den knihy v 8.BS 

…vyrážíme do knihovny… 

Den 23. 4. náleží všem knihám, proto 8. BS zašla párat do školní knihovny po té nejkrásnější knize. Jelikož 

domluva nebyla snadná, odnesl si každý žák svou „nej“ knihu, kterou se pak snažil zbylým spolužákům 

představit. Vše jsme zaznamenali na video a uložili do naší třídní Zážitkové knihy na i Padu. 

text a foto: Mgr. Prošková 
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Čarodějnice v 1.AS 

Připravte si košťata a letíme!  

Všichni víme, že poslední dubnový den si dávají večer u ohňů schůzku 

čarodějnice z celého okolí. A jak taková čarodějnice vypadá? To si zkusili 

vytvořit žáci ze třídy 1.AS v hodině pracovní výchovy. Jak se jim to 

podařilo, to se podívejte na fotografie. 

Napsala a nafotila Mgr. Lenka Jelínková 

 

Připravujeme se na čarodějnický rej…8.CS 
Každoročně se ve škole chystá slet čarodějnic, a tak jsme se na něj chtěli připravit i my. Měli jsme 
spoustu nápadů a tak jsme si vyrobili svou čarodějnici jako třídního maskota. Při práci jsme se pobavili, a 
to je snad patrné i z fotografií. No a příště si vyzkoušíme výrobu kouzelného lektvaru, třeba se nám 
povede někoho očarovat. 
Napsala, fotografovala: Bc. Tučková Věra se svými žáky 
 
 

Logopedická exkurze 
Ve čtvrtek 4. 4. 2013 navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický 
asistent – preventiva řečové výchovy. Cílem jejich návštěvy bylo poznat 
v praxi to, co již slyšely nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se 
sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se s komunikací u 
autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií a v praxi 
viděly vyvozování hlásek při dyslálii. Návštěva v naší škole byla určitě přínosná 

pro jejich vlastní práci.   PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 
 
 
 
Všechno kvete v 7.AS 
Konečně jsme se dočkali hezkého počasí, a  tak jsme se rozhodli 
přírodě napovědět a vyzdobit si třídu barevnými kytičkami. Paní 
učitelky nám vše připravili a my jsme s jejich pomocí kytičky 
vyzdobili dle vlastní fantazie. Práce nám zabrala část dopoledne 
a velmi nás bavila. 
 Mgr. Jana Nastoupilová 
 
 
 
 

Tři čuníci nezbedníci aneb třída 2. A navštívila Divadlo rozmanitostí 
Ne, ne, ne. Tři čuníci nezbedníci nejsou žáci z naší třídy, ale je to název moc 
hezké pohádky, kterou jsme viděli v Divadle rozmanitostí. Bylo to tam moc 
hezké. Luboš měřil, jak jsou velké sedačky a pohádka nás pobavila. Pořád 
jsme se smáli. Už se těšíme na další představení v tomto divadle. 
Mgr. Erika Bednárová a žáci 2. A 
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Hodina Chemie na zahradě 

V hodinách chemie se učíme plno užitečných věcí a mezi ně 
patří určitě i kyselost a zásaditost látek. Paní asistentka 
Vendula Humpoláková pro nás vypůjčila pH měřák a tak nic 
nebránilo vyrazit k ověření nabytých vědomostí na školní 
zahradu, kde máme pro náš pokus přímo ideální podmínky. 
V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ máme za 
skleníkem velké barely na vodu, kde si žáci 9. A a 9. B 
vyzkoušeli změřit pH dešťové vody a potom porovnat s pH 
pitné vody. A když už měřák byl k dispozici, vyzkoušeli žáci dát 
zeminu do vody a zkoumali naměřené hodnoty pH.  
Petr Rak  

 
 
 
 
