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Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2009/2010 
 

     Ředitelka Speciální základní školy ve Šluknově předkládá  výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2009/2010. 

 
Název a adresa školy, zařízení:  Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, 

                                                    příspěvková organizace, 

 

Sídlo organizace:                        407 77   Šluknov, Tyršova 710 

 

IČO:  65082478 

IZO:  600 232 449 

 

Charakteristika školy 

Od  01. 01. 1998 získala ZvŠ ve Šluknově právní subjektivitu. 

Od září  2003 – změna názvu na: Speciální školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 

Od října 2005 – změna názvu na: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková org.   

Speciální ZŠ vzdělává a vychovává žáky mentálně postižené. 

Ve školním roce 2009/2010 se na škole  vyučovalo v 6 třídách s 9 postupnými ročníky.  

Celkem: 51 žáků – Základní školy praktické  

              14 žáků  - Základní školy speciální   

                1žákyně-Přípravný stupeň pomocné školy  

Celkem: 66 žáků    

Od  01. 09. 1999  byl zřízen Kurz pomocné školy. 

Ve školním roce 2009/2010 pracovaly 2 kurzy PŠ, které navštěvovalo 10 klientů. 

Pracovalo rovněž 1 oddělení školní družiny. 

Třída(post.roč.)                                    Počet žáků                          Třídní učitelka 

Kurz pomocné školy I.                                          6                    pí. uč. Marcela Poláčková 

Kurz pomocné školy II.                                        4                    pí. uč. Bc.Zuzana Sedláková 

Pomocná třída   - 1.PT                                          5                    pí.uč.  Bc.Zuzana Sedláková 

                                                                                   asistentka pedagoga Jiřina Špicarová Černá 

                                                                                   asistent pedagoga Patrik Brož 

Pomocná třída – 2PT                                            6                    pí.uč. Nikola Kurucová 

                                                                                   asistentka pedagoga Zuzana Bradáčová 

   I. tř. ( 1 p.r.+ 3. p.r.)                    (2+6)              8                   pí. uč. Hana Vítková  

  II. tř. ( 2.p.r.+ 4.p.r. )                    (3+5)              8                   p. uč. Vít Steklý 

 III. tř. ( 5.p.r.+ 3.PT )                    (8+4)            12                   pí. uč. Milada Jahnová 

IV. tř. (6.p.r. )                                 (7)                  7                   p. uč. Jiří Svoboda 

  V. tř. (7.p.r. )                                 (10)             10                   pí. uč. Mgr.Jana Vlastníková    

VI . tř. (8.p.r. + 9.p.r.)                     (6 + 4)         10                   p.uč. Mgr. Rác Roman 

Přípravná třída                                                      1                   pí.uč. Bc. Zuzana Sedláková 

Bez třídnictví: druhý pracovní poměr – pí. Gabriela Hesseová –  

                        paní učitelka Johana Knollová 

Celkem k 30.9.2009:   51 žáků  + 14 žáků  + 1 přípravná třída  + 10 klientů KPŠ =  76+1 

Dojíždějících: ZŠ prakt.+ ZŠ spec.=  30 žáků tj. 45,45 % 

                       Kurz PŠ = 9 klientů tj. 90 % 

Z celkového počtu je:     43 chlapců  - 9 dívek, Kurz PŠ – 5 chlapců, 5 dívek 

Ve školní družině  zapsáno 14 žáků, vychovatelka pí. Gabriela Hesseová 

Vycházejících žáků – 11  -  z  toho :     do učebních oborů              7 

                                                               pokračování v SZŠ             3 

                                                               ukončení Pomocné školy    1  (Chráněné dílny )                                                                   

                                                               Kurz PŠ ukončil                  1 klient 

Výchovná poradkyně pí. Mgr. Jana Vlastníková 

Školní rok 2009/2010 dokončilo k 30.06.2010:  

                                                                    51 ZŠ prakt., 16 ZŠ spec., 1 přípr.třída – 68 žáků, 10 KPŠ 

Celkem k 30.6.2010:   51 žáků  + 16 žáků  + 1 přípravná třída  + 10 klientů KPŠ =  77+1 

ZŠ praktická(ZvŠ) ….. 51 žáků-27 žáků   I.stupeň 

                                                   24 žáků  II.stupeň 
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ZŠ spec.(Pomocná škola) ………. 16 žáků 

2 Kurzy PŠ……10 klientů 

Přípravný stupeň………  1 žák 

 
Učební plány školy 

Nový školský zákon č.561/2004 Sb.,562/2004 Sb., 563/2004 Sb., - platný od 1.1.2005. 

Ve  škole používáme:  

Vzdělávací program zvláštní školy – dobíhající obor 

Schválený MŠMT ČR č.j. 22 980/97 dne 20.06.1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu  § 39 

odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením- č.j. K-

260/07/01- 1., 2. p.r., 3.p.r., + 6., 7., 8.p.r.  

Od 1. 09. 2009- upravený: Školní  vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením- č.j. K-260/07/02.      

V pomocné třídě a v Kurzu pomocné školy používáme: 

Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy 

Schválený MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 jako učební dokument ve smyslu § 39, odst. 1 školského zákona. 

 

Individuální výuka  

11 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu. 

Integrovaní žáci: 6 

      
Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání 

 
Personální zabezpečení provozu – kvalifikace - způsobilost 

Pedagogičtí pracovníci: 

Monika Kadlecová, Mgr.Bc., ředitelka            UJEP PF –ÚL, spec. pedagogika,školský managment 

Jana Vlastníková, Mgr., učitelka                      SZŠ,TU PF Liberec-soc.péče, UJEP Ústí n/L-ped. způs., 

                                                                         VŠ HK soc.ped.,  TU PF Liberec - spec.ped., 

                                                                         studující-UHK PF – Výchovné poradenství 

Milada Jahnová,  učitelka,                                SŠ -vychovatelství 

Marcela Poláčková, učitelka                            SOU polygrafické s maturitou, UJEP ÚL -DPS, 

Roman Rác, Mgr., učitel                                  SPŠS,Spec.ped.pro učitele a vých.pracovníky,VŠJAK 

Hana Vítková, učitelka                                     SPgŠ- učitelství pro MŠ, Litoměřice, Kurz ped.pro vych. 

                                                                          studující UHK – učitelství pro I.stupeň ZŠ,  

Zuzana Sedláková Bc.,učitelka                         SPgŠ –učitelství pro MŠ,Ústí n/L, UJAK Pha-spec.ped.- 

                                                                          vychovatelství,studující UJAK Pha-spec.pedagogika-uč.  

Jiří Svoboda                                                      SZemŠ, Česká Lípa, TU PF Liberec-penitenciální péče  

Nikola Kurucová,učitelka                                 SZŠ Rumburk 

Patrik Brož,asistent pedagoga                           SOU-Jablonec n/Nisou, kurz asistent pedagoga 

Steklý Vít, učitel                                               SOU s maturitou Břeclav,studující UJEP PF učitelství      

                                                                           pro I.stupeň,  

Gabriela Hesseová, vychovatelka                     SOU s maturitou, Nový Bor 

Jiřina Špicarová Černá,asistentka pedagoga     Gymnázium Rumburk 

Statutární zástupce - paní Mgr. Jana Vlastníková 

Výchovný poradce –  paní Mgr. Jana Vlastníková 

Ostatní pracovníci:               

Růžena Pajchlová, hospodářka 

Danuše Hrobárová, školnice 

Helena Rácová, uklizečka 

Materiální zabezpečení provozu školy 

 

Speciální ZŠ má jednu školní budovu. 

V ní je umístěno 8 učeben, 1 školní družina, 5 odborných učeben ( školní kuchyňka, hudebna,  

2 dílny+ sklad materiálu na PV, učebna PC ), 3 kabinety a knihovna. 

Školní budova je po rekonstrukci-kolaudace byla provedena 29. 09. 1992. 

Opravy, úpravy ve školním roce 2009/2010: 

– oprava přístrojů: tiskárny, hasících přístrojů, piana, drobné opravy ÚT,oprava docházkových hodin, 

dveřníku,výměna jističů,kopírky  
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Stavební úpravy: 

běžná údržba – drobné údržbářské práce na škole 

oprava poškozeného plotu – pojistná událost – nový plot, včetně většiny zděných sloupků   

Plánované opravy: z nedostatku finančních prostředků nebylo možné provést. 

Použití fondů: 

Z rezervního fondu bylo použito: 36 tisíc Kč na posílení provozních nákladů 

Z investičního fondu bylo převedeno: 13 tis Kč – odvod z IF dle usnesení Rady ÚK 

Fond kulturních a sociálních  potřeb:  70 tis Kč –použití fondu dle platné směrnice 

Školní potřeby, školní pomůcky a učebnice byly pro žáky dodávány firmou DC TRADE Děčín. 

Sponzorské dary: 52 tis Kč – získání finančních a věcných prostředků na vylepšení technického zázemí školy  

( vybavení školní družiny, vybavení relaxačního koutku, vybavení pomocné třídy )-kancelářské potřeby 

( USB,xerograf. papír,tonery do tiskárny,šanony..), oblečení pro pěvecký kroužek,sportovní oblečení + šátky a 

korálky, CD rádio -  pro taneční kroužek, šatník a botník do sborovny, knihovna a skříňka na pomůcky-do 

knihovny, police a kuchyňský stůl – do školní kuchyňky,strunová sekačka, mechanický kartáč, elektrický ohřívač 

vody + připojení ohřívače, občerstvení pro žáky - organizace turnaje žáků v malé kopané, pro vystupující děti při 

Dni otevřených dveří …. 

Kompenzační a didaktické pomůcky-sponzorský dar pro pomocnou třídu– polohovací klín,Céčko-polohování na 

bok, polohování nohou, 
Přijímání a zařazování dětí 

Do ZŠ praktické (ZvŠ) bylo  vřazeno 5  žáků  - SPC v Rumburku, SPC Děčín,  MUDr. Kravcivová Česká Lípa, 

Do ZŠ speciální (PT) – SPC Rumburk , SPC Děčín -  3 žáci 

Do Kurzu PŠ – 0 klientů 

Zápis -  byl proveden podle pokynů MŠMT do 1. třídy  - byli zapsáni 2 žáci z toho 2 žáci - po odkladu školní 

docházky 

Od 01. 09. 1999 byl zřízen kurz pomocné školy, vřazováni jsou klienti  dle zákona č. 29/1984/Sb – metodický 

pokyn č.j. 19 096/97 – 24 k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou.  

Ve školním roce 2009/2010 – zřízeny dva  kurzy pomocné školy, které navštěvovalo 10 klientů.                                                                                                                

 

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů, celková situace 

Většina pedagogického sboru nemá potřebnou kvalifikaci pro vyučování na spec. školách.  

3 vyučující s plnou aprobací na Spec.školy,  

Kombinované studium -1 vyučující – mag. studium UJAK Praha – spec. pedagogika 

                                      1 vyučující – mag. studium UJEP Ústí n/L 

                                      1 vyučující – studium spec.ped. UHK PF 

 

Plnění učebních plánů a osnov 

Osnovy jsou plněny vyučujícími ve všech vyučovacích předmětech. 

 

Přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků školy 

     Všichni vyučující respektují mentální postižení žáků a individuelně pracují se žáky přiměřeným způsobem při 

vyučovací hodině. Žáci s kombinovaným ( sluchově ) postižením jsou dále individuelně vyučováni po vyučování, 

za pomoci asistenta pedagoga. 

Individuálně je rovněž prováděna řečová výchova – vyučují učitelé, kteří získali logopedické osvědčení. 

Využívání efekt. metod: např. znak do řeči, Genderova rovnost ve škole, orofaciální stimulace, atd.                       

 

     Mimoškolní a volnočasové aktivity 

a)   Zájmová činnost 

Ve školním roce 2009/2010 pracovalo na škole 5 zájmových kroužků. 

Kroužek pěvecký - (vedoucí pí. uč. Hana Vítková ) 

Kroužek uskutečnil několik zdařilých vystoupení v Domově důchodců a DPS, pro děti z MŠ. Podílel se na přípravě 

drobných dárků ( vánoce, Den matek, Den učitelů,MDŽ …) 

Kroužek taneční a pohybový – skupina ROMIX -    ( vedoucí pí.uč. Mgr. Jana Vlastníková ) 

Vystoupení dětí na akcích pořádaných městem Šluknov, školou…. 

Kroužek -  Anglický jazyk  -   ( vedoucí p.Patrik Brož ) 

Kroužek – Německý jazyk konverzace – ( vedoucí p. Jiří Svoboda ) 

Informatika – ( vedoucí p. Vít Steklý )  

Kroužek pěvecký a pohybový, výtvarný -  zapojení do projektu Múzické dílny ( artefiletika ),hudební – projekt 

Múzické dílny ( muzikoterapie )   

Zájmové kroužky byly u žáků velmi oblíbeny.   
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b)   Ostatní aktivity školy 

Škola se zapojovala do celookresních soutěží pro žáky  Speciálních škol.  

Sportovní: 

Organizace tradičního okresního turnaje v malé kopané  ve Šluknově  

V prosinci 09 – se ve škole uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj - školní kolo ve vybíjené mezi postupnými 

ročníky – na   druhém stupni ZŠ praktické 

                      - vánoční besídky s účastí rodičů 

Okresní soutěž – florbalový turnaje v České Kamenici 

Okresní soutěž – turnaj v sálové kopané v České Kamenici  

Okresní kolo SHM ve Varnsdorfu -  postup 1 žáka do krajského kola 

V rámci oslav –– Dětského dne - bohatý sportovní program, soutěže - stopovaná – po okolí Šluknova  

Pořádání celoškolního branného závodu-cvičení  

Účast na okresním branném závodě v Jiříkově  

Soutěž – zručnosti: 

Okresní soutěž PV  - chlapci „ Zlaté kladívko “ - Rumburk  

Okresní soutěž PV  - dívky „ Zlatá nitka „ - Děčín 

Výtvarná soutěž – Varnsdorf  -výtvarná soutěž žáků  speciálních škol a DOZP Ústeckého kraje. 

Přírodopisná  soutěž – Děčín  

červen 10 – školní výlety – žáci – zaměření na poznávání okolí Šluknova, Rumburka, Valdek, výlet ZOO – Děčín, 

poznávací výlet do Prahy, Liberce…. 

Ve škole se pravidelně pořádaly výstavky výtvarných prací žáků s tématikou –    

                                                                               vánoční, velikonoční, jarní, zimní, nebezpečí drog,  sportovní…..   

Celoškolské soutěže- výtvarná   - různá aktuální témata ( bezpečnost při cestě do školy, vánoce, zimní radovánky, 

velikonoce..) 

Uspořádání školního KARNEVALU pro děti a rodiče – včetně účasti v maskách, soutěže..) 

Vystoupení dětí – školní besídka ke Dni učitelů.                                

 

Účast na akcích  

 

Účast žáků na Hubertské jízdě a Majálesu- Šluknov 

Žáci se zúčastňovali výstav pořádaných kulturním střediskem ve Šluknově, 

mladší žáci navštěvovali dětská filmová představení- filmové pohádky v městském kině… 

Představení Divadélko úsměw – v hudebně -divadelní  představení pro žáky  

Účast dětí na vystoupeních  v Domově důchodců, MŠ – pěvecký a pohybový kroužek  

Účast dětí na vystoupeních    – pěvecký kroužek, taneční a pohybový kroužek skupina ROMIX 

Den bez úrazu – Bezpečné chování o prázdninách – získání „řidičského průkazu “ chodce, cyklisty – spolupráce 

s DDM Rumburk 

Spolupráce – se Soukromou školou G.P. – Dolní Poustevna 

Pravidelná účast na seminářích Prim.prevence soc.patolog. jevů,proškolování  aktuálních otázek  

Účast na poradách výchovného poradenství 

Pokračování spolupráce Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice-sledování akcí v síti  M.R.K.E.V -

environmentální výchova – p. Steklý - specializační studium . 

V rámci environmentální výchovy – exkurze – Správa  NP Českého Švýcarska – Krásná Lípa 

Pořádání Dne otevřených dveří – za hojné účasti rodičů a přátel školy. 

Pokračování v účasti   ELEKTROWIN – sběr el. odpadu. 

Teen Challenge – prezenční přednášky – Šluknov-(drogy, AIDS a vztahy, šikana…) 

Pravidelné proškolení zaměstnanců BOZP a PO. 

Proškolování učitelů školy „ Primární prevence drog. závislosti „ - aktuální problematika  

Plnění programu ŠPS – PRIPRE v jednotlivých třídách. Průběžná kontrola plnění Školní primární prevence – plán 

na školní rok 2009/2010 - během školního roku ve třídách. 

Pravidelná účast a spolupráce – Komise soc. právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov, MěÚ Rumburk 

Dostatečně bylo využíváno TV programů a videokazet, CD  jak výukových na PC, tak hudebních. 

Přednáška – probační a mediační služba – téma: agresivní chování. 

Besedy s Policií ČR – trestná činnost, drogy, nebezpečí – bezpečnost dětí,…... 

Spolupráce s DOMEM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA -ekopedagogika, metodické listy pro školy, odborné vzdělávací 

kurzy. 

Policie ČR –  beseda se žáky.  
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Projekty: 

Projekt „ Barvy duhy Evropy – Multikuturalita v životě dětí “  v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání 

v jazycích národnostních menšin a multikukturní výchovy pro rok 2009, č.j. 24842/2009-60. 

Projekt byl realizován do konce roku 2009. 

Práce na zadávání nových projektů, vyhledávání projektů –  

Podání projektu „Barvy duhy Evropy – Multikuturalita v životě dětí “ v rámci dotačního programu Podpora 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikukturní výchovy pro rok 2010 – nebyl schválen. 

Podání projektu – dotační program – Oblast prevence kriminality – Škola bez násilí – nebyl schválen. 

Projekt –Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010- název projektu: Bezpečná třída. 

Schválená dotace: 20.000,- Kč 

Cíle projektu:Odborné vzdělávání – proškolení celého pedagogického sboru 

                      Začlenění primární prevence do výuky 

                      Snížení výskytu šikany a trestné činnosti dětí a mládeže 

                      Materiální a technické vybavení pro práci školního metodika prevence 

                      Podpora spolupráce s odborníky 

Realizace projektu do konce roku 2010. 

Projekt…EU peníze do škol .. Operační program EU – Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost  ( OP VK ). 

Název projektu: Moderně a hravě 

Cíle projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. 

                       Metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy ped. pracovníků, tvorbou a následným používáním 

nových metodických pomůcek, učebních materiálů ve výuce bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky. 

                       Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělání bude 

podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa nebo zavedením programu primární prevence. 

Délka trvání: 30 měsíců ( 2013 ) 

Schválená dotace: 578 391,- Kč 

 

Projektové dny na škole: 

Co s odpady – třídění odpadu, ukládání odpadu – ochrana životního prostředí. 

Exkurze – skládka Rožany. 

Den ZEMĚ – průřez – různé národnosti, kultury, seznámení s tradicemi jednotlivých národů… 

Hasičský záchranný sbor ve Šluknově – návštěva, beseda s hasiči – ukázka způsobu hašení, záchranné akce.. 

 

Ve školním roce 2009/2010 pokračování práce Metodického sdružení – vedoucí pí. řed. Mgr. Monika Kadlecová +  

účast všech pedagogických pracovníků. 

Plán práce  byl zaměřen na problémy  a pomoc vyučujícím v JČ, Mat., zaměření na aktuální problémy speciální 

pedagogiky, úprava sešitů, práce s PC, dopravní výchova, řečová výchova, PRIPRE, práce s problémovými 

žáky,zaměření na průřezová témat v učebních plánech..  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání-vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – upravené 

vydání  č.j. K-260/07/02 – platnost od 1.4.2009. 

Zkušenosti se zavedením tohoto programu – vyhodnocování průběžně během školního roku.  

Koordinátor pí.řed. Mgr. Monika Kadlecová  + aktivní účast všech pedagogických pracovníků – především 

vyučujících v prvním, druhém,třetím a šestém, sedmém, osmém postupném ročníku.  

Příprava, práce na Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální – 

koordinátor pí. uč. Bc. Zuzana Sedláková. 

Zahájení ve školním roce 2010/2011 – 1. ročník a 7. ročník – ZŠ speciální. 

 

Další vzdělávání pedagogů 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají individuálně, studují pedagogickou literaturu, UN, zúčastňují se akcí 

pořádaných   PPP  Ústí n/L . 

Účast na seminářích - konferencích:    

Autogenní trénink pro děti – Česká Kamenice – 10x po 3 hodinách – 3 ped. 

Opravdu jsou horší? – Praha – 1 ped. 

Ekoateliér – Rumburk – vychovatelka školní družina 

Diagnostika třídních kolektivů – Teplice – 3x po 3 hodinách- 1 ped. 

Porada  metodiků prevence-Děčín-Poskytování dotací na programy prevence – 1 ped. 

Bakaláři – Školní matrika –  Ústí n/L – 1 prac. 

Konference rizikového chování- Ústí n/L – 1 ped. 

Kapradí 2009 – Litoměřice – 1 ped 
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Přírodní učebny ve školních zahradách – Krásná Lípa – 1 ped. 

Tandem-Jak realizovat Česko-Německé školní projekty – Krásná Lípa – 4 denní – 1 ped. 

Třída v krizi – Teplice – 2 ped 

Múzické dílny – Trmice – 3 semináře - 3 ped 

                                          Artefiletika 

                                          Muzikoterapie 

Ekoateliér – 100 inspirací – Rumburk – vychovatelka školní družina 

Komplexní řešení šablon – Děčín – 1 ped.  

Cvičení pro správné mluvení – Praha 

EU peníze školám – Ústí n/L – 1 ped. 

Školní metodik prevence – Rumburk – 1 ped. 

Diagnostika třídních kolektivů – Teplice – 3x po 3 hodinách- 1 ped. 

Bezpečí dítěte – Ústí nad Labem – 1 ped. 

Vzdělání 21 – Ústí nad Labem – 1 ped. 

Sebepoškozování – Rumburk – 1 ped. 

Vytváření, realizace MPP - Děčín                                                                                                                                                                                      

Pravidelná účast na seminářích Prim.prevence soc.patolog. jevů,proškolování  aktuálních otázek - školní metodik 

prevence – Rumburk  

Paní uč. Mgr. Vlastníková  - účast  na poradách výchovného poradenství – Rumburk 

Ředitelka školy se zúčastňovala aktuálních porad pro ředitele pořádaných KÚ Ústeckého kraje, odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Pravidelná účast – členka Komise školské a sociální právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov-soc.odbor 

Periodické proškolování zaměstnanců a ředitelky v BOZP a PO, besedy s paní doktorkou-seznámení zaměstnanců 

s prvky první pomoci při náhlých zdravotních potížích. 

Pedagogičtí pracovníci individuálně. prohlubovali své znalosti  práce na počítači  

Školení ostatních zaměstnanců: 

Paní hospodářka se zúčastňovala pravidelných porad  ekonomů na KÚ ÚK v Ústí n/L. 

Periodické proškolování správních zaměstnanců v BOZP a PO. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2009/2010 – 26.11.2009 - byla na škole provedena inspekce ČŠI. 

1.Byla provedena kontrola vedení dokumentace školy § 28 školského zákona, odst. 1 písm. b,c,d, a ost.2 – školní 

roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 

2.Byla provedena kontrola plnění povinností ředitele školy § 165 školského zákona, odst. 2 písm. a,c, e, – školní 

roky 2007/2008,2008/2009, 2009/2010. 

Zjištění: 

1.Škola vede dokumentaci i školní matriku v souladu s výše uvedeným ustanovením školského zákona. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 

2.Ředitelka školy rozhodovala o právech a povinnostech v oblasti státní správy v souladu s ustanoveními § 165 

odst. 2 písm. a, e, s výše uvedeným ustanovením školského zákona. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 

ČŠI v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání žáků s LMP – č.j. K-260/07/02 – dne 27.04.2010 

ČŠI doporučila po srovnávací analýze uvedeného dokumentu: 

Charakteristika školy v ŠVP – vybavení školy rozšířit o informace o technickém vybavení školy, které podporuje 

výuku a život ve škole – PC apod., není uvedeno zda je škola bezbariérová. Doplnit velikost pedagogického sboru 

a jeho odbornou kvalifikovanost. 

Charakteristika ŠVP - rozpracovat zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tj. se zdravotním 

postižením, se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. 

Učební osnovy – zpracovat učební osnovy – Informatika ve 4., 5., 6. ročníku, Přírodověda ve 4.ročníku 

Pravidla pro hodnocení žáků – nejsou stanovena kritéria pro hodnocení prospěchu. 

Doporučení ČŠI byla zapracována do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání-vzdělávání žáků 

s LMP – č.j. K-260/07/03.  

 

Přehled - výsledky výchovy a vzdělávání 

Problém záškoláctví byl projednáván individuálně s rodiči žáků a na Městském úřadě Šluknov – komise sociální – 

péče o dítě, soc. odbor Rumburk, Policie České republiky Šluknov. 

Zameškané hodiny Spec.ZŠ celkem: ZŠ prakt.  8.910  z toho   omluvené:  7.725        neomluvené:    1 185 

                                                           ZŠ spec.  3.079  z toho    omluvené:  2.958        neomluvené:       121 
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3 žáci  neklasifikováni z TV ( zdravotní důvody) 

2 žáci opakující ročník 

 

Prvky šikany mezi žáky byly zaznamenány vyučujícími již na prvním stupni ZŠ, řešeny individuálně. 

Přestupky byly projednávány s rodiči  a v komisi sociální – péče o dítě Městského úřadu ve Šluknově. 

Složitější případy na druhém stupni ZŠ byly řešeny opětně s rodiči, s DD Lipová, se SPC v Rumburku a 

v komisích Městského úřadu ve Šluknově, odbor sociálních věcí v Rumburku, Policií ČR. 

Spolupráce 

Ve školním roce 2009/2010 dále pokračovala dobrá spolupráce s MěÚ ve Šluknově, se spádovými ZŠ ve 

Šluknovském výběžku, se speciálními školami, se SPC a  PPP v Rumburku, SPC Děčín, s DD v Lipové, s DOZP 

Brtníky, Integrovaným centrem Dolní Poustevna, spolupráce se soukromou pomocnou školou  v Dolní Poustevně – 

(Soukromé školy Gabriely Pelechové) , spolupráce se SLŠ, SOŠ a SOU ve Šluknově ( vytváření podmínek pro 

vycházející žáky ), spolupráce s Úřadem práce v Rumburku, spolupráce s MŠ ve Šluknově …… 

( vystoupení žáků ), spolupráce s K-centrem Rumburk. 

Pravidelná  spolupráce – Komise soc. právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov, MěÚ Rumburk 

Prezentace školy: články - Šluknovské noviny,   regionální tisk, pravidelná aktualizace webových stránek   

( www.speczssluknov.cz). 

Den otevřených dveří- prezentace školy veřejnosti, vystoupení žáků, prohlídka školy s výkladem. 

Vystoupení žáků, soutěže. 

Rozvojový program pro rok 2009/2010, 2010/2011: 

a)    Inovace multikulturního průřezového tématu. Cílem průřezového tématu je seznámit žáky s rozmanitostí 

různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami a tím si uvědomit svoji vlastní identitu. 

Koordinace práce na přípravě ŠVP pro základní školu speciální, začlenění inkuzivního vzdělávání do ŠVP, reakce 

na individuální specifické vzdělávací potřeby žáků s ohledem na jejich zázemí. 

Zahájení vzdělávání žáků  dle Vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků 

v základní škole speciální  - od 1.9.2010. 

b)    Úzká spolupráce s regionálním projektem. Komunitní plánování, které je zaměřeno na soc. prevenci, 

zdravotně postižené a sociokulturní znevýhodněné skupiny. 

- Podpora čtenářské gramotnosti - navázání na realizovaný projekt. 

- Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 – Bezpečná třída – realizace projektu – 2010. 

c)     Sociálně právní poradenství pro pedagogy i rodiče, poradenství při ADD a ADHD pro pedagogy i rodiče. 

Zavedení pravidelných porad s terénními pracovníky – Město Šluknov. Pomoc při odbourávání záškoláctví a práci 

s nepřizpůsobivými  občany. 

d)    Výchovné poradenství při etopedických problémech pro pedagogy a rodiče.  

Metodik primární prevence – pravidelné besedy, účast na poradách – předávání poznatků členům pedagogického 

sboru. 

e)    Využívání efektivních metod vzdělávání – metoda globálního čtení, splývavé čtení, znak do řeči, arteterapii, 

muzikoterapii. 

Vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s autismem, komunikace v komunikačním systému VOKS 

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného 

postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999 

v platném znění.  

1)Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

2)Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

3)Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

4)Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

5)Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy: 0 

Školská rada 

Na základě zákona č.516/2004Sb,§ 167 – byla zřizovatelem ustanovena Školská rada. 

Školská rada na Speciální základní škole vykazuje  pravidelnou činnost. 

 

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 byla projednána a schválena všemi pedagogickými pracovníky na 

závěrečné pedagogické radě dne 30. 06. 2009. 

Schválena a odsouhlasena školkou radou dne 30. 08. 2009. 

Šluknov dne 09. 09. 2010 

                                                                                             Mgr. Bc. Monika Kadlecová  

                                                                                                       ředitelka školy   
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