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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 

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


  

 

4 

 

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 

           

          Marcela Slachová –zvolena zákonnými zástupci žáků 

          Mgr. Dáša Kubíková –zvolena ped. pracovníky 

          Bc.Ilona Kozlová –jmenována zřizovatelem    

 

            

           

 

 

 

 

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 
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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 2014/2015 bylo ve škole 30 tříd, 2 oddělení ŠD. 

  Na začátku školního roku bylo v ZŠS – 92 žáci, v ZŠP 171 žák a v PrŠ 23 žáci, celkem 

286žáků.  Během  

 

roku přistoupilo 37 žáků a odhlásilo se 26 žáků. Stav na konci školního roku – 297 žáků. 
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           Celkem ve 30 třídách na konci škol. roku bylo 297 žáků, které učilo 34,5 učitelů     

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

           Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 20 žáků - 2 vychovatelky. 

 

VYBAVENÍ ŠKOL 

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

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

školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. Odborné učebny - cvičná kuchyňka; 

hudebna a multimediální učebna; odborná učebna; 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. Škola má žákovskou i učitelskou knihovnu a 11 

kabinetů pro pomůcky v jednotlivých předmětech. 

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

(bezbariérový přístup - výtah, schodolez). 

 

 

ZŠ speciální: 

 13 tříd                  81 žák; 14 učitelů; 12 asistentů pedagoga 

ZŠ praktická:   

13 tříd                   182 žáci; 17 učitelů; 1 asistent pedagoga 

Praktická škola:  

2 třídy                          22 žáci; 2,5 učitelů; 1 asistenti pedagoga 

Školní družina: 

 2 oddělení                    20 žáků; 2 vychovatelky 

Školní jídelna:                        1,5 kuchařky 

 35 stravovaných žáků + 43 zaměstnanců 

 

Přípravný stupeň  ZŠS               

 2 třída                                       12 žáků; 2 učitelé; 2 asistenti pedagoga 



  

 

7 

 

  

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

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

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

potřeby všech žáků a harmonicky rozvíjí jejich osobnost i s jejich speciálními potřebami. Umožňuje 

žákům osvojit si a procvičit strategie učení v návaznosti na ŠVP. Podněcuje k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a řešení problému. Vede žáky k otevřené komunikaci a rozvíjí schopnosti 

spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Vede žáky k toleranci a k ohleduplnosti k 

druhým lidem.  

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

Naše školní družina nabízí:  

 zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku  

a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací  

  podporuje citlivé vztahy k lidem, k ochraně přírody a 

zdraví  

  otevřenou komunikaci  

 příjemné a přátelské klima, ovzduší tolerance a 

ohleduplnosti, jasný režim a pravidla 

  rozvíjí tvořivost a estetické vnímání  

 spojeni žáků různých věkových skupin a postižení, vzájemnou 

pomoc a předávání zkušeností  

 respekt k individuálním dovednostem a schopnostem žáků, 

vzhledem k jejich mentální úrovni  

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 35 žáků a 43 zaměstnanců. 

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

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

rodičů, ostatní rodiče nejsou schopni žákům obědy platit. 

 

 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     
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 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    

 Od 1.9.2012 v 1. ročnících Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ – ŠVP č.j.: 

10/2012. 

 

C. Údaje o zaměstnancích školy 

Stav k 30.6.2015 

Pedagogičtí pracovníci- 56 (bez 3 asistentů – VPP) 

               Věkové složení – průměr 44,6 let.   

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let           2               1 

Do 30 let           1               1 

Do 35 let           7               7 

Do 40 let            9                       9 

Do 45 let           7               7 

Do 50 let            8               7 

Do 55 let         13             13 

Do 60 let           7               7 

60 a více           2               2 

                

  
                         Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1            0 

         2            0 

         3            0 

         4            0 

         5            0 

         6          16 

         7            0 

         8            1 

         9            1 

       10            0 

       11            8 

       12           28  

       13             3 
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 Dosažená kvalifikace 

 

VZDĚLÁNÍ POČET 

Střední pedagogické               12 

Střední nepedagogické                4 

DiS. - ergoterapeut                4 

Bakalářské pedagogické                4 

Magisterské pedagogické 

PaedDr. 

             30 

               1 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci – 14 (personalistka, účetní, hospodářka,sekretářka 
školník, údržbář, 6 uklízeček, 2 kuchařky)  

 
                  Věkové složení – průměr 55,2 let  
 

 

       

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  
 

                    Platové zařazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĚK POČET Z TOHO ŽEN 

Do 25 let          0               0 

Do 30 let          0               0 

Do 35 let          0               0 

Do 40 let           1               1 

Do 45 let          1               1 

Do 50 let           1               1 

Do 55 let          2               2 

Do 60 let          6               5 

60 a více          3               2 

PLATOVÁ TŘÍDA POČET 

         1         0 

         2         6 

         3         1 

         4         1 

         5         2 

         6         0  

         7         0 

         8         3 

         9         0 

       10         1 

       11         0 

       12         0 

       13         0 
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D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy           
    

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 20. a 21. ledna 2015. Dostavilo 

se 14 žáků,  

11 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 24.4.2015 a k dennímu studiu bylo přijato 

10 žáků do 1. ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byl přijati ještě 2 žáci.   

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

v SPC.  

 

D.1 Integrovaní žáci a žáci s IVP ve školním roce 2014-2015: 

  Integrovaných žáků celkem                     71 (mentální postižení + jiné 

postižení;                     

                                                                                            vzděláváni dle 

IVP) 

  Sluchově postižených             4 

  Zrakově postižených                       10      

  Tělesné postižení                                   16   

  Autismus                         27 

  Řečové postižení                        14 

  Kombinované postižení                                      3  (mentální, zrakové, tělesné) 

 

K těmto integrovaným žáků = 16 asistentů pedagoga a 3 asistenty od ÚP v Mostě na VPP. 
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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:  

            54 žáků, do odborných učilišť bylo přijato 36 žáků, z toho 10 žáků pokračuje ve vzdělávání 

v naší PrŠ, 18 žáků se zaeviduje na ÚP. 15 žákům bylo prodlouženo základní vzdělávání. 

  

 

Umístění žáků: 

        ŠKOLA                                                                                POČET 

SŠTG a A Chomutov                                                                  8 žáků 

SŠT Most                                                                                   1 žák 

SPŠ a SŠGS Most, J. Palacha                                                   15 žáků 

Praktická škola Litvínov                                                           2 žáci 

Praktická škola Most                                           10 žáků 

Registrace na ÚP Most                                            18 žáků 

  

V Praktické škole dvouleté ukončilo vzdělávání závěrečnou zkouškou 6 žáků a 8 žákům bylo 

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

 

F. Prevence a výchovná činnost 
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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 + PŠ pod vedením 

pí.uč. Machové. MS se scházela pravidelně i operativně, projednávaly se úkoly vyplývající 

z celoročních plánů především pedagogicko organizačního charakteru; informace k projektům;  

vnitřní záležitosti školy; sjednocení vedení dokumentace;  metodické postupy; nové učebnice a 

pracovní listy; pokyny k vyplňování Bakaláře; 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. 

