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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
 Název:      Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 

 

 Sídlo:      Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž  

 

 odloučené pracoviště   Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná782 

    Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Pavlákova 3942 

 Právní forma:     příspěvková organizace 

 

 IČO:       47935928 

 

 IZO:       600 025 608    

 

 Datová schránka:      fvzzn2t 

 

 Zřizovatel:     Zlínský kraj 

    tř. T. Bati 3792 

    761 90 Zlín  

 

 Ředitelka:                 Mgr. Ludmila Kočí  

 

 Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Ivana Baštincová, oblast školního vzdělávání 

Mgr. Jitka Jarmarová, oblast školního poradenství 

  

 Kontakt na školu:   adresa: F. Vančury 3695,76701 Kroměříž 

      e-mail: msazskm@msazskm.cz    

     www.msazskm.cz 

     tel. škola: 573 338 534, 774 342 237 

     tel. SPC:   774 342 238, 774 342 238 

 
pracovník pro informace:  

škola:      Mgr. Ivana Baštincová 

SPC:      Mgr. Jitka Jarmarová 

Datum založení školy:    1.  9. 1992  

    1.10. 2001 (změna zřizovatele: Zlínský kraj) 

Poslední aktualizace v síti:    1.  9. 2016   

 

Rada školy:    zřízena k 1.1.2018 

Členové školské rady :   Mgr. Daniela Hebnarová 

     Mgr. Zuzana Vaculovičová 

     paní Jana Štěrbová 
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f) Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury  
vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení s účinností: 

 

Činnost školy 
Nejvyšší povolený 

počet v oboru 
IZO 

Základní škola  

Obory vzdělání  

79-01-B Základní škola speciální 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

délka vzdělávání: 10 roků 0 měsíců 

 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01  Základní škola 

délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců 

 

 

 

 

68  

žáků 

 

30 žáků 

maximální kapacita 

všech oborů: 68 

108 020 860 

Mateřská škola  12 dětí 110 022 807 

Školní družina   45 účastníků 110 022 815 

Školní klub 12 účastníků 110 022 823 

Speciálně pedagogické centrum neuvádí se 110 022 831 

Školní jídelna - výdejna 75 obědů 150 007 761 

 

1. Základní škola a základní škola speciální 

- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje podle školních 

vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením s pomocí podpůrných a 

vyrovnávacích opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních 

pedagogických a organizačních opatřeních spojených se vzděláváním žáků stejného věku 

v běžných školách. 

Pro žáky může být zpracován individuální vzdělávací plán. Forma a obsah speciálního 

vzdělávání a míra podpůrných opatření v oblasti speciálně pedagogické podpory se stanoví 

podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb každého jednotlivého žáka. 

 

2. Mateřská škola 

- mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí se zdravotním postižením s cílem 

zabezpečit nezbytnou speciálně  pedagogickou a psychologickou podporu, rozvíjet aktivity a 

organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí i prohloubení výchovně vzdělávacího působení na 

děti. Terapeutické působení se  řídí  individuálním vzdělávacím plánem každého dítěte. Jeho 

tvorba vychází ze znalosti základní lékařské, speciálně pedagogické a psychologické 

diagnostiky a stanovené nejvyšší míry doporučených podpůrných terapeutických opatření 

v systému ucelené rehabilitace. 

 

4. Školní družina  
jsou formy zájmového vzdělávání pro žáky I. i II. stupně základní školy a organizují činnosti 

pro účastníky v pravidelné i nepravidelné docházce. Aktivity jsou zaměřeny především 

na relaxační, sportovní a vzdělávací činnosti. Důraz je kladen na praktické využití dovedností 

získaných ve škole a na  maximální možnou samostatnost i uplatnění v běžném životě. 
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5. Speciálně pedagogické centrum  

- poskytuje poradenské služby dětem, žákům  a studentům se zdravotním postižením a 

se zdravotním znevýhodněním ve školách a školských zařízeních, v rodinách a v zařízeních 

pečujících o tyto žáky. 

- zajišťuje připravenost dětí na školní docházku, zpracovává odborné podklady pro zařazení do 

škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření. 

- zajišťuje speciálně pedagogickou podporu při vzdělávání klientů se zdravotním postižením, 

kteří  jsou vzděláváni v běžných typech škol nebo jim byl stanoven jiný způsob plnění povinné 

školní docházky 

- vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby 

se zaměřením na řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků 

se zdravotním postižením, na zjištění individuálních předpokladů a vytvoření podmínek 

pro uplatňování schopností, nadání a začleňování do společnosti 

- poskytuje poradenství a metodické vedení pedagogickým pracovníkům všech typů škol i 

zákonným zástupcům klientů 

 

6. Školní jídelna-výdejna 

- v rámci zabezpečení školního stravování vydává obědy, které na základě smlouvy o školním 

stravování zajišťuje  školní jídelna Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Na Lindovce. 

Dovoz obědů do školy je zajištěn vozidlem Spolku Korálky Kroměříž, z. s.. 

 

Organizace výuky, specifika: 

Ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují souběžně dva pedagogové. Počet 

hodin věnovaný jednotlivým předmětům je dán učebním plánem školního vzdělávacího programu, 

který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Většina žáků školy je vzdělávána podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

Žáci základní školy mají výuku specifikovanou do tematických bloků nebo do vyučovacích 

jednotek ( 45 minut) s respektováním zásad psychohygieny a individuálního přístupu. Pro děti 

předškolního věku v mateřské škole je práce podle individuálního vzdělávacího plánu samozřejmou 

nezbytností.  

 

Nabídka speciálně pedagogické podpory: 

Somatopedická podpora 

1.  Zdravotní tělesná výchova  (povinný předmět) 

Rehabilitační tělesná výchova (povinný předmět) 

Zdravotní tělesná výchova – RHB plavání (nepovinný předmět) 

2. Individuální zdravotní tělesná výchova (integrace do předmětů, IVP) 

 Individuální rehabilitační tělesná výchova ( integrace do předmětů, IVP) 

 Metody práce:  

léčebná rehabilitace, reflexní lokomoce dle Vojty, Bobath koncept, senzomotorické stimulace na 

gymballech, overball terapie, myoskeletární techniky, synergetická reflexní terapie, bazální 

stimulace, polohování, nácvik využití kompenzačních pomůcek, cvičení na nářadí a náčiní - válce, 

úseče, žebřiny, trampolína, zvládání terénu pod vedením specializovaného fyzioterapeuta, plavání 

jako pravidelná hodina tělesné výchovy, rehabilitační plavání (včetně plavání pro imobilní) pod 

vedením certifikovaného učitele,canisterapie, hiporelaxace pod vedením specialistů 

spolupracujících se školou. 

Logopedická podpora  

1.    Individuální logopedická péče ( integrace do předmětu Český jazyk a literatura, IVP) 

-      náprava a rozvoj řeči, orofaciální stimulace, totální komunikace, znak do řeči, neverbální  

       komunikační systémy, VOKS, využívání komunikátorů  a výukových programů k práci  

      na počítači a iPadu 

2.   Komunikační a sociální dovednosti 
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-     rozvoj sociální komunikace, slovní zásoby, využití AAK 

 

Surdopedická podpora  
1.    Individuální surdopedická péče 

výuka ve znakové řeči, odezírání 

2.     Komunikační dovednosti 

        Verbální i neverbální rozvoj komunikace, odezírání, znaková řeč 

 

Tyflopedická podpora 

1.    Individuální tyflopedická péče   

smyslová stimulace, výuka Braillova písma, výuka psaní, PC s hlasovým výstupem 

2.    Prostorová orientace 

základy sebeobsluhy, trailling, 

 

Speciálně pedagogická podpora při PAS (poruchách autistického spektra)  

       TEECH program - strukturované učení, komunikační deníky, sociální scénáře,  

        procesuální schémata, pojmové deníky, lišty denního režimu a další pomůcky podle  

        individuálních potřeb jednotlivých dětí a žáků  

Doplňkové terapie 

Muzikoterapie  
-     činnosti individuální i skupinové, aktivní i receptivní postupy  

zpěv, hra na hudební nástroje, poslech hudby, tanec, zpěv a rytmické hry, bubnování pod 

vedením certifikovaného muzikoterapeuta 

Dramaterapie  

-     vyprávění textů, přednes básní, hraní divadla - techniky, které souvisí s procvičováním  

       paměti, zlepšováním soustředění  a zvýšením cílené pozornosti, ale především  pro řešení  

      sociálních vztahů, problémů se začleňováním a resocializací, nácviků sociálních rolí,  

      aktivaci  i relaxaci, rozvoji představivosti a fantazie, školní Divadelní soubor Korálek 

Snoezelen MSE terapie  

-     vytváří pocit pohody, uvolnění a zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje a probouzí  

       zájem, řídí a třídí podněty, navozuje pocit jistoty a bezpečí, podporuje socializaci a rozvoj  

      vztahů, přináší radost. Multifunkčně vybavené prostředí specializované multismyslové  

      místnosti umožňuje v době vyučování nejen intenzivní využití všech alternativních  

      terapeutických technik, ale slouží i jako podpůrné pedagogické prostředí k edukaci i  

      relaxaci. Psychorelaxační místnost, jako multismyslový stimulační prostor, slouží k  

       uvolnění a koncentraci, k navázání i rozvoji komunikace mezi dětmi a terapeutem, mezi  

      dítětem a jemu blízkými osobami. Místnost je vybavena vodním lůžkem, řadou  

      aktivačních a relaxačních pomůcek. Kombinací zrakových, sluchových, čichových,  

      chuťových a hmatových podnětů dochází k intenzivnímu působení na vnímání podnětů  

      všemi smysly. Psychorelaxační místnost – Snoezelen, je pravidelně využívána k  

      individuální i skupinové práci s dětmi a žáky. Je významnou možností další formy  

      vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra i těžkým zdravotním postižením.  

      Pomůcky pro psychorelaxační aktivity jsou využívány i při činnostech ve třídách. 

Portage  
speciální program se zaměřením především na intenzivní spolupráci s rodinami dětí 

předškolního věku (práce v edukačních skupinách i s jednotlivci, zaměřený na rozvoj psychiky 

podnětným prostředím, rozvoj grafomotoriky, motoricko-akusticko-optická cvičení a činnosti 

směřující k získání elementárních znalostí a dovedností, včetně přípravy na školní vzdělávání 

Hiporelaxace  
-      aktivity s využitím koně 

 

Canisterapie  

-       léčebná terapie s využitím canisterapeutického psa 
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II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Obory základního vzdělávání 

79-01-B základní škola   stupeň vzdělání: základy vzdělání 

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální      RVP ZŠ speciální  

forma vzdělávání: denní   délka vzdělávání: 10 roků 0 měsíců   

79-01-C základní škola   stupeň vzdělání: základní vzdělání 
2. 79-01-C/01  Základní škola  RVP ZV/LMP            

forma vzdělávání: denní   RVP ZV 

                                                                délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců 

 

Základní škola  

- Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVP ZV/LMP „Korálek ke 

korálku „ č.j. 760/2010 s platností od 1.9.2010 (aktualizovaný k 1.9.2012)  

je vypracován podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání RVP ZV – 

přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (VÚP 2005 ve znění 

pozdějších předpisů)a upraven jako školní vzdělávací program pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením. Škola se specializuje především na 

vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra 

(aktualizace 1.9.2012) 

- Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání s platností od 1. 9. 2016 podle  

dokumentu byli vzděláváni žáci 1. stupně ZŠ 

 

Základní škola speciální 

- Školní vzdělávací program základní školy speciální „Duhová pastelka“ díl I. 
č.j.:761/2010 platný od 1.9.2010  a  č.j. 1357/2016 platný od 1.9.2016 pro vzdělávání žáků se 

středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, zpracovány podle 

RVP ZŠ speciální ( VÚP 2008) 

- Školní vzdělávací program základní školy speciální „Duhová pastelka“ díl II. č.j.:  

1358/2016 pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami, platný od 1.9.2016 je zpracován podle RVP ZŠ speciální (VÚP 2008)   

 

Předškolní vzdělávání 

Školní vzdělávací program ,,Svět patří všem“ č.j. 1361/2017, platný od 1.9. 2017. Filozofií 

mateřské školy je vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí 

založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na individuální 

přístup ve výuce, komplexní péči ve smyslu ucelené rehabilitace, na výchovu v rodině a v úzké 

spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání. 

 

Zájmové vzdělávání 

- Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu “Učíme se poznávat svět“  č.j. 
758/2010  svým pojetím navazuje na obsah školních a rámcových vzdělávacích programů, 

pokračuje volenými činnostmi v rozvoji osobnosti dítěte a naplňování stanovených cílů. Je 

upraven jako školní vzdělávací program, pro který nebyl vydán RVP. Prostřednictvím 
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volnočasových aktivit dochází k využití poznatků ze školního vzdělávání v praktickém životě. 
 

Vzdělávací programy školy vyučované v roce 2017/2018 

 
Vzdělávací program Číslo jednací vzdělávacího 

programu 

Školní rok 2017/2018 

v ročnících                        žáků     

Základní škola speciální 
ŠVP „Duhová pastelka“ 1. díl 

č.j. 761/2010 a č.j. 1357/2016 

1.- 10. roč. 24 

Základní škola speciální 
ŠVP „Duhová pastelka“ 2. díl 

č.j. 1358/2016 

1.- 10. roč. 29 

Základní škola 
ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku 

č.j. 760/2010 

8.,9. roč. 3 

Základní škola RVP ZV 1.-5. ročník 9 

Mateřská škola 
ŠVP PV Svět patří všem  

č.j. 1361/2017 

- 11 

Zájmové vzdělávání 
ŠVP Učíme se poznávat svět 

č.j. 758/2010 

- 42 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 

 

III. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

 

3. 1   Obsahové zaměření 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) je školské poradenské zařízení, které zabezpečuje 

speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem/žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP) v procesu začlenění se do společnosti ve spolupráci s rodinou, školami, 

školskými zařízeními a dalšími odborníky.   

SPC je určeno pro děti/žáky s kombinací vad, mentálním postižením, tělesným postižením,   

autismem a poruchami autistického spektra. 

  

 

 

SPC poskytuje poradenské služby:  

- metodickou pomoc a vedení pedagogických pracovníků/zákonných zástupců ve školách a 

školských zařízeních, v rodinách a v zařízeních pečující o tyto děti/žáky,  

- ke zjištění individuálních předpokladů, vědomostí, dovedností a vytváření podmínek pro 

uplatňování schopností a začleňování do společnosti. 

 

 

         zajišťuje: 

- speciálně pedagogickou a psychologickou péči při výchovně vzdělávacím procesu,  jak v 

běžných třídách škol, tak ve speciálních třídách/školách a jiném způsobu plnění povinné 

školní docházky, 

- připravenost žáků na povinnou školní docházku, pravidelné posouzení SVP a odborné 

podklady pro zařazování dětí/žáků do škol a školských zařízení.  

 
 

3. 2  Personální zabezpečení 

Úvazek Profesionální zaměření 

              8 speciální pedagog  

0, 2 speciální pedagog – logoped 

              1 psycholog   

0, 4 psycholog   

0, 7 sociální pracovnice 

10, 3 CELKEM 
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3. 3  Oblast působnosti (region) 

 

Kroměřížsko, Vsetínsko, Zlínsko, Uherskohradišťsko  

(na žádost zákonných zástupců i jiný region – např. Přerovsko, Prostějovsko…..) 

Péči zajišťujeme dětem/žákům s SVP:  

– souběžné postižení více vadami  

– mentální postižení 

– tělesné postižení 

– s autismem 
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 Počty ujetých kilometrů pracovníky SPC při výjezdech za klienty 

  

Měsíc/rok Počet ujetých kilometrů 

Září  2017 1 030 

Říjen  1 121 

Listopad  1 560 

Prosinec    653 

Leden 2018 1 292 

Únor   824 

Březen  1 312 

Duben  1 854 

Květen  1 365 

Červen  1 238 

Celkem 12 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4  Materiální zabezpečení 

 

Poradenské služby SPC jsou poskytovány na 2 pracovištích: 

- Kroměříž, Pavlákova  3942 (budova Domova mládeže) 

- Valašské Meziříčí, Křižná 782 (budova Základní školy a Mateřské školy) 

Pracovníci SPC mají samostatné pracovny, které jsou využívány formou výpůjčky, vybaveny 

základním kancelářským nábytkem, odbornou literaturou, kompenzačními a didaktickými 

pomůckami. Každý pracovník má k dispozici vlastní notebook a iPad. Ke komunikaci jsou 

využívány čtyři mobilní telefony, funkční intranetová síť a multifunkční tiskárny. 

Výjezdy pracovníků SPC v regionu jsou realizovány hromadnými dopravními prostředky a dvěma 

služebními vozidly (pro region Vsetínsko a region Kroměřížsko, Zlínsko, Uherskohradišťsko a 

jiné).  
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Kroměříž, Pavlákova  3942 (budova Domova mládeže) 

 

 

 

Valašské Meziříčí, Křižná 782 (budova Základní školy a Mateřské školy) 

 

 

3. 5     Klienti, jimž byla poskytnuta péče v roce 2017/2018 

 počet 

mateřské školy 95 

mateřské školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 52 

přípravné třídy ZŠ 6 

základní školy 249 

základní  školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 279 

přípravné stupně ZŠ spec. 2 

střední školy, střední odborná učiliště 51 

střední školy, odborná učiliště, prakt. školy/třídy 
podle §16, odst.9 ŠZ 

59 

rodiny, školsky nezařazení 

intervence do 2 let 0 

v předškolním věku 21 

vzdělávaní podle § 42 ŠZ 6 

ostatní 0 

CELKEM 820 
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3.5.1  Přehled nově evidovaných klientů podle druhu zdravotního postižení, školského   

  zařazení a školsky nezařazených ( viz. pozn.) 

    

 I (2) * PŠV** § 42 MŠ MŠ/třídy  
 

podle §16, 

odst. 9 ŠZ   

ZŠ ZŠ/třídy 

 

podle§16, 

odst. 9 ŠZ     

SŠ, 

SOU  

SŠ, OU, 

PrŠ/třídy 

podle§16, 

odst. 9 ŠZ 

Zdravotní postižení    

mentální postižení - 3 - 1 3 10 19 1 2 

sluchové postižení - - - - - - - - - 

zrakové postižení - - - - - - - - - 

vady řeči - - - - - - - - - 

tělesné postižení  2  1  1 1   
s vývojovými poruchami 

učení 
- - - - - - - - - 

s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - - - - - 

s více vadami - 7 1 3 7 4 7 - 2 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

- 2  4 - 1 - - - 

autismus a PAS - 4 - 5 - 5 5 - 1 

celkem - 18 1 14 10 21 22 1 5 

 Přehled celkem: 92 

 
Pozn. školsky nezařazeni::  

*   I(2)          intervence do 2 let 

** PŠV        předškolní věk 

 

 

 

3.5.2  Počet klientů vyřazených z evidence v průběhu školního roku 2017/2018 

 

Archivace klientů SPC  Počet 30. 6. 2017 30. 6. 2018 Převedeno do 

archívu celkem: 

archív  825 913 88 
 

Ukončení péče na žádost zákonných zástupců z  důvodu: 

-   změna trvalého bydliště             0   

-   přeřazení do péče jiného školního poradenského zařízení (SPC, PPP)       0   

-   dovršení 26 let věku klienta             86 

- úmrtí                2  

 

 

3.5.3 Celkový počet evidovaných klientů k 30. 6. 2018 

 

Evidence klientů SPC na obou pracovištích 

řádná evidence na pracovišti Kroměříž  1079 

řádná evidence na pracovišti Valašské Meziříčí   364 

CELKEM  1443 
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3. 6       Přehled  dětí/ žáků  s  SVP  v běžných třídách škol  

             ( Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné) 

3.6.1 Údaje o počtech dětí/žáků podle druhu zdravotního postižení a školského zařazení 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  
    

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení 15 - 1 - 16 

sluchové postižení - - - -  

zrakové postižení - - - - 1 

vady řeči 2 - 5 - 7 

tělesné postižení 2 - 5 - 7 

s více vadami 10 3 11 - 24 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

6 1 7 - 14 

autismus a PAS 6 3 8 - 17 

celkem 41 7 38 - 86 

 

ZÁKLADNÍ   ŠKOLY  
   

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení 92 4 8 - 104 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči - - - - - 

tělesné postižení 1 1 7 - 9 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - 

s více vadami 27 9 25 - 61 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

1 - 4 - 5 

autismus a PAS 21 23 37 - 81 

celkem  142 37 81 - 260 
 

 

 

 

STŘEDNÍ  ŠKOLY 

   

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení 2 - 2 1 5 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči 1- - - - 1 
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tělesné postižení 5 5 6 1 17 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - 

s více vadami 6 2 3 - 11 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

1 - - - 1 

autismus a PAS 6 2 7 1 16 

celkem  21 9 18 3 51 

 

 

Celkový počet  dětí/žáků s SVP v běžných třídách mateřských, základních  a  středních škol 

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

 

celkem   397 

 

 

 

 

3.6.2 Údaje o počtech asistentů u dětí/žáků s SVP v běžných třídách škol podle druhu 

zdravotního postižení 
 

 

MATEŘSKÉ   ŠKOLY 
 

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení 8 - 1 - 9 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - 1 - 1 

vady řeči - - 1 - 1 

tělesné postižení 2 - 4 - 6 

s více vadami 3 3 7 - 13 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

3 1 7 - 11 

autismus a PAS 3 - 7 - 10 

celkem  19 4 28 - 45 

 

 

 

ZÁKLADNÍ    ŠKOLY  
   

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení 28 1 8 - 37 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči - - - - - 

tělesné postižení 1 - 5 - 6 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami - - - - - 
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chování 

s více vadami 189 6 4 - 28 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

- - 1 - 1 

autismus a PAS 22 13 30 - 65 

celkem  69 20 48 - 137 

 

 

STŘEDNÍ    ŠKOLY 

   

Zdravotní postižení   Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

Vsetínsko Jiné celkem 

mentální postižení - - - - - 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči - - - - - 

tělesné postižení - - - - - 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - 

s více vadami 1 - 4 - 5 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

- - - - - 

autismus a PAS 5 - 4 - 9 

celkem  6 - 8 - 14 

 
Celkový počet  asistentů  pedagoga  v  běžných třídách mateřských, základních a středních škol 

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

celkem   196 

 

 
 

3. 7 Individuální činnosti pracovníků SPC 

3.7.1  Speciálně pedagogická činnost 

Cílem speciálního pedagoga (psychoped, logoped, speciální pedagog se zaměřením na autismus) 

je poskytovat komplexní péči. 