KVĚTEN 
Polytechnická výuka našich žáků na Střední škole 
technické, Most – Velebudice 
V měsíci květnu byla ukončena odborná praxe našich 
žáků 8. a 9. tříd ve SŠ technické v Mostě- Velebudicích. 
Naši žáci pracovali pod odborným vedením učitelů 
odborného výcviku. Nejčastěji se chlapcům věnovali UOV 
p. Miroslav Rek, Pavel Tyrner, Jiří Schůt a Milada 
Schůtová. 
Praxe našim chlapcům přinesla výbornou přípravu na 
budoucí život, jsou lépe připraveni na přechod ze ZŠ na 
SOU,  lépe se nyní umí orientovat v učebních oborech, 
vědí, jakou práci vykonávají zámečníci, strojní mechanici, 
truhláři, tesaři, klempíři, montéři suchých staveb, zedníci, instalatéři, automechanici atp. 
Oceňujeme velmi pěkný přístup učitelů odborného výcviku k našim žákům 
Zapsala: Šašková Lenka, Niklová Alena, Rak Petr 
 
 
Pohádkové čtení 
 
Cesta s knihou do světa fantazie… 
V pátek 16. 5. se děti 3. AS, 8. BS, 8. CS, 8. DS a 5. A opět vydaly do 
světa pohádky. Tentokrát je doprovázela herečka Městského divadla 
v Mostě paní Regina Razovová. Seznámila je s pohádkou Václava 
Čtvrtka o tom, jak si žabák Josef vzal za ženu žabku Márinku a jak se 
pak o ni celý rok bál. Paní Razovová vyprávěla a hrála pohádku velice 
poutavě, děti ji pozorně sledovaly a nakonec ji odměnily velikým 
potleskem! Způsob vyprávění pohádky byl určitě inspirací i pro paní 
učitelky. 
PaedDr. Iva Gregorová 
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Otevřená hodina čtení pro rodiče 

Výuka čtení pod dohledem rodičů 

Ve čtvrtek 16. května se ve třídě 2. A uskutečnila již po několikáté otevřená hodina. 

Tentokrát žáci ukázali svým rodičům, co všechno se již naučili v českém jazyce. 

Činnosti se střídaly, žáci hezky četli, spolupracovali ve skupinkách a najednou byl konec hodiny. Rodiče 

odcházeli spokojeni, protože viděli, že z jejich dětí jsou již opravdoví školáci. A děti měly zase radost, že 

se na ně přišly podívat především - jejich maminky. 

Zapsala Mgr. Erika Bednárová 

 

Konečně je tu jaro 

Jarní kytičky v 1. A. 

Tulipány a fialky jsou jarní kytičky, které si žáci 1. A vyrobili ze 

zmuchlaného barevného papíru. Posuďte sami, jak se jim to povedlo. 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

Chceme žít s vámi - ZŠS 

Žáci speciálních tříd se po roce opět vydali na charitativní koncert televize Nova 

Chceme žít s vámi 

Žáci speciálních tříd se po roce opět vydali na charitativní koncert televize Nova 

Chceme žít s Vámi, který se konal ve čtvrtek 2. 5. 2013 v O2 aréně. Jako každý rok, i letos vystupovalo na 

koncertě mnoho známých zpěváků, zpěvaček a skupin, například Heidi Janků, Michal David nebo Miro 

Žbirka. 

Atmosféra na koncertě byla jako vždy úžasná a všichni odjížděli domu plni zážitků a s dárečky, které 

všem věnovala nadace televize Nova. 

Záznam z koncertu můžete shlédnout na Nově v neděli 19.5 v 15:20 hod. 

Veronika Řáhová 

 

V 8.BS kreslíme trochu jinak 

Pampeliškový obrázek 

Sluníčko nám svítí, tak proč sedět ve třídě, když můžeme kreslit venku. 
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Žáci 8.BS se již ve třídě divili, že nám k tvorbě postačí pouze velký papír. Ani po sběru pampelišek cestou 

na školní hřiště nevěděli, čím budou kreslit. Stačila však jedna ukázková čára květem pampelišky na 

papíře a už se hrnuly náměty, co všechno se bude kreslit.   

Tak všichni tradá ven, na pohodovou hodinku na vzduchu, než 

pampelišky odkvetou. 

foto a text: Mgr. Prošková 

 

Ekohraní ve školní družině 

V dubnu a květnu si žáci povídali o tom, jak je důležité třídit odpadový 

materiál, co všechno přírodě neprospívá. 

V dubnu a květnu si žáci povídali o tom, jak je důležité třídit odpadový materiál, co všechno přírodě 

neprospívá. 

Ale také se naučili, že i nepotřebné věci se dají využít. 

Na vycházkách si žáci nasbírali rostliny k lisování. Z přírodního materiálu si tedy vyrobili zahradní 

lampion. 

Z PET víček jsme si vytvořili sluníčko a další bylo z malých zbytků barevného papíru, které by jinak 

nezužitkovány skončily ve sběru. Snažíme se žáky vést k šetrnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí. 

Často využíváme možnosti využívat naší školní zahradu, kde si žáci mohou odpočinout, pracovat na 

záhoncích, sportovat na hřišti… 

Věra Kašparová 

 

V 8.BS se netroškaří. 

Praxe je nejlepší učitel… 

...a to my víme. Zahrát si na paní prodavačku, a tím si osvojit základní manipulaci 

s penězi, si žáci vyzkoušeli s nadšením. Nakoupili si základní potraviny, zaplatili nákup a 

následně si role vyměnili. Zájem o obsluhu pokladny byl veliký, proto si ji necháme ve 

třídě do konce týdne, abychom si ji užili. 

 text a foto: Mgr. Prošková 

 

Vyhráli jsme aplikaci 

Eda Play v akci 

Jednou večer, byla na komunitní organizaci iSen, vyhlášena soutěž o aplikaci Eda 

Play zdarma. Tato aplikace je zaměřena na rozvoj jemné motoriky a pro zrakově 

handicapované žáky. Bylo nutné zodpovědět dvě otázky a zaslat fotografii dítěte 

s iPadem…….zodpovězeno, zasláno………a světe, div se……vyhráno! 

Fotografii, zaslanou do soutěže, poskytla paní učitelka D. Kubíková, které moc děkuji. 
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 foto a text: Mgr. Kubíková a Mgr. Prošková 

 

 

ČERVEN 

Žáci ZŠS si užili svůj Den dětí……. 

Paní učitelky se domluvily, že na oslavu Dne dětí připraví pro své žáky dopoledne plné zábavy a soutěží. 

Žáci si tak mohli vyzkoušet přenášení míčků na lžíci, oblíbenou jízdu na koloběžkách, sbírání jedlých hub 

do košíku, chytání rybiček nebo berušek, museli také prokázat své vědomosti o životě zvířátek, protože 

měli za úkol najít jim jejich správné domečky. A v neposlední řadě bylo potřeba ukázat svou fyzickou 

zdatnost při mezitřídním přetahování lana. Za splněné úkoly sbírali všichni obrázky a samozřejmě 

nemohla chybět ani sladká odměna. Myslím, že jsme prožili pěkné dopoledne se svými kamarády. 

Napsala: Mgr. Ivana Jelínková, Bc. Věra Tučková 

 

 

 

 

Psí olympiáda 
11. června se konala na školním hřišti tradiční akce nazvaná Psí olympiáda. To znamená, že se sejdou 
žáci ze speciálních tříd a canisterapeuti se svými pejsky.  Letos nás strašilo počasí, ale nakonec se na nás 
usmálo sluníčko a po tolika deštivých dnech bylo opravdu 
nádherné. A tak mohli žáci celé dopoledne soutěžit spolu s 
pejsky v různých disciplínách- přelézání překážek, chůzi po 
balančních ježcích, slalom apod. Za splnění každého úkolu 
dostal každý malou sladkou odměnu a obrázek zvířátka. Na 
rozloučenou se s pejsky pomazlili a už byl čas k odchodu. 
Jako obvykle vše velmi rychle uteklo a tak nezbývá než se 
těšit zase na příští rok. Děkujeme p.  Láďovi   Pozdníčkovi , p. 
Lucii Gärtnerové, sl. Růžence Jarošové, sl. Jitce Bočkové, 
Božence Veselé, Vaškovi Gaertnerovi a p. Štefanovi 
Horskému a jejich psím pomocníkům a devíti  žákům z 8.B a 
jejich tř. paní učitelce Nekolové za pomoc!   
Mgr. Jana Nastoupilová 

 

 
 
 

Výlet do zooparku v Chomutově 

V pondělí 17. 6. vyjela celá ZŠS na výlet do zooparku v Chomutově. Počasí bylo 
k výletu přímo stvořené, děti měly dobrou náladu a už v autobuse vládla pohoda. 
V zooparku na nás čekalo mnoho zvířat a ptáků, viděli jsme různé vodní ptáky, 
jeleny, opičky, rysa, zubry, poníky a oslíky, hady, želvy, ale také vlky, dravé ptáky a sovy. Děti byly velice 
překvapené, jakou potravou se jednotlivá zvířata živí. Škoda, že jsme zahlédli jenom jednoho medvěda a 
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ještě z dálky. Naše zážitky vyvrcholily u tuleňů, kteří několikrát vylezli z vody a ,,předváděli se“ a hlavně 
pak nastalo jejich krmení, při kterém si děti mohly vzít od ošetřovatelek ryby a házet jim je! Výlet se nám 
opravdu vydařil. 

 

ZŠS v zrcadlovém bludišti 

Ve středu 12. 6. navštívilo několik tříd ZŠS zrcadlové bludiště v OC Central. Děti i paní 

učitelky se v bludišti dobře bavily, dokonce opravdu bloudily, ale zažily při tom hodně 

legrace. Některé děti byly velice překvapené, že se vidí všude kolem sebe. Potěšující pro 

nás bylo, že se do bludiště dostaly bez problémů i vozíčkáři. 

 

Školní družina v keramické dílně 

Žáci z naší ŠD navštívili své kamarády v keramickém kroužku, který vede paní učitelka Jana Machová.  

Prohlédli jsme si vybavení dílny, pozorovali jsme probíhající 

práce na keramických výrobcích a také nám paní učitelka vysvětlila technologický 

postup výroby. 

Na závěr se žáci pochlubili svými předcházejícími výrobky. 

  

Je vidět, že tyto děti tráví svůj volný čas užitečně. 

Věra Kašparová 

 

Zdravé zuby 

Do školy přijela sestřička a dentální hygienistka ze stomatologické ordinace v Mostě. Pro žáky měly 
připravené povídání ,videa a besedu o prevenci  a  důležitosti péče o zuby. Pod vedením hygienistky si 
žáci procvičili se svými zubními kartáčky, jak správně o svůj chrup pečovat. Nejvíce nás všechny pobavilo 
video, na kterém předváděl šimpanzí kluk , že i opička se dokáže naučit správně  používat zubní kartáček. 

Na závěr všichni obdrželi letáčky k tomuto projektu. Akce byla poučná, žáci si odnášeli nové informace a 

získali v této oblasti i praktické dovednosti. 

 Vondráčková Miluše 
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Škola v přírodě trochu jinak - minigrant podpořený 
Nadačním fondem Veolia 

V minulém školním roce jsme si z minigrantu pořídili 

vybavení třídy, letos jsme si pohrávali s myšlenkou 

podniknout s dětmi několikadenní výlet a poznat, jaké 

jsou bez maminek a mimo své důvěrně známé 

prostředí. Chtěli jsme pro ně kromě běžných aktivit 

zajistit léčebné procedury. To vše se podařilo 

v lázních Vráž u Písku, kde se o nás moc hezky starali, 

dobře nám vařili a řešili s námi ochotně každý 

problém. Měli jsme nabitý program, každý den naši žáci zvládli 2-3 procedury – rehabilitaci, perličkovou 

koupel, rašelinový zábal nebo cvičení, spíše však dovádění v bazénu. Všichni účastníci zájezdu si 5-denní 

pobyt moc užili, pokud by byla příští rok možnost, rádi bychom vyrazili zase :o) 

 Lenka Frolíková a třída 8.DS 

 
 

 

 

 

2012/2013 

Píší o nás 
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I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 

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; 

9.5. – 20.6.2013 kontrola hospodaření KÚÚK. 

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

 

 
 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      

           

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

ROZVOJOVÝ PROGRAM č.j. MŠMT – 41333/2012-22 Kompenzační pomůcky pro      
   žáky se zdravotním postižením   
 

 lavice pro tělesně postižené – 15 000,- Kč 
 
L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

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

 Projekt EU peníze školám 

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání 

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

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: 

 

I/2 Čtenářská a informační gramotnost – „Čtení jako prostředek komunikace“  
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- 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“  

- 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 
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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 

III/2 - Hodina Chemie (p. uč. Rak) 
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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 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. 
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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. 

 

OVOCE DO ŠKOL 

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. 

Žáci 1. – 5. tříd ZŠP a žáci ZŠS dostávají 1x týdně zdarma ovoce nebo zeleninu.  Projekt financuje - Státní 

zemědělský intervenční fond. 

 

Škola v přírodě trochu jinak - minigrant podpořený Nadačním fondem Veolia 

V minulém školním roce jsme si z minigrantu pořídili vybavení třídy, letos jsme si pohrávali s myšlenkou 

podniknout s dětmi několikadenní výlet a poznat, jaké jsou bez maminek a mimo své důvěrně známé 

prostředí. Chtěli jsme pro ně kromě běžných aktivit zajistit léčebné procedury. To vše se podařilo 

v lázních Vráž u Písku, kde se o nás moc hezky starali, dobře nám vařili a řešili s námi ochotně každý 

problém. Měli jsme nabitý program, každý den naši žáci zvládli 2-3 procedury – rehabilitaci, perličkovou 

koupel, rašelinový zábal nebo cvičení, spíše však dovádění v bazénu. Všichni účastníci zájezdu si 5-denní 

pobyt moc užili, pokud by byla příští rok možnost, rádi bychom vyrazili zase :o) 

 

Nadace Partnerství a Nestlé podpořili projekt „Dešťové kapky – radost a užitek“ částkou 26.782,- Kč. 

 

Cíle projektu:  

 zapojit všechny žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy do projektu 
 zapojit rodiče žáků do prací na školní zahradě  
 sestavit a zprovoznit soustavu 5 nádob na sběr dešťové vody 
 rozvést dešťovou vodu do nového zavlažovacího systému ve skleníku 
 snížit spotřebu pitné vody využitím dešťové vody na zalévání skleníku a školních pozemků 
 zlepšit estetický vzhled pěti barelů přírodními motivy 
 využít samonasávacího čerpadla jako názorné pomůcky při výuce 
 využít soustavy barelů jako názorné pomůcky při výuce (spojené nádoby)  

 

 Projekt jsme úspěšně dokončili. 
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 Manažerka projektu nám schválila závěrečnou zprávu a vyúčtování. 

 Projekt byl poslán do soutěže „Evropské vody pro čistou vodu“, kde byl vybrán mezi 5 nejlepších 

projektů z 23, byl oceněn diplomem a cenami. 

 Projekt byl poslán do soutěže o Ekologického Oskara E. ON Energy Globe Award ČR 2013. 

Výsledky budou známy v červenci 2013. 

 Projekt byl poslán 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Spolupráce školy s organizacemi 

Pedagogická činnost  

Škola spolupracuje v oblasti pedagogicko psychologické se speciálně pedagogickými centry a 

s pedagogicko psychologickou poradnou. Tato poradenská zařízení poskytují odborná 

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

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Litvínově: 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  
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Odborná činnost  

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

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

a Střední pedagogické školy v Mostě exkurze ve škole.  

 

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz 

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají  

své zkušenosti jako lektorky.  

 

Zájmová činnost  

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

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

s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz  

 

Preventivní činnost  

Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,  

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OHES v Mostě  

 

Profesní orientace žáků  
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V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  

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

uplatnění našich žáků.  

V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

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

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

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

 

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

 
V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a.s. – autobusy zdarma (8 926,60 Kč) 

PRO .MED.CZ Praha– kompenzační pomůcky (264 972,20 Kč) 

             Nadace Partnerství Brno – projekt „Dešťové kapky“ (26 782 Kč) 
 

Nadační fond Veolia  – rehabilitační pobyt pro žáky (39 424 Kč) 
 

ÚKV KSČM – projektor s příslušenstvím (14 890 Kč) 
 

              Chabrová K. – projekt Thing Big – iPady (54 118 Kč) 
 

 

 

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

Teplic. 

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

do učebních oborů a sledování jejich úspěšnosti, při jejich dalším vzdělávání.  

http://www.dpmost.cz/
http://www.prooffice.cz/
http://www.labar.cz/
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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.  

                                                                                                                                                                                

Datum zpracování zprávy: dne 30.8.2013 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 2.9.2013 

Datum schválení školskou radou: dne 10.9.2013 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

 

 

PŘÍLOHA 
 
E. Výsledky vzdělávání – přehled 

 

J. Hospodaření školy 
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název :         Základní škola a Střední škola,Most,Jana Palacha 1534,příspěvková organizace 

sídlo   :         Jana Palacha 1534,434 01 Most 
   

   

               IČ : 
63125382 

   
        

  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 
 

              Zařízení hospodařilo v roce 2012 s následujícím majetkem - stav k 31.12.2012 : 

        Stavby 
     

43 894 256 Kč 

Pozemky 
     

3 802 625 Kč 

Dlouhodobý dlouhodobý nehmotný majetek / od 7 001 Kč do 60 000 Kč / 78 271 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / nad 40 001 Kč / 1 951 191 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek / od 3 001Kč do 40 000 Kč / 5 100 765 Kč 

JDDHM+JDDNM v operativní evidenci  /1 Kč do 3 000 Kč + technické zhodnocení / 5 366 709 Kč 

Kulturní předměty 
    

46 959 Kč 

Materiál na skladě 
    

17 127 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu včetně RF,IF a Fondu odměn 3 842 524 Kč 

Finanční prostředky na běžném účtu FKSP 
  

37 500 Kč 

Hotovost v pokladně 
   

16 144 Kč 

Ceniny 
     

787 Kč 

        Hlavní činnost 
     

        1) Výnosy         29 858 589 Kč 

a) přijaté příspěvky a  dotace ze státního rozpočtu : 
 

24 831 176 Kč 

UZ 33 353 
 

platy 
  

17 946 305 Kč 
 UZ 33 353 

 
odvody  

  
6 101 753 Kč 

 UZ 33 353 
 

FKSP 
  

179 459 Kč 
 UZ 33 353 

 
ONIV přímé 

 
151 815 Kč 

 UZ 33 353 
 

náhrady za prvních 21 dní nemoci 75 373 Kč 
 UZ 33 025 

 
kompenzační pomůcky 

 
59 000 Kč 

 
UZ 33 123 

 

OP - "Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost" 317 471 Kč 

 

        

        b) přijaté příspěvky a  dotace z rozpočtu ÚSC : 
  

3 923 000 Kč 

UZ 00 000 
 

provozní dotace 
 

3 923 000 Kč 
 

        c) ostatní výnosy: 
    

1 104 413 Kč 

 
z toho: stravné ze školní jídelny 

 
456 614 Kč 

 

  

nájemné - byt školníka+třídy(u 

příležitosti voleb) 53 712 Kč 
 

  

poplatky za školní 
družinu 

 
4 000 Kč 

 

  

úroky a haléřová 
vyrovnání 

 
968 Kč 

 

  

sponzorské dary - 
věcné 

 
19 086 Kč 

 

  
za poškozené učebnice 

 
1 132 Kč 

 

  
příspěvky na mzdy a odvody z ÚP 118 707 Kč 

 

  
čerpání fondů 

 
450 194 Kč 

 

        2) Náklady:         29 702 829 Kč 

  z toho: spotřeba materiálu 
 

774 119 Kč 
 

  
spotřeba energie 

 
1 534 911 Kč 

 

  
opravy a udržování 

 
219 725 Kč 

 

  
cestovné 

  
9 166 Kč 

 

  
ostatní služby 

 
545 396 Kč 

 

  
mzdové náklady 

 
18 314 491 Kč 
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zákonné sociální 
pojištění 

 
6 136 475 Kč 

 

  

zákonné sociální 
náklady 

 
222 153 Kč 

 

  
jiné sociální pojištění 

 
80 072 Kč 

 

  

ostatní náklady z činnosti+jiné pokuty 

a penále 15 211 Kč 
 

  
odpisy dlouhodobého majetku 1 001 289 Kč 

 

  
náklady z drobného dl.majetku 849 821 Kč 

 

        

        

 
Vedlejší činnost škola nevykazuje,nemá ji ve zřizovací listině. 

   

Rozdělení kladného výsledku hospodaření: 155.761 Kč 

   Kladný výsledek hospodaření vykazuje škola díky úsporám v oblasti energií, zejména odběru tepla, dále  
oproti očekávání vykazujeme úsporu na učtu 549-ostatní náklady z činnosti, kde vzhledem k tomu, že 
škola  

zaměstnávala 3 osoby se zdravotním postižením a odebírala výrobky od firem poskytující náhradní plnění, 

nebylo třeba hradit odvod do státního rozpočtu. 
    

        

        

        Přehled tvorby a čerpání fondů: 
    Rezervní fond-ze zlepšeného výsledku hospodaření       

Stav k 1.1.2012 
 

578 823 Kč finanční krytí 
578 823 

Kč 
  Tvorba - příděl HV za rok 

2011 47 155 Kč 
    Čerpání  -  

 
-96 000 Kč 

    
Stav k 31.12.2012     529 978 Kč finanční krytí 

529 978 
Kč 

  Rezervní fond-z ostatních 
titulů 0 Kč         

Stav k 1.1.2012 
 

125 496 Kč finanční krytí 
125 496 

Kč 
  Tvorba -  

  
533 591 Kč 

    Čerpání  -  
 

-450 194 Kč 
    

Stav k 31.12.2012     208 893 Kč finanční krytí 
208 893 

Kč 
  Investiční fond             

Stav k 1.1.2012 
 

776 Kč finanční krytí 776 Kč 
  Tvorba - odpisy z majetku     1 001 289 Kč  

    Tvorba-převod z RF 
 

         96 000 Kč  
    Čerpání - odvod zřizovateli -994 000 Kč 

    Čerpání-pořízení IM -95 828 Kč 
    Stav k 31.12.2012   8 237 Kč finanční krytí 8 237 Kč     

Fond odměn             

Stav k 1.1.2012 
 

333 710 Kč finanční krytí 
333 710 

Kč 
  Tvorba -  

  
0 Kč 

    Čerpání -  
  

0 Kč 
    

Stav k 31.12.2012   333 710 Kč finanční krytí 
333 710 

Kč     

FKSP               

Stav k 1.1.2012 
 

         31 755 Kč  finanční krytí 31 755 Kč 
  Tvorba - ze mzdových 

prostředků        181 211 Kč  
    Čerpání - dle stanoveného 

plánu -      159 094 Kč  
    Stav k 31.12.2011            53 872 Kč  finanční krytí 37 500 Kč (dorovnání proběhlo v 1/2013) 
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        K datu 31.12.2012 proběhla inventarizace veškerého majetku, žádné rozdíly nebyly zjištěny, závěrečný 

zápis byl zaslán na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
   

        K datu 31.12.2012 nevykazujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
  

        Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2012 byla odeslána na Krajský 

úřad Ústeckého kraje dne 4.2.2013.  
    

        Výroční zpráva je veřejně přístupná na internetové adrese: www.specmo.cz 
  

        

        

        

        

        

        Zpracovala: Eva Píchová 
  

Mgr.Hana Slapničková 
 V Mostě dne 18.3.2013 

  
      ředitelka školy 

  

 

 

 

 

 