MS ZŠS řešilo aktuální záležitosti elektronickou poštou, což se jim velmi osvědčilo, vedoucí MS 

ZŠS uspořádala školení o globální metodě čtení a o správném metodickém postupu při výuce 

čtení anlyticko-syntetickou metodou, všechny třídní učitelky ZŠS se seznámily s diagnostickým 

materiálem Komunikační profil Matrix, který pomáhá stanovit způsob komunikace. Průběžně se 

uskutečňovaly vzájemné hospitace.  

Na metodických schůzkách MS 1. stupeň ZŠP byly projednávány organizační záležitosti, 

vyměňovány pedagogické zkušenosti a současně si zde učitelé předávali informace z akcí, 

pořádaných v rámci DVPP. Stálá pozornost je věnována plnění školního vzdělávacího programu 

a s tím spojené úpravě tematických plánů. Některé tematické plány proto byly na základě 

předchozích zkušeností upraveny v souladu se školním vzdělávacím programem. Na školní 

zahradě byla vybudována a byla i využívána přírodní učebna ,,Školička v přírodě“. Pedagogičtí 

pracovníci si i v letošním školním roce prohlubovali znalosti v oblasti počítačové gramotnosti a 

využívání dalších moderních technologií. Tradičně byla využívána pravidelně doplňovaná Burza 

výukových materiálů, umístěná na školním webu a školní knihovna pro společnou četbu knih. 

Průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace. Zejména ve druhém pololetí došlo k jejich 

nárůstu. Pro rodiče byly připraveny ukázkové hodiny v tzv. ,,Otevřeném vyučování“. Zákonní 

zástupci možnost vidět své dítě ve vyučování vítají a projevují zájem o účast. 

Učitelé MS 2. stupně ZŠP a PŠ si stanovili časové úseky jednotlivých okruhů učiva ze ŠVP a 

dohodli se na způsobu prověřování učiva; průběžně se uskutečňovaly vzájemné hospitace; 

předávaly se poznatky z akcí, pořádaných v rámci DVPP, 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 – proběhla ukázka pracovních listů a prezentací k učivu v přírodopise; projednávalo se 

používání učebnic a pracovních sešitů; vedení sešitů v předmětech Příprava pokrmů a Rodinná 

výchova; příprava tematických okruhů a otázek k závěrečným zkouškám. Připravovaly se 

projekty, soutěže a akce školy. Běžnou součástí výuky se stalo využívání iPadů, interaktivní 

a multimediální učebny. 

Všechna metodická sdružení spolupracovala s výchovnou poradkyní, s koordinátorkou 

environmentální výchovy, s metodičkou prevence i s koordinátorem ICT.   

 

Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové si na úvodní schůzce připomnělo 

zásady a principy strukturovaného vyučování; dále možnosti intervencí při problémovém 

chování žáků a důležitost rozvoje funkční komunikace. V průběhu školního roku se řešily 

s učiteli, asistenty i rodiči aktuální potřeby žáků – redukce problémového chování, přiměřenost 

vzhledu denních režimů, důležitost alternativní komunikace s vizuální podporou, organizace 

práce v domácím prostředí, používání procesuálních schémat a další. 

 

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 
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sběr dat, přihlášky a zápisové lístky, kontroly dat před tiskem vysvědčení; upravovali sestavy pro 

tisky, jejich editace a příprava. Učitelé probírali témata na kartě žáka - záložky Matrika, Další, 

Poznámky (úprava dokumentace, kontrola údajů, opravné zkoušky, tisk výpisů vysvědčení, 

specifické údaje). 

  

Předmětová komise pracovních činností, kterou vede pí. uč. Šašková se scházela pravidelně a 

řešila aktuální práce na školním pozemku. Naplánované akce v rámci pracovních činností byly 

splněny – Drakiáda, Vánoční a velikonoční výstava a vánoční pečení, Masopustní rej, Rej 

čarodějnic a soutěže zručnosti. I v letošním školním roce se škola aktivně zapojila do sběru 

papíru – 2890 kg a víček – 140 kg.   Všechny třídy naší školy mají svůj záhonek, kde se učí 

pěstitelským pracím, některé třídy obhospodařují i pult ve skleníku. Vše je označeno cedulkami, 

které vytvořil p.uč. Rak na plotru. Byly též vysety a vysazeny nové bylinky, které spolu 

s levandulí lékařskou tvoří jeden celek. Intenzivně se pokračuje v odstraňování nevzhledných 

křovin v okolí školního hřiště.   

Projekt Barevná škola – dveře v 1. patře mají nové nátěry, pod vedením p.uč. Horňákové je 

malovali žáci 1. PrŠ; žáci 9. tříd pod vedením p.uč. Šaškové a Čákové vtipně pomalovali 

venkovní lavičky a stůl u grilu. Nyní se natírají dveře u dílen. Polepy květin vytvořil p.uč. Rak 

na plotru. Na projekt Dáma vyrobili chlapci v dílnách v rámci Pč šachovnice a žáci 1. PrŠ 

v keramice hrací kameny. V rámci Pč také chlapci s p.uč. Šaškovou vyrobili krásné pomůcky na 

matematiku. Byla dokončena Školička v přírodě – žáci 1. ročníku PrŠ s p.uč. Horňákovou 

vysázeli 15 tújí, na které chlapci z vyšších ročníků ZŠP vykopali jámy a připravili půdu. Žáci PrŠ 

vysadili trvalky do svahovek kolem altánu, o osázení a rozmístění květníků se postarali žáci 9. 

tříd s p.uč. Šaškovou a Čákovou. Prostor nad kompostem byl vysypán drtí – žáci p.uč. 

Hofferové a Šaškové, p.uč Rak vytvořil polep na informační tabuli. U venkovního sezení p.uč. 

Rak se svými žáky vybudoval podklad a usadil nový gril. 

Větrníkový den 

Žáci ZŠ a SŠ, J. Palacha 1534 v Mostě symbolicky podpořili děti nemocné cystickou fibrózou. 

V pátek 21. listopadu bylo nezvykle rušno v atriu školy. Sešli se zde žáci všech věkových 

kategorií s vlastnoručně vyrobenými větrníky. Tím se zapojili do celorepublikové akce, která je 

zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Zároveň jsme se tak připojili i k 

Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který probíhá v podobě benefičních a informačních akcí 

v řadě evropských zemí. Větrníky byly krásné, většinou papírové, ale byly zde k vidění i 

,,jedlé“větrníky, upečené z těsta. Žáci větrníky ozdobili všechny květiny v atriu školy. Akce 

byla zdařilá. 

  

F. 1 Výchovné poradenství:  

Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 chlapci  8.tříd v rámci polytechnické výchovy navštěvovali SŠ 

technickou ve Velebudicích. Ve čtrnáctidenních intervalech vykonávali praxi v dílnách, kde 

pracovali s kovem a dřevem. Tato souvislá praxe umožnila chlapcům naší školy lépe poznat 
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prostředí učiliště a zbavit se obav z neznámého prostředí. V následujícím roce jim tato 

zkušenost rovněž usnadní rozhodování při volbě vhodného učebního oboru. 

V říjnu navštívila vybrané třídy naší školy kolegyně ze Střediska výchovné péče - DYÁDA.  

S žáky besedovala a rozvíjela znalosti a zkušenosti z besed, kterých se žáci zúčastnili v 

předchozích letech. V tomto školním roce se besedovalo na téma „Máš právo žít v bezpečí.“ 

Besed se zúčastnili téměř všichni žáci vyššího stupně ZŠP. Se Střediskem výchovné péče jsme 

rovněž spolupracovali při řešení problémů žáků z naší školy, které středisko navštěvují 

ambulantně . 

Bc.P.Litto, člen Městské policie v Mostě, uspořádal s žáky vyššího stupně ZŠP besedu na téma 

“Jak se chovat, abys zbytečně neohrožoval sebe a svůj majetek.“ Žáci si během besedy 

uvědomili, že nejlepší obranou a ochranou proti zlodějům a násilníkům je prevence. Pro mnohé 

žáky byly sdělené informace návodem, jak si vytvořit nové vzorce bezpečného chování. 

Preventistka Městské policie v Mostě pí. Júngmanová připravuje pro žáky naší školy besedy již 

řadu let a vždy jsou zúčastněným předkládány informace, které zkvalitňují jejich vědomosti a 

urychlují socializaci do společnosti. 

Rodiče i žáci devátých tříd navštívili střední odborná učiliště v rámci „Dne otevřených dveří. 

“Největší zájem byl tradičně o OU Jirkově a Údlicích. Zkušení pedagogové provedli rodiče a 

budoucí středoškoláky odbornými učebnami a dílnami. I touto cestou se naši žáci připraví na 

nové prostředí, které již nebude tak neznámé. Nabídka učebních oborů je právě v tomto učilišti 

natolik široká, že chlapci i děvčata si mohou zvolit učební obor, který je opravdu zajímá. 

OU v Jirkově umožnilo vybraným žákům, aby si vyzkoušeli ve cvičné kuchyňce učiliště uvařit 

celý oběd. Žáci byli nadšení a od mistrů odborného výcviku byli pochváleni. Touto cestou si 

vycházející žáci mohli vyzkoušet, jestli zvolený učební obor zvládnou a jestli je budoucí povolání 

bude bavit, 

S vycházejícími žáky bylo systematicky pracováno po celý školní rok. V kinosále školy byli 

seznámeni se všemi učebními obory a upozorněni na výhody a nevýhody zvolených učebních 

oborů. Bylo jim vysvětleno, jaké učební obory mají v našem regionu budoucnost a jakým 

směrem se mají vydat, aby jejich příprava na budoucí povolání měla smysl a perspektivu. Dále 

byli podrobně seznámeni s postupem při podávání přihlášek a poté zápisových lístků příslušnému 

odbornému učilišti. 

Rodiče vycházejících žáků byli v lednu pozváni do školy, kde jim byly poskytnuty všechny 

důležité informace o učebních oborech vhodných pro naše žáky. Někteří z rodičů navštívili 

školu, aby otázku budoucí profesní orientace konzultovali s výchovnou poradkyní osobně. 

IPS při ÚP v Mostě informovalo vycházející žáky o vhodných učebních oborech a umožnilo jim 

projít testem struktury zájmů –orientační metoda pro volbu povolání. Všechny tyto aktivity 

sledují společný cíl-nasměrovat žáky tak, aby svoji profesní přípravu pojali odpovědně. 

Každý týden v době konzultačních hodin měli rodiče možnost navštívit výchovnou poradkyni a 

řešit problémy spojené s profesní orientací žáků, ale i další výchovné a vzdělávací potíže svých 

dětí, které se vyskytly v průběhu školního roku. 

I v tomto školním roce byla s žáky a jejich rodiči řešena neomluvená absence. Rodičům a žákům 

bylo vysvětleno, jak je pravidelná školní docházka důležitá pro vytvářejí budoucích kvalitních 

pracovních návyků. Pravidelně každý měsíc probíhaly výchovné komise a pohovory s rodiči. S 
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rodiči byla projednávána i příliš vysoká omluvená absence. Rovněž byly řešeny případy šikany ve 

třídách, a to ve spolupráci s pracovníky OSPOD v Mostě. 

       
F. 2 Prevence sociálně patologických jevů:  

 
ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  PLNĚNÍ MPP NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a Střední škola, Most, 

Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Hana Slapničková 

Telefon na ředitele 476 703 181 

E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 

školního metodika 

primární prevence RCH 

Mgr.et Mgr. Věra Štičková 

 

Telefon 476 700 000 

E-mail stickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení 

výchovného poradce 

Mgr. Simona Průšová 

Telefon 476 700 000 

E-mail prusova@specmo.cz 

 

 

Působení preventivního týmu na škole ano 

 

 

Použité zkratky:  

                               ŠSMPP - školní strategie minimální primární prevence         PP – 

primární prevence 

                               MPPPŠ - minimální program primární prevence školy          VP – 

výchovný poradce 

                               ŠMPP – školní metodik primární prevence                              PPRCH 

– primární prevence rizikového chování                                 

                               RCH – rizikové chování                                                                

NNO – nestátní neziskové organizace  

 

                                

               

 

 

Počet tříd       Počet žáků  

 

ZŠ praktická  13     182 
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ZŠ speciální 13        81 

 

Praktická škola   2       22 

 

Přípravný stupeň   2       12 

 

Celkem  30     297 

 

 

 

 

     V letošním školním roce naše škola navázala na úspěšné výsledky v primární prevenci z let 

minulých. Žáci 1. ročníků ZŠ zpracovávali témata pracovních listů - omalovánek vztahujících se 

k chování dětí v době osobního volna. S žáky 2.- 4. ročníků ZŠ praktické a žáky ZŠ speciální 

byl realizován projekt „Abeceda zdraví“. 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, turistický kroužek. Velice úspěšně probíhal kroužek dopravní 

výchovy, kdy žáci mohli, kromě dalšího, plnit úlohu účastníků dopravního provozu i z pozic 

„řidičů motorových vozidel“ díky tzv. lunárním vozítkům, která naše škola pro žáky zakoupila. 

Toto vozítko uvádí sedící jezdec do pohybu pomocí kmitání volantem. S vozítkem může jezdit 

tedy i dítě s pohybovými problémy, kdy obtížně chodí či nechodí vůbec, může přitom vážit i 

100 kilogramů. Vozítka jsou používána nejen v kroužku dopravní výchovy, ale i při výuce Tv. 

Ohromné nadšení všech žáků naší školy potvrzuje, že koupě těchto vozítek byl krok správný. 

     Pohybové a sportovní aktivity žáků školy byly podporovány nejen pořádáním kroužků, ale 

také zvýšením počtu školních soutěží v jednotlivých pohybových či sportovních disciplínách. 

Žáci soutěžili o nejlepšího skokana do výšky, nejlepší smíšené družstvo dívek a chlapců ve 

vybíjené, nejlepšího hráče stolního tenisu v ročníku či třídy, nejlepší školní družstvo ve florbalu 

a fotbalu. V měsíci květnu se pak mladší i starší žáci naší školy opět 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 zúročili celoroční 

sportovní a pohybové aktivity v rámci předmětů Tv, SaZ a pohybových kroužků a prokázali, že 

sport a pohyb má v jejich životě důležitou roli. Naše škola se umístila na prvním místě v okrese. 

Naši jednotliví žáci obsadili vždy místo na stupních vítězů. Mladší žáci Vanesa Grunzová a 

Tomáš Čonka byli nejlepší v kategorii mladších žáků. Kristian Adam byl celkově druhý ze 

starších žáků. Dagmar Demeterová se svými výkony probojovala až do celorepublikového kola, 

ve kterém vyhrál ústecký kraj. Úspěch soutěžících žáků naší školy v atletickém čtyřboji oslovil 

ostatní žáky školy natolik, že žádali učitele tělesné výchovy a Sportu a Zdraví, aby atletický 

čtyřboj proběhl také v rámci naší školy. Díky zorganizování soutěže panem učitelem Jelínkem se 

za všeobecného nadšení soutěžících atletický čtyřboj v červnu uskutečnil. Své sportovní výkony 

předvedlo před zraky spolužáků a rodičů žáků 95 přihlášených žáků školy! 

      Všestranný rozvoj dětí vedení školy a učitelé podporovali návštěvami kulturních nebo 

populárně naučných akcí (divadelní představení, prohlídky kulturních památek v Mostě a jeho 

okolí). V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, do kterého, po jeho zahájení, naší školu 

zapojila, paní učitelka Bednárová opět zorganizovala akci na naší škole, kdy naším žákům četli 

nahlas pohádky dva umělci z Divadla rozmanitostí v Mostě. Při četbě krásných pohádek se 

střídali Tomáš Alferi a Tereza Karásková. Pro žáky to byl velký zážitek. Nejen touto akcí se paní 

učitelka Bednárová i ostatní vyučující snaží vzbudit zájem dětí o čtení knih.  



  

 

19 

     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.  

     S pomocí třídních učitelů nebo učitelů hudebních výchov žáci školy nacvičovali dle vlastních 

představ příspěvky, kterými prezentovali své celoroční snažení ve škole na školní akademii 

organizované každoročně v závěru školního roku. Především žáci speciální školy zde každoročně 

prezentují obdivuhodná představení. 

 

     Přestože cíl primární prevence rizikového chování, vychovávat žáky naší školy 

k odpovědnému, zdravému, plnohodnotnému a spokojenému životu, zůstává stejný, postupy, 

prostředky a možnosti se samotným vývojem společnosti mění. Ve snaze předcházet RCH dětí a 

mládeže nebo alespoň snížit jejich počet sledujeme potřeby našich žáků nejen k jejich 

vzdělávání, ale také k jejich optimálnímu, smysluplnému a hodnotnému využívání volného času 

a k tomu využíváme všechny možnosti získávání informací o současných potřebách dětí a 

mládeže a také rizicích která jim hrozí. Pracujeme proto již čtvrtým rokem v projektu „Složité 

životní situace“, kde jsou v komiksových příbězích nasimulovány složité životní situace, do 

kterých se děti a mládež mohou dostat a musí je řešit. Tento projekt je určen pro žáky 5. – 9. 

ročníků ZŠ praktické a pro žáky Praktické školy. Pokračuje spolupráce 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.  

 

     Průběžně byla aktualizována plocha nástěnky PP umístěné na přehledném místě vestibulu 

školy. Její prostor je využíván nejen k informacím o možnostech trávení volného času v Mostě, 

nebo akcí organizovaných pro děti a mládež v Mostě různými organizacemi, ale také k umístění 

článků z místních periodik, které informovali o případech rizikového chování dětí a mládeže. 

Plocha nástěnky je přístupná také názorům žáků a učitelů školy na problematiku RCH. 

     Všechny aktuální informace PP, zhodnocení akcí a příspěvky metodika prevence, výsledky 

dotazníků a plnění a úspěšnost projektů se pravidelně vkládaly na webové stránky školy.  

(www.specmo.cz) 

 

     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 ke zdravému 

životnímu stylu. 

     Péče o zdravý životní styl do preventivního programu patří. 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 



  

 

20 

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 a zelenina do škol“. 

 

Výskyt  rizikového chování ve školním roce 2014/2015 

Pohovory s rodiči: 

V 48ti pohovorech se s rodiči žáků převážně řešila prvotní neomluvená absence, ale také 

zanedbávání povinností žáků, či počínající nevhodné chování žáků ke spolužákům či pedagogům. 

 

Výchovné komise: 

Z celkového počtu 149 VK bylo řešeno většinou kombinované rizikové chování žáků, kdy tito 

nejenže opakovaně vykazovali problematicky omluvenou, nebo neomluvenou absenci. 

Vedle neomluvené absence se ve VK společně řešily také přetrvávající nedostatky žáků v plnění 

jejich školních povinností a jejich opakované nepřijatelné chování ke spolužákům či pedagogům. 

 

Také v letošním školním roce muselo být u několika žáků iniciováno řízení u Magistrátu města 

Mostu, kde s rodiči problémy jejich dětí řešili odpovědní pracovníci odboru SPOD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 3 Environmentální výchova:  

HODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život. Sepsáním vize a plánu si škola 

prodloužila členství na další tři roky do června 2016. 

 

Škola je partnerem projektu Kompostuj.cz. 

 

Nově je škola zapojena do projektu Fíha – dýha. 

 

Ve školním roce 2014/2015 se učitelé s žáky zapojili do těchto projektů: 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět 

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 

13 

   

 

13 

   

 

 

  

2031 

 

         44 

 

0  

 

 0 

 

5 

 

 3 
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 Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, zabývá se zpětným 

odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

 V programu byly vyhlášeny čtyři úkoly – Ovocná výzva, Blackout, Světlo a Pomocníci, 

které plnily třídy 8. AS, 8. A a 4. A. 

 V září jsme odevzdali k recyklaci 553 kg elektrozařízení a v květnu 23 kg baterií.  

 Ke 2. 6. 2015 jsme získali 1978 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ve škole 

 Celoroční program pro 1. a 2. stupeň základních škol a mateřské školy. 

 Oficiálně se do programu nezapojila žádná třída, ale některé třídy plnily cíle programu ve 

vyučovacích hodinách. 

 

 

Sbírej toner   

 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt. Sbíráním prázdných tiskových kazet, 

určených k renovaci, zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených ve Vašem kraji. 

 Naplnili jsme jednu velkou papírovou krabici. 

 

 

Ovoce a zelenina do škol 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 

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

 Třídní učitelé měli odevzdat 2 aktivity z tohoto projektu. 

 Aktivity odevzdaly tyto třídy:  3. AS, 5. AS, 4. A, 4. B a obě školní družiny. 

 V rámci tohoto projektu se třídy 1. stupně ZŠP zúčastnily exkurze do zemědělského 

závodu, kde se zpracovává ovoce a zelenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živá zahrada 

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

(jaro, zima) výskyt vybraných druhů živočichů.  



  

 

22 

 Vzhledem ke stavebním pracím na školní budově a zákazu vstupu na školní zahradu se 

pozorování neuskutečnilo.  

 

 

 

Zdravá pětka 

 Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.  

 V letošním školním roce jsme se výukových programů Zdravé pětky nezúčastnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 

 

ZÁŘÍ 

 9. 9. EC Most vyhlásilo výherce soutěže „100 let Janovské přehrady“. 

1. místo vyhrála Zuzana Gorolová z 8. C a Maruška Horváthová z 8. A. Ekologické 

centrum bohužel slíbenou cenu žákyním nepředalo. 

 

 Vyhlášení výtvarné soutěže – „Pejskové očima dětí“ 

 

ŘÍJEN 

4. 10. Světový den zvířat 

 Výstava prací výtvarné soutěže – „Pejskové očima dětí“ 

Do soutěže bylo odevzdáno 30 pejsků z celé školy, vyzdobili chodbu naproti šatnám. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 Ekologická soutěž žáky pro ZŠS a ZŠP – Litvínov, 

Janov, Chanov, Most 
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První místo získala Kristýna Trlicová z 9. A, na druhém místě skončil Lukáš Immer  

z 8. C a třetí místo si vybojoval Vítek Petržílka z litvínovské školy. 

 

 

  

 

LEDEN 

 Poznáš naši školu? Poznávací soutěž pro 1. – 5. třídu ZŠP. 

Žáci 1. stupně ZŠP s fotografiemi v ruce vyhledávali na chodbách školy předměty, které 

fotografie skrývaly. 

Soutěže se zúčastnily všechny třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR 

 Poznáš naši školu? Poznávací soutěž pro 6. – 9. třídu ZŠP. 

Žáci 2. stupně měli úkol mnohem těžší, fotografie skrývaly pouze detaily předmětů, ale 

žáci si s tím dobře poradili. 

             Soutěže se zúčastnily všechny třídy. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

22. 3. Den vody 

 Vyhlášení výtvarné a kreativní soutěže „Život pod vodní hladinou“. 

Do soutěže se zapojilo 28 tříd. 
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DUBEN 

22. 4. Den Země 

 Třída 8. A připravila ve škole soutěž ve sběru baterií a elektrospotřebičů. Do sběru se 

zapojily třídy 2. A, 3. A, 6. A, 7. A, 8. A, 5. AS, 8. AS, PŠ2.A a paní ředitelka. 

Celkem jsme sebrali 8,673 kg vybitých baterií a 53,910 kg starých elektrospotřebičů. 

 Nejlepšími sběrači elektrospotřebičů a baterií se stala třída PŠ2.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ČERVEN  

 Objednání odvozu baterií – ECOBAT a elektrozařízení – ASEKOL. 

 Spolupráce se ZŠS v Litvínově  

Setkání s ekologickou tematikou se z provozních důvodů neuskutečnilo. 

 

 

EKOLOGICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY PROBÍHAJÍCÍ 

CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

 

 Třídění odpadů ve třídách, učebnách a kanceláří – papír, plast.  

 Třídění bioodpadu z kuchyně. Kompostování bioodpadu ze školní zahrady. 

 Sběr plastových víček. /p. uč. Chabrová/ 
 Sběr starého papíru. /p. uč. Šašková/ 

 Sběr baterií, elektrospotřebičů a tonerů. 

 Péče o rostliny na chodbách školy - obstarávají žáciPrŠ. 

 Spolupráce se školním časopisem.  

 Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy. 
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 Spolupráce s Ekologickým centrem pro Krušnohoří, se Střediskem ekologické výchovy 

SEVER Litoměřice, se Sdružením Tereza – koordinátorem programu „Les ve škole“. 

 Půjčování pomůcek z kabinetu EVVO. 

 

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. 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Žáci 4. A, ZŠ a SŠ, Jana Palacha 1534 v Mostě, se přihlásili do soutěže, která je vyhlášena v 

rámci celoevropské kampaně ZOOM – děti v pohybu 2014 a projektu Zelená doprava. V 

celém školním týdnu vykonávali cesty do školy a ze školy ekologickým způsobem. K dopravě do 

školy a zpět domů využívali jízdu veřejnou hromadnou dopravou, nebo chodili pěšky. Hravou 

formou se seznamovali s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů si 

uvědomovali, co může člověk udělat pro ochranu životního prostředí a své okolí. 

 

Škola je zapojená do programu „Škola pro udržitelný život“ a je partnerem projektu 

„Kompostuj.cz“.  

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme aktivně pracovali ve čtyřech ekologických programech 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět, Sbírej toner, Fíha – dýha a Ovoce a zelenina do škol.  

 

Ve škole se uskutečnily dvě výtvarné a kreativní soutěže „Pejskové očima dětí“ a „Život pod 

vodní hladinou“, dvě poznávací soutěže „Poznáš naši školu?“ pro 1. a 2. stupeň ZŠP, soutěž ve 

sběru baterií a elektrozařízení „O nejlepší třídu ve sběru baterií“ a „O nejlepší třídu ve sběru 

elektrospotřebičů“ a ekologická soutěž pro ZŠP a ZŠS.  

Ve třídách třídíme papír a plast, na chodbě školy máme umístěné sběrné boxy na tonery, 

elektrozařízení a baterie. Kompostujeme bioodpad ze školní kuchyně a školní zahrady. 

 

Z provozních důvodů se neuskutečnil projekt Živá zahrada a červnové setkání se ZŠS 

v Litvínově. Do programu Les ve škole a Zdravá pětka se nezapojila žádná třída. 

 

Všechny ostatní naplánované aktivity a projekty v ekologické výchově se uskutečnily. 
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F.4 Informační a komunikační technologie:  

 

Zpráva ICT koordinátora -  školní rok 2014/2015 

Stav IT zařízení k 31.5.2015 

PRACOVNÍ STANICE: 

68 ks PC stanic, z toho je: 

- 42 ks stolních PC (z toho:  6 ks ve třídách, 8 ks kabinety + kanceláře, 28 ks 

učebny PC + hudebna) 

- 26 ks Notebooků 

 1 ks serverová stanice 

 1 ks datová záložní stanice 

 33 ks iPadů Apple 

PERIFERIE: 

19 ks tiskáren, z toho 5 ks pořízených v rámci projektu EU OPVK (4 tiskárny barevné) 

3 ks stolní skener 

3 ks stolní Tablet G-Pen 

1 ks Digitální mikroskop 

Dataprojektory: 

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

Interaktivní prvky: 

1 ks Interaktivní tabule INTERWRITE 
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2 ks Interaktivní tabule SMART 

1 ks přenosné Interaktivní zařízení ONFNITY 

Realizace ve školním roce 2014/2015 

1. Zakoupeny 3 ks ČB tiskárny CANON 6320 – umístění 2 x učebny PC, 1 x kancelář. 

2. Zakoupeny 2 ks barevné multifunkční tiskárny Canon 8200c – umístění ve Spec. škole a 

multifunkční tiskárna Brother L8850 – umístění ve sborovně.  

3. Zakoupen notebook – kancelář  

4. Do kinosálu zakoupen a přimontován dataprojektor. 

5. Prodloužena doména www.specmo.cz pro školní web 

6. 11 ks starých nevyhovujících PC vyřazeno z evidence a dáno do elektroodpadu. 

7. Průběžně dle požadavků doplňovány tonery do tiskáren.  

 

Licenční politika a SW: 

Škola pokračuje ve zvýhodněných licencí Microsoft  PiL pro operační systém Windows a 

produkty MS Office. Tyto licence je nyní možnost využít i pro učitele na domácím PC. 

Průběžně se nakupují nové výukové programy dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se též 

využívají online. 

Metodická školení: 

V letošním školním roce 2014/2015 proběhla tato MŠ: 

 Digitální mikroskop v odborné učebně. 

  2 x Práce na řezacím plotru, práce s grafikou.  

Zakoupené aplikace v iPadech: 

Pro iPady jsou využívány dva účty: apl@pecmo.cz a apl2@pecmo.cz 

Celkem bylo k dispozici nakup aplikací 200 €  

- Na účet apl@pecmo.cz  bylo přiděleno 100 € doposud zakoupeno 45 aplikací pro iPady 

v hodnotě 75.15 €. Na tomto účte je k dispozici 24.85 €  

- Na účet apl22@pecmo.cz  bylo doposud zakoupeno 0 aplikací. Na tomto účte je 

k dispozici 50 €  

- Nepřidělená rezerva zatím na žádný účet činí 50 € 

Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: 

 Rozšířit operační paměti u starších PC v učebnách PC 1 a 2, popř. v učebně PC 2 

část (8 ks PC pořízené 2007) nahradit za nové výkonnější PC. Nahrazené PC 

z učebny dát do tříd a nahradit zastaralé PC ve třídách. PC ze tříd odepsat a dát do 

elektroodpadu. 

 Nahradit 4 – 5 ks PC v kancelářích (pořízené 2006 – 2007) za výkonnější a 

ekonomičtější PC nebo notebooky. 

 Nahradit PC v Hudebně (pořízené 2006) za výkonnější a ekonomičtější PC, popř. 

notebook. 

 Nahradit zastaralý 1 ks PC ve sborovně za výkonnější.  

 V kinosále vytvořit přípojný bod do školní sítě a Internetu. 

 Pořídit 1 ks výkonný notebook bez integrované grafické karty k náročnější práci při 

zpracování videí. 

 Dle požadavků nahradit MS Office 2010 za MS Office 2013 

 Dle požadavků upgradovat u notebooků operační systém Windows 7 na Windows 8 

 Dle požadavků rozšířit operační paměti u notebooků. 

 Zakoupení upgradu nové verze SmartNotebook  pro Interaktiví tabule. 

Konstatování 

PC učebny jsou efektivně využívány v různých předmětech, učebna PC 1 je využívána i 

v hodinách PČ pro práci na řezacím plotru hlavně při realizaci projektu „Barevná škola“.  

mailto:apl@pecmo.cz
mailto:apl2@pecmo.cz
mailto:apl@pecmo.cz
mailto:apl22@pecmo.cz
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Z nových aplikací pro iPady zakoupen 1 ks. Nákup dalších aplikací nebyl dán požadavek. 

Průběžně jsou do iPadů stahovány free aplikace. 

Stále se nedaří dodržovat postup pro hlášení závad na IT zařízeních, problémech s uživatelským 

profilem, či nefunkčností SW. Pokud závada není zapsána v sešitě závad ve sborovně, nemůže 

být vyřešena …. 

V rámci hodin Informatiky se letos opakovaně realizoval projekt Den medií – téma Naše škola a 

Soutěž IT. 

 

Zájmová činnost:  

V letošním školním roce pracovalo ve škole 12 zájmových kroužků.  

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

časopisu, která byla zaměřena na svátky, tradice a zdravý životní styl. Pro velký úspěch také 

vydali podzimní, vánoční, jarní a letní omalovánky pro naše nejmenší žáky. Omalovánky 

vytvořili redaktoři zcela samostatně podle zadaného tématu. Redaktoři časopisu si vzájemně 

pomáhali a doplňovali se jako tým.   

  

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 motivaci ke hře na hudební nástroj a naučili se hrát jednoduché písně a skladbičky. 

 

Pí. uč Bednárová zavedla nový kroužek Dokážu to. Cíl kroužku bylo hravou formou získat 

potřebné vědomosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky, motivovat žáky k lepším 

vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich zájem o školu, kroužek byl otevřený i pro rodiče a 

zákonné zástupce žáků, zejména z důvodu, aby viděli, jak doma s dětmi učivo procvičovat. 

Rodiče možnosti účastnit se kroužku téměř pravidelně využívali. 

 

Kroužek Dovedné ruce pod vedením pí. uč. Remutové byl zaměřen především na výtvarné a 

pracovní činnosti.  Využívali různé techniky a materiály, nejvíce pletení z papírových trubiček. 

Svými činnostmi se žáci zapojili i do některých projektů školy a své výrobky prezentovali na 

školních výstavkách. Také se svými výrobky podíleli na výzdobě školy. 

 

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

volného času zaměřené na hudebně pohybovou výchovu.  Žáci si zároveň rozvíjeli své 

sebeobslužné dovednosti správného stolování a dodržování hygienických návyků. Snahou 

zájmové činnosti bylo nejen rozvíjet dovednosti, ale také vytvářet přátelské vztahy a umožnit 

rodičům předávat si informace nebo získat nové prostřednictvím pedagogů. 

 

Kroužek Turistický pod vedením p.uč. Jelínkové I. se v letošním roce zaměřil na poznávání 

přírodních a kulturních zajímavostí v okolí našeho města. Navštívili rozhlednu Jeřabinu, 

podzemní sklepy v Jirkově, zříceninu hradu Rýzmbur, rozhlednu ve Strupčicích, žáci vystoupali i 

na vrcholy Zlatníku, Oblíku a Resslu, učili se také zdolávat horolezecké stěny. 

 

Kroužek Sportovní hry pod vedením p.as. Rejchartové byl určen pro žáky 2. stupně ZŠ 

praktické. Žáci si zdokonalovali základy vybíjené i futsalu. Také trochu posilovali a cvičili 

s tělocvičným nářadím. 
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Kroužek Dopraváček vedla p.uč. Kubíková. Žáci si zopakovali zákl. pravidla silničního provozu a 

všeobecné zásady slušnosti v různých dopravních prostředcích. V roli chodce a cyklisty se stali 

účastníky silničního provozu; manipulací s jízdními prostředky si upevňovali dovednosti a 

zručnosti s vedením jízdního kola za chůze i za jízdy, vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci a 

ohlášení dopravní nehody. Nadále se žáci zdokonalovali v jízdě na koloběžkách a trojkolkách. 

 

Kroužek Keramika pod vedením p.uč. Slapničkové je pracovně-relaxační.  Žáci se naučili 

základům práce s keramickou hlínou a svými výrobky se zapojili do školních projektů i výzdoby 

školy. Snahou zájmové činnosti bylo nejen rozvíjet dovednosti a pracovní návyky, ale i vytvářet 

kamarádské vztahy mezi žáky různých tříd. 

 

V Dramatickém  kroužku vedla p. uč. Kučerová žáky ke spolupráci při dramatizaci, k rozvoji 

souvislého vyjadřování, správné intonaci, k rozvíjení představivosti a fantazii. Žáci si osvojili 

vyjadřování svých pocitů pomocí mimiky, pohybu a pantomimy. 

 

Snoezelen – relaxace, terapie pod vedením p.uč. Frolíkové se zaměřil na žáky ZŠS, kteří terapii 

nejvíce potřebují. 

 

Náplní Florbalového kroužku, který vedl p.uč. Jelínek bylo zvýšení fyzické kondice, smysl pro 

fair play a zažít týmového ducha. Žáci hráli čestně a zodpovědně, i když prohrávali. Vrcholem 

byl florbalový turnaj, na který se žáci velice těšili. 

 

Školní družina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 20 

žáků; první oddělení pí.vych. Kašparové navštěvovali žáci ZŠS i ZŠP a v druhé pí.vych. Niklové 

žáci ZŠS s dg. autismus; ŠD plní funkci edukační i sociální, činnost ŠD probíhala podle daného 

plánu a podle projektů, ve kterých jsou zastoupeny všechny složky výchovy; vychovatelky při 

přípravě činností vycházejí ze speciálně pedagogických potřeb žáků, jejich věku a schopností. 

Kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro žáky ještě každý měsíc další akci; žáci ŠD se také 

aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. Pí. vychovatelky věnují 

žákům individuální péči a respektují potřeby žáků.  Veškerá činnost byla zaměřena na rozvoj 

vědomostí a dovedností žáků a umění tyto poznatky uplatňovat v praktickém životě. Při 

každodenních činnostech využívali i některé odborné učebny ve škole. 

 

Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 35 žáků a 43 zaměstnanců. 

 

Školská rada: Školská rada, kterou tvoří 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad učitelů a 1 člen za 

veřejnost byla zvolena v září 2014 na další volební období.   ŠR se sešla 3x během školního 

roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů.   

 

Rodiče: společná schůze rodičů a pedagogů školy se konala 23.9.2014 v kinosále školy, kde 

byli rodiče seznámeni s plány a akcemi školy na stávající školní rok, a kde se stanovila základní 

pravidla pro spolupráci rodičů a pedagogů. Schůze rodičů vycházejících žáků a jejich třídních 

učitelů se konala 20.1. 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. 
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V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 23 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 Univerzity J.A. Komenského v Praze. 

 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP: Během školního roku se  pracovníci školy zúčastnili různých školení, seminářů či kurzů  

( 20 800 ,-Kč) – 3 pracovníci prošli 5 školeními z oblasti legislativy, 8 pedagogů  8 semináři 

z oblasti ped. věd, 53 pracovníků získalo proškolení v První pomoci. 1 učitelka dokončila kurz 

primární logopedické prevence, 1 asistentka kurz pedagogiky a 1 vychovatelka doplňkové 

studium spec. ped. 

V oblasti ped. věd si doplňuje kvalifikaci 5 ped. pracovníků. 

 

POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 

    

    

1 personalistka, 1 
ředitelka,  1 hospodářka,   5x školení z oblasti právní a školské legislativy 

výchovný poradce   

metodik prevence   

environmentální 
koordinátor   2x enviromentální výchova 

ICT koordinátor    

8 pedagogů 
školení spec. ped. - autismus,  semináře – 
pedagogika, předmětová školení 

53 zaměstnanců kurz První pomoci 

1 asistentka  kurz pedagogiky - AP 

1 učitelku kurz Logopedické prevence 

1 vychovatelka studium spec.  pedagogiky V 317/2005 

5 učitelů studium pro doplnění kvalifikace 

  

  

  

 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

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

 ŠKOLNÍ PROJEKTY A AKCE ŠKOLY 
 

 viz příloha  
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I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 

  
V průběhu roku byly provedeny kontroly:  

 

5.5.2015 kontrola KHS – bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dodržování hygienických 

předpisů. 

22.6.2015 – kontrola  KÚÚK – BOZP 

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

nedostatky byly odstraněny. Nákup nových výškově stavitelných židlí do PC, na nové osvětlení 

zatím nemáme finanční prostředky, ale podali jsme žádost na KÚÚK. 

  

 J. Hospodaření školy 

               viz příloha      

           

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

ROZVOJOVÝ PROGRAM č.j. MŠMT – 1688/2015-1 Kompenzační pomůcky pro      
   žáky se zdravotním postižením   
 

 Super Talker – 11 000,- Kč 
 

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

 

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

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 

 Projekt pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 
 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny. 
 

 

Projekt financuje - Státní zemědělský intervenční 

fond. 

 

N. Spolupráce školy s organizacemi 
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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  

Speciálně pedagogické centrum pro řečově postižené v Měcholupech. 

Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz  

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

Asociace pomáhající lidem s autismem: www.apla-sc.info  

 

Odborná činnost  

Škola zabezpečuje studentům středních i vysokých škol dlouhodobé, krátkodobé i  

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

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

 

Pedagogické centrum v Mostě: www.pcul.cz 

Slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé učitelky zde předávají  

své zkušenosti jako lektorky.  

 

Zájmová činnost  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spcteplice.cz/
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s Městskou knihovnou: www.knihovnamost.cz  

 

Preventivní činnost  

Škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti v oblastech protidrogové prevence,  

prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému způsobu života:  

- „K“-centrum v Mostě  

- Městská policie Most  

- PPP Most  

- Policie ČR v Mostě  

- OHES v Mostě  

 

Profesní orientace žáků  

V oblasti profesní orientace žáků spolupracuje výchovná poradkyně se středními  

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

uplatnění našich žáků.  

V rámci této orientace spolupracuje škola:  

- ÚP Most  

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

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

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

 

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

 
V letošním roce nás sponzorovaly firmy:  

 

 Nadace Partnerství – Bioodpad, odpad plný živin – 3500,- Kč (lavičky) 

 

 Blesk Most externí disk (2119,-Kč, spotřební materiál 2812,-Kč) 
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Celkem  8 431,- Kč                        

 

Na školní pomůcky, učebnice a ostatní spotřební materiál bylo vydáno  492 282,10  ,- 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.  

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 31.8.2015 

Datum projednání  pedagogickou radou: dne 1.9.2015 

Datum schválení školskou radou: dne 9.9.2015 

      Mgr. Hana Slapničková 

      

 

 

PŘÍLOHA 
 
E. Výsledky vzdělávání – přehled 

 

 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy 

J. Hospodaření školy 
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J. Hospodaření školy 

 

    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 2014 
 

              Zařízení hospodařilo v roce 2014 s následujícím majetkem - stav k 31.12.2014 : 

        stavby 
     

43 894 256 Kč 

pozemky 
     

3 802 625 Kč 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od více než 7 000 Kč do 60 000 Kč ) 37 884 Kč 

samostatné hmotné movité věci a soubory hm. mov. věcí (od více než 40 000 Kč ) 1 841 765 Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek  (od více než 3 000 Kč do 40 000 Kč ) 5 919 954 Kč 

JDDHM+JDDNM v operativní evidenci (od 1 Kč do 2999,99 Kč + technické zhodnocení) 6 374 900 Kč 

kulturní předměty 
    

46 959 Kč 

materiál na skladě 
    

29 680 Kč 

finanční prostředky na běžném účtu včetně RF,IF a Fondu odměn 3 994 298 Kč 

finanční prostředky na běžném účtu FKSP 
  

67 536 Kč 

hotovost v pokladně 
   

12 822 Kč 

ceniny 
     

513 Kč 

        1) Výnosy         30 706 322 Kč 

        a) přijaté příspěvky a  dotace ze státního rozpočtu : 
 

25 442 926 Kč 

UZ 33 353 
 

platy 
  

18 374 
223 Kč 

 UZ 33 353 
 

odvody  
  

6 247 249 Kč 
 UZ 33 353 

 
FKSP 

  
183 744 Kč 

 UZ 33 353 
 

ONIV přímé 
 

408 299 Kč 
 

UZ 33 052 
 

zvýšení platů pracovníků regionálního 
školství 147 198 Kč 

 
UZ 33 051 

 

zvýšení platů ped.prac. regionálního 
školství 49 213 Kč 

 UZ 33 025 
 

kompenzační pomůcky 
 

33 000 Kč 
 

        

        b) přijaté příspěvky a  dotace z rozpočtu ÚSC : 
  

4 164 000 Kč 

UZ 00 000 
 

provozní dotace 
 

4 164 000 Kč 
 

        c) ostatní výnosy: 
    

1 099 396 Kč 

 

z 
toho: stravné ze školní jídelny 

 
448 464 Kč 

 

  

nájemné - byt školníka+třídy (u příležitosti 

voleb) 119 197 Kč 
 

  
poplatky za školní družinu 

 
3 980 Kč 

 

  

úroky a haléřová 
vyrovnání 

 
30 Kč 

 

  
nefinanční dary - věcné 

 
37 184 Kč 

 

  
přijaté náhrady škod kromě pojištoven 1 604 Kč 

 

  
za sběr papíru a plastových víček 4 454 Kč 

 

  
příspěvky na mzdy a odvody z ÚP 425 697 Kč 

 

  

čerpání  RF z ostatních 
titulů 

 
45 902 Kč 

 

  
čerpání fondu odměn 

 
7 462 Kč 

 

  
za pracovní sešity hrazené žáky 5 422 Kč 
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2) Náklady:         30 577 402 Kč 

  
z 
toho: spotřeba materiálu 

 
1 034 578 Kč 

 

  
spotřeba energie 

 
1 431 596 Kč 

 

  
opravy a udržování 

 
388 191 Kč 

 

  
cestovné 

  
4 698 Kč 

 

  
ostatní služby 

 
668 412 Kč 

 

  
mzdové náklady 

 

18 855 
750 Kč 

 

  
zákonné sociální pojištění 

 
6 399 282 Kč 

 

  
zákonné sociální náklady 

 
216 116 Kč 

 

  
jiné sociální pojištění 

 
78 998 Kč 

 

  
ostatní náklady z činnosti 

 
9 469 Kč 

 

  
odpisy dlouhodobého majetku 1 027 272 Kč 

 

  
náklady z drobného dl.majetku 463 040 Kč 

 

        

 

Vedlejší činnost škola nevykazuje, nemá ji ve zřizovací 
listině. 

  
Rozdělení kladného výsledku hospodaření : 128 920 Kč 

   

        Kladný výsledek hospodaření byl dosažen zejména díky úsporám v oblasti ostatních nákladů z činnosti 
(40 tis.Kč),kde se podařilo oproti očekávání pokrýt odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se 
ZP 

náhradním plněním, další úspory ve výši 24 tis.Kč vykazujeme v oblasti pořízení DDHM (speciální 

 vybavení pro školní kuchyň již bylo vyprodáno). 
    

        Další výzamnější úsporu (33 tis.Kč) vykazujeme z oblasti energií, zejména u odběru tepla, vzhledem k  

mimořádně teplému průběhu zimy. 
    

        Menší úsporu oproti finančnímu plánu (15 tis.Kč ) vykazujeme u ostatních služeb. 
 

        Výsledek hospodaření navrhujeme k přidělení do rezervního fondu. 
  

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

Stav k 1.1.2014 
 

685 739 Kč 
finanční 

krytí 
685 739 

Kč 
  Tvorba - příděl HV za rok 2013 127 362 Kč 

    Čerpání  - převod do IF -44 000 Kč 
    Stav k 

31.12.2014     769 101 Kč 
finanční 

krytí 
769 101 

Kč 
  Rezervní fond  - z ostatních titulů         

Stav k 1.1.2014 
 

8 062 Kč 
finanční 

krytí 8 062 Kč 
  Tvorba -  

  
37 840 Kč 

    Čerpání  -  
 

-45 902 Kč 
    Stav k 

31.12.2014     0 Kč 
finanční 

krytí 0 Kč 
  Investiční fond             

Stav k 1.1.2014 
 

9 103 Kč 
finanční 

krytí 9 103 Kč 
  Tvorba - odpisy z majetku     1 027 272 Kč  

    Tvorba- 
  

44 000 Kč 
    Čerpání - odvod zřizovateli -985 000 Kč 
    Čerpání - pořízení IM -56 989 Kč 
    

Stav k 31.12.2014   38 386 Kč 
finanční 

krytí 38 386 Kč     

Fond odměn             

Stav k 1.1.2014 
 

333 710 Kč 
finanční 

krytí 
333 710 

Kč 
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Tvorba -  
  

0 Kč 
    Čerpání -  

  
-7 462 Kč 

    
Stav k 31.12.2014   326 248 Kč 

finanční 
krytí 

326 248 
Kč     

FKSP               

Stav k 1.1.2014 
 

         76 184 Kč  
finanční 

krytí 58 315 Kč 
(dorovnání proběhlo v 
1/2014) 

Tvorba - ze mzdových prostředků        188 558 Kč  
    Čerpání - dle stanoveného plánu -      171 808 Kč  
    

Stav k 31.12.2014            92 934 Kč  
finanční 

krytí 67 536 Kč 
(dorovnání proběhlo v 
1/2015) 

                

        

        K datu 31.12.2014 byla provedena inventarizace veškerého majetku, žádné rozdíly nebyly zjištěny. 

Závěrečná inventarizační zpráva byla zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
 

        

        K datu 31.12.2014 nevykazujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
  

        Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 byla odeslána na Krajský 

úřad Ústeckého kraje dne 5.2.2015.  
    

        

        

        

        

        Zpracovala: Eva Píchová 
  

Mgr.Hana Slapničková 
 V Mostě dne : 10.5.2015 

  
      ředitelka školy 
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H. Údaje o školních aktivitách a 
prezentaci školy 

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