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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
Jana Kohoutová –zvolena zákonnými zástupci žáků
Mgr. Ivana Žižková –zvolena ped. pracovníky
Mgr. Ilona Chromová –jmenována zřizovatelem
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Součásti školy
SOUČÁSTI ŠKOLY
1. ZŠ a ZŠ speciální

KAPACITA
celkem 320 žáků

2. Praktická škola dvouletá

28 žáků

3. Školní družina

30 žáků

4. Školní jídelna

110 jídel

5. 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, dovednost, schopnosti, postoje
a hodnoty získané základním vzděláním důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům
obsahově širší všeobecné vzdělání, nebo odborné vzdělání spojené s upevňováním jejich hodnotové
orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné
získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon
povolání nebo pracovní činnosti.
Škola též poskytuje vzdělávání žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením,
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
Dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se
zaměřením na různé oblasti.
Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům.
Škola má zřízeny všechny třídy podle § 16, odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., - školský zákon v platném
znění, pro žáky s mentálním postižením.

A.1 Charakteristika školy
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole 31 tříd, 2 oddělení ŠD.
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Na začátku školního roku bylo v ZŠS –74 žáků, v PS ZŠS – 7 dětí, v ZŠ 171 žáků a v PrŠ 20 žáků, celkem
272 žáků.
Stav na konci školního roku – 275 žáků.

ZŠ speciální:
13 tříd

82 žáků; 14 učitelů; 15 asistentů pedagoga

ZŠ:
14 tříd

171 žák; 18 učitelů; 1 asistent pedagoga

Praktická škola:
3 třídy

18 žák; 3 učitelé; 3 asistenti pedagoga

Školní družina:
2 oddělení

18 žáků; 2 vychovatelky;

Školní jídelna:

1,75 kuchařky

25 stravovaných žáků + 47 zaměstnanců

Přípravný stupeň ZŠS
1

5 žáků; 1 učitel; 2 asistenti pedagoga

Celkem ve 30 třídách na konci škol. roku bylo 275 žáků, které učilo 35 učitelů
+ 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 21 asistentů pedagoga.
Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 18 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; učebna NJ; 2 počítačové učebny; keramická dílna; šicí dílna; 3 dílny pro
práci se dřevem, kovem a plastem; snoezelen a relaxační učebna – masáže, cvičný byt pro výuku
práce v domácnosti.
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 a
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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 žáků s mentálním, smyslovým i tělesným
postižením (bezbariérový přístup - výtah, schodolez).

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, díl I. a díl II:. 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 je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV – upravené minimální
výstupy. 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.

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. Učivo je zpracováno podle RVP pro praktickou
školu dvouletou.

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
samostatnosti.
Naše školní družina nabízí:
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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 25 žáků a 47 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.

B. Přehled oborů vzdělávání
I. Základní škola speciální
Od 1.9.2010 Školní vzdělávací program pro ZŠS „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2010, dil I. a díl II; ŠVP
pro Přípravný stupeň ZŠS.
II. Základní škola
Školní vzdělávací program pro ZŠ „Slunce svítí všem“ ŠVP č.j.: 1/2011.
Od 1.1.2017 – Školní vzdělávací program pro ZŠ upravený pro žáky s LMP „Slunce svítí všem“
ŠVP č.j.: 1/2017
III. Praktická škola dvouletá
Od 1.9.2012 v 1. ročnících Školní vzdělávací program „Slunce svítí všem“ – ŠVP č.j.: 10/2012.
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C. Údaje o zaměstnancích školy
Stav k 30.6.2021
Pedagogičtí pracovníci- 61
VĚK
Do 25 let
Do 30 let
Do 35 let
Do 40 let
Do 45 let
Do 50 let
Do 55 let
Do 60 let
60 a více

POČET
0
1
3
7
15
2
11
15
7

Z TOHO ŽEN
0
1
3
7
15
2
10
15
6

Platové zařazení
PLATOVÁ TŘÍDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

POČET
0
0
0
0
0
0
0
22
1
0
4
31
3

Dosažená kvalifikace
VZDĚLÁNÍ
Střední pedagogické + kurz AP
Střední nepedagogické + kurz AP
DiS. - ergoterapeut
Bakalářské pedagogické
Magisterské pedagogické
PaedDr.
Ing. + DPS

POČET
4
14
3
5
32
1
2
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Nepedagogičtí pracovníci – 14 (personalistka, účetní, hospodářka, sekretářka
školník, 2 údržbáři, 5 uklízeček, 2 kuchařky)

VĚK
Do 25 let
Do 30 let
Do 35 let
Do 40 let
Do 45 let
Do 50 let
Do 55 let
Do 60 let
60 a více

POČET
0
0
0
0
0
2
3
3
6

Z TOHO ŽEN
0
0
0
0
0
2
3
3
3

Platové zařazení
PLATOVÁ TŘÍDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

POČET
0
5
1
1
2
2
0
2
1
0
0
0
0

D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ a Praktické školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ se konal dne 20. a 21. dubna 2021. Dostavilo se 12 žáků,
8 žáků bylo přijato k základnímu vzdělávání, 4 žákům byl dán odklad školní docházky na žádost
rodičů, doporučení lékaře a poradenského zařízení. Do přípravného stupně bylo přijato 8 žáků.
Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne 23.4.2021 a k dennímu studiu byli přijati 4 žáci.

10

D.1 Žáci s IVP ve školním roce 2020-2021:
Žáků s IVP celkem

52

(mentální postižení + jiné postižení nebo těžké mentální postižení - vzděláváni dle IVP)
Sluchově postižených

2

Zrakově postižených

1

Tělesné postižení

1

Autismus

33

Více vad

15

K těmto žákům = 21 asistentů pedagoga.
Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ 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. Zpracuje se PIRŽ (Plán individuálního rozvoje
žáka), v letošním roce se podle nich vzdělávali 3 žáci.

E. Výsledky vzdělávání – přehled
příloha - viz tabulky

E.1 Vycházející žáci:
Vzdělávání v ZŠ ukončilo 35 žáků, do odborných učilišť bylo přijato 19 žáků, z toho 3 žáci pokračují ve
vzdělávání v naší PrŠ, 5 žáků se zaeviduje na ÚP.
V Praktické škole dvouleté neukončil nikdo vzdělávání závěrečnou zkouškou.
8 žákům bylo prodlouženo základní vzdělávání a 7 žákům vzdělávání ve střední škole.
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Umístění žáků:
ŠKOLA
SŠTG a A Chomutov
SŠT Most
SPŠ a SŠGS Most, J. Palacha

POČET
3 žáci
2 žáci
11 žáků

Praktická škola Most

3 žáci

Registrace na ÚP Most

5 žáků

Mimo území ČR

2 žáci

F. Prevence a výchovná činnost
Během školního roku pracovala na škole 3 metodická sdružení – MS ZŠS pod vedením
pí.uč. Gregorové; MS 1.-5. ZŠ pod vedením pí.uč. Machové, a MS 6.-9. ZŠ + PŠ pod
vedením pí.uč. Čákové. MS se scházela pravidelně i operativně, projednávaly se úkoly
vyplývající z celoročních plánů především pedagogicko organizačního charakteru.
Metodické sdružení autismus pod vedením pí. uč. Jelínkové L.
Úvodní schůzka proběhla v srpnovém přípravném týdnu. Připomenula jsem kolegyním
zásady strukturovaného učení. Důraz byl kladen hlavně na vhodně sestavené denní režimy
a to tak, aby byly pro žáky přínosem a pomocí. Je důležité dobře posoudit úroveň žáka,
zda je schopný a rozumí piktogramům, fotogramům, nebo zda je nutné vytvořit režim
z reálných předmětů. Opět byla podtrhnuta důležitost alternativní komunikace a rozvoj
funkční komunikace. Připomenula jsem kolegyním používání náladovníků. Dále byly na
programu krizové plány – jejich aktualizace nebo vytvoření nového plánu. Kolegyním byla
nabídnuta možnost vytvořit IVP pro žáky s těžším postižením nebo pro nové žáky pomocí
programu „Edukačně hodnotící profil žáka“.
Během celého roku jsme na krátkých schůzkách konzultovaly individuální problémy nebo
výukové či behaviorální záležitosti jednotlivých žáků a snažily se najít vhodné východisko
z potíží některých žáků. Společně jsme konzultovaly možnosti distančního vzdělávání a
jeho možné způsoby.
Předmětová komise pracovních činností, kterou vede pí. uč. Šašková se scházela
pravidelně a řešila aktuální práce na školním pozemku.
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Hodnocení akcí pracovních činností za školní rok 2020/2021
Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie coronaviru) od 19.10 2020 byl upraven na
naší škole rozvrh hodin a byla vypuštěna výuka PV a PČ z důvodu nařízení vlády. Od 2.
listopadu 2020 byla vládou nařízena distanční výuka. Z tohoto důvodu byly akce Pč
plněny v omezeném rozsahu.
Vánoční výstavka probíhala od 14. 12 do 17. 12 ve vestibulu školy v nouzovém režimu.
Žáci se na výstavce střídali dle rozpisu, aby nedošlo k jejich slučování.
Práce na školní zahradě vykonávali učitelé i v době distanční výuky, za což jim patří velké
díky. Na stránkách Office - OneDrive byl vytvořen seznam prací, kam se učitelé zapisovali
a tím se usnadnila organizace potřebných prací.
Pod vedením p. uč. Průšové a Gregorové byl zveleben prostor pod okny dílen a
sborovny. Záhony byly odpleveleny, vyčištěny a průběžně doplněny a vysazeny okrasnými
rostlinami.
Hřiště bylo vyčištěno od listí, okolní plevel byl vystříkán rondapem - pod vedením p. uč
Štütz
Svah pod hřištěm – p. učitel Balvín i nadále likviduje křoviny, jejich kořeny a čistí svah
Prostor vedle vchodu do nářaďovny byl pod vedením p. učitelky Křížové zkulturněn, Do
dřevěné mašinky byly zasazeny nové květiny. (Hejtmánková, Smotlachová, Šufliarská)
U vchodu na zahradu a před skleník byly vysazeny květníky s okrasnými květinami (p. uč.
Šašková)
Prostor kolem grilu si vzala na starost p. uč. Tučková. V dílnách p. uč. Šašková vyrobila
dřevník do kterého se přerovnala hromada dříví. Zlikvidovaly se naházené větve upravila
se pergola s pnoucím břečťanem (p. uč. Hodková, Jelínková L. Koutná, Černá L, Frolíková,
Kalová a Sepešiová)
Okrasné zákoutí za skleníkem bylo vyčištěno a byl osazen květináč s okrasnými
rostlinami.
Zde pracovaly p. asistentky Humpoláková, Hrabáková)
Byly odpleveleny bylinkové záhony a vysazeny nové bylinky. (p. uč. Šašková, Hofferová)
„Bosá stezka“ a prostor kolem. Bosá stezka byla vyčištěna a odplevelena. Tuto práci
organizovala p. učitelka Jelínková Ivana a pracovali zde Drážková, Šufliarská, Nováková a
Šustrová
Byly vysazeny jiřiny a kany – p. uč. Šašková, Hrabáková, Humpoláková, které společně
s paní ředitelkou Slapničkovou je i nadále udržují, odplevelují a zalévají včetně záhonu
pivoněk
Záhony byly zryté, osázené a jsou pravidelně udržované.
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Všechny přístupové cesty byly vyčištěné, odplevelené a zametené.
Školní sběrová akce – také v letošním školním roce se naše škola zapojila do sběru papíru
a víček od PET lahví. Sběr byl odvezen 7.6.2021 (3080 kg papíru, 7 250 Kč).
Poděkování patří všem učitelům, asistentkám, vychovatelkám, kteří se aktivně podíleli
na akcích pracovních činností a na úpravě naší školní zahrady

F. 1 Výchovné poradenství:
Hodnocení činnosti výchovného poradenství za školní rok 2020/2021
V tomto školním roce byla činnost výchovného poradce ovlivněna mimořádnými
patřeními COVID -19 a nouzovým stavem.
Vycházející žáci nemohli navštívit vybraná učiliště v rámci dne otevřených dveří, nekonaly
se exkurze, neproběhl Sokrates – prezentační výstava středních škol v Ústeckém kraji.
S vycházejícími žáky bylo proto pracováno individuálně. Byly jim představeny vybrané
učební obory, zdůrazněny jejich klady a možnosti uplatnění v profesním životě. Žákům byl
rozdán Atlas školství, který jim rovněž pomohl zorientovat se v nabídce učebních oborů.
Až na několik výjimek si všichni žáci podali přihlášku do OU a byli přijati. I za těchto
nepříznivých podmínek se podařilo vycházející žáky přesvědčit a motivovat tak, že si
uvědomili důležitost dalšího vzdělávání pro jejich budoucí život.
Po celý školní rok bylo individuálně pracováno s jednotlivci i celými třídními kolektivy při
řešení přestupků proti školnímu řádu. V tomto školním roce bylo takovýchto přestupků
minimum..
Největší úsilí bylo věnováno spolupráci s rodiči, jejichž děti jsou žáky nižších tříd, a
chodily do školy nepravidelně, neměly potřebné pomůcky atd. Včasné podchycení
problému a jeho vyřešení usnadní práci pedagogům v budoucích letech. Bez spolupráce
rodičů a jejich odpovědnosti při výchově vlastních dětí je však úsilí učitelů marné.
Každý týden v době konzultačních hodin, kromě nouzového stavu, 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.
S žáky sedmých a osmých tříd bylo v červnu ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou
poradkyní provedeno šetření, jak si žáci představují svoji profesní orientaci. Cílem bylo
žákům nabídnout vhodné učební obory a nasměrovat je reálným směrem.
F. 2 Prevence sociálně patologických jevů:
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PLNĚNÍ PPP NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy,

Základní škola a Střední škola, Most,
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pro kterou platí tento
MPP
Jméno a příjmení
ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Jméno a příjmení
školního metodika
primární prevence RCH
Telefon
E-mail

Mgr. et Mgr. Věra Štičková

Jméno a příjmení
výchovného poradce
Telefon
E-mail

Mgr. Simona Průšová

Mgr. Hana Slapničková
476 703 181
slapnickova@specmo.cz

476 700 000
stickova@specmo.cz

476 700 000
prusova@specmo.cz

Použité zkratky: PP – primární prevence
RCH – rizikové chování

Základní škola
ZŠ speciální + PS ZŠS
Praktická škola
Celkem

Počet tříd
14
13+1
2
30

Počet žáků/studentů
170
82 + 5
18
275

Každý školní rok pedagogové naší základní i střední školy kladou při vzdělávání a
výchově žáků důraz nejen na prevenci nebezpečí RCH, ale také na potřebu formovat
každého žáka v morálně vyzrálého člověka, který disponuje empatií, kreativitou, zdravým
sebevědomím, schopností pozitivního hodnocení jiných a prosociálního chování v
osobních vztazích, nezdráhá se pomoci, dělá mu radost darování, dělení se, spolupracuje,
přátelí se v pravém slova smyslu, ctí etické hodnoty a rodinný život, přirozeně chrání
přírodu a životní prostředí. Netrpí xenofobií, rasismem, intolerancí a antisemitismem. Je
finančně gramotný, takže dokáže reálně zhodnotit své příjmy a potřeby výdajů. Všichni
pedagogičtí pracovníci individuálně navštěvovali školení, přednášky, vzdělávací akce a
konference vztahující se k problematice prevence RCH dětí a mládeže, s cílem osvojit si
nové metody nenásilného vedení žáků všech věkových kategorií k životu bez násilného
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chování a šikanování, bez sklonů k vandalismu a kriminalitě a užívání návykových látek,
k lhostejnosti k rizikovým „zábavám“ – gemblerství, netolismus, kiberšikana. Současně se
snažili nabýt nové informace při práci s žáky vykazující poruchy chovní.
Se začátkem letošního školního roku byli rodiče všech žáků informováni o rizicích
ohrožení zdraví nejen žáků ale také pedagogů ve škole v důsledku opakující se epidemie
nákazy COVID-19 a seznámeni s opatřeními, kterými se tato rizika budou minimalizovat.
V říjnu celonárodní situace epidemie nákazy COVID – 19 vyústila v uzavření škol,
prezenční výuku nahradilo distanční vzdělávání žáků. V naší škole se převážná část žáků
vzdělávala formou práce s pracovními listy a plněním písemných pokynů učitelů. Přesto
třídní učitelé řešili případy podezření na skryté záškoláctví a to v situacích, kdy si žáci
úkoly nevyzvedávali a rodiče posléze tvrdili, že netušili, že distanční výuka je povinná,
nebo vyzvednutou práci doma nevypracovali. Vybízeli proto rodiče žáků, aby doma se
svými dětmi spolupracovali a pomáhali jim v situacích, kdy ony nerozuměly pokynům
učitele a obávaly se je telefonicky kontaktovat s žádostí o pomoc. V situacích, kdy tř.
učitelé museli vést pohovory a výchovné komise s rodiči pro podezření na skryté
záškoláctví při distančním vzdělávání, snažili se je přesvědčit, že důsledným dozorem nad
vzděláváním svých dětí, dosáhnou jejich úspěšnějšího vstupu do dospělosti, se schopností
samostatného rozhodování vedoucího k spokojenějšímu životu. V listopadu po obnovení
prezenční výuky omezené o obecně oblíbené předměty žáků (Tv, SaZ, Hv, kroužky) v
rámci prevenci RCH, museli učitelé všech předmětů u žáků klást důraz především na
obnovení vnímání povinností spojených se vzděláváním a docházkou do školy. Protože se
situace s uzavřením škol opakovala také na jaře letošního školního roku, těžce obnovený
režim žáků se opět zhroutil. Přesto, po zavedení prezenční výuky v polovině dubna,
s ideou připravit žáky na povolání a podpořit jejich touhu po dalším vzdělávání, jim
učitelé nastiňovali k řešení problémy, se kterými se budou setkávat v běžném životě. Ve
všech oblastech, ve kterých žáci dosahovali úspěchu, je rozvíjeli a snažili se v nich
probudit chuť získávat další znalosti, vědomosti, um.
Informace rodičů o chování jejich dětí mimo školu či o vzniku problémů při jejich výchově,
pedagogům naopak pomáhaly při orientaci v nových rizicích, kterým jsou děti různého
věku vystaveny. Získali tak i poznatky o nebezpečích, kterým jsou naši žáci vystaveni
proto, že žijí v rizikových lokalitách města nebo se v nich ve volném čase pohybují.
Dle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikany ve školách a školských zařízeních - č.j. MSMT-21149/2016 byli žáci vedeni
k respektování autority učitele a k úctě instituce škola. Dávali žákům najevo, že
nepřiměřené chování k učitelům, které by mohlo být kvalifikováno jako postižitelný čin
„šikana učitele“, se v naší škole bude stíhat nekompromisně.
Tak jako v minulých letech se i letos i když omezeně žáci naší školy se zájmem účastnili
projektu "Složité životní situace". Sledovali projekce foto-seriálů a následně vyplňovali
dotazníky vyhotovené metodikem PP, které se k jednotlivým tématům vztahovaly.
Anonymní odpovědi žáků v dotaznících pak byly metodikem vyhodnoceny a prezentovány
na nástěnce PP a webových stránkách školy. Také tyto výsledky mnohdy poskytly cenné
informace o smýšlení žáků naší školy a jejich vnímání a vyhodnocování konkrétních
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životních situací. Výsledky budou využity při zpracování PP na naší škole pro příští školní
rok.
V období leden – březen žáci II. stupně zpracovávali v projektu „Kouření a já“
problematiku kouření dětí nebo jejich pasivního kouření v rodinách kuřáků. Zabývali se
také tématem rozšiřujících se forem elektronického kouření.
V květnu se uskutečnil projekt „Veselé zoubky“ vyhlášený společností dm.cz a zaměřený
na zubní hygienu nejmenších žáků – prvňáčků s cílem eliminovat riziko ohrožení zdraví
chrupu. Do tohoto projektu naší školu přihlásil školní metodik PP RCH.
Učitelé školy celoročně žákům poskytovali aktuální informace o možnostech
bezpečného trávení volného času v době omezeného pohybu v uzavřených prostorách i
na veřejnosti.
Prevenci RCH v oblasti stravování zajišťovali učitelé informacemi o potravinách, které
účinně podporují a zvyšují činnost imunitního systému těla.
Škola je zapojena do projektu „ Ovoce do škol“.
Výskyt rizikového chování ve školním roce 2020/2021
Pohovory s rodiči:
Z celkového počtu 12 pohovorů byly nejčastěji s rodiči řešeny problematicky omluvené
absence žáků, nedostatečné vybavení žáků základními školními pomůckami, prvotní
porušení školního řádu, zásad slušného chování a chování ke spolužákům. Dále se při
pohovorech řešily náznaky rizikového chování žáků (šikana, abnormální únava,
nedostatečná hygiena).
Výchovné komise (VK):
V letošním školním roce třídní učitelé vyvolaly 69 VK, ve kterých s v kombinaci řešila
nejčastěji častá absence problematicky omluvená nebo neomluvená.
Při VK se také v některých případech jednalo o agresi žáka vůči spolužákovi - spolužákům
nebo pedagogům, opakované odmítání plnění povinností žáka, neúctu k majetku školy či
spolužáků.

F. 3 Environmentální výchova:
HODNOCENÍ EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a zavření škol během školního roku se některé
naplánované aktivity nemohly uskutečnit.
Škola je zapojená v programu Škola pro udržitelný život.
Ve školním roce 2020/2021 se učitelé s žáky zapojili do těchto projektů a aktivit:
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Recyklohraní aneb ukliďme si svět
 Je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, zabývá se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení
 K recyklaci jsme v prosinci odevzdali 100 kg elektrozařízení, odepsané staré
počítače, 40 kg baterií.

Sbírej toner
 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt. Sbíráním prázdných tiskových kazet,
určených k renovaci, zajistíme peníze pro ústav mentálně postižených v Háji u
Duchcova.
 Odevzdali jsme 2 boxy naplněné tonery.

Živá zahrada
 Jde o dlouhodobou soutěž, ve které soutěžící sledují v daných termínech dvakrát
ročně (jaro, zima) výskyt vybraných druhů živočichů. Abychom získali titul Živá
zahrada, musíme z pozorování dostat celkem 50 bodů.
 Zimní a jarní pozorování uskutečnila třída 8. A s p. uč. Křížovou.

Zdravá
pětka

 Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého
stravování.
 V letošním školním roce jsme se do programu nezapojili.
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
 Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a mléčných
výrobků.
 V rámci těchto projektů žáci dostávali různé druhy ovoce a zeleniny, ovocná pitíčka
a mléko.
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Zachraňte zmatené plechovky!
 Do projektu se zapojili žáci třídy 5. A. Během školního roku splnili 4. úkoly.

Každá plechovka Bonduelle myslí jen na jedno: přinést vám čerstvou zeleninu, na které si
pochutnáte. Má toho doslova plnou hlavu. A když je pak prázdná, najednou neví, co se
sebou. Pokud jí s tím někdo nepomůže.
Proto teď ve spolupráci s 30 českými školami UČÍME DĚTI SPRÁVNĚ TŘÍDIT KOVY. Aby
prázdné plechovky znovu došly naplnění a mohly přinést radost zase dalším lidem.

Aktivity, které probíhaly během školního:
 Výtvarná soutěž Ptáci na krmítkách
Soutěže se zúčastnily třídy 2. AS, 5. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A.
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 Výtvarná a kreativní soutěž Podmořský svět
Soutěže se zúčastnily třídy 5. A, 8. A, p. učitelka Čáková.

 Výtvarná soutěž Pes – přítel člověka
Vzhledem k uzavření školy byla soutěž přesunuta na červen. Učitelé můžou své
práce ještě odevzdávat.

 Velká vánoční malovací soutěž
Žáci 5. A se zapojili do soutěže vyhlášené v rámci programu Živá zahrada.
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 Den stromů
Svátek stromů oslavili žáci 8. A vycházkou a poznáváním stromů na Šibeníku.

 Jarní paletka
Žáci 5. A využili krásný slunečný den a vydali se prohledat školní zahradu. Našli
hodně jarních kytiček, které nalepili na paletku.

 Ptačí hodinka 2021 – celorepublikové sčítání přezimujících ptáků na školní
zahradě.
Výsledky svého pozorování poslali žáci 8. A pod vedením p. uč. Křížové do České
ornitologické společnosti.
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Ekologicky zaměřené aktivity probíhající celý školní rok:
 Třídění odpadů ve třídách, učebnách a kancelářích – papír, plast.
 Třídění bioodpadu z kuchyně. Kompostování bioodpadu ze školní zahrady.
 Sběr plastových víček.
 Sběr starého papíru. /p. uč. Šašková/
 Sběr baterií, elektrospotřebičů a tonerů – Recyklohraní, Sbírej toner
 Péče o rostliny na chodbách školy - obstarávají starší žáci v hodinách pracovních
činností.
 Pěstování rostlin na školní zahradě a ve skleníku a péče o ně.
 Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy.
Pomůcky:
Pomůcky z kabinetu ekologické výchovy si mohou učitelé kdykoliv zapůjčit a využít
v různých předmětech (ČaS, P, Z, CH, Pč, F, Čj). K zapůjčení je: Pytel domácí květeny, Pytel
domácí zvířeny, Krabice ptáků zpěváků, Krabice energie, Krabice plazů a obojživelníků,
Karty stromů, Ptačí hlasy, Lesní čarování, Vodní čarování, Ekolínek, Ekopřírodověda,
přírodovědné knihy, pracovní listy a metodiky Les ve škole, o třídění odpadu, Sedm barev
duhy a další. Některé pomůcky si učitelé půjčovali během celého školního roku.
Závěr
Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovali v 6 ekologických programech Recyklohraní
aneb ukliďme si svět, Sbírej toner, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Živá zahrada,
Zachraňte zmatené plechovky.
Ve škole se uskutečnily čtyři výtvarné a kreativní soutěže: Ptáci na krmítkách, Podmořský
svět, Velká vánoční malovací soutěž, Pes – přítel člověka. Žáci pracovali v ekologických
aktivitách: Den stromů, Jarní paletka, Ptačí hodinka 2021.
Bohužel neproběhla spolupráce se ZŠS Litvínov, covidová situace nedovolila setkání.
Ve třídách třídíme papír a plast, na chodbě školy máme umístěný sběrný box na tonery,
elektrozařízení a baterie. Kompostujeme bioodpad ze školní kuchyně a školní zahrady.
Některé naplánované aktivity a projekty v ekologické výchově, vzhledem k pandemické
situaci, se neuskutečnily.
Poděkování patří p. učitelkám za odevzdané výtvarné práce do soutěže a zvláště pak paní
učitelce Křížové a žákům z 8. A a 5. A za aktivní plnění ekologických programů a aktivit,
jejich příspěvky obohatily webové stránky naší školy.

F.4 Informační a komunikační technologie:
Zpráva ICT koordinátora - školní rok 2020/2021
Stav IT k 31. 5. 2021
57 ks Stolních PC sestav
38 ks Notebooků
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2 ks Serverové stanice DELL
1 ks Serverová záložní stanice na replikace
76 ks iPadů Apple
4 ks Tablety LENOVO
20 ks tiskárny z toho 7 ks INEO v pronájmu od firmy Develop
Realizace ve školním roce 2020/2021
1. Nové IT vybavení:
- Zakoupení nového Firewallu Zyxell NSG100 pro přístup k Internetu
doménové sítě.
- Zakoupeny 3 ks iPady Apple (Jelínková I., Frolíková, Muchnová)
- Zakoupeno z finančních prostředků dotace MŠMT k Distanční výuce
celkem 15 ks notebooků, 28 ks iPadů Apple 128GB, 1 ks Dobíjecí stanice
pro iPady Apple
- Umístění Dobíjecí stanice pro iPady do Odborné učebny a tím umožnění
využívání 16 ks iPadů v jakékoli hodině i mimo Odbornou učebnu.
- Zakoupení a výměna zastaralých Access Pointů pro přístup k Wi-Fi.
Celkem zakoupeny 4 ks nových výkonnějších routerů Tp-Link Archer_C6
2. Prodloužen web hosting www.specmo.cz pro školní webové stránky.
3. Realizováno 11 x MS na téma využívání aplikací– Forms, Teams.
4. Nasazení a plné využívání aplikací Office 365 - Forms a Teams Office 365 i pro
potřeby Distanční výuky.
5. Realizováno 1 x MS na téma – využití aplikace Excel 2016.
6. Realizováno 2 x MS – Dobíjecí kufr pro iPady, dále obsluha a nastavení zabezpečení
iPadů.
7. Realizováno 2 x MS – obsluha, nastavení a zabezpečení iPadů Apple, používané
účty ID.
8. Poškozené, technicky zastaralé, nefunkční IT vybavení vyřazeno z evidence školy.
Vše ekologicky zlikvidováno pověřenou odbornou firmou.
9. Prováděn servis a údržba dle požadavků zapsaných v sešitě závad IT ve sborovně.
Licenční politika a SW:
V rámci smlouvy EES uzavřené prostřednictvím Ústeckého kraje se společností
SoftwareOne má škola zakoupený balíček softwaru Desktop Education, který obsahuje:
- Operační systém Windows ve formě upgradu včetně licencí k Microsoft serverům
- Kancelářský balík produktů Office Professional Plus včetně licence Windows 365
(dříve Office 365).
Tyto licence mají možnost využít pedagogové na domácím PC. Dále je prováděn
průběžný nákup výukových programů dle potřeb a požadavků. Výukové aplikace se
využívají i online.
Konstatování
Počítačové učebny PC1, PC2, Odborná učebna, Hudebna jsou efektivně využívány
v hodinách různých předmětů. učebna PC 1 byla využívána i v hodinách PČ pro práci na
řezacím plotru dle potřeb školy.
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Škola je hluboko pod standardem, co se týká vybavení tříd dataprojektory. Celkem z 29
tříd ZŠ je dataprojektor umístěn pouze ve 4 třídách.
Stále častěji dochází k poruchám komunikace sítě LAN a tím nefunkčnosti Internetu.
Řešení tohoto problému je v celkové modernizaci páteřní sítě na optickou a rozdělení sítě
LAN na více okruhů. Současná vedení sítě je již více než 15 let staré a nevyhovuje
současným technickým požadavkům na strukturu sítě LAN.
Díky Nouzovému stavu se více pedagogů osvojilo práci v systému Windows 365 (dříve
Office 365), čímž se výrazně zlepšila komunikace i sdílení dokumentů. Aplikace Teams se
začala plně využívat i při poradách On-line.
Zájmová činnost aktivity pro rozvíjení klíčových kompetencí:
V letošním školním roce pracovalo ve škole 12 zájmových aktivit.
Školní časopis – Školáčkův speciál, p.uč. Týnecká
Nouzový stav omezil i v letošním školním roce činnost redakce.
Vydali jsme v nepravidelných intervalech dvě čísla časopisu a dvakrát omalovánky,
doplňovačky a rébusy pro mladší spolužáky.
Pracovalo se elektronickou formou, kdy mi třídní kolektivy nebo Mgr. Lenka
Adámková posílali e-maily s aktualitami a děním na škole. Tato forma se osvědčila, takže
ji využívám i nadále.
V časopisech se objevily zábavné i naukové aktivity žáků, náměty pro zdravý životní
styl. Také nechyběly pranostiky, rébusy a vtipy. V červnovém čísle byly typy na výlety
v okolí Mostu a připomínka bezpečného chování o prázdninách.
V hledání zajímavostí a sestavování zábavných čísel pomohli žáci z PŠ2A. Také
pomohli s kompletováním časopisů a jejich roznášením.
Spoluprací s třídními kolektivy budu pokračovat i v příštím školním roce.
Pí. uč Bednárová pokračovala v aktivitě Dokážu to, Cílem bylo, hravou formou a
individuálním tempem a přístupem získat potřebné vědomosti a dovednosti z českého
jazyka a matematiky, motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům a zvýšit u nich
zájem o školu. Aktivita s názvem Dokážu to se z počátku školního roku velmi dobře
rozvíjela, žáci postupně úspěšně doháněli zameškané učivo nebo učivo, které jim dělalo
potíže. Dle Nařízení vlády ČR č. 112 byli ale od 2. 11. 2020 do 13. 11. 2020 převedeni do
distančního vzdělávání a to samé se pak konalo od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Následně byl
rozvrh hodin v souvislosti s Covidem upraven. Tím došlo k tomu, že aktivita byla značně
utlumena. Znovu jsme se začali scházet až v květnu.
Činnosti byly vedeny v souladu se ŠVP ,,Slunce svítí všem“, který je zpracovaný podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Sluníčko pod vedením p.as. Hejtmánkové a Smotlachové bylo určeno pro žáky speciální
školy a pracovalo podle plánu činností v oblasti hudební, výtvarné a pracovní. Cílem byla
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relaxace při různých činnostech, rozvíjení a upevňování kladných vztahů mezi dětmi,
upevňování sebeobslužných dovedností. Vzhledem k pandemii se žáci sešli jen několikrát.
Keramika pod vedením p.uč. Machové pracovala ve dvou skupinách. V letošním šk. roce
nám kvůli Covidu a zdravotním opatřením situace příliš nepřála a viděli jsme se pouze
v září, říjnu a listopadu. Přesto jsme se alespoň pár věcí naučili a několik výrobků vyrobili.
Žáci pracovali s keramickou hlínou. Poznali, jaké vlastnosti má keramická hlína a jaké
pracovní postupy je potřeba při práci s ní dodržovat. Naučili se, že musí pracovat pečlivě a
trpělivě, jinak se jim výrobek nepodaří. Přestali se bát ušpiněných rukou, způsobených
prací s ker. hlínou. Poznali, že výrobek z hlíny musí nejprve řádně uschnout a teprve poté
se může vypálit v ker. peci. Zjistili, že vypálené výrobky je potřeba ještě nabarvit glazurou
a znovu vypálit v peci. Naučili se spolupracovat a pomáhat jeden druhému.
Snoezelen – relaxace, terapie pod vedením p.uč. Frolíkové se zaměřil na žáky ZŠS, kteří
využívali snoezelenu ke zklidnění, relaxaci či pohybové stimulaci. Aktivita probíhala v
běžném režimu, tzn. několikrát týdně přibližně do 15. 10. 2020. Vzhledem k situaci
během pandemie a po zavedení protiepidemiologických opatření nebyl snoezelen
využíván v rámci volnočasové aktivity, ale spíše během výuky, kdy žáky doprovázel učitel
či třídní asistent pedagoga. I z toho důvodu jsme se snažili alespoň prostředí snoezelenu
tematicky nachystat tak, aby bylo pro všechny zúčastněné atraktivní, a nabídnout
rozptýlení a odreagování hlavně v době, kdy nebyla povolena výuka TV a HV.
Zaměřili jsme se především na dvě témata: Egypt a Indiáni. Opět měli žáci velkou
nabídku nových podnětů, zábavných ale také vzdělávacích činností a netradičních zážitků.
Podařilo se do snoezelenu během školního roku zakoupit i několik nových pomůcek,
zejména na rozvoj smyslového vnímání. Podle ohlasů žáků i pedagogů je snoezelen stále
oblíbený a často vyhledávaný.
Na zajištění a vedení aktivity snoezelen se podílely Mgr. Frolíková Lenka, Bc. Kalová
Kateřina, Hejtmánková Magdalena, Humpoláková Vendula, Smotlachová Světlana,
Sepešiová Barbora a Klímová Zuzana.
Pohádky - p.as. Hrabáková a Humpoláková, byly zaměřeny na rozvoj slovní zásoby,
seznámení žáků s knihami a čtením, a také poučení, jak by se žáci měli v některých
situacích zachovat. Dalším cílem bylo žáky alespoň ne chvilku zaujmout jinou formou –
vyprávěním, nežli IT technologiemi a odvrátit jejich pozornost od telefonu a počítače.
Naše činnost však byla ovlivněna proticovidovým opatřením.
Asia – mix p.uč. Balvín, z důvodu pandemie Covidu a plynoucí z nich zákazových opatření
se činnost zredukovala. V rámci tréninkové jednotky probíhal metodický nácvik
vybraných technik, jejich procvičování a rozbor použití při konkrétních situací. Důsledně
se vyžadovala pozitivní reakce na pokyny rozhodování. Vše se dělo při postupném
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zvyšování fyzické zátěže. Činnost aktivity byla také motivací při zklidňování kázeňských
problémů.
Klub zručných a dovedných rukou vedly p.uč. Průšová a Nekolová, splnil vytčené cíle
v plném rozsahu. Nenásilnou formou byl podporován přirozený pozitivní přístup
k ekologii, k tvořivému myšlení, smysluplnému trávení volného času, vzájemné
spolupráci, respektování názoru ostatních a schopnosti řešit problémové situace při práci
s nářadím a náčiním. Žáci se naučili přesazovat rostliny, rozmnožovat je, pečovat o
rostliny (zalévání, pletí) a manuální práci ve skleníku a na školním pozemku.
Vzhledem k nastalé situaci, ohledně pandemie koronaviru, byla činnost klubu na
nějaký čas pozastavena.
Školní čtenářský klub p.uč. Křížová vedla žáky k četbě a tím i k prohloubení čtenářské
gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro další vzdělávání, k rozvoji slovní
zásoby i představivosti. Během školního roku si žáci četli rozličná literární díla, z důvodu
pandemie nemohli žáci navštívit knihovnu, ani neproběhla soutěž o nejlepšího čtenáře.
Cílem bylo zdokonalovat se ve čtení, zvýšit u žáků zájem o četbu a literaturu a zažít radost
z přečtené knihy.
Mozaika p.uč Křížová; žáci pokračovali v práci se sklem ale i s korálky a kávovými zrny,
přičemž si rozvíjeli jemnou motoriku, představivost i trpělivost. Sklo se učili řezat a lámat
do požadovaných tvarů a následně pak vytvářeli dle vlastních návrhů mozaiky.
Všeználek p.as. Macalová, Koldová, Smotlachová – se zaměřily na rozvoj smyslového
vnímání, pohybových dovedností a tvořivost, přičemž využívali odborné učebny školy i
školní zahradu.
Hrátky se slovy – p.uč. Gregorová – V rámci této aktivity jsme se sešli se žáky pouze v září
a říjnu a pak až na konci května a v červnu. Mezitím došlo k mimořádným hygienickým
opatřením – COVID a také k dočasnému uzavření škol. Cílem aktivity bylo zlepšení úrovně
řečových a komunikačních dovedností. Prováděli jsme dechová cvičení, cvičení zrakové a
sluchové paměti a pozornosti, grafomotorická cvičení, cvičení fonematického sluchu,
rozvoj slovní zásoby a zlepšování výslovnosti. Hodně jsme se zaměřovali na komunikaci v
běžných sociálních situacích a na zlepšování úrovně čtení a čtení s porozuměním.
Přínosem byla možnost pracovat se žáky převážně individuálně a zábavnou formou. Tato
aktivita splnila v rámci výše uvedených omezených možností svůj účel pouze částečně.
Školní družina: i v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno
18 žáků; první oddělení pí.vych. Novákové navštěvovali žáci ZŠS i ZŠ a v druhé pí.vych.
Niklové žáci ZŠS s dg. autismus; Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační,
sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Žáci zde tráví velkou část
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volného času, proto je důležité, aby je pobyt v ŠD těšil, aby rozvíjeli své dovednosti a
znalosti. Dále schopnost se samostatně rozhodovat, vytvářet kladný vztah k přírodě a
umění. Vychovatelky vedly žáky k samostatnosti v sebeobsluze a praktických činnostech.
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 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¨
V letošním školním roce se z důvodu koronavirové krize nemohli konat oblíbené
společné akce (tkz. „ společné odpoledne“), které jsme pořádali vždy jednou za měsíc,
protože se musela zachovat homogenní skupina.
Paní vychovatelky využívají ke své práci i odborné učebny, snozzelen, kuchyňku, školní
hřiště a zahradu.
V letošním roce jsme se vzhledem k situaci nemohli zapojit ani do školních projektů.
Pouze vánoční výstavy jsme se zúčastnili, i když probíhala v nouzovém režimu.
Činnosti, akce a práce dětí ŠD jsou pravidelně i s fotografiemi zveřejňovány na webových
stránkách naší školy.
Paní vychovatelky velmi úzce spolupracují s učiteli žáků a také jejich rodiči. Spolupráce je
na velmi dobré úrovni.
Školní jídelna: ve školní jídelně se stravovalo v průměru 25 žáků a 47 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 2020 na další volební období. ŠR se sešla 2x během školního
roku, neřešila žádné problémy ani stížnosti ze strany rodičů.
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Rodiče: společná schůze rodičů a pedagogů školy se konala 15.9.2020 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 nekonala vzhledem k pandemii. Také nemohli rodiče navštívit
školu a účastnit se otevřeného vyučování.

DVPP: Během školního roku se pracovníci školy zúčastnili různých školení, seminářů či
kurzů
POČET
ZAMĚŘENÍ DVPP
7 pedagogů
1x vzdělávání - Dopravní výchova –
MDČR
2 pedagogové
1x Tvoříme s prožitkem
1 asistentka
1x vzdělávací proces - AP + učitel –
MŠMT
3 pedagogové
Úspěšnost ve vzdělávání – MŠMT
1 učitelka
Vývojová afázie – MŠMT
5 padagogů
Revize RVP - NPI
ředitelka
1x právní a školská legislativa –
sekretářka
MŠMT
1x činnost ČŠI
1x spisová služba -KÚÚK
výchovný poradce
metodik prevence
EV – 2 pedagogové
ICT koordinátor + ZŘ
16 – ZŠS + 18 – ZŠ + 2- ŠD
1 učitelka
1 AP
4 pedagogové

2 učitelé
5 pedagogů

1x seminář – ekologie v kostce
MŠMT
1x Microsoft – tablet ve výuce –
MŠMT
Microsoft – Forms, Educator,
Office, Teams
1x Distanční V – MŠMT
Studium pedagogiky – dokončeno,
Kurz znakové řeči
studium pro doplnění kvalifikace
1x Bc. – dokončeno, 1x Mgr. –
dokončeno, 1x Bc. – pokračuje, 1x
Mgr. - pokračuje
Kurz logopedie – MŠMT dokončeno
Spec ped. - UJEP
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V období nouzového stavu po uzavření škol se mnoho učitelů a asistentů zúčastňovalo
on-line webinářů pořádaných NPI, KÚÚK a jiných. ICT koordinátor provedl několik školení
v rámci ICT pro pedagogy.
V letošním školním roce vykonalo ped. praxi v naší škole celkem 31 žáků a studentů a to
z Vyšší odborné školy a Střední ped. školy v Mostě a Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad
Labem, Ped. fa. UHK, Inter Dact Most. Od VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě jsme získali opět
v letošním školním roce STATUT cvičné školy.
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

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol
V průběhu roku byly provedeny kontroly:
3.6.2021 – Hygiena – dodržování hygienických pravidel, kontrola testování zaměstnanců,
kontrola ve školní kuchyni a jídelně.
Kontrola proběhla v pořádku, nikde nebyly zjištěny závažné nedostatky.
J. Hospodaření školy
viz příloha

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Škola nebyla zapojena do žádných programů

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do DVPP v rámci celoživotního učení
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M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
 Projekt pro ZŠ a ZŠS


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

Projekt financuje - Státní zemědělský intervenční fond.

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:
www.zs-specialni-litvinov.cz/specialne-pedagogicke-centrum
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:
www.lzs-mecholupy.cz; spc@spc-chomutov.cz
Speciálně pedagogické centrum v Ústí nad Labem: www.spcusti.cz
Pedagogicko psychologická poradna v Mostě: www.pppuk.cz
Středisko výchovné péče v Mostě: DYÁDA, tel.: 476 704 017
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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 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,
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
- OSPOD Most
- 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.
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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.
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 více vadami 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.

V letošním roce nás sponzorovaly firmy:
 Severočeská teplárenská – finanční prostředky na pomůcky – 70 000,-Kč
 VOŠ, OA, SPgŠ a SZdr.Š, Most – finanční prostředky na pomůcky do TV – 2 000,-Kč
 BLANCO CZECHIA, S.R.O. – finanční prostředky na pomůcky - 15 000,- Kč
Datum zpracování zprávy: dne 31.8.2021
Datum projednání pedagogickou radou: dne 1.9.2021
Datum schválení školskou radou: dne 6.9.2021
Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy
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PŘÍLOHA
E. Výsledky vzdělávání – přehled
H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy
Soubor č. 1 - AKCE ŠKOLY
Soubor č. 2 – PROJEKTY ŠKOLY
Soubor č. 3 – AKTIVITY ŠKOLY

J. Hospodaření školy

33

34