 

Dětem/žákům s mentálním postižením a kombinací vad 

– provádí komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku ve spolupráci s ostatními 

pracovníky SPC, 

– poskytuje terapeutické služby, odborné konzultace a informace rodičům (zákonným 

zástupcům) a pedagogickým pracovníkům o základních dovednostech, vědomostech a 

návycích dětí od nejútlejšího věku, 

– zaměřuje se na profesionální orientaci žáků s SVP a sleduje možnosti jejich pracovního 

uplatnění, 
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– metodicky a názorně vede rodiče /zákonné zástupce, jak mohou hravou formou  vést své 

dítě v domácím prostředí, 

– využívá prvky bazální stimulace pro podporu všestranného vývoje u dětí s těžším 

zdravotním postižením, 

– doporučuje vhodné pomůcky a didaktické materiály, učebnice a pracovní listy, PC 

programy, odbornou literaturu, 

– realizuje vzdělávací akce,  

– podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů všestranného rozvoje 

dítěte/žáka ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci, pedagogy a asistenty pedagoga, 

– zajišťuje metodickou pomoc pedagogům a zákonným zástupcům dětí/žáků s SVP, 

vzdělávaných v běžných třídách mateřských, základních a středních škol, formou 

pozorování ve výuce, konzultací, rozhovorem se žáky a metodického vedení pedagogů, 

– zabezpečuje individuální výuku dětem v domácím prostředí, zařazených do vzdělávání žáků 

s hlubokým mentálním postižením. 

 

Dětem/žákům s vadami řeči 

- provádí diagnostiku zaměřenou na vady řeči,  

- zajišťuje individuální logopedickou péči a metodickou pomoc pedagogům a zákonným 

zástupcům dětí/žáků s SVP, vzdělávaných v běžném typu mateřské, základní a střední školy, 

- poskytuje konzultace rodičům/zákonným zástupcům a pedagogům, 

- podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů všestranného rozvoje 

dítěte/žáka ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci, pedagogy a asistenty, 

- doporučuje vhodné pomůcky a didaktické materiály, PC programy, odbornou literaturu, 

Logopedická péče je zaměřena na: 

- reedukaci,  

- narušené komunikační schopnosti a stimulaci mluvené řeči, 

- alternativní a augmentativní komunikaci jako náhradu mluvené řeči, 

- využívání obrázkového systému piktogramy a VOKS, 

- bazální stimulace, 

- orofaciální regulační terapii, 

- prvky dětské jógy. 

 

 

Dětem/žákům s tělesným postižením 

- podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů všestranného rozvoje 

dítěte/žáka ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci, pedagogy a asistenty pedagoga, 

- provádí průběžnou instruktáž rodičům/zákonným zástupcům a pedagogům k metodám a 

stimulacím, 

- doporučuje vhodné kompenzační pomůcky a odbornou literaturu,  

- konzultuje s rodiči/zákonnými zástupci a pedagogy s cílem dosáhnout vyššího stupně 

socializace dítěte/žáka, začlenění se do procesu vzdělávání, povolání i k následnému 

společenskému a pracovnímu zařazení. 
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Poskytuje podporu: 

-  rozvoje hrubé motoriky a pohybových dovedností 

-  úchopu předmětu, rozvoje hmatového vnímání a jemné motoriky 

-  všestranného rozvoje osobnosti, vnímání a kognitivního vývoje 

-  rozvoje grafomotorických dovedností  

-  sebeobslužných dovedností a sociálního vývoj 

-  samostatnosti pro využití v praktickém životě 

 

Dětem /žákům s autismem a poruchami autistického spektra  

- provádí diagnostiku zaměřenou na poruchy autistického spektra, 

– směřuje dítě/žáka k co největší možné míře samostatnosti a k co nejmenší závislosti na 

jiných, 

– podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů všestranného rozvoje 

dítěte/žáka ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci, pedagogy a asistenty, 

– zajišťuje nácvik sociálních dovedností z tematických okruhů komunikačních dovedností, 

emocí a jejich zvládání, interakcí s ostatními lidmi apod. v SPC, škole, zařízení či 

v domácím prostředí, 

– poskytuje konzultace rodičům/zákonným zástupcům a pedagogům s cílem dosáhnout 

vyššího stupně socializace dítěte, k průběhu vzdělávání a začlenění se do kolektivu, 

k přípravě na povolání a následnému pracovnímu zařazení, 

– sleduje zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte/žáka a poskytuje 

intervence v souladu s metodou strukturovaného učení. 

 

3.7.2   Pedagogicko psychologická činnost 

Náplní práce psychologa je provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického 

poradenství při řešení problémů ve výchovně vzdělávacím procesu dětí, žáků a klientů s SVP. 

- provádí psychologickou diagnostiku testovým materiálem a metodami vhodnými pro děti, 

žáky a klienty s SVP a odborné psychologické služby v oblasti profesionální orientace žáků  

s SVP 

- poskytuje krizové intervence individuální činností s klienty (ambulantně či v terénu) 

- ve spolupráci s ostatními pracovníky SPC se podílí na zpracování individuálního  

vzdělávacího  plánu a plánu všestranného rozvoje dítěte/žáka, 

- z realizovaných psychologických vyšetření sestavuje závěry pro odborné lékaře, OSSZ, 

OSPOD, Úřad práce, soudy, policii atd. 

- zaměřuje se na terapeutickou činnost, jak s klienty, tak rodiči/zákonnými zástupci, 

- pomáhá při řešení problémů v oblasti sociálních vztahů, 

- pravidelně konzultuje s pedagogy a asistenty pedagoga. 
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3.7.3    Činnost sociální pracovnice a sociálně - právní poradenství 

Náplní práce sociální pracovnice je vedení spisové dokumentace SPC a poskytování  
poradenské činnosti zákonným zástupcům/klientům  v oblasti  sociálně-právního poradenství. 

- zprostředkovává kontakt zákonných zástupců/klientů s pracovníky SPC, 

- zajišťuje komplexní spisovou službu, zasílání dokumentů – poštou, emailem, datovou 

schránkou, podle vnitřní směrnice vede evidenci veškeré došlé a odeslané pošty, 

- zodpovídá za dokumentaci osobních spisů klientů SPC, zachovává zásady ochrany a 

mlčenlivosti při práci s osobními údaji,  

- sleduje aktuální vyhlášky a předpisy týkající se sociální oblasti, 

- informuje zákonné zástupce/klienty a spolupracuje s nimi při vyřizování žádostí o příspěvky 

a kompenzační pomůcky. 

 
 

3.7.4   Činnosti speciálně pedagogického centra 

 

Individuální činnost   

Celkem 2235 

 v tom ambulantně 1111 

v terénu 1124 

 

 

Komplexní diagnostika 

Celkem 96 

 

 

Psychologická  diagnostika 

Celkem  135 

v tom  ambulantně 111 

v terénu 24 

 

 

Psychologická  intervence 

Celkem  95 

v tom  ambulantně 74 

v terénu 11 

 

 

Speciálně pedagogická diagnostika 

Celkem 196 

 v tom ambulantně 84 

v terénu 112 

 

 

Speciálně pedagogická  intervence 

Celkem 361 

v tom  ambulantně 236 

v terénu 125 
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Péče sociálního pracovníka 

Celkem 59 

v tom  ambulantně 59 

v terénu  

 

 

Zprávy a doporučení pro vzdělávací/výchovná opatření 

Celkem  800 

 

 

Služby pedagogickým pracovníků   

Celkem  1796 

v tom                               metodická podpora ŠPZ (PO) 

 

 

  

 

 

  

ambulantně 221 

v terénu 360 

jiné metodické konzultace a služby 

 

 ambulantně 558 

 v terénu 657 

 

 

 Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 

Celkem  1908 

v tom individuální 
 

 

  

 

 

  

ambulantně 1406 

v terénu 480 

       skupinové 

 

 ambulantně 3 

 v terénu 19 

 

 

Počty kontrolních komplexních vyšetření, speciálně pedagogických vyšetření,  vyhodnocení a 

posouzení speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) u dětí/žáků s LMR v běžných třídách 

mateřských, základních a středních školách, středních odborných učilištích a třídách/školách 

zřízených dle §16, odst.9. ŠZ.  

 

MŠ ZŠ 

 

 

SŠ, SOU 

Mateřské a 

základní 

školy/třídy 
zřízených dle §16, 

odst. 9 ŠZ  

SŠ, OU, PrŠ 
 školy/třídy 

podle §16, odst. 

9 ŠZ   

 

celkem 

25 73 

 

7 121 

 

26 
 

252 
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3.7.5 Údaje o počtech klientů s převažujícím 2. - 5. stupněm PO dle druhu zdravotního 

 postižení    

  

 Stupeň PO 

Zdravotní postižení   2 3 4 5 celkem 

mentální postižení - 151 45 6 202 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - --  

vady řeči 3 - 1 - 4 

tělesné postižení 5 12 3 - 20 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - 

s více vadami - 60 119 57 236 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

7 14 5 - 26 

autismus a PAS 14 103 11 2 130 

celkem  29 341 183 65 618 

 
 

 
3.7.6 Přehled vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením - § 42 ŠZ 
  

 

 

 

rok PŠD* 

 

druh zdravotního postižení              

 

platnost do 

 

1. 1. souběžné postižení více vadami 
( tělesné postižení,  hluboká ment. retardace) 

31.8.2020 

2 5. souběžné postižení více vadami 
( tělesné postižení,  hluboká ment. retardace)  

31.8.2020 

3 6. souběžné postižení více vadami 
( tělesné postižení,  hluboká ment. retardace)   

31.8.2019 

4 9. souběžné postižení více vadami 
( tělesné postižení, hluboká ment. retardace)    

31.8.2019 

Pozn: * povinná školní docházka 

 

 
 

3. 8. Pravidelná individuální speciálně pedagogická a psychologická  
 péče   
 
Pracovníci SPC poskytují dětem/žákům pravidelnou individuální speciálně pedagogickou péči, jak 

v předškolním, tak i ve školním věku, realizovánu v pracovnách SPC a zaměřenu na: 

- všestranný rozvoj osobnosti dítěte/žáka, rozvoj grafomotoriky, paměti a pozornosti… 

pohybových schopností a dovedností 

- nápravu hlásek,  rozvoj slovní zásoby a komunikaci, 

- využití  alternativní komunikace,  

- sociální nácviky, využití zásad metody strukturovaného učení s dodržováním základních 

principů individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace.   
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3.8.1 Přehled  dětí/žáků podle druhu zdravotního postižení, školského zařazení a školsky 

 nezařazených (viz. pozn*)    

 

Zdravotní 

postižení   

Kroměřížsko Uhersko 

hradišťsko  

a Zlínsko 

 Vsetínsko 

MŠ* ZŠ SŠ MŠ* ZŠ SŠ MŠ* ZŠ SŠ 

mentální postižení 8 3 - - - - - - - 

sluchové postižení - - - - - - - - - 

zrakové postižení - - - - - - - - - 

vady řeči 1 - - - - - - - - 

tělesné postižení - - - - - - - - - 

s vývojovými poruchami 

učení 
- - - - - - - - - 

s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - - - - - 

s více vadami 4 2 - - - - - - - 

SVP vyplývající ze zdr. 

stavu 

krátkodobého/dlouhodo

bého charakteru 

3 - - - - - - - - 

autismus a PAS 3 - - - 1 - - 1 - 

jiné ** - - - - - - - - - 

 

celkem 
24 1 1 

 26 

 
 

 

Pozn. *  MŠ a rodiny, školsky nezařazení (včasná intervence, předškolní věk, § 42) 

 

3. 9  Další vzdělávání pracovníků SPC  

Datum Název semináře 
Pořádající 

organizace Účast 

pracovníka 
Místo konání 

7.11. 2017 
Případová konference pro sociální 

pracovníky SPC a PPP 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 1 sociální prac. 

8.12.2017 
Metodická podpora  - maturitní zkouška – 

žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky 

NÚV 

Praha 
1 spec. ped 

11.4. 2018 
Workshop k výkazům o činnosti speciálně 

pedagogického centra 

NÚV 

Praha 
1 spec. ped 

16.4.2018 
Podpůrná opatření u žáků s poruchou 

autistického spektra  

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 4 spec. ped 
Brno 

14.5.2018 Seminář spisové služby KÚ Zlín 1 sociální prac. 
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18.5.2018 

Úpravy ŠVP pro žáky LMP s minimálními 

požadovanými obsahy a výstupy v rámci 

RVP ZV 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
 1 spec. ped 

24.- 26.5. 

2018 
11. Česká konference kognitivně 

behaviorální terapie 

Česká společnost 

KBT 

Kroměříž 

1 spec. ped. 

1 psycholog 

Průběžně 

během šk. 

roku 

2017/2018 

Čtenářská gramotnost 
Využití metody práce s iPadem ve výchově a 

vzdělávání dětí a žáků v oblasti čtenářské 

gramotnosti 

ZŠ a MŠ Kroměříž 

2 spec.ped. (projekt Šablony pro 

MŠ a ZŠ – Aktivity 

II/2.1) 

  
 

3.9.1 Interní vzdělávání pracovníků SPC  
 

Pracovníci SPC, pořádají vzájemná interní vzdělávání. Předávají si cenné zkušenosti a seznamují ostatní 

s obsahem seminářů, kterých se zúčastnili. Dochází tak k vzájemnému proškolování, hledání řešení a 

odpovědí k možným dotazům , a to nejen u začínajících pracovníků. Nedílnou součástí jsou vzájemné 

konzultace  k závěrům zpráv, doporučením ke vzdělávání a aktuálnímu řešení kazuistik. 

 

Datum Název semináře  Místo konání 
Počet 

hodin 

10.1.2018  Předškolní věk -  diagnostika, zvláštnosti věku, 

školní zralost, OŠD 

 SPC Kroměříž 
 3 

15.1.2018 Vzdělávání žáků s LMP-  IVP, učebnice, prac. 

listy, vyhodnocování PO 

 SPC Kroměříž 
 4 

18.1.2018 Žák s PAS – diagnostika, metody práce, AP  SPC Kroměříž  4 

 

23.1.2018 Vzdělávání žáků se  STMR a TMR  SPC Kroměříž  3 

 

14.3.2018 Přístup k dítěti s PAS“ 

(uplatnění metody strukt.učení, zjištění akt. 

úrovně porozumění  

 SPC Kroměříž 

 4 

30.5.2018 Problémové chování u žáků s PAS.  SPC Kroměříž  4 

 

  

3. 10       Spolupráce s dalšími institucemi,  pracovní  setkání, akce,  

       workshopy a projekty ve školním roce 2017/2018 

Termín Název akce 
Pořádající 

organizace 

Místo 

konání 

7.9.2017.  Jednání pracovní skupiny k intervenčnímu 

standardu pro SPC   

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

21.9. 2017 Setkání pracovníků SPC AP SPC Praha 

 

3.10.2017 
Pracovní setkání poskytovatelů sociálních 

služeb města Kroměříž 
MěÚ Kroměříž   Kroměříž 

4.10.2017 Setkání vedoucích krajských metodiků  

 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

5.10. 2017 Pracovní setkání k vytvoření sítě Center kolegiální PdF UP Olomouc Olomouc 
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podpory   (projekt APIV) 

9.10.2017  Jednání vedoucích pracovníků SPC 

 

NÚV Praha 
Praha 

18.10.2017 Setkání pracovníků SPC Zlínského kraje a NÚV 

Praha – PhDr. Janou Zapletalovou  

NÚV Praha 

(projekt KIPR) Kroměříž 

2.- 3.11. 

2017 

Odborný workshop pracovníků AP SPC určený 

vybraným členům AP SPC 

PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) 

AP SPC 
Olomouc 

7.11. 2017 Setkání pracovníků školských poradenských 

zařízení a Odboru školství, mládeže a sportu 

Zlínského kraje  

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

15.11.2017 Jednání vedoucích pracovních skupin 

PPP+SPC k Intervenčnímu standardu 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) Praha 

22.11.2017 Setkání  účastníků projektu CKP PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) 

Kroměříž 

23. – 24.11. 

2017 

Psychologická diagnostika - konference FSS MU Brno 
Brno 

30.11.2017 Setkání s metodiky v zapojených školách 

s metodiky ŠPZ projektu KIPR 

NÚV Praha 

(projekt KIPR 
Kyjov 

13.12.2017 Krajská konference o diskriminaci osob se 

zdravotním postižením 

KÚ Zlín 
Zlín 

10.1.2018 Pracovní setkání zástupců ŠPZ 

k procedurálnímu standardu 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Brno 

10.1.2018 Setkání  účastníků projektu CKP PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) 

Kroměříž 

23.1.2018 Setkání vedoucích krajských metodiků  

 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

31.1.2018 Jednání vedoucích pracovních skupin 

PPP+SPC k Intervenčnímu standardu 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

6.2.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – pracovní skupina Rodiny s dětmi 
MÚ Kroměříž 

Kroměříž 

7.2.2018 Setkání  účastníků projektu CKP PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) 

Kroměříž 

12.2.2018 Jednání vedoucích pracovníků SPC NÚV Praha Praha 

 

26.2.2018 
Setkání k tématu sociálně vyloučené lokality 

v Kroměříži 
MěÚ Kroměříž   Kroměříž 

13.3.2018 Jednání vedoucích pracovních skupin 

k Intervenčnímu standardu 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

14.3.2018 Pracovní setkání ředitelů, vedoucích SPC a 

zástupců KrÚ Zlínského kraje 

NÚV Praha 

(projekt KIPR 
Zlín 

20.3.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – pracovní skupina Rodiny s dětmi 
MěÚ Kroměříž   Kroměříž 

23.-24.3. 

2018 

Odborný workshop pracovníků AP SPC 

s tématem Revize katalogů podpůrných 

opatření - MP 

PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) 

Dlouhé 

Stráně 

5.4.2018 Jednání vedoucích pracovníků SPC NÚV Praha Praha 
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18.4.2018 Kazuistický seminář – Doporučení ŠPZ pro MŠ NÚV Praha 

(projekt KIPR 
Zlín 

17.4.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – pracovní skupina Osoby se 

zdravotním postižením 

MěÚ Kroměříž   Kroměříž 

3.5.2018 Jednání vedoucích pracovních skupin 

PPP+SPC k Intervenčnímu standardu 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

11.-12.5. 

2018 

Odborný workshop pracovníků AP SPC 

s tématem Revize katalogů podpůrných 

opatření - MP 

PdF UP Olomouc 

(projekt APIV) )+ 

AP SPC 

Dlouhé 

Stráně 

16.5.2018 Kazuistický seminář – Doporučení ŠPZ pro ZŠ NÚV Praha 

(projekt KIPR 

Valašské 

Meziříčí 

16.5.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – veřejné setkání  
MěÚ Kroměříž   Kroměříž 

25.-27.5. 

2018 

Setkání metodiků projektu KIPR s pracovníky 

SPC 

NÚV Praha 

(projekt KIPR) )+ 

AP SPC 

Špičák u 

Železné 

Rudy 

1.-3.6.2018 Setkání vedoucích krajských metodiků  

Pracovní setkání metodiků IS  

NÚV Praha 

(projekt KIPR) 
Praha 

4.6.2018 Pracovní setkání speciálních  pedagogů – 

metodiků KIPRu a  pracovníků ŠPZ 

NÚV Praha 

(projekt KIPR 

Valašské 

Meziříčí 

6.6. 2018 Setkání  účastníků projektu CKP s pedagogy 

„Montesorri 

PdF UP Olomouc 
(projekt APIV) Kroměříž 

13.6.2018 Kazuistický seminář – Doporučení ŠPZ pro SŠ 

a školy zřízené dle §16 ŠZ 

NÚV Praha 

(projekt KIPR 
 Kroměříž 

26.6.2018 Jednání vedoucích pracovníků SPC NÚV Praha Praha 

 

 

 

 

3.10.1  Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ( AP SPC ) 

V letošním školním roce jsme se zúčastnili v rámci AP SPC těchto akcí a pracovních setkání: 

 

21. 9. 2017  

Celostátní setkání pracovníků SPC a volební sněm (Praha) 

Program: 

- Aktuální změny ve školské legislativě a její dopady na vzdělávání žáků z pohledu ředitelů 

škol  

- Informace ČŠI  

- Společné vzdělávání z pohledu veřejného ochránce práv  

- Vystoupení MŠMT 

- Situace v PPP 

- Informace o projektech UP Olomouc 

 
 

25. -  27. 5. 2018 
Setkání metodiků projektu KIPR a pracovníků SPC (Špičák u Železné Rudy) 

Program: 
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- Aktuální informace o projektu KIPR  

- Intervenční standard 

- Personální situace v SPC a optimální personální zabezpečení  (stanovení počtu klientů na 

pracovníka) 

- Zkušenost s elektronickým formulářem 

- Informace z kazuistických seminářů v krajích  

- Případové konference v krajích 

 

 

  

3.10.2.   Zapojení pracovníků SPC do projektů 

 

 Projekt KIPR ( Kvalita – Inkluze – Podpora - Rozvoj) 

 (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584, Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání 

Praha) 

 

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a má vzhledem ke svému 

systémovému zaměření příležitost komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny. 

Poskytuje poradenskému systému podporu, prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňuje  pracovníkům vstupovat do veškerých 

probíhajících kroků a vyhodnocuje probíhající změny  

- pracovník SPC má v projektu KIPR pozici vedoucího metodika pro Zlínský kraj. 

Pravidelně se účastní pracovních setkání v Praze, realizuje kazuistické semináře pro 

pracovníky ŠPZ Zlínského kraje k Doporučení ke vzdělání, je pověřen komunikací s 

pracovníky ŠPZ a dalšími krajskými metodiky Zlínského kraje. Společně se podílí na 

tvorbě a připomínkování standardů, ověřování zpracovaných materiálů, poskytuje 

aktuální informace realizačnímu týmu atd. 

 

- 3 pracovníci SPC jsou členy pracovní skupiny „více vad“ a autoři Intervenčního 

standardu. 
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 „ Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky  se 

speciálními vzdělávacími potřebami „ CZ.1.07/1.2.08/04.0006“                              (Realizátor: 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž,  F. Vančury 3695, 767 

01 Kroměříž)    

      
 Realizace  5. roku udržitelnosti projektu : 

- konzultace se zákonnými zástupci 

- zapůjčování didaktických pomůcek, výukových materiálů a studijních zdrojů vytvořených 

v rámci projektu pedagogům (výstupy byly zaměřeny na podporu vzdělávání dětí a žáků 

s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“ (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021), 

 (nositelem je Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci) 

 

- v rámci tohoto projektu původní autoři, mezi nimiž jsou pracovníci našeho SPC, 
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přepracovávají jednotlivé části  Katalogu podpůrných opatření, v souladu nejen s 

aktuálně nastavenou legislativou, ale i s nejnovějšími vědeckými poznatky. Nově bude 

zpracována i část pro podporu žáků s poruchami učení a chování a dále metodika aplikace 

podpůrných opatření v mateřských školách. 

- součástí aktivit výše zmíněného projektu je vybudování platformy pro pravidelné 

setkávání pedagogických pracovníků škol umožňující výměnu zkušeností nad otázkami 

společného vzdělávání: 

- Centra kolegiální podpory (CKP) vznikla v listopadu 2017 na šesti školách v pěti 

krajích České republiky a měla by fungovat 3 roky.  

 Jedním z nich je i CKP na ZŠ Oskol, Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž. 

Vedoucím metodikem je pracovník SPC Kroměříž, který ve spolupráci 

s metodikem CKP, výchovným poradce školy, sestavuje harmonogram a program 

setkávání. S tématy jsou k prezentacím osloveni kolegové nejen ze ŠPZ, ale i jiných 

institucí jako na např. OSPOD.  Obsahem programu je společné vzdělávání, výměna 

zkušeností při péči o žáky s SVP a  přiznaným podpůrným opatřením, předmět spec. 

ped. péče, vzdělávání žáků s metálním postižením, PAS, souběžným postižením více 

vadami atd.  

 Závěr setkání je pravidelně věnován podnětné diskuzi. Pedagogové se setkávají  

zpravidla 1x měsíčně (žádoucí je, aby každý zapojený pedagog navštívil CKP 

minimálně 10x) 
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IV. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
4.1. Informace o pedagogických pracovnících školy 
 

a) Celkový počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2017/2018 
 

Mateřská škola 
 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 2 1,5 2 1,5 

Externí pracovníci - - - - 

 

Základní škola 
 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 25 22,1 26 22,7 

Externí pracovníci - - - - 

 

Školní družina a školní klub 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 9 3,4 10 3,8 

Externí pracovníci - - - - 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 11 9,8 11 9,8 

Externí pracovníci - - - - 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 47 36,8 49 37,8 

Externí pracovníci - - - - 



 30 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

 

 

Mateřská škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Učitelka MŠ 1 VŠ bakalář.– spec.ped. 40 

2. Asistentka pedagoga 0,5 Střední s maturitou – 

sociální pedagogika 

5 

 

Základní škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Zástupkyně ŘŠ 1 VŠ – spec.ped. 27 

2. Asistentka pedagoga 0,7 VOŠ – sociální ped. 4 

3. Učitelka 1 VŠ – zdravotní vědy –

fyzioterapie,výuka odbor. 

předmětů na SŠ; celoživ. 

vzdělávání - speciální 

pedagogika 

17 

4. Učitelka 1 VŠ – spec.ped., učitelství 

všeob. vzděl. předm. pro 

2.st. ZŠ 

32 

5. Učitelka 1 VŠ – TV a sport, aplik.TV 34 

6. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou; 

celoživ. vzdělávání – 

vychovatelství pedagog. 

způsobilost 

2 

7. Asistentka pedagoga 0,6 VOŠ – sociální ped. 3 

8. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 31 

9. Ředitelka školy 1 VŠ – spec.ped. 35 

10. Asistentka pedagoga 0,6 Celoživ.vzděl.-pedagog. 

studium vychovatelství 

35 

11. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 28 

12. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. a ped. 

mentálně postižených 

37 

13. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. pro učitele 8 

14. Učitelka, vedoucí učitelka 

pro ZŠs a vedoucí učitelka 

pro předškolní vzdělávání 

1 VŠ – spec.ped. 24 

15. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

14 

16. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ – sociální pedagogika 15 

17. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 39 

18. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 12 

19. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 18 

20. Učitel 1 VŠ – učitel.všeob.vzd.př. 28 

21. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

6 
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pedagogika 

22. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 28 

23. Asistentka pedagoga 0,8 VŠ bakalář.st. –spec.ped. 

pro výchovné pracovníky 

15 

24. Učitelka 1 VŠ – spec.ped., HV pro 

2.st. 

16 

25. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 17 

26. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ bakalář.st. – učitelství 

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

7 

 

 

Školní družina a školní klub 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Vychovatelka 0,3 VOŠ – sociální ped. 4 

2. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou; 

celoživ. vzdělávání – 

vychovatelství pedagog. 

způsobilost 

0,4 

3. Vychovatelka  0,4 VOŠ – sociální ped. 3 

4. Vedoucí vychovatelka 0,4 Celoživ.vzděl.-pedagog. 

studium vychovatelství 

33 

5. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

12 

6. Vychovatelka 0,4 VŠ – sociální pedagogika 15 

7. Vychovatelka 0,5 Střední s maturitou – 

sociální pedagogika 

5 

8. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

4 

9. Vychovatelka 0,2 VŠ bakalář.st. –spec.ped. 

pro výchovné pracovníky 

15 

10. Vychovatelka 0,4 VŠ bakalář.st. – učitelství 

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

7 

 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 9 

2. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 32 

3. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 15 

4. Zástupce ředitelky školy 

pro SPC 

1 VŠ – spec.ped. 35 

5. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 13 
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7. Speciální pedagog 1 VŠ – bakalář. st. spec. ped. 9 

8. Psycholog 0,4 VŠ – psychologie 29 

9. Speciální pedagog 0,4 VŠ – spec.ped. 43 

10. Psycholog 1 VŠ – psychologie 14 

11. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 19,5 

12. Speciální pedagog  1 VŠ – spec.ped. 24 

 

b) Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků 

do 29 let 3 

30 – 39 let 10 

40 – 49 let 9 

50 let až do vzniku nároku SD 16 

důchodci 1 

 

c) Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 

 

Pracovní zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe Důvod odchodu 

Učitelka VŠ – spec. ped. - učitelství 19 dohodou na vl. žádost 

Asistent pedagoga VŠ – pedagogika - veřejná 

správa 

3 dohodou na vl. žádost 

Vychovatel VŠ – pedagogika - veřejná 

správa 

3 dohodou na vl. žádost 

Speciální pedagog VŠ – spec.ped. 20 uplynutí doby určité 

 

 

d) Příchody nových pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 

 

Požadované zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe 

Asistent pedagoga VŠ – pedagogika - veřejná správa 2 

Vychovatel VŠ – pedagogika - veřejná správa 2 

Speciální pedagog VŠ – spec. ped. 19 

Speciální pedagog VŠ – spec.ped. 42 

Speciální pedagog VŠ – bakalář. st. spec. ped. 8 

Učitelka VŠ – spec. ped. pro učitele 8 

Asistentka pedagoga VŠ bakalář.st. – učitelství praktické 

přípravy v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

7 

Vychovatelka VŠ bakalář.st. – učitelství praktické 

přípravy v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

7 
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e) Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Požadované vzdělání v % 90 90 

 

 

 
4.2 Informace o nepedagogických pracovnících školy 
 

 

 

Základní škola 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 5 3,6 6 3,8 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 1 0,5 2 0,9 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

Školní jídelna 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 1 0,4 1 0,45 

Externí pracovníci - - - - 

 

 
Nepedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 6 4,5 8 5,15 

Externí pracovníci - - - - 
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4.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 
pracovníků 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Školení obsluhy tlakových lahví 1 423,50 

2. Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek 

k 31.12.2017, inventarizace, rozpočet 

1 890,00 

3. Účetnictví příspěvkových organizací 1 1 290,00 

4. Seminář pro kuchařky, vedoucí školních jídelen, 

pracovnice školních výdejen 

1 500,00 

5. Vedení spisové služby 1 1 980,00 

6. Spisová služba GEOVAP 2 0,00 

7. Peněžní fondy školské příspěvkové organizace jejich 

tvorba a použití 

1 1 390,00 

8. Školení pro pověřence GDPR 1 0,00 

 Celkem  6 473,50 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního 

interaktivního multismyslového konceptu 

1 4 050,00 

2. Zdravotník zotavovacích akcí 1 2 200,00 

3. Netradiční a zážitkové hry v tělesné výchově 1 950,00 

4. Inspirace do hodin výtvarné výchovy 1 950,00 

5. Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských 

zařízení v r. 2017 

1 900,00 

6. Rizikové chování dětí a mládeže 1 890,00 

7. Psychologická diagnostika 1 800,00 

8. Workshop ke GDPR 2 0,00 

9. Nástavbový kurz Bazální stimulace 1 3 500,00 

10. Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje 1 0,00 

11. Výtvarné kouzlení s námi a jinak 1 620,00 

12. Zdravá strava v pohybu s hudbou – Rytmy zimy 1 500,00 

12. Využití metody canisterapie 1 1 200,00 

14. Muzikoterapeutický workshop 1 1 200,00 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy, 

předškolní a školská zařízení 

1 0,00 

16. Aktuální změny v právních předpisech 1 1 290,00 

17. Bazální stimulace 1 0,00 

18. Etická výchova se zaměřením na výchovný styl 1 0,00 

19. Úvod do preterapie 1 952,00 

20. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky 

1 0,00 
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21. Školní šikanování a jeho řešení 1 1 090,00 

22. Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve 

škole 

1 0,00 

23. Osudové chyby školní klasifikace 1 200,00 

24. Zákoník práce a související právní předpisy 2018 1 1 980,00 

25. Logopedická prevence 1 200,00 

26. Tematicky s předškoláky – zvířata, ovoce 1 200,00 

27. Změny v činnosti mateřské školy 1 1 200,00 

28. Konference kognitivně behaviorální terapie 2 1 600,00 

29. Na co se ptáte, na to odpovídáme 1 1 090,00 

30. Seminář pro žadatele Šablony II. 1 0,00 

31. Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického 

spektra nebo vybraným psychickým onemocněním 

4 0,00 

32. Workshop k výkazům o činnosti SPC 1 0,00 

33. Kazuistický seminář pro pracovníky SPC Zlínského kraje 7 0,00 

34. Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta 

k osobnímu růstu 

3 2 700,00 

35. Kazuistický seminář pro pracovníky SPC Zlínského kraje 4 0,00 

36. Úpravy ŠVP pro žáky s LMP s minimálními 

požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV 

1 0,00 

 Celkem  30 262,00 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – projekt Šablony 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ: Základní 

pojmy 

18 11 250,00 

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – týmový: Já 

člověk, moje role v životě, sebeuvědomění 

5 11 250,00 

3. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – týmový: 

Komunikace v týmu, mezilidské vztahy 

5 11 250,00 

4. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – týmový: Týmové 

řešení problémů 

5 11 250,00 

5. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ: Práce 

s aplikacemi na dotykovém zařízení z pohledu učitele Q 

Reader, QR kód, práce s informacemi 

18 11 250,00 

6. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – týmový:  

Asertivita 

5 11 250,00 

7. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ: Práce 

s informacemi, Čtenářské dovednosti 

18 11 250,00 

8. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ: Čtenářské 

dovednosti, program BoolCreatpr, Puplet 

18 11 250,00 

9. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ: Čtenářské 

dovednosti 

18 11 250,00 

10. Posilování čtenářské gramotnosti na1. st. ZŠ: Práce 

v programu Keynote 

18 11 250,00 

 Celkem  112 500,00 

 

 



 36 

 

 

 

 

  



 37 

 

 

V. ÚDAJE O POČTECH DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 

 

 

5.1 Údaje o zapsaných žácích  

Druh postižení Zapisovaní 
Zapsaní na 

dané škole 

Převedení 

na jinou 

školu 

S žádostí o 

odklad 

docházky 

Vzdělávaní 

podle § 42 šk. 

zákona 

Bez postižení 0 0 0 0 X 

Mentálně postižení 0 0 0 0 0 

Sluchově postižení 0 0 0 0 0 

Zrakově postižení 0 0 0 0 0 

S vadami řeči 0 0 0 0 0 

Tělesné postižení 0 0 0 0 0 

S více vadami 9 9 0 5 0 

S vývojovými por. 0 0 0 0 0 

Autisté 0 0 0 0 0 

 

Přehled počtu dětí a žáků  

           Školní rok    počet dětí a žáků 

1992/1993 31 

1993/1994 40 

1994/1995 40 

1995/1996 45 

1996/1997 56 

1997/1998 63 

1998/1999 66 

1999/2000 66 

2000/2001 66 

2001/2002 75 

2002/2003 72 

2003/2004 75 

2004/2005 78 

2005/2006 78 

2006/2007 78 

2007/2008 79 

2008/2009 77 

2009/2010 80 

2010/2011 80 

2011/2012 82 

2012/2013 81 

2013/2014 80 

2014/2015 75 

2015/2016 78 

2016/2017 78 

2017/2018 75 
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5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání s ohledem na specifika školy 
5.2.1 Předškolní vzdělávání  

 

Charakteristika 

Jednotřídní mateřská škola s provozem 7 hodin denně s určenou dobou pobytu od 7,00 do 14,00 

hodin, je součástí souboru škol a školských zařízení přímo určených ke vzdělávání dětí s potřebou 

podpůrných opatření. Speciálně pedagogická podpora je věnována především dětem 

s vícenásobným postižením a autismem. Třída je umístěna v přízemí jednopatrové budovy. Je 

prostorná, světlá, s přístupem do zahrady, se samostatným sociálním zázemím. 

 

Podmínky předškolního vzdělávání 

Třída byla funkčně rozdělena nábytkem na prostor ke hře, manipulačním činnostem a polohování. 

Nově byl vytvořen odpočinkový prostor pro odpolední spaní nebo relaxaci dětí. Dvě děti 

s autismem měly ve třídě své vymezené pracovní místo s lištou denního režimu.  Krabice se 

strukturovanými úkoly, hračky, stavebnice a didaktické pomůcky byly s ohledem na bezpečnost 

dětí uloženy v policových a uzavíratelných skříňkách. V samostatných skříňkách byl uložen 

výtvarný materiál a nově byl vytvořen koutek s netradičními hudebními nástroji pro hudební 

aktivity. Pro tři děti byly pořízeny nové polohovací židle Aris s pracovní plochou. 

Nově příchozím dětem byl nabídnut individuální režim ve spolupráci s rodinou. Hlavním cílem 

bylo provést děti úspěšně obdobím adaptace, vytvářet pozitivní vazby mezi dospělými a dětmi. 

Provoz a režim dne v mateřské škole se přizpůsoboval potřebám zákonných zástupců a aktuálním 

potřebám dětí. 

 

Personální obsazení 

V letošním školním roce navštěvovalo mateřskou školu 11 dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Vzdělávání ve třídě zajišťovali souběžně dva pedagogičtí pracovníci – učitelka a 

asistentka pedagoga. Další speciálně pedagogickou podporu (logopedická, somatopedická, 

tyflopedická, surdopedická) zajišťovali speciální pedagogové, somatoped, logoped.  

 

Popis výchovně vzdělávací práce 

Výchovně vzdělávací práce probíhala podle Třídního vzdělávacího programu “Svět patří všem“, 

který vychází ze ŠVP pro předškolní vzdělávání. TVP byl vytvořen tak, aby umožňoval rozvoj 

vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností. 

Každé dítě mělo vypracován IVP s doporučenou úrovní očekávaných výstupů RVP PV v oblastech: 

Komunikace a řeč včetně ILP, Motorika včetně RTV (u pěti dětí), Rozumové schopnosti a 

Socializace. 

Výchovná práce ve třídě probíhala ve dvou blocích: 1. blok byl zaměřený na individuální činnosti, 

v 2. bloku se děti věnovaly pohybovým, výtvarným, pracovním i hudebním činnostem kolektivně.  

Bloky jsme oddělili prostorem pro hygienu a dopolední svačinu. Dětem jsme zajistili dostatek 

prostoru k uvolnění a relaxaci. Při pěkném počasí jsme využívali terasu, kde jsme realizovali 

činnosti II. bloku. Děti často chodily na vycházky do přírody.  

Snažili jsme se u dětí rozvíjet přiměřené pracovní dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, posilovat 

smyslové vnímání, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, pěvecké, výtvarné dovednosti. U dětí 

s autismem jsme zařazovali systém strukturovaného učení, kde jsme dodržovali zásady 

individuálního přístupu, strukturalizace a vizualizace. U dětí s vážnějším pohybovým postižením 

jsme prováděli polohování z důvodu poskytnutí nových senzomotorických zkušeností, podporovali 

jsme aktivitu všech svalových skupin. Uklidňujících účinků jsme dosáhli technikou zvanou 

„míčkování“. Zařazením prvků bazální stimulace jsme podporovali vnímání v nejzákladnější 

rovině. V tyflopedické pracovně jsme realizovali individuální tyflopedickou péči u jednoho dítěte, 

rozvoj smyslového vnímání - kompenzace zraku.  

 

Doplňkové terapie 

Snoezelen - pobyt v multismyslové místnosti Snoezelen plnil funkci vzdělávací, terapeutickou i 
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odpočinkovou Děti pracovaly převážně individuálně nebo ve dvou skupinách.  

Dramatizace -   ve třídě mateřské školy se pravidelně konalo každý měsíc maňáskové divadlo pro 

žáky z ostatních tříd v přízemí.  

Canisterapie –  aktivity s pejskem 

Hiporelaxace - dvě děti s rodiči využily nabídku doplňkové terapie v prostorách Tauferovy SOŠ 

veterinární v Kroměříži 

 

Další třídní aktivity 

Do každodenních činností jsme zařazovali prvky ze školního minimálního preventivního programu 

a děti se zapojily do všech okruhů ekologické výchovy v rámci environmentální výchovy – 

pozorovali jsme život v hmyzích domečcích, pečovali jsme o bylinkovou skalku na zahradě, sbírali 

jsme papír a třídili odpad. 

S dětmi jsme v průběhu školního roku navštívili divadelní představení v Domě kultury. Pravidelně 

jsme docházeli cvičit na TJ Slavia Kroměříž. 

 

Spolupráce s rodinou 

Vztah se zákonnými zástupci byl každodenní, denně probíhala výměna informací mezi učitelkou a 

rodičem a naopak. Další informace o dění ve škole (školní slavnosti, výstavy, tvořivé dílny, vánoční 

a velikonoční jarmark…) měli rodiče dostupné na centrální vývěsce ve vstupu do školy a ve 

sdělníčcích. Zákonným zástupcům byla nabídnuta možnost účastnit se výchovně vzdělávacího 

procesu, využít zácvik do činností, které mohou procvičovat i v domácím prostředí. Této možnosti 

využili v minulém školním roce 2x.  

Po domluvě termínu se mohli účastnit, pozorovat a konzultovat s fyzioterapeutem či logopedem 

individuální logopedickou péči a individuální rehabilitační tělesnou výchovu.  

 

 

Počet dětí ve školním roce 2017/2018 11 

Přestup do mateřské školy 1 

Přestup do základní školy 1 

Nově zařazené děti pro rok 2018/2019 3 

Počet dětí pro školní rok 2018/2019 12 

 

 

                                                                                             

 

5.2.2 Základní vzdělávání 

Základní škola  

Charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury se nachází v okrajové části města 

Kroměříže, na kopci Barbořina, v zástavbě rodinných domů. Je školou samostatně zřízenou pro 

žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Škola je 

bezbariérová, poskytuje vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku. Třídy základní školy (interní 

označení VIII, IX) jsou situovány do 1. poschodí rekonstruované části jednopodlažní budovy. Třídu 

VIII navštěvují žáci 1. stupně základní školy a žák základní školy speciální. Ve třídě  IX  jsou 

vyučováni žáci 1. i 2. stupně. V letošním školním roce byli žáci 1. stupně vzděláváni podle 

Rámcového vzdělávacího programu a žáci 2. stupně podle Školního vzdělávacího programu 

základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením Korálek ke korálku. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, v logopedické pracovně (výuka individuální logopedické 

péče), ve školní tělocvičně (prostory pro somatopedickou podporu), v hale ve Štěchovicích (výuka 
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tělesné výchovy), na pozemku školní zahrady (pracovní činnosti, praktické činnosti - pěstitelské 

práce), na plaveckém bazéně (výuka plavání žáků 3. - 9. ročníku celoročně, vždy ve středu). 

Třídy jsou světlé, vybavené vhodným školním nábytkem. Židle a lavice jsou nastavitelné pro 

potřeby správného sezení žáků, odpovídají hygienickým, bezpečnostním normám i individuálním 

požadavkům žáků. Každý žák má své odkládací pracovní místo na výtvarné a pracovní pomůcky. 

Ve třídě 1. stupně je vyhrazený prostor pro volnou i řízenou hru. Společné prostory třídy a chodby 

slouží k estetické výzdobě, na které se podílejí s vyučujícími sami žáci. Součástí tříd jsou barevné 

plastové kontejnery pro celoroční třídění odpadu. Žáci i zákonní zástupci jsou zapojeni do 

celoročního sběru plastových uzávěrů. 

Materiální vybavení tříd odpovídá výukovým a specifickým potřebám žáků (aktuální učebnice, PC 

s výukovými programy, interaktivní tabule, iPady, nástěnné i pojízdné tabule, názorné pomůcky, 

modely, kompenzační pomůcky pro žáka nevidomého, kompenzační pomůcky pro žáky 

s autismem, soubory pracovních listů, pojmové komunikační deníky, zážitkové deníky, 

komunikační lišty, alternativní knihy, komunikátor, pracovní materiály z  metodických portálů).  

Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně. Obědy jsou dováženy ze Střední školy hotelové a služeb 

Kroměříž. 

Podle zájmu zákonných zástupců využívají přihlášení žáci 1. i 2. stupně zájmových aktivit školní 

družiny. 

Ke školní budově patří školní zahrada s pozemkem. Školní zahrada je využívána pro výuku 

praktických a pracovních činností, pro sportovní i společenské aktivity: vystoupení ke Dni matek, 

školní sportovní olympiádu, pro akce programu EVVO (Den Země) a MPP (Noc s Andersenem), 

pro další předmětovou výuku. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Ve třídách vyučovalo 10 pedagogických pracovníků. Ve třídě 1. stupně se souběžně na vzdělávání 

žáků podílel speciální pedagog- třídní učitel a druhý učitel, spolu s asistentem pedagoga. Ve třídě 

1.,2. stupně vyučoval speciální pedagog a asistent pedagoga. Výuku informatiky, výchovy 

k občanství, anglického jazyka, pracovních činností, hudební výchovy, výchovy ke zdraví 

zabezpečovalo na 2. stupni dalších 5 vyučujících. Logopedickou podporu žáků zaštiťoval logoped a 

somatopedickou podporu - speciální pedagog - somatoped. Všichni pedagogové mezi sebou 

každodenně spolupracují, 1 krát za čtvrt roku formou metodických sdružení. Týmovou prací všech 

vyučujících a jednotným působením na žáka je naplněna zásada komplexnosti, která je klíčovou pro 

efektivní výchovu a vzdělávání našich žáků. 

V průběhu roku se vyučující účastnili interních metodických setkávání na téma Předávání 

zkušeností z práce se žáky ve třídě (autismus, žáci s ADHD, videozáznamy práce).  

Metodik prevence sociálních jevů a metodik environmentální výchovy kooperovali  program 

školní preventivní strategie a program environmentální výchovy, pokračoval 2.rok pětiletého 

programu Cesta za poznáním – První krůčky.  Sedmým rokem pokračuje projekt Adopce na 

dálku. Žáci rozvíjeli poznatky o přírodě, byli vedeni k praktickým nácvikům ekologické dovednosti 

a chování. Téma EVVO a MPP bylo obohaceno o nové aktivity z celoročního projektu Ovocňák a 

Hmyzí domečky. Program environmentální výchovy a preventivního programu vyvrcholil Školou 

v přírodě v rekreačním areálu Revika Vizovice. 

Školní Divadelní soubor Korálek se představil pohádkou O třech prasátkách na veřejnosti 4 krát, 

hudební dramatizací ke Dni matek na školní zahradě. 

Výchovný poradce spolupracoval s pedagogy a zákonnými zástupci vycházejících žáků, 

informoval zákonné zástupce o možnostech dalšího vzdělávání. V letošním školním roce ukončila 

základní vzdělání 1 žákyně. 

Koordinátor školních vzdělávacích programů pozoroval práci pedagogů se žáky, zaměřil 

se na uplatnění individualizace práce se  žákem ( využití podpůrných opatření na míru žáka).  

Koordinoval práce na ŠVP ZV, aktivně se spolupodílel na tvorbě nového dokumentu ŠVP ZV. 

Sledoval změny ve školské legislativě a seznamoval s nimi ostatní pedagogy na poradě. 

Spolupracoval s ředitelkou školy. 
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Skladba všech žáků ve školním roce 2017/2018 

druh zdravotního postižení počet žáků 

mentální postižení 3 

tělesné postižení 0 

zrakové postižení 0 

sluchové postižení 0 

vady řeči 0 

souběžné postižení více vadami 9 

autismus  0 

vývojové poruchy 0 

ostatní  0 

Počty všech žáků ve školním roce 2017/2018 

1. stupeň 

ročník počet žáků 

1. 2 

2. 2 

3. 3 

4. 1 

5. 1 

celkem 9 

 

2. stupeň 

ročník počet žáků 

6. 0 

7. 0 

8. 2 

9. 1 

celkem 3 

 

 

Školní vzdělávací programy  

Vzdělávací program číslo jednací  

 

ročník počet žáků 

RVP ZV platný od  

1. 9. 2016 

79-01-C/01 

Základní škola 

 

1., 2., 3., 4., 5. 

 

 

9 

ŠVP ZV/LMP  

Korálek ke korálku 

760/2010 platný od 1. 

9. 2010 

79-01-C/01 

Základní škola 

8., 9. 3 

 

Školní vzdělávací program je volně dostupný v chodbě školy v tištěné podobě a na webu školy. 

Školní docházku ukončila 1 žákyně. 
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Cíl a průběh vzdělávání 

Hlavním cílem vzdělávání žáků v základní škole je osvojení elementárních vědomostí a praktických 

dovedností, které by žák podle svých možností měl být schopen co nejlépe uplatnit ve svém dalším 

vzdělávání, profesi a ve svém životě.  

Výuka probíhala podle stanoveného rozvrhu v blocích (8.00 – 9.30, 10.00 – 12.20 hod. 13.15 - 

14.45, 15.30) nebo ve vyučovacích jednotkách (jednotka 45 minut). Organizace dopoledne 

v jednotlivých třídách vyplývá z vnitřních priorit školy, stanovených ve školním vzdělávacím 

programu. Každá třída má svá pravidla v souladu se školním řádem.  Po celý školní rok byla 

zajištěna bezpečnost žáků během dopoledne ve třídách (přítomnost pedagogů i o přestávkách), na 

chodbách (pedagogické dohledy), v jídelně (pedagogické dohledy). V režimu dne žáků nechyběly 

relaxační, tělovýchovné, hudební chvilky, nechyběl prostor pro volnou i řízenou hru, byl dodržován 

pitný režim, žáci podle potřeby odcházeli na toaletu. Během výuky žáci měnili pozice: v lavicích, 

na podložkách na zemi, u tabule, u PC. Žáci s poruchou autistického spektra pracovali ve struktuře 

místa, času, práce, vhodně zvolenou motivací si utvářeli a posilovali pracovní chování. Pedagogové 

ve třídách kladou důraz na činnostní praktické vyučování, na propojení naučených dovedností 

s praktickými situacemi. Od 4. - 9. ročníku probíhá výuka informatiky, každý žák má při výuce 

k dispozici stolní PC, notebook, iPad. Pedagogové využívali ve výuce škálu metod práce určené 

žákům na míru, tj. myšlenkovou, pojmovou mapu, projektovou činnost, brainstorming, činnostní a 

kooperativní učení, výuku na PC, práci s interaktivní tabulí, sebehodnocení, čtenářské a 

matematické aktivity, dramatizaci, strukturované vyučování, modelové scénáře, schémata pro žáky 

s PAS, pojmové komunikační deníky, zážitkové deníky, alternativní leporela, komunikátory, prvky 

muzikoterapie a dramatizace.  

Všemi zvolenými metodami a formami práce pedagogové rozvíjeli osobnost každého žáka v oblasti 

znalostí a dovedností, v oblasti postojů a hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

Projektová činnost v souladu se ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku, RVP ZV 
 

typ projektového 

vyučování 

název motivační 

název 

termín 

realizace 

časová dotace 

celoškolní   1.- 9.r.    

                    

                    1.- 9.r. 

                   

                                         

                    1.- 9.r. 

 

Vánoční obchůdek 

 

Divadlo 

 

 

Sportovní 

olympiáda 

 

 

O třech 

prasátkách 

prosinec 

 

září - červen 

 

 

červen 

dvoudenní 

 

celoroční 

 

 

jednodenní 

První stupeň          

                 1.- 5.r. 

Podzim 

Zdraví 

 

Zdravý den 

říjen 

únor 

jednodenní 

jednodenní 
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Přehled poskytované péče ve školním roce 2017/2018 

speciální péče počet žáků četnost péče prováděna  

logopedická 

podpora 

7 7 žáků 1 krát týdně logopedem v logopedické 

pracovně 

somatopedická 

podpora 

3 3 žáci 1-2 krát 

týdně 

 

somatopedem 

ve školní tělocvičně 

 

tyflopedická 

podpora 

1 v průběhu 

výchovně 

vzdělávacího 

procesu 

speciálním pedagogem 

v kmenové třídě, v 

prostředí školy 

komunikační a 

sociální 

dovednosti  

pro žáky s 

autismem 

6 v průběhu 

výchovně 

vzdělávacího 

procesu 

speciálním pedagogem 

v kmenové třídě, v 

prostředí školy 

 

Souhrnné výsledky ve vzdělávání žáků, kteří dokončili školní rok  2017/2018 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Počet 

opravných 

zkoušek 

1. 2 0 2 0 0 0 

2. 2 0 2 0 0 0 

3. 3 0 3 0 0 0 

4. 1 0 1 0 0 0 

5. 1 0 1 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 

8. 2 1 1 0 0 0 

9. 1 0 1 0 0 0 

Celkem 12 1 11 0 0 0 

Absence žáků za školní rok 2017/2018 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

1. stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

1008 112 0 0 

 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

2. stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

821 237,4 0 0 

 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

1829 152,4 0 0 
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Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2017/2018 

OU a PŠ jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

1 1 0 0 

Absolventka je přijata ke studiu na Odborné učiliště a Základní školu Křenovice, obor Zahradník, 

aranžér ka). 

 

Zařazování žáků a spolupráce se školským  poradenským  pracovištěm  

Žáci jsou do proudu základního vzdělávání zařazováni na základě: 

- Žádosti zákonných zástupců 

- Doporučení školského poradenského pracoviště -  SPC při Základní škole a Mateřské  

           škole Kroměříž, F. Vančury (na základě komplexního speciálně pedagogického,    

           psychologického vyšetření) 

- Rozhodnutí Ředitelství ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury o přijetí 

Pracovníci SPC vyhodnocovali v průběhu posledního čtvrtletí naplnění podpůrných opatření u žáků 

1. i 2.stupně. Žákyně 1. ročníku byla na základě Zprávy třídního učitele o průběhu vzdělávání, 

Žádosti zákonných zástupců o změnu vzdělávacího programu, komplexního vyšetření a Doporučení 

SPC přeřazena do vzdělávacího programu základní školy speciální. 

   

Pokračovala metodická spolupráce pedagogů naší školy se Speciálně pedagogickým centrem pro 

žáky se zrakovým postižením a žáky nevidomé, Mostní, Zlín.  

 

Spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními subjekty 

Zákonní zástupci 

- se pravidelně 4 krát do roka účastní individuálních konzultací   

- se s vyučujícím, logopedem, somatopedem setkávají i na základě individuální dohody  

- spolupracují s pedagogy na životě školy směrem k veřejnosti (příprava vánočních,  

           jarních dílen, příprava divadelních kostýmů, podíl na vernisáži, organizace  

           divadelního představení v Chropyni, Den dětí) 

- se aktivně zapojili do akcí: sběr papíru, sběr plastových uzávěrů, sběr přírodnin 

- setkávali se v rámci rodičovských skupin v prostorách školy 

 

Spolek Korálky Kroměříž, z.s. 
- úzce se školou spolupracuje po stránce finanční (potřeby Divadelního souboru  

 Korálek, přeprava žáků a pedagogů na akce (Abilympiáda Praha, přeprava žáků na  

 RHB plavání na Plavecký bazén, pomůcky pro žáky, přeprava obědů, akce)           

- poskytuje dopravní a asistenční službu podle zájmu zákonných zástupců a kapacity  

          auta, v letošním školním roce se autem Spolku Korálky Kroměříž ,z.s dopravovali 3  

 žáci              

-         finančně zaštiťuje akce školy 

 

Dům kultury 

- spolupráce při organizaci Vernisáže výtvarných a literárních prací 

- spolupráce Domu kultury ( poskytnutí prostor)  pro pořádání vystoupení pro žáky  

 základních škol 
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Plavecké sporty Kroměříž 

- plavecký výcvik žáků 3. - 9. ročníku, v celkovém počtu 8 (celoročně 1 krát týdně) 

- zdravotní tělesná výchova RHB plavání, účast 4 žáků ( celoročně1 krát týdně) 

 

Městské kulturní středisko Hulín 

- pořadatelé Přehlídky divadelních souborů základních škol Hulínské Pohádkové jaro 

 

Ohlasy v médiích       
- prezentace divadla: FB stránky Městského kulturního centra v Hulíně ( květen 2018) 

- prezentace divadla: Zpravodaj města Chropyně 5/2018. 

 

 

Dopravní hřiště 

- základní pravidla první pomoci 

- řešení dopravní situace  (chodec, cyklista) 

- praktické dovednosti při zvládání dopravní situace  

 

2. místo v běhu na 60m    (Ramiš)    

2. místo ve skoku dalekém (Moulis) 

1. místo v hodu míčkem    (Škorvánek) 

3. místo v hodu míčkem    (Moulis)                      

 

 

Úspěchy žáků ve školním roce 2017/2018 

na poli sportovním: 

umístění disciplína termín  místo zápolení 
1. místo 

 

 

2. místo 

 

 

1. místo 

 

 

3. místo 

 

 

 

mladší žáci 

běh na 60 m 

 

mladší žáci 

běh na 60 m 

 

mladší žáci 

hod míčkem 

 

hod míčkem 

starší žáci 

 

 září 2017 9. Krajská olympiáda 

speciálních škol,  

Uherské Hradiště 

3. místo starší žáci 

50 m znak  

 

duben 2018 XV. ročník Plaveckého 

setkání handicapovaných 

žáků Zlínského regionu, Zlín 

 

 

na poli kulturním: 

umístění název  termín  místo konání 
 

1 žák – bez umístění,  

Obrázek vystaven na 

Neviditelné výstavě v 

Praze 

 

 

 

 

 

Radost tvořit: Moje 

fantastické zvíře“ 
v rámci 58. 

Mezinárodního 

festivalu filmů pro děti 

a mládež   
– Zlín 2018. 

 

Květen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC při DD, MŠ, ZŠ a 

PŠ Zlín a Filmfest, s. r. o. 

Zlín, ČR 
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1.m.v mladší kategorii 
2.m.v mladší 

katategorii 
 

 

 

 

 

 

- ocenění za roli 

vlka, tanečnice 

 

 

 

 

 

„Naše rodina:  
S rodiči, se sourozenci 

trávíte společné chvíle. 

Nakreslete, co jste 

spolu prožili nebo 

chtěli prožít“ u 

příležitosti Týdne pro 

rodinu 
 

XXX. ročník Přehlídky 

divadelních souborů 

základních škol: 

Hulínské pohádkové jaro 

 

 

 

květen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2018 

 

 

 

Centrum pro rodinu 

Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

Městské kulturní 

středisko Hulín 

 

 

na poli dovednostním – celostátní reprezentace žáků 

umístění obor  termín místo konání 
účast 2 žáků 
1. místo 
3. místo 

 
puzzle mladší 
lego mladší 

květen 2017 Abilympiáda, 

Jedličkův ústav, 
Praha  

Statistický předpoklad pro školní rok 2018/2019 

počet dětí 12 

přestup na jinou školu   0 

vycházející žáci (učiliště) 1 (OU) 

přestup do základní školy speciální 1 

nově zařazení pro školní rok 2018/2019 2 

předpoklad pro školní rok 2018/2019 12 

  

 

Základní škola speciální  

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka na základní škole speciální podle Školního  

vzdělávacího programu základní školy speciální „Duhová pastelka“ 1., 2. díl.  

 

Žáci byli vyučováni v osmi třídách s interním označením I., II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,X. ZŠ. V  

základní škole speciální vyučovalo 22 pedagogů, včetně netřídních učitelů, logopedů a  

fyzioterapeutů. Ve třídě I., II., III., IV., V., VII. a X. ZŠ pracovala učitelka a asistentka pedagoga, 

ve třídě VI. ZŠ pracovali dva pedagogové s magisterským vzděláním, z důvodu vyššího počtu žáků 

ve třídě (10 žáků).  

Většina žáků Základní školy speciální pracovala podle individuálních vzdělávacích plánů 

v oblastech speciálně pedagogické podpory, která jim byla doporučena školským poradenským 

zařízením. Speciálně pedagogická podpora probíhala v rámci časové dotace vyučovacích předmětů 

a v jejich rámci byla i hodnocena. Podle potřeby byly pro některé žáky vypracovány individuální 

vzdělávací plány i z dalších povinných předmětů. Individuální vzdělávací plány se vyhodnocovaly 

na metodických schůzkách během školního roku. Závěry se prokazatelně projednávaly se 

zákonnými zástupci žáků během konzultací, ale i mimo tyto termíny. 

 

Žáci byli hodnoceni rozšířeným slovním hodnocením, které vycházelo z Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Ve školním roce 2017/2018 všichni žáci ZŠ speciální 

prospěli. Čtyři žáci ukončili školní docházku a získali základy vzdělání. Tři absolventi budou 

pokračovat ve vzdělávání na střední škole, jeden absolvent bude pobývat v domácí péči. Denní 

rozvrh vyučování stanovoval délku vyučování. Počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů byl 
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dán učebním plánem. Žáci pracovali podle pravidelného režimu dne. Vyučování probíhalo v 

blocích, byl uplatňován individuální přístup. Ranní blok byl zaměřen na rozvoj dovedností a 

vědomostí, dopolední blok byl věnován činnostem z oblasti výtvarné, pracovní, hudební a tělesné 

výchovy, obsahoval prvky relaxace. Při vyučování se dodržovala psychohygiena, byla zařazována 

relaxace, dotyková terapie nebo prvky muzikoterapie, canisterapie. Při výchovně vzdělávacím 

působení byl kladen důraz na komplexnost péče. V rámci vyučování si žáci osvojovali elementární 

vědomosti a znalosti, důraz byl kladen na zdokonalování sebeobsluhy a rozvoj komunikačních 

dovedností.  

Rozvíjelo se sociální chování, upevňovaly se společenské konvence a vnímání jeden druhého. Žáci 

nacvičovali základní sociální situace, učili se respektovat jiné osoby. Pedagogové dbali na navození 

a vytvoření příjemné atmosféry, ve které se žáci cítí dobře a bezpečně.  

V letošním školním roce jsme pokračovali v činnostním vyučování, kde jsme ověřovali nabyté 

vědomosti a dovednosti žáků v praxi. Některé třídy ZŠ speciální se zapojily do projektového 

vyučování, které se žákům líbilo, a výsledky tohoto vyučování se řadily k velmi úspěšným. 

Pozitivní výsledky mělo i tematické vyučování ve třídách. Velmi příznivě na rozvoj pohybových 

dovedností žáků působilo cvičení v tělocvičně DM Štěchovice, v hale TJ Slavia i na plaveckém 

bazéně. Nedílnou součástí v oblasti terapií sehrála canisterapie, hiporelaxace a metoda snoezelen. 

Tato metoda přispěla ke zkvalitnění podpory vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a 

kombinovaným postižením. Práce ve snoezelenu probíhala formou individuální i skupinovou.  

 

Nepovinný předmět Hudebně pohybová výchova měl pro žáky pozitivní přínos. Obsah  

nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova vychází z oblasti muzikoterapie. Stejně tak 

příznivé působení mělo na žáky zapojení do divadelního souboru „Korálek“. Při této činnosti si žáci 

prohlubovali především společenské konvence, učili se reagovat na dané situace, komunikovali s 

druhými lidmi a učili se adaptovat na nové prostředí, procvičovali paměť a zvládání daných, nejen 

hereckých rolí. V neposlední řadě řešili problémy, které jim činnost přinesla. Tato forma vyučování 

byla zařazena do předmětu řečová výchova, nicméně prolínala se všemi vyučovacími předměty a 

působila na osobnostní složku žáka. Tradiční a hlavně velmi příznivou akcí byla škola v přírodě. 

Škola v přírodě napomáhá zlepšit nejen vztahy k přírodě, odbourává reakce na změnu prostředí, ale 

hlavně posiluje vztahy mezi žáky samotnými a mezi žáky a pedagogy. Rodí se tu citová pouta, která 

by ve školních lavicích nikdy nevznikla. Emocionální oblast u žáků ZŠ speciální je prioritní. 

Navozené pozitivní vztahy, pohoda a jistota jsou základní kameny k úspěšnému startu ve 

vzdělávání. 

 

Žáci s autismem pracovali ve strukturovaném režimu a dodržovali pravidelný režim a sled činností. 

Pracovní a relaxační činnosti se střídaly v ustáleném pořadí. Veškerá činnost byla doprovázena 

vizualizací a jednoduchými verbálními pokyny, které se používaly vždy stejně při dané činnosti. 

Žáci nacvičovali porozumění těmto jednoduchým pokynům a správné reakce na ně. Pracovali s 

režimem dne, používali lišty denního režimu na předmětové a fotografické úrovni. Nacvičovali a 

procvičovali práci s alternativním komunikačním systémem na úrovni barevných obrázků v 

kombinaci s fotografiemi (fotogramy). Procvičovali navazování sociálních interakcí s ostatními 

dětmi ve třídě a sociální konvence. Žáci měli vytvořena místa pro cílenou práci a pro relaxaci.  

 

Žáci s těžkým tělesným postižením využívali ve výuce polohovací a kompenzační pomůcky. U 

žáků s méně závažným stupněm tělesného postižení byl kladen důraz také na rozvoj komunikace s 

využíváním metod alternativní a augmentativní komunikace, na rozvoj sebeobsluhy tak, aby bylo 

dosaženo co největší samostatnosti. Byly využívány relaxační metody vedoucí ke zklidnění, 

uvolnění a navození příjemného prostředí ve třídě (relaxační hudba, prvky bazální stimulace, 

masáže, doteková terapie, aromaterapie). V rámci multisenzoriálního přístupu byly rozvíjeny 

všechny smysly při návštěvách ve Snoezelen místnosti.  

 

V průběhu školního roku byly ve výuce uplatňovány nové a moderní prvky vyučování – 
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využívání tabletů ve výuce. Zkvalitnila se tak výuka a pro žáky byly tablety určitým zpestřením ve 

výuce. K dispozici pro výuku byl I-kufr s deseti tablety, který byl využíván nejen v hodinách 

informatiky, ale i ostatních vyučovacích hodinách. Učitelé se s žáky aktivně  

účastnili projektů „Hmyzí domečky“, „Záložka do knihy spojuje“, „Laskavec“, „Sněhuláci pro 

Afriku“, „Dnes jím jako Ind“, „Běh pro Afriku“, „Zdravé zoubky“. V rámci zapojení do projektu 

„Ovoce do škol“ se žáci seznamovali s různými druhy ovoce a zeleniny. Žáci ZŠ speciální se 

zapojovali do většiny akcí, které se na škole realizovaly nebo která škola zprostředkovávala. Oblast 

environmentální výchovy a preventivní péče byla systematická a koncepční. Témat bylo využíváno 

jako celotýdenních motivací výuky.  

 

Pedagogové úzce spolupracovali se zákonnými zástupci žáků. Rodiče byli pravidelně informováni o 

práci a výsledcích svého dítěte na individuálních konzultacích. Rodiče žáků pomáhali rozvíjet život 

školy. V žádném případě se nejednalo o formální spolupráci. Jejich spolupráci škola ocenila 

zejména při přípravě vánočního „Dne otevřených dveří v naší škole a vernisáže výtvarných prací 

„Ze života hmyzu“ v Domě kultury.  

 

Počet žáků ve školním roce 2017/2018 

 

         Počet žáků           Chlapci           Dívky 

Počet žáků               53                33               20 

Vycházející               4                3               1 

Nově zařazení  

2017/2018 

              8                4               4 

Odstěhováni               0                0               0 

Osvobozeni od 

povinné šk. docházky 

              0                0               0 
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Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Číslo jednací       ročník       Počet žáků 

ŠVP ZŠS Duhová 

pastelka 1. díl 

č. j. 761/2010 1. ročník 0 

2. ročník 0 

3. ročník 1 

4. ročník 1 

5. ročník 1 

6. ročník 4 

7. ročník 4 

8. ročník 0 

9. ročník 1 

10. ročník 1 

ŠVP ZŠS Duhová 

pastelka 1. díl 

č. j. 1357/2016 1. ročník 2 

2. ročník 1 

3. ročník 0 

4. ročník 1 

5. ročník 3 

6. ročník 1 

7. ročník 2 

8. ročník 1 

9. ročník 0 

10. ročník 0 

ŠVP ZŠS Duhová 

pastelka 2. díl 

č. j. 1358/2016 1. ročník 1 

2. ročník 5 

3. ročník 0 

4. ročník 1 

5. ročník 2 

6. ročník 5 

7. ročník 5 

8. ročník 4 

9. ročník 3 

10.ročník 3 

 

 

Věkové složení žáků (k 30. 6. 2018)    

 

Věk Celkem Chlapci Dívky 

8 let 3 2 1 

9 let 7 5 2 

10 let 0 0 0 

11 let 1 1 0 

12 let 12 6 6 

13 let 7 5 2 

14 let 10 5 5 

15 let  7 4 3 

16 let 2 2 0 

17 let 4 3 1 

18 let 0 0 0 

 



 51 

Absolventi ZŠ speciální 

 

           Celkem           Chlapci           Dívky 

Praktická škola               3                3               0 

Nestudující                 1                0               1 

Celkem               4                              3               1 

 

Absence žáků ve školním roce 2017/2018 

 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

z celkového počtu 

zameškaných hodin 

1.pololetí      3598         67,88 0 0 

2.pololetí      4396         82,94 13 1,12 

Celkem         7994       150,83 13 0,62 

 

Žáci se zdravotním postižení 

 

Druh zdravotního  

postižení 

 

Počet žáků Chlapci Dívky 

Souběžné postižení více 

vadami 

                  48 32 16 

Mentální 5 1 4 

Celkem 53 33 20 

 

 

 

Zařazení žáků do jednotlivých ročníků ZŠ speciální 

 

Ročník          Celkem           Chlapci Dívky 

1. ročník 3 2 1 

2. ročník 6 4 2 

3. ročník 1 1 0 

4. ročník 3 1 11 

5. ročník 6 3 3 

6. ročník 10 8 2 

7. ročník 11 5 6 

8. ročník 5 4 1 

9. ročník 4 2 2 

10. ročník 4 3 1 
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5.2.3 Koordinátor realizace výuky podle vzdělávacích programů 

Poradenská a informační činnost 

- seznamoval pedagogy s aktuálními informacemi v souvislostech se změnou legislativy 

- sestavil harmonogram úprav -  aktualizace vzdělávacího programu: ŠVP ZŠ speciální 

- koordinoval práce na aktualizaci ŠVP ZŠ speciální, školním řádu základní školy a základní 

školy speciální, vnitřním řádu ŠD, vnitřním řádu předškolního vzdělávání, na aktualizaci 

třídního vzdělávacího programu mateřské školy 

- koordinoval a spolupodílel se na tvorbě nového Školního vzdělávacího programu základního 

vzdělávání, účinnost od 1.9.2018     

- informoval zákonné zástupce žáků prvního ročníku o obsahu vzdělávacích dokumentů  

školy (s odkazem na webové stránky školy) 

      - účastnil se evaluačních schůzek k úpravám ŠVP PV, ŠVP ZV 

      - spolupracoval s vedoucí vychovatelkou školní družiny při aktuálních změnách v ŠVP   

           zájmového vzdělávání 

      -    spolupracoval s pověřencem GDPR ohledně legislativních úprav o ochraně osobních  

           údajů v jednotlivých školních řádech 

      - průběžně informoval ředitelku školy o průběhu aktualizace ŠVP základní školy  

          speciální a ostatních dokumentech 

 

Evaluační a kontrolní činnost              

-          pozoroval  práci pedagogů se žáky, zaměřil se na uplatnění individualizace práce se   

          žákem (využití podpůrných opatření na míru žáka)  

-         sledoval atmosféru prostředí při výuce: učitel – žák, naplňování filosofie školy 

- vedl diskusi na téma formy hodnocení žáků v ZŠ, MŠ  

 

Motivační činnost 

- motivuje pedagogy jednotlivých typů škol k výměně zkušeností při pravidelných  

 metodických schůzkách (4 krát za rok)  

-  spolupodílel se na návrzích k finančnímu odměňování pedagogů za práci 

           souvisejících s aktualizacemi školních vzdělávacích programů ředitelce školy  

           

Vzdělávací činnost 

- vzdělává se aktuálně v souvislosti s novou legislativou  
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Výuka podle Školních vzdělávacích programů na základní škole a základní škole ve školním 

roce 2017/2018 

 

Název Školního vzdělávacího programu číslo jednací ročníky Počet 

žáků 

ŠVP ZV/  LMP Korálek ke korálku č.j.760/ 2010 ,8., 9. 3 

RVP ZV platný od  

1. 9. 2016 

79-01-C/01 

Základní škola 

1.,2.,3.,4.,5.r. 9 

ŠVP ZŠ speciální Duhová pastelka I.díl č.j. 761/2010 

č.j. 1357/2016 

 

3.,4, 

5.,6,,,9.,10 

1.,2.,7.,8..r. 

 

24 

ŠVP ZŠ speciální Duhová pastelka II.díl č.j. 1358/2016 1,2.,,3. 4, 5, 

6., 7.,8.,9.,10 

     29 

Školní vzdělávací program mateřské školy ,,Svět patří 

všem“ 

Č.j.: 1361/2017 

 
 MŠ      11 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – 

Školní vzdělávací program školní družiny a školního 

klubu „Učíme se poznávat svět“ 

č.j.758/2010 

Aktualizace č. 

5 

  

43 

 

5.2.4 Zájmové vzdělávání 

Školní družina 

Ve školním roce  2017/2018  bylo z organizačních důvodů otevřeno sedm oddělení školní družiny, 

zapsáno 43 účastníků. Během školního roku nenastaly v počtu účastníků  žádné změny. V měsíci 

květnu došlo k přeřazení dvou chlapců a jedné dívky do jiného oddělení. Zařazením dětí do 

jednotlivých oddělení respektujeme jejich individuální potřeby. Personálně byla školní družina 

zabezpečena 10 vychovateli. 

Časové rozvržení, uspořádání, náplň činností oddělení školní družiny se řídí požadavky 

psychohygieny s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám každého dítěte- účastníka. 

Vychází ze Školního vzdělávacího programu „Učíme se poznávat svět“ a  z Vnitřního řádu Školní 

družiny.  

Děti mají možnost relaxovat, zapojit se do her různého typu. Každý den je pro ně připravena 

rozmanitá, tematicky zaměřená činnost. Činnost školní družiny se řídí ročním plánem a aktuálními 

nabídkami během roku. 

 

Struktura práce se ve ŠD: 

- odpočinková činnost – poslech relaxační hudby, poslech pohádek z CD, čtení příběhů 

a pohádek z knížek, prohlížení časopisů a knih, povídání si a sdílení zážitků 

- rekreační činnost – pohybové hry v přírodě, sezónní činnosti, soutěže, tělovýchovné chvilky 

- zájmová činnost – je řízená a zaměřená každý den na jinou oblast zájmů (sportovní, výtvarná 

a pracovní, hudební, dopravní, zdravověda, přírodovědná a společensko zájmová činnost) 
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- spontánní činnost dětí – volná hra je průběžná klidová činnost v ranní družině, po obědě 

nebo organizované části ŠD 

- příležitostná zájmová činnost – není zahrnuta do běžné týdenní skladby činností např. pobyt 

v přírodě, vycházky, sportovní akce, kulturní akce a besedy, exkurze, výstavy 

 

 

počet účastníků 43 

děvčata 18 

chlapci 25 

 

 

Sportovní činnost - Kašpárek sportuje: 

- seznamuje se s pravidly bezpečnosti při sportování na hřišti, v tělocvičně a posilovně 

- hraje pohybové seznamovací hry  

- hraje zábavné hry s pohybem na upevnění kamarádských vztahů 

- překonává překážkovou dráhu 

- cvičí rozcvičky, hraje hry na honěnou 

- cvičí cviky zaměřené na správné držení těla 

- prolézá látkovým tunelem 

- hraje hry na orientaci v prostoru 

- procvičuje skoky - nacvičuje skok přes švihadlo 

- rozvíjí koordinaci a spolupráci při míčových hrách – mini fotbal, vybíjená 

- hraje hry na tělo 

- procvičuje chůzi po nerovném terénu na zahradě 

- nacvičuje běh na krátkou vzdálenost 

- chodí po akupresurních podložkách 

- hraje závodivé hry – soutěží v družstvech 

- cvičí prvky jógy při říkankách, písničkách 

- cvičí za doprovodu hudby  

- přetahuje se lanem 

- rozvíjí manipulační dovednosti při cvičení s malými míčky 

- posiluje dolní končetiny na posilovacích strojích v posilovně  

- odpočívá při relaxačním CD – prvky bazální stimulace 

- cvičí relaxační cvičení při vyprávění příběhu 

- hází míčem na cíl, do dálky, kope do míče 

- provádí rovnovážná cvičení na gymnastickém míči  

- cvičí na velkém míči a trampolíně 

- nacvičuje jednoduché kroky aerobiku 

- hraje hry s nafukovacími balonky 

- procvičuje jemnou motoriku ruky při prstových říkankách 

- hraje hry v přírodě s tělovýchovnými pomůckami – švihadla, plastové kruhy 

- hraje pohybové a míčové hry na školní zahradě a hřišti 

- míčkuje se při říkankách a hudbě 

- relaxuje při míčkování, masážích - využití prvků bazální stimulace 

- zúčastní se turnaje ve stolním tenisu 

 

Pracovní činnost – Kašpárkovy šikovné ruce: 

- pracuje se stavebnicemi – provádí montáže a demontáže stavebnic, staví komíny  

- procvičuje si sebeobsluhu – obléká zimní oblečení, zapíná knoflíky a zipy, nacvičuje 

obouvání, zavazování tkaniček, pracuje s modely, soutěží v oblékání 

-  uklízí hračky a pracovní plochu 
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- pracuje s přírodninami – sbírá, třídí, navléká na drátek, vyrábí zvířátka, lisuje listy – vytváří 

koláže, vytváří sypané obrázky z přírodnin a luštěnin 

- vyrábí dekoraci z papíru a listí  

- pracuje s kuchyňskými nástroji – dlabe dýni a vytváří svítilnu 

- pracuje s papírem (trhá, mačká, tvaruje, překládá a skládá tvary, vytváří Origami a koláže, 

procvičuje stříhání – vystřihuje a lepí tvary), vytváří dekorace 

- vyrábí papírový kornout pro kamaráda – projekt Laskavec 

- vyrábí vánoční dekorace z papírových talířů 

- připravuje nepečené cukroví z datlové hmoty 

- vyrábí vánoční svícen z jablka a přírodnin 

- vytváří přání na Vánoce 

- modeluje z plastelíny podzimní a zimní motivy 

- pracuje s pískovnicí a terapeutickým pískem 

- pracuje s netradičními materiály – těstoviny, kávová zrna 

- rozvíjí sebeobsluhu při práci s kuchyňským náčiním – nacvičuje krájení pečiva, připravuje 

pomazánku, salát 

- pracuje s vlnou – provléká, nacvičuje stříhání, vázání uzlů 

- pracuje s textilem a vatou 

- vyrábí masku na Karneval, zdobí netradičními materiály 

- pracuje s přírodním a netradičním materiálem - vyrábí krmítko pro ptáčky 

- pracuje s odpadovým materiálem - vyrábí květináče z kelímků 

- využívá ubrouskovou techniku při zdobení květináčů 

- pracuje s Terakotou - vykrajuje velikonoční tvary na jarmark 

- vyrábí velikonoční přání z vlnitého papíru 

- vyrábí veselý zápich s obrázkem – dárek pro budoucí prvňáčky  

- pracuje s  tiskátky a raznicí 

- pečuje o pokojové květiny ve třídě, seje bylinky do květináčů 

- vytváří přání pro maminku  

- rozvíjí manipulační dovednosti se stavebnicemi 

 

Výtvarná činnost – Malujeme s Kašpárkem: 

- kreslí křídou – zážitky z prázdnin 

- otiskuje barvy – ryby v moři 

- maluje podzimní listy barvou a pastelkami 

- poznává základní barvy  

- procvičuje manipulaci s výtvarnými pomůckami 

- masíruje se výtvarnými potřebami – štětce, houbička 

- roztírá pastely – jablko, hruška 

- rozfoukává tuš 

- kreslí voskovkami podzimní ovoce 

- tupuje houbičkou a různou strukturou materiálů – strom v podzimních barvách 

- otiskuje štětec a listy (postava, ježek) 

- tupuje vatovou štětičkou listy 

- kreslí pastelkami deštník 

- otiskuje prstovými barvami dlaně – zimní přání pro seniory 

- kreslí fixou sněhuláky na přání 

- maluje inkoustem a zmizíkem 

- zapouští vodové barvy do klovatiny – vánoční přání, zimní okno 

- maluje prstovými barvami rukavice a sněhuláka 

- vytváří voskovou rezervu 

- vykresluje zimní omalovánky 

- maluje masky na karneval 

- maluje barvami hmyzí domečky 
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- vytváří koláž Les a zvířátka – výtvarná soutěž „Probouzející se příroda“  

- zapouští vodové barvy při poslechu hudby – muzikomalba 

- kreslí barvami ptáčky, dokresluje tuší 

- vytváří společnou práci na téma „Voda“ 

- zapouští barvy a maluje vodovými barvami kraslice, jarní motivy 

- otiskem ruky a barvy vytváří motýla 

- otiskuje barvou vidličku a dokresluje tulipány 

- technikou tupování vytváří obrázek – motýli s květinami 

- kreslí kolíčkem a štětcem v pískovnici 

- maluje temperovými barvami a pastelkami výkresy do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 

- maluje jarní omalovánky 

- maluje temperovými barvami a houbičkou kvetoucí stromy a pampelišky  

- maluje barvami na kamínky 

- kreslí barevnými křídami na terase 

 

Činnost zaměřená na dopravní výchovu -  Kašpárek jede /jde/ do města: 

- seznamuje se s pravidly silničního provozu pro chodce na vycházce do okolí školy 

- seznamuje se s pravidly silničního provozu pro cyklisty na dopravním hřišti 

- hraje hry s dopravní tematikou v budově dopravního hřiště 

- procvičuje jízdu na kole a koloběžce na dopravním hřišti 

- zúčastní se celodružinové akce s dopravní tematikou „Bezpečně na kole“ 

- poznává základní dopravní značky na obrázcích, iPadu a na vycházkách 

- seznamuje se základním vybavením kola a doplňky pro cyklisty 

- poznává dopravní prostředky, rozlišuje zvuky dopravních prostředků – „Co je to?“ 

- hraje hry s autíčky a značkami na dopravním koberci 

- skládá puzzle dopravních prostředků 

- poslouchá písničky s dopravní tematikou 

- procvičuje si orientaci při vycházce do města a muzea 

- vyrábí a kreslí dopravní značky z kartonu 

- hraje dopravní pexesa  

- vyplňuje pracovní listy s dopravní tematikou - Ferda v mraveništi 

- kreslí dopravní omalovánky 

- sleduje na PC pohádky s dopravní tematikou 

- hraje hru s dopravní tematikou „Hurá na kolo“ 

- uplatňuje znalosti z dopravní výchovy při kvízech a hádankách 

 

Přírodovědná zájmová činnost – Kašpárek jde do přírody: 

- poznává stromy, květiny a keře na vycházce do okolí školy  

- sbírá přírodniny na vycházce na školní zahradě a v Podzámecké zahradě 

- rozlišuje domácí a lesní zvířata na obrázcích 

- řeší hádanky o přírodě a zvířátkách 

- sleduje změny v podzimní přírodě na vycházce 

- prohlíží si na PC prezentaci zvířat a ptáků 

- poslouchá zvuky ptáků při pobytu na školní zahradě 

- prohlíží si knížky, leporela a encyklopedie o přírodě 

- rozlišuje správné oblečení podle období a počasí (hraje modelové situace, soutěží) 

- získává informace ze života hmyzu  

- seznamuje se s péčí o zvířata a ptáky v zimním období 

- kreslí vymalovánky s přírodní tematikou 

- poznává ptáky a jejich zvuky na iPadu 

- sází byliny, pečuje o bylinkovou skalku 

- poznává lesní zvířata podle stop 

- seznamuje se s významem ochrany lesa  
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- poslouchá četbu z knihy „Přítel lesa“ 

- poznává jarní květiny na obrázcích a na vycházce 

- třídí odpady, řeší kvízy s ekologickým zaměřením 

- soutěží a hraje hry s tematikou příroda a ekologie 

- zpívá písničky o zvířátkách a přírodě 

- prohlíží si prezentaci na PC – Léto 

- poznává a třídí rostliny pomocí pexesa 

- poznává cizokrajná zvířata v Austrálii 

 

Hudební činnost – Zpíváme s Kašpárkem: 

- hraje hudebně pohybové a seznamovací hry 

- zpívá známé písně – doprovází hrou na tělo 

- zpívá lidové písně – doprovází se na netradiční hudební nástroje 

- relaxuje při poslechu hudby 

- nacvičuje správné dýchání  

- seznamuje se s hudebními nástroji a  jejich zvuky, poslouchá orchestr 

- provádí artikulační a dechová cvičení 

- rozeznává smutnou a veselou písničku 

- rozvíjí sluchové vnímání – poznává různé zvuky na zahradě 

- hádá hudební hádanky - melodie z pohádek 

- zpívá písně s podzimní tematikou a písně o zvířátkách 

- relaxuje při hudbě a masážích 

- seznamuje se s prostředím Snoezelenu, relaxuje a poslouchá hudbu 

- hraje na rytmické hudební nástroje 

- hraje na dešťovou hůl – předvádí kapky deště 

- poslouchá hru na akordeon 

- rozlišuje potichu a nahlas, poznává rychlé a pomalé hraní 

- provádí aktivity ve Snoezelenu – podzimní program 

- zpívá zimní písně a koledy – nacvičuje na vánoční besídku  

- zúčastní se vánočního pásma v domově pro seniory  

- vystupuje s vánočním pásmem na Starém pivovaru 

- poslouchá vánoční koledy z CD, nacvičuje říkadla se zimní tematikou 

- znázorňuje hudbu pohybem – ztvárňuje sněhové vločky 

- poslouchá a zpívá písně s jarní tematikou 

- ve Snoezelenu provádí jarní aktivity - poslouchá zvuky zvířat a ptáků 

- procvičuje rytmus na Orffovy nástroje 

- rozvíjí sluchové vnímání při poslechu zvuků lesa a vody 

- poslouchá a zpívá jarní a velikonoční písničky, rytmizuje říkadla o jaru 

- poslouchá relaxační hudbu při polohování a míčkování 

- kreslí pastelkami při poslechu hudby  

- hraje hudebně pohybové hry na školní zahradě – vytváří hudbu přírodninami 

- vyvozuje zvuky na buben a činely 

- poslouchá zvuky moře, hraje smyslové hry – prvky muzikoterapie 

- relaxuje při poslechu hudby a příběhu 

- míčkuje kamaráda při hudbě – „Piano relax“ 

- tancuje na školní zahradě při hudbě a zpěvu 

- ztvárňuje hudbu pohybem při hře na ukulele 

- hraje pexeso s hudebními nástroji a pexeso pro uši 

 

 

Zdravověda – Kašpárek je fit: 

- seznamuje se s bezpečností na začátku školního roku ve škole i na ulici, seznamuje se s 

prevencí úrazů a zásadami první pomoci při akci Bezpečně na kole -  prakticky si procvičuje 



 58 

ošetření drobných poranění, řeší kvízy, vyplňuje pracovní listy, kreslí omalovánky PP, 

seznamuje se s vybavením lékárničky 

- pečuje o tělo a chrup – poznává vlastní tělo pomocí hry a při říkankách, nacvičuje mytí rukou 

a správnou techniku čištění zubů, hraje hru na lékaře a zubaře, sleduje film „Hurvínek u 

lékaře“, uvědomuje si tělo při míčkování, bazální stimulaci a masáži 

- upevňuje si zásady správné životosprávy a psychohygieny, povídá si k danému tématu, 

vyplňuje pracovní listy, rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny, ochutnává ovoce a zeleninu, 

podílí se na výstavce ovoce a zeleniny, seznamuje se se zásadami správného stolování 

- seznamuje se s prevencí onemocnění a otužováním - rozlišuje oblečení dle počasí – modelové 

situace, soutěží v oblékání, přiřazuje předměty denní potřeby k obrázkům  

- seznamuje se s prevencí rizikového chování – alkohol, drogy a nebezpečí kouření – poslouchá 

četbu příběhu, vyplňuje pracovní listy, řeší modelové situace, povídá si na dané téma 

 

Činnost zaměřená na společensko zájmovou oblast: 
- společenské hry, luštění křížovek s tajenkou, soutěže a zábavné kvízy, hádanky, návštěva 

muzea  

 

Akce měsíce 

 

- září  Hurá na hrad! 

- říjen  Bezpečně na kole 

- listopad  Ze života hmyzu 

- prosinec  Na Vánoce dlouhý noce 

- leden  Putování s dinosaury 

- únor  Karneval 

- březen  Knihohrátky 

- duben  Chráníme lesy 

- květen  Jak se žije protinožcům 

- červen  Kouzelná zahrada 

 

 

Příležitostné akce 
 
- návštěva dopravního hřiště 

- návštěva dopravního hřiště 

- návštěva dopravního hřiště 

- exkurze na policii ČR v Kroměříži 

- Mikulášské sokolení - hry a soutěže na Sokolském domě v Kroměříži 

- návštěva vánočního jarmarku na naší škole, prohlídka výzdoby 

- návštěva Domova pro seniory U Moravy – vystoupení s vánočním pásmem 

- vystoupení s vánočním pásmem na nádvoří Starého pivovaru  – „Advent  na radnici“ 

- vánoční besídka pro rodiče, nadělování pod vánočním stromem 

- vystoupení dětí z kroužku zobcové flétny na vánoční besídce 

- vánoční turnaj ve stolním tenise 

- návštěva dopravního hřiště 

- vystoupení dětí z kroužku zobcové flétny – Den matek 

- závěrečný turnaj ve stolním tenisu 

- Pohádkový den dětí na školní zahradě – akce ke Dni dětí 

- návštěva Muzea Kroměřížska – program „Ten kdo koupí, neprohloupí“ 

- návštěva dopravního hřiště 

- rozloučení se školní družinou - akce na zahradě naší školy 
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Využití Snoezelenu ve školní družině 
Ve školní družině pravidelně využíváme v odpoledních hodinách multismyslovou relaxační 

místnost Snoezelen. Místnost nabízí nejrůznější smyslové vjemy – zrakové, hmatové, pohybové, 

sluchově stimulační, které pedagogové a vychovatelé využívají ke stimulaci, výuce či relaxaci dětí. 

Vhodná je zejména pro děti s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Děti zde 

mohou odpočívat, poslouchat hudbu, vyprávění a pohádky. Měsíční tematické plány zahrnují v sobě 

jak návaznost na roční období, ale reagují také na jednotlivé události ze života dětí. Plány jsou 

připravovány tak, aby vyhovovaly potřebám všech dětí, které se pobytu v relaxační místnosti 

účastní. Na podněty ve Snoezelenu děti reagují velmi pozitivně. Snoezelen probouzí v dětech pocit 

pohody, uvolnění, zklidnění. Současně aktivizuje, stimuluje a probouzí zájem o nabízené podněty. 

Poskytuje dětem možnost naplnění volného času. Principem  Snoezelenu je přinášet radost 

z prožitku a vytvořit prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. 

 

Účast na výtvarných soutěžích 
- výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ 

- výtvarná soutěž „Probouzející se příroda“ 

- výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ –  kategorie K 1 – 1. místo 

kategorie K 2 – 1. 2. a 3.místo 

 

 
Kroužky provozované v rámci ŠD 
 
Hra na zobcovou flétnu 

Kroužek zobcové flétny byl zahájen v měsíci říjnu. Probíhal po celý rok v úterý, středu a čtvrtek 

individuální formou. Kroužek navštěvovali tři žáci, dva chlapci a jedna dívka. Začátkem roku byly 

zařazovány dechová a rytmická cvičení. Následně si děti zopakovaly   známé písně, průběžně byly 

trénovány nové skladby k vystoupením.  

Vystoupení:  

- rozsvěcování vánočního stromu v naší škole 

- besídka pro zákonné zástupce ve školní družině 

- vystoupení v Domově pro seniory U Moravy 

- vystoupení chlapce na Starém pivovaře 

- vystoupení při oslavách Dne matek na zahradě školy  

Práce individuálním tempem v pohodovém a klidném prostředí, možnost volit si písničky dle svého 

výběru, zajímavá doplňující cvičení a společný zájem, to je kombinace, díky které jsme si i letos 

kroužek všichni užili. 

 

Stolní tenis 

 

Činnost kroužku stolního tenisu byla zahájena v měsíci říjnu. Probíhal v rámci pondělní sportovní 

zájmové činnosti školní družiny v  areálu tělocvičny ve Štěchovicích. Kroužek navštěvovali čtyři 

žáci, tři chlapci a jedna dívka, dva z nich pokročilí a dva začátečníci. 

Na začátku školního roku si pokročilí hráči oživili základy hry a v návaznosti na loňský rok 

pokračovali v upevňování techniky správného podání a přihrávek. Začátečníci si postupně 

osvojovali a procvičovali pravidla hry, cvičili správný postoj při hře a držení pálky, učili se správné 

podání. Do tréninku jsme často zapojovali také čtyřhru. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se 

starší a zkušenější hráči snažili těm mladším pomáhat. Během roku se uskutečnily dva turnaje, 

jeden vánoční a druhý závěrečný.  

Divadelní soubor Korálek 
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Divadelní soubor Korálek 

V letošní, čtrnácté sezóně tvořilo personálně Divadelní soubor Korálek 30 dětí a 9 pedagogů. 

Koncem loňské sezóny odešlo 6 zkušených herců, letos byl soubor omlazen novými herci. 

Nastudovali a představili jsme pohádku „O třech prasátkách“. Pedagogové i dětští herci se aktivně 

zapojili do přípravy a hlavně do realizace divadelního představení. Někteří se přímo podíleli na 

výrobě kulis, kostýmů i shánění rekvizit. Společně s rodiči a pedagogy školy, za finančního přispění 

Spolku Korálky Kroměříž, z. s., byly zhotoveny kostýmy a pořízeny drobné rekvizity. 

Audiotechnika byla částečně vyměněna – byly pořízeny 4 nové porty s vysílači a přijímači. Výměna 

další techniky je plánována. 

Hlavním cílem dramatizace je komplexní působení na rozvoj osobnosti každého žáka. Při 

dramatizaci se žáci učili respektovat jeden druhého, překonávat obavy z neznámého prostředí, učili 

se reagovat na změny, na nové, neznámé situace, posilovat pozitivní chování, rozvíjet kladné 

emoce, naslouchat a reagovat na pokyny. Důležitou součástí dramatizace bylo rovněž 

sebehodnocení žáků, které je učí reálnému pohledu na vlastní činnost. 

Celoroční forma dramatizace je rozčleněna v jednotlivých měsících do postupných kroků.  Na 

počátku školního roku se žáci činnostní formou seznamovali s obsahem tématu, přijímali svou roli. 

Následně se individuálně učili text své postavy, texty písní, postupně secvičovali jednotlivé obrazy 

hromadně až k finální podobě představení a k premiéře. Ta byla určena rodičům a nejbližším lidem 

jako dárek.  

 

Realizace a termíny vystoupení divadelního přestavení „O třech prasátkách“ 

Prosinec 2017 - premiéra v divadelním sále Spolku Sokol  Kroměříž 

Duben 2018  -   představení v Domě kultury  Kroměříž  

Duben 2018  -   Kulturní středisko Chropyně 

Duben 2018  -   DZP Barborka Kroměříž 

Květen 2018 -   Městské kulturní středisko Hulín, přehlídka Hulínské pohádkové jaro  

 

Úspěchy souboru 

Na přehlídce „Hulínské pohádkové jaro 2018“ získali žáci diplom za taneční vystoupení a za roli 

„Vlka“. Rovněž byl oceněn celý realizační tým za přípravu pohádky. 

 

DS Korálek a Mezinárodní den matek 

Další činností souboru byla realizace pásma písniček a scének ke Dni matek. Jednalo se 

o dramatizace nastudování retrospektivních úryvků známých filmů, písniček, muzikálů… Pásmo 

bylo rodičům a návštěvníkům prezentováno v polovině května na školní zahradě. 

 

DS Korálek v médiích 

Duben -   FB stránky Domu kultury Kroměříž, FB stránky Městského kulturního centra  

               v Hulíně  

Květen -  Zpravodaj města Chropyně 5/2018 
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5.3 Specifika speciálně pedagogické podpory 
5.3.1. Individuální logopedická podpora 

Logopedická podpora žáků s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadamLogopedická podpora je soubor podpůrných opatření pro děti a žáky s poruchami artikulace, 

poruchami zvuku řeči, poruchami plynulosti řeči, poruchami hlasu, vývojovou afázií, vývojovou 

dysfázií, poruchami komunikace a porozumění obsahu řeči (žáci s PAS).  

Cílem logopedické podpory je nejen rozvoj komunikačních dovedností a sociální upotřebitelnosti 

řeči, ale i podpora základních funkcí, jako je dýchání a polykání u těžce postižených žáků.   Prolíná 

celým výchovně vzdělávacím procesem u dětí předškolního věku i žáků vzdělávajících se v 

základní škole.  

- Formy logopedické podpory:  

- Individuální logopedická péče  

- Komunikační a sociální dovednosti 
 

Organizace 

- zabezpečují dva speciální pedagogové – logopedové 

- logoped pro logopedickou podporu dětí předškolního vzdělávání a logopedickou  

            podporu žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.  

- logoped pro logopedickou podporu žáků s lehkým a středně těžkým mentálním  

 postižením. 

-          děti a žáci jsou do péče zařazováni na základě: 

- doporučení školského poradenského zařízení (po komplexním logopedickém vyšetření) 

- doporučení klinického logopeda 

 

Individuální logopedická péče  
 

Obsahové vymezení 
Logoped vypracuje každému žákovi ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími žáka a 

zákonnými zástupci žáka individuální vzdělávací plán s danou časovou a obsahovou dotací. 

Individuální vzdělávací plán vychází ze základní klinické diagnózy, individuálních schopností a 

dosažené řečové úrovně dítěte, žáka. Obsah plánu je zaměřen na rozvoj všech složek 

komunikačních dovedností (obsahová, formální a pragmatická) a oblastí neverbálních (dýchání, 

sluchové vnímání, zrakové vnímání, jemná motorika, myšlení, gesta, mimika). Vychází z celkové 

osobnosti žáka, z jeho specifických potřeb s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem. Na 

základě individuálního posouzení a celkového zhodnocení byly stanoveny cíle, časové a obsahové 

rozvržení péče, metody a formy práce. 

 

Časové a prostorové vymezení 
- jedenkrát týdně v logopedické pracovně 

 

Formy práce 
-          individuální práce se žákem 

 

 

Metody práce  
- cvičení nápodobou před logopedickým zrcadlem 

- párování reálných obrázků, lineárních obrázků, psaného slova 

- třídění reálných obrázků, lineárních obrázků, psaného slova 

- vyvozování hlásek nápodobou logopeda 

- neverbální nápodoba gesty, mimikou, postojem těla 
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- rozvoj pojmové zásoby, tvoření vět na větný proužek – zlepšení větného gramatického 

vyjadřování 

- verbální i neverbální komunikace pomocí lineárních obrázků v komunikačním deníku, 

zážitkovém deníku 

- rozvoj pojmové zásoby a nácvik porozumění prostřednictvím komunikátoru 

- strukturované učení 

- praktické činnosti na základě porozumění na ústní, písemný pokyn 

- výměnný systém lineárních obrázků – pochutin, reálných předmětů (puzzle, auto, míč, 

kostky) 

- využití počítačových programů na rozvoj smyslů a rozvoj slovní zásoby 

- využití  iPad aplikací na rozvoj smyslů a podporu komunikace 

 

 

 

Komunikační a sociální dovednosti 

U žáků s autismem podporuje logoped komunikaci formou alternativní (nahrazující řeč u žáků 

nemluvících) a augmentativní (podporující správnost vyslovování pojmů, porozumění a také 

podporující výslovnost správné gramatické skladby věty). K tomuto účelu slouží VOKS (výměnný 

obrázkový komunikační systém, ve světě známý jako PECS tj. Picture Exchange Communication 

System). Tato metoda umožňuje nemluvícím i mluvícím žákům vyjadřovat se pomocí reálných 

předmětů, konkrétních barevných či lineárních obrázků. Pro každého žáka je postupně vytvářen 

komunikační deník, který obsahuje komunikační tabulky s obrázky podle jeho individuálních 

potřeb. Nácvik sociálně upotřebitelné řeči probíhá prostřednictvím modelových vět a 

komunikačních scénářů nejprve individuálně v pracovně logopeda (žák - logoped). Naučené 

komunikační a sociální dovednosti je důležité přenášet do praktických každodenních situací. Podíl 

na rozvoji AAK mají všichni pedagogové, kteří s těmito žáky pracují při všech činnostech a ve 

všech vyučovacích předmětech. Logoped metodicky vede ostatní učitele, kteří rozvíjejí alternativní 

komunikaci podle jeho pokynů a ve spolupráci s ním. V rámci rozvoje komunikačních a sociálních 

dovedností probíhaly metodické schůzky k vzájemné výměně zkušeností v rámci pedagogického 

týmu. 

 

Časové a prostorové vymezení 
- obsah KaSD je rozpracován v IVP 

- logoped podle harmonogramu působí ve třídě 

- pedagogové třídy podle metodických pokynů pedagoga rozvíjejí KaSD v rámci  

 dopoledního vzdělávání ve třídě 

 

Formy práce 
-          ve třídě při práci v kolektivu nebo při individuální aktivitě 

 

Hodnocení podpory 
Hodnocení je součástí hodnocení Českého jazyka a literatury. Žáci jsou hodnoceni v souladu 

s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Logopedická podpora prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem 

Logopedická podpora u žáků se středně těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami 

 

Formy logopedické podpory:  

- Individuální logopedická péče  

- Komunikační a sociální dovednosti 
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Individuální logopedická péče  
Logoped pracuje se žáky se středně těžkým mentálním postižením a se žáky s poruchami 

autistického spektra, které je většinou provázeno těžšími řečovými vadami, popř. neverbálním 

projevem. Prioritou logopedické péče je komunikace nejen verbální, zejména rozvoj obsahové 

stránky řeči, ale i komunikace neverbální (předměty, fotogramy, obrázky, lineární obrázky a 

výměnný systém podle vývojové úrovně žáka). Logoped stimuluje u žáků podle možností rozvoj 

řeči od fáze porozumění přes různé druhy neverbální komunikace až k verbální komunikaci.  

Cílem individuální logopedické péče u žáků se středně těžkým mentálním postižením je dosažení 

maximálně možného individuálního porozumění a srozumitelnosti řeči. 

 

Obsahové vymezení logopedické péče 
Obsah náplně a časová dotace individuální logopedické péče jsou přizpůsobeny potřebám žáka a 

jsou rozpracovány v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Prolínají celým výchovně-vzdělávacím 

procesem. Logopedická péče je nejvíce propojena s předmětem Čtení, Psaní a Řečová výchova. 

Cíle individuálního vzdělávacího plánu z logopedické péče jsou výsledkem týmové práce třídního 

učitele a logopeda, vycházejí z doporučení klinického logopeda a závěru speciálně pedagogického 

vyšetření, jsou konzultovány se zákonnými zástupci. 

 

Organizace logopedické péče 
Logoped pracuje s dítětem, žákem podle organizačního schématu stanoveného na počátku školního 

roku individuálně v logopedické pracovně. Pro práci využívá programy se zpětnou sluchovou a 

zrakovou vazbou – Symwriter, Boardmaker, Mentio Zvuky, Mentio Slovesa, Mentio Slovní zásoba, 

Mentio Hádanky, Méďa – barvy a tvary, Méďa a obrázky, Méďa čte, Méďa počítá, Altík. Žáci 

používají i technické pomůcky s hlasovým výstupem - komunikátory. Na ně lze nahrávat konkrétní 

žádosti, pokyny. Po stisknutí okénka s příslušným obrázkem se ozve hlas, který vyjádří přání žáka. 

Lze je využít i pro pojmenovávání předmětů, obrázků při rozvíjení slovní zásoby a porozumění. Pro 

některé žáky je práce s komunikátorem zajímavější a více je motivuje ke spolupráci. 

Individuální logopedická péče je konzultována s dalšími vyučujícími pedagogy, kteří posilují danou 

komunikační oblast i  v dalším průběhu vzdělávacího procesu. 

 

Metody práce 
- rozvíjení slovní zásoby na základě symbolů podle vývojové úrovně žáka 

- nacvičování komunikačních scénářů v modelových situacích (odmítnutí, omluva) 

- nácvik neverbální komunikace nápodobou (řeč těla, gesta, mimika, postura těla) 

- rozvíjení individuálních dovedností pro spolupráci s logopedem (aktivní reakce na pokyn) 

- nácvik porozumění řeči prostřednictvím komunikátoru 

- bucofaciální a orofaciální stimulace 

- motivace - výuka prostřednictvím obrázkového komunikačního systému 

- využití  iPad aplikací na rozvoj smyslů a podporu komunikace 

 

Formy práce 
- individuální práce s žákem 

 

Časové a prostorové vymezení 
- 1 krát týdně v logopedické pracovně 

 

Komunikační a sociální dovednosti 

Mezi nejčastěji využívané systémy v naší škole patří VOKS (výměnný obrázkový komunikační 

systém), který byl původně vytvořen pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS). Vzhledem k 

jeho širokému využití jsou jeho hlavní principy využívány i u žáků s DMO, těžkou mentální 

retardací a Downovým syndromem. Verbálně nekomunikujícím žákům umožňuje neverbální 

vyjadřování, žáky s předpokladem verbální komunikace navíc podněcuje a podporuje k řeči. Podle 

úrovně porozumění jednotlivých žáků se využívají předměty, fotografie, konkrétní barevné nebo 
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lineární obrázky. Pro každého žáka je postupně vytvářen komunikační deník, který obsahuje 

komunikační tabulky s obrázky podle jeho individuálních potřeb. Vyjádření svých potřeb patří mezi 

základní potřeby každého člověka. Proto je při zavádění alternativní komunikace kladen důraz na 

vyjádření základních životních potřeb žáka - žízeň, potřeba na WC, hlad, výběr oblíbené hračky. 

Dovednost sdělit srozumitelně ostatním, co potřebuji, co bych chtěl, je důležitou dovedností pro 

předcházení vzniku nedorozumění, která mohou vést k problémovému chování. Podíl na rozvoji 

mají všichni pedagogové, kteří s těmito žáky pracují při všech činnostech a ve všech vyučovacích 

předmětech. Logoped metodicky vede ostatní učitele, kteří rozvíjejí alternativní komunikaci podle 

jeho pokynů a ve spolupráci s ním.  

 

Časové a prostorové vymezení 
- obsah KaSD je rozpracován v IVP 

- logoped podle harmonogramu působí ve třídě 

- pedagogové třídy podle metodických pokynů pedagoga rozvíjejí KaSD podle úrovně  

          žáka v rámci dopoledního vzdělávání ve třídě 

 

Formy práce 
-          ve třídě při práci v kolektivu nebo při individuální aktivitě 

 

Hodnocení podpory 
Hodnocení je součástí hodnocení Řečové výchovy. Žáci jsou hodnoceni v souladu s Pravidly pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Logopedická podpora prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem 

 

 

Logopedická podpora u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami 

 

Do logopedické podpory jsou zařazeny děti a žáci převážně s těžkým kombinovaným postižením 

(DMO, MR, autismus atd.), děti s poruchami příjmu potravy, děti s obtížemi se zvládáním slinotoku 

(salivace), děti s nedostatky v oblasti porozumění, děti s nedostatky v oblasti vlastního mluvního 

proslovení a nemluvící, děti s vývojovou neschopností nebo získanou ztrátou schopnosti vyslovovat 

hlásky, děti s poruchami zvuku řeči (s otevřenou a zavřenou huhňavostí), děti s poruchami 

mluvního tempa (s koktavostí a breptavostí), děti s poruchami artikulace a článkování řeči, děti s 

narušenými modulačními faktory (s problematikou v oblasti přízvuku, melodie a tempa řeči), děti s 

dalšími nedostatky a to v oblasti sluchového a zrakového vnímání spolu s nedostatky v oblasti 

deficitu intelektu.  

 

Cílem v oblasti narušeného vývoje řeči je: 

- zmírnit či eliminovat příčinu narušeného vývoje řeči (některé sluchové vady) 

- modifikovat poruchu (např. u dětí s mentální retardací, autismem, dysartrií, vývojovou  

     dysfázií atd.) 

- prolomit komunikační bariéru 

- zaměřit terapii na dítě, rodinu a celé jeho nejbližší okolí 

- učit děti používat kompenzační strategie -  včetně AAK 

 

Formy logopedické podpory: 

– Individuální logopedická péče 

– Logopedická péče v prostředí třídy 
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 Metody práce 
-  stimulující metody (prvky synergetické reflexní terapie,orofaciální regulační terapie) 

-  korigující metody (prvky synergetické reflexní terapie, aplikace orofaciální regulační  

terapie) 

-  ústní terapie pro stimulaci příjmu potravy a tekutin, polykání, rozvoj orofaciální  

  motoriky (handling) 

- logopedická terapie s využíváním inhibiční polohy (slouží k utlumení nežádoucích  

vývojově nižších tonických reflexů s umožňováním facilitace žádoucích pohybových 

vzorců podle vývojové řady hybnosti) 

- využívání uvolnění spasticity či utlumení mimovolních pohybů v časovém úseku po  

ukončení fyzioterapeutického cvičení   

- stimulace orofaciální motoriky a spoušťových bodů v této oblasti 

- cvičení proti odporu v stimulaci hybnosti mluvidel  

- Snoezelen (poskytnutí individuální a přirozeně návazné senzorické stimulace 

v přijatelném a nestresujícím prostředí) 

- reflexní stimulace hybnosti orofaciální motoriky, obličejového svalstva, krční oblasti,  

oblasti horní části páteře a svalstva hrudního pletence   

- odstraňování projevů a následků svalové nerovnováhy v orofaciální oblasti formou  

funkční stimulace diferencované hybnosti části mluvidel - Myofunkční terapie 

- rozvoj komunikace a nácvik porozumění prostřednictvím komunikátoru  

 

Logopedická  intervence  je zaměřena na: 

Terapii poruch příjmu potravy a polykání 
- na rozvoj vitálních funkcí a motoriky mluvidel 

- tlumení sacího, kousacího a dávivého reflexu 

- cílenou desenzibilaci (tlumení patologických reflexů a stabilizující svalové napětí pro  

 tlumení souhybů těla i mluvidel) 

- masáže mluvidel (na podporu hybnosti rtů, jazyka a svalů tváří) 

- vybavování pohybů rtů, jazyka a čelisti s užitím pasivních pohybů s dopomocí, proti  

 odporu, podle charakteru obtíží a schopnosti spolupráce dítěte 

- zvládání slinotoku zapojením hybnosti rtů se snahou o navození sebekontroly při  

 absenci či sníženém spontánním polykání slin 

- na příjem jídla a tekutin ve vhodné poloze 

 

Terapii řečových schopností 
- vytvoření a udržení očního kontaktu 

- rozvoj napodobování motorických činností 

- masáž mluvidel s obsahovými zvuky 

- vytváření motorického vjemu spojeného se zvukovým a s obsahovým doprovodem 

- aktivní napodobování artikulačních pohybů 

- stimulace fonematického sluchu 

- stimulace impresivní slovní zásoby s užitím manipulace s hračkami a s obrázky 

- spojování zvukových a slovních projevů s jazykovým obsahem 

- využívání všech forem motivace dítěte k aktivní komunikaci včetně užití počítačových  

programů se zpětnou sluchovou a zrakovou vazbou (Speech Viewer, Mentio Zvuky,  Mentio 

MM, Mentio Slovesa, Mentio Slovní zásoba, Mentio Hádanky, Méďa – barvy a tvary, Méďa 

a obrázky, Méďa čte, Méďa počítá, Čtení AB,  Altík, Sluníčko, Boardmaker, Pasivka 22 

Her, atd)  

- užití dechových, fonačních a motorických cvičení mluvidel 

- vybavování artikulace jednotlivých hlásek 

- podpora celkového sociálního a mentálního rozvoje dítěte 

- využití komunikačního potenciálu dítěte s užitím alternativní a augmentativní  

 komunikace 
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Terapie komunikace a řeči dětí a žáků s   PAS  
Při vlastní práci s dětmi a žáky s PAS je využívána metodika strukturovaného učení. Při stanovení 

komunikačních cílů u dítěte nebo u žáka s PAS vždy vycházíme z dosažené vývojové úrovně 

daného dítěte nebo žáka a jeho silných stránek. Individuálním přístupem, strukturalizací prostoru, 

práce, konkrétní vizuální podporou, vhodnými motivačními stimuly a jednotným komunikačním 

působením pedagogů na žáka, posilujeme u žáka co nejvíce možnou sociální využitelnost 

komunikace. 

 

 

 

Specifika individuální logopedické podpory ve Snoezelenu 

 

Cílem individuální logopedické péče ve Snoezelenu je rozvoj záměrné pozornosti, rozvoj 

porozumění a komunikace při uvolnění v příjemné atmosféře cíleně vytvořeného prostředí, za 

pomoci aplikace různých masáží mluvidel, dalších cvičení a technik zaměřených na rozvoj 

motoriky a koordinace mluvních orgánů. 

 

Přehled logopedické podpory za školní rok 2017/2018 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola  10 
Základní škola   7 

Základní škola speciální 47 
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                5.3.2 Surdopedická podpora 

Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením 

Surdopedická podpora je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu u žáků s poruchou 

sluchu.  

Je realizována jako: 

Individuální surdopedická péče  

Komunikační dovednosti  

-  

- Logoped pracuje se žáky s různým stupněm sluchového postižení nebo se žáky neslyšícími.  

- Hlavním cílem péče u sluchově postiženého žáka se stává rozvíjení aktivní komunikace 
- žáka na základě jeho individuálních možností, a to po stránce verbální (řeč) i neverbální 
- (znaková řeč,gesta, mimika, řeč těla, AAK).  
- Děti a žáci jsou do péče zařazováni na základě: 

- doporučení školského poradenského zařízení (po komplexním logopedickém vyšetření) 

- lékařského doporučení foniatra 

 

 

Individuální surdopedická péče 
 

Ve školním roce 2017/2018 byli do péče zařazeni dva žáci. Jedno dítě předškolního věku, u kterého 

je sluchová vada diagnostikována jako středně těžká percepční nedoslýchavost, je korigována 

naslouchadly. Dále pak žákyně 5. ročníku základní školy speciální, žákyně se souběžným 

postižením více vadami. Sluchová vada je diagnostikována jako hraniční nedoslýchavost, je 

korigována naslouchadlem. Surdopedická péče byla u žákyně zaměřena na nácvik cíleného 

odezírání v souladu s pravidly pro nácvik komunikace s žáky s PAS. Při nácviku odezírání vycházel 

logoped z obecných pravidel.   Důležitým předpokladem rozvoje osobnosti sluchově postiženého 

žáka je kvalitní spolupráce s rodinou, foniatrem (korigování hlasitosti naslouchadel), psychologem, 

který sleduje vývoj dítěte po stránce sociální i intelektové.  

 

Pravidla pro nácvik odezírání: 
- vyučující stojí vždy před žákem a zřetelně na žáka artikuluje 

- obličej mluvčího musí být dobře osvětlen, aby žák sledoval jeho ústa 

-  mluvčí zachovává přirozenou mimiku obličeje 

  

Učitel vhodně zvolenými otázkami ověřuje znalost daných pojmů. Ke správnému porozumění užívá 

názor (konkrétní předměty, fotografie, obrázkové karty, lineární obrázky) 

 

Obsahové vymezení 

Obsah individuální surdopedické péče je součástí individuálního vzdělávacího plánu.  Stanovené 

cíle surdopedické péče jsou výsledkem týmové práce třídního učitele a logopeda, vycházejí ze 

závěrů lékařského (foniatrického) vyšetření, jsou konzultovány se zákonnými zástupci žáka. 

 

Organizace surdopedické péče  
1. Logoped pracuje se žákem podle jeho individuální potřeby a podle stanovené časové dotace 

na počátku školního roku. Četnost péče a časové pokrytí vychází ze specifických potřeb žáka a 

organizačních možností školy. Respektuje osobnost žáka, volí práci ve třídě nebo v logopedické 

pracovně. Pro práci se žákem využívá všech názorných pomůcek, které podporují a rozvíjejí 

komunikační schopnosti žáka. Slovní zásobu, tvorbu vět s užitím gramatických pravidel posiluje 

logoped ve spolupráci s učitelem náhradními formami komunikace – výměnným obrázkovým 

systémem, komunikačním deníkem (fotogramy, symboly, obrázky, schémata), komunikátorem. 
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Využívá také PC programy s hlasovým výstupem. Logoped pravidelně konzultuje s pedagogy, kteří 

se žákem ve třídě pracují. 

 

Metody práce  

- cvičení nápodobou před logopedickým zrcadlem 

- rozvíjení zvukové složky řeči, tzn. vyvození správné artikulace hlásek a rozvíjení 

modulačních faktorů řeči (melodie, dynamika hlasu, rytmus) 

- rozvíjení obsahové složky řeči, tzn. rozšiřování pojmové, slovní zásoby řeči a tvoření 

větných celků 

- posilování koncentrace pozornosti pro cílené odezírání  

- vyvozování hlásek nápodobou logopeda 

- neverbální nápodoba gesty, mimikou, postojem těla 

- rozvíjení pojmové zásoby a nácvik porozumění prostřednictvím komunikátoru 

- využití počítačových programů na rozvoj smyslů a rozvoj slovní zásoby 

- využití  iPad aplikací na rozvoj smyslů a podporu komunikace 

 

Formy práce 

-         individuální i párová práce se žákem 

 

Časové a prostorové vymezení 

-          jedenkrát týdně v logopedické pracovně 

 

Komunikační dovednosti 

Slouží k rozvíjení verbální i neverbální komunikace, metodicky je vede logoped, ale na realizaci se 

podílejí všichni vyučující žáka, včetně vychovatelů ve školní družině a školním klubu.  

 

Formy práce 

-         individuální práce se žákem v prostředí třídy 

-         komunikace v prostředí třídy 

 

Časové a prostorové vymezení 

- ve třídě během celého dopoledne 

- Individuální vzdělávací plán 

 

Hodnocení  
Hodnocení je součástí hodnocení Českého jazyka a literatury nebo Řečové výchovy.  Žáci jsou 

hodnoceni v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Logopedická podpora prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. 

 

 

Přehled surdopedické  podpory za školní rok 2017/2018 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola 1 

Základní škola speciální 1 
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5.3.3 Individuální činnosti pro rozvoj komunikační dovednosti s podporou  ICT – informatika 

 

Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. 

Zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména 

textovým editorem, programem malování, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Jako 

nadstandardní učivo je zařazena práce s webovým prohlížečem a elektronickou poštou.  

Dále jsou vyučování využívány iPady, v nichž jsou nainstalovány výukové aplikace pro většinu 

předmětů a všechny věkové kategorie.  

Žáci si prostřednictvím práce s výukovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují 

obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. 

 

Informatika na základní škole 

 

Časová dotace na 1. stupni základní školy: 

5. ročník - 1 hodina týdně ( 45 minut) 

 

Časová dotace na 2. stupni základní školy: 

8. ročník  -   1 hodina týdně (45 minut) 

9. ročník  -   1 hodina týdně (45 minut) 

 

Cílové zaměření: 
Žáci byli vedeni k: 

-  poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s různým 

typem počítačů 

- rozvíjení myšlení a logického uvažování 

- vyhledávání a využívání potřebných informací 

- sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky 

- samostatné rozhodování při hledání optimálního řešení 

- získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu 

- využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce 

 

 

Informatika na základní škole speciální 

Časová dotace na 1. stupni ZŠ speciální: 

5. ročník – 1 hodina týdně 

6. ročník – 1 hodina týdně 

 

Časová dotace na 2. stupni ZŠ speciální: 

7. ročník – 1 hodina týdně 

8. ročník – 1 hodina týdně 

9. ročník – 1 hodina týdně 

10. ročník – 2 hodiny týdně 

Vyučovací jednotka 45 minut. 

 

 

Žáci byli vedeni k: 

-  poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s různým 

typem počítačů 

- získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti 

- rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 

- rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

- zapojení více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 
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- využívání potřebných informací 

- komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky 

- získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu 

 

Informatika byla vyučována v 5., 8. a 9. ročníku základní školy, dále  5., 6., 7., 8., 9. a 10. ročníku 

základní školy speciální speciální 

 

Typ školy Počet žáků 

základní škola                             4 

základní škola speciální                            18 

 

Organizace výuky 

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, v každé z nich je minimálně jeden stolní počítač, 

k dispozici je dále přenosný stolní počítač a pět notebooků. Součástí čtyř učeben je i interaktivní 

tabule s programem Edu Base (k interaktivní tabuli je připojen notebook a appleTv, která umožňuje 

projekci z iPadů). Interaktivní tabule je při výuce využívána pro společnou práci žáků nebo při 

realizaci projektového vyučování. 

Při samostatných činnostech žáci pracují individuálně na jednom počítači nebo tabletu. Jednotlivé 

úkoly žáci ukládají do složek. Počítače mají nainstalovaný operační systém Windows 

s kancelářským balíkem, všechny jsou připojeny ke školní internetové síti. Na všech počítačích jsou 

nainstalovány výukové programy. 

K výuce je využíváno 10 iPadů, které jsou uloženy v iKufru.  

Tablety využívají pedagogové v rámci školy napříč třídami, také děti v mateřské škole.  

V roce 2017 byly zakoupeny výukové a vzdělávací aplikace, vhodné pro všechny typy škol i 

vzdělávací oblasti. Elementární prvky „programování“, byly procvičovány při činnostech 

s robovčelami. 

 

V letošním školním roce byl vyměněn jeden stolní počítač  Dále byly pořízeny dva notebooky pro 

potřeby pedagogů. Ve dvou třídách a dvou pracovnách byla posílena wifi síť. 

Z důvodu zakoupení aplikací do tabletů, a minimální aktualizaci obsahu nebyla již prodloužena 

licence na on-line výukové programy Hry pro školy. 

 

Škola má pro období  2017/2020 vytvořen ICT plán  

Učitelka informatiky se o letních prázdninách zúčastnila Letní školy zaměřené na práci s iPady, 

dokončila studium a složila závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studijním programu – Studium k 

výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologiích. 

V rámci projektu Šablony MŠ a ZŠ I. se 18 pedagogů zapojilo do šablony Čtenářská gramotnost 

s využitím a zapojením iPadů v rozsahu 32 hodin. Proběhlo 6 seminářů, ve kterých si pedagogové 

vyzkoušeli práci s novými výukovými aplikacemi. 
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5.3.4 Somatopedická podpora 

 

Struktura somatopedické podpory v předškolním vzdělávání 

  

Děti jsou zařazeny na základě Doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Somatopedická podpora je realizována jako: 

 

Individuální rehabilitační tělesná výchova  

Motorika – individuální a skupinová forma ve třídě 

 

Individuální rehabilitační tělesná výchova  

- náplň vychází z vypracovaného Individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací 

plán byl sestavován na základě individuálních potřeb a zdravotního stavu dítěte, stanoven 

obsah, rozsah péče i časová dotace. Individuální rehabilitační tělesnou výchovu využívalo 5 

dětí s postižením pohybového aparátu, vývojovými vadami, psychomotorickou retardací a 

poruchou autistického spektra. Pohybové aktivity byly zaměřeny na všestranný rozvoj 

osobnosti dítěte a byly realizovány speciálně pedagogickými metodami – senzomotorická 

stimulace, bazální stimulace, úprava svalové balance (protažení a posílení svalstva), nácvik 

samostatnosti a sebeobsluhy, polohování, canisterapie, metoda Snoezelenu. 

 

Motorika  

-  rozvoj motorických dovedností v rámci tělesné výchovy ve třídě probíhal na základě 

individuálních potřeb a zdravotního stavu dítěte. Náplň individuálních i skupinových 

činností vycházela ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy ,,Svět patří všem“ a 

byla pravidelně konzultována se somatopedem. 
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Somatopedická podpora u žáků základní školy 

 

1. Zdravotní tělesná výchova u žáků základní školy: 

 

Formy: 

Zdravotní tělesná výchova – povinný předmět, skupinová forma 

Individuální zdravotní tělesná výchova  

Zdravotní tělesná výchova- rehabilitační plavání- cvičení ve vodě- nepovinný předmět 

 

Zdravotní tělesná výchova  

- obsah vycházel z RVP pro základní vzdělávání s časovou dotací odpovídající počtu  

 hodin stanoveným učebním plánem tohoto dokumentu 

 

Individuální zdravotní tělesná výchova  

-  u žáků 1. stupně vychází z Individuálního vzdělávacího plánu, byl sestaven na základě 

zdravotního stavu, potřeb žáka a Doporučení školského poradenského zařízení. Byla 

upravena časová dotace a rozsah péče. 

 

Zdravotní tělesná výchova - Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě - nepovinný předmět.  

-  Jedná se o formu zdravotní tělesné výchovy, žáci jsou zařazováni na základě  Žádosti  

 zákonných zástupců o zařazení. 

 

 

Do Zdravotní tělesné výchovy docházeli žáci s poruchami hybnosti v důsledku vrozených vad, s 

vadným držením těla, oslabením funkčních schopností a poruchou zraku. Ke zvýšení účinnosti 

cvičení žáci využívali cvičební náčiní a nářadí: tyče, činky, pružné tahy, softi míče, gymnastické 

míče, overbally, švihadla, trampolínu, žebřiny, rotoped. Žák na 2. stupni pracoval převážně na 

zlepšení fyzického stavu a zdokonalení pohybových dovedností. 

 

Organizační zabezpečení: 

- speciální pedagog - somatoped 

 

 

2. Zdravotní tělesná výchova u žáků se středně těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami 

 

Zdravotní tělesná výchova byla realizována jako: 

Zdravotní tělesná výchova –  předmět, skupinová forma 

Individuální zdravotní tělesná výchova  

 

Zdravotní tělesná výchova  

- s výukou podle ŠVP ZŠs „Duhová pastelka“ - 1. díl, č. j.761/2010 a 1357/2016 s 

časovou dotací odpovídající počtu hodin stanoveným učebním plánem tohoto dokumentu. 

 

Individuální zdravotní tělesná výchova  

- jako individuální forma na základě vypracovaného IVP, který vycházel ze zdravotního 

stavu, aktuálních potřeb žáka a doporučení školského poradenského zařízení. V IVP byla 

upravena časová dotace a rozsah somatopedické péče, časová dotace stanovena v IVP žáka, 

formou integrace do předmětu. 

 

Do ZdrTv byli na doporučení lékaře zařazeni žáci s vrozenými vadami pohybového aparátu, 

poruchami hybnosti v důsledku mozkové obrny, vadným držením těla, epilepsií a poruchami 
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autistického spektra. Obsah a specifické úkoly Zdravotní tělesné výchovy vycházely ze základních 

charakteristik zdravotního oslabení. K cílené motivaci a zvýšení účinnosti cvičení žáci využívali 

cvičební náčiní a nářadí - tyče, činky, gumy, obruče, gymnastické míče, overbally, softi míčky, 

úseče, trampolínu, rotoped, žebřiny. 

 

Organizační zabezpečení: 

- speciální pedagog - somatoped 

 

 

3. Rehabilitační tělesná výchova u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami 

 

Rehabilitační tělesná výchova byla realizována jako: 

Rehabilitační tělesná výchova – předmět, skupinová forma 

Individuální rehabilitační tělesná výchova  

Rehabilitační plavání- cvičení ve vodě- nepovinný předmět 

 

Rehabilitační tělesná výchova  

-  s výukou podle ŠVP ZŠs „Duhová pastelka" 2. díl. č. j. 1358/2016 s časovou dotací 

dpovídající počtu hodin stanoveným učebním plánem tohoto dokumentu. 

 

Individuální rehabilitační tělesná výchova  

- jako individuální forma probíhala na základě vypracovaného IVP, který vycházel ze  

zdravotního stavu a specifických potřeb žáka nebo vycházela ze ŠVP ZŠs „Duhová 

pastelka" 2. díl. č. j. 1358/2016 s časovou dotací odpovídající potřebám žáka. V IVP byla 

upravena časová dotace a rozsah somatopedické péče. 

 

Rehabilitační plavání- cvičení ve vodě- nepovinný předmět.  

- Jedná se o formu zdravotní tělesné výchovy, do které jsou zařazováni žáci s těžkým  

 kombinovaným postižením. 

 

Organizační zabezpečení: 

- speciální pedagog - somatoped 

 

Do Rehabilitační tělesné výchovy (RTV) byli zařazeni žáci s těžkým kombinovaným postižením, se 

všemi formami mozkové obrny, s vrozenými nebo získanými vadami, epilepsií, poruchami 

autistického spektra a geneticky podmíněnými vadami. Obsah péče vycházel z odborné lékařské 

zprávy a Doporučení školského poradenského zařízení. Na základě individuálního posouzení byly 

stanoveny jednotlivé cíle a priority, časové a obsahové rozvržení péče, metody a formy práce. U 

žáků s poruchou autistického spektra byly respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

 

 

Přehled počtu žáků zařazených v předmětu ZdrTv a RTV 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola  5 
Základní škola   3 

Základní škola speciální 26 

 

 

Individuální somatopedická péče byla poskytována dětem a žákům s trvalými odchylkami 

tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu na základě Doporučení školského 

poradenského zařízení. Byla realizována jako individuální forma a obsah péče byl rozpracován v 
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individuálním vzdělávacím plánu každého žáka. Rozsah a časová dotace byla upravena podle 

individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka. 
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5.3.5  Tyflopedická podpora 

 

Tyflopedická podpora je soubor podpůrných opatření, která jsou realizována jako:  

 - individuální tyflopedická péče s komplexním rozvojem smyslového vnímání  

 - prostorová orientace 

Je určena dětem a žákům slabozrakým, se zbytky zraku, nevidomým a těžce zrakově postiženým 

více vadami. Prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem u dětí předškolního věku i žáků 

vzdělávajících se v základní škole. U dětí a žáků jsou využívány speciální pomůcky při výuce všech 

předmětů.  

 

Individuální tyflopedická péče 
- individuální práce s učitelem ve třídě, v tyflopedické pracovně 

- ve skupině při běžných činnostech  

  

Oslabená funkce zraku nebo ztráta zraku je kompenzována stimulací smyslového vnímání. 

Probíhá u všech dětí a žáků slabozrakých, se zbytky zraku, nevidomých a těžce zrakově postižených 

více vadami. Je nedílnou součástí každodenní práce s dětmi předškolního věku i žáků školního 

věku. U žáků s lehčím mentálním postižením jsou využívány speciální pomůcky ve výuce 

jednotlivých předmětů.  

 

Rozvoj hmatového vnímání  
- je zaměřen na rozvoj dovednosti hmatat prsty, rozvíjení hmatové citlivosti, smyslu pro 

poznávání předmětů. Při hmatovém výcviku postupujeme od jednodušších a větších, méně 

složitých celků a tvarů, k náročnějším a menším tvarům, od drsnějších povrchů k jemným. 

Pracujeme rovněž na posílení tlaku prstů mačkáním antistresových balonků a jiných 

pomůcek. Přecházíme postupně k poznávání reliéfních obrázků, k manipulaci s kolíčky a 

nýtky na kolíčkové písance a k seznamování se s Pichtovým psacím strojem. Na něm se žáci 

učí úhoz prstu na klávesnici, později psát písmena. 

Praktické činnosti na rozvoj hmatového vnímání: 

Třídění předmětů  

- drobný materiál, přírodniny, menší i větší předměty podle velikosti, tvaru, pevnosti, 

struktury materiálu, druhu, barvy  

 Jednoduché manipulační činnosti  

- přebírání sypkých materiálů, navlékání, mačkání a trhání papíru, lepení, modelování, 

kreslení, prstová kresba, kresba prsty do písku, šroubování uzávěrů nebo matic, hledání 

předmětu na ploše, hra a manipulace s kostkami, připevňování prádelních kolíčků, 

manipulace s kolíčky na kolíčkové písance, cílené zastrkávání kolíčků do šestibodu  

Hra se stavebnicí a manipulačními hra 

- hra s kostkami, skládání kostek do krabic, stavění komínu z kostek, vkládání předmětů a 

geometrických tvarů do podložky, vkládání prostorových útvarů do stejných profilů, 

zasouvání stejných tvarů různých velikostí do sebe, skládání stavebnice, lega  

Hra na tělo  

 

Pomůcky: tekutý písek, kameny, mušle, přírodniny, plody, hmatové pytlíky, pytlíky  

s náplněmi různých struktur, mozaika, stavebnice, hmatová deska s různými povrchovými 

úpravami, rehabilitační modelovací hmota, ozvučené předměty, předměty denní potřeby, vibrační 

strojky, míčový bazén, masážní ježci a disky, masážní podložky a válečky, tyčky s různým 

povrchem, podložka s nalepenými přírodninami a kameny, hrazdička se zavěšenými předměty, 

kolíčky se šestibodem, Pichtův psací stroj, reliéfní obrázky  

 

Rozvoj zrakového vnímání  
- představuje soubor technik, metod a postupů, které se snaží využívat sebemenší zbytek 

zraku 
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Pomůcky: černobílé předměty a obrázky, reliéfní obrázky, barevné předměty na kontrastním pozadí, 

blikající předměty a hračky, baterka, hrazdička se zavěšenými předměty, psací náčiní: pastelky a 

fixy se silnou stopou, kartonové desky: geometrické tvary, šachovnice, pruhy, spirála, prstové barvy 

 

Rozvoj sluchového vnímání  
- soubor technik, metod a postupů, které v nejvyšší možné míře rozvíjejí sluchové vnímání a 

orientaci.  

 

Praktické činnosti na rozvoj sluchového vnímání:  

- Vytváření zvuků pomocí různých předmětů  

- Hra s ozvučenými předměty obsahujícími různé náplně  

- Hra s dynamikou hlasu  

- Hra s ozvěnou  

- Identifikace člověka podle hlasu 

- Poslech zvuků přírody  

- Určování a napodobování hlasů zvířat  

- Hra se zvonkem 

- Poznávání předmětu podle zvuku  

- Poznávání běžných činností podle zvuku  

- Hledání zdroje zvuku - budík  

- Poslech zvuků těla - dýchání, foukání, tlukot srdce, dupání, tleskání, mlaskání 

- Sluchové hádanky  

- Napodobování zvuků  

- Experimentální zpěv 

- Hra s diktafonem, poslech vlastního hlasu, poslech pohádek namluvených blízkou osobou 

 

Pomůcky: ozvučené předměty a hračky, dřívka, bubínky, chrastítka, ozvučené nádoby, zvonky, 

nahrávky zvuků různých prostředí, různé předměty nehudební povahy pro vytváření zvuků, PC 

výukové programy - Mentio zvuky, Mentio hádanky, Méďa, zvukové pexeso, audiokazety a CD s 

pohádkami a písničkami, diktafon. 

 

 

 

Rozvoj čichového a chuťového vnímání  
- soubor technik, metod a postupů, které v nejvyšší možné míře rozvíjejí čichové a chuťové 

vnímání   

 

Praktické činnosti prováděné na rozvoj čichu:  

- Poznávání různých pokrmů, ovoce a zeleniny  

- Poznávání různých materiálů  

- Určování vůně koření  

- Hra a manipulace s vonnými sáčky  

- Hra s voňavkou  

- Hra a manipulace s aromatickými rostlinami 

- Aromaterapie - využití vonných esencí v aromalampě  

 

Pomůcky: pokrmy, pochutiny, koření, vonné předměty, mýdla vonné oleje a svíčky  

 

Praktické činnosti prováděné na rozvoj chuti:  

- Ochutnávání pochutin, pokrmů, plodin  

- Poznávání nápojů  

- Příprava pokrmů s pomocí  
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Stimulace v tyflopedické pracovně  
Tyflopedická místnost je pracovna vybavená pro  individuální práci s dítětem nebo žákem 

se zrakovým handicapem. Je vybavena ultrafialovou lampou, temnícími žaluziemi, prosvětlenou 

pískovnicí a pomůckami pro tyflopedickou stimulaci. V tmavém prostředí je využíváno pomůcek 

nasvětlených ultrafialovým světlem. Pedagog se věnuje dítěti, žákovi individuálně, péče je 

přizpůsobena jeho potřebám a možnostem. Žák je veden k hledání, uchopování a poznávání 

nasvětlených předmětů, pomůcek a k cílené manipulaci s nimi. Při stimulaci je využíváno běžných 

předmětů, ozvučených pomůcek a hraček, reliéfních, černotiskových a kontrastních obrázků. Dále 

blikajících předmětů a hraček, kartiček s různými povrchy. V nasvětlené pískovnici děti a žáci 

rozvíjení úchop, jemnou motoriku, rytmizaci při kreslení do písku. V tyflopedické pracovně pracují 

děti a žáci se zrakem a se zbytky zraku. Při stimulacích se zaměřujeme na rozvoj a funkci všech 

smyslů. 

 

 

Prostorová orientace 
Prostorová orientace představuje schopnost pohybu v prostoru a zapamatování si cesty, v užším 

významu jde o proces určování a udržování trasy z jednoho bodu do druhého s využitím základních 

orientačních strategií. Předpokladem rozvíjení pohybové orientace je mít dostatečnou celkovou 

představu o prostoru, o rozmístění orientačních bodů v prostoru a o jeho hranicích.  

Cílem výcviku prostorové orientace je:  

- orientovat se v různých typech prostředí  

- samostatný pohyb ve známém prostředí bez překážek i s překážkami  

 

Praktické činnosti prováděné s dětmi a žáky:  

- nácvik pohybu v budově školy, ve třídě, ve cvičebně, v okolí školy, na zahradě školy 

- rozlišování specifické zvuků, vůní, pachů a jejich využití k orientaci 

- nácvik používání horního a dolního bezpečnostního držení, kluznou prstovou techniku 

- chůzi podél vodící linie (za zvukového vedení - hlasem, rolničkou, tleskáním) a techniku 

hřbetu ruky. 

- pohyb po obousměrném schodišti s držením se zábradlí jednou rukou 

- rozlišování a pojmenování předmětů, materiálů 

- nácvik koordinace ruka - oko (třídění předmětů, obkreslování obrázků, práce na lince,  

- vystřihování, nalepování, modelování, puzzle, speciální hmatové pomůcky) 

- nácvik praktických a sebeobslužných činností 

- nácvik chůze s vidícím průvodcem 

- nácvik samostatné chůze s pomůckami a bez pomůcek 
 

K samostatné chůzi bez pomůcek patří:  

Trailing -  jedná se kluznou prstovou techniku, která spočívá v chůzi podél vodící linie. Tato 

technika se vyžívá především ve známých budovách či místnostech.  

Bezpečnostní držení (postoje) - jsou součástí chůze bez pomůcky, mají zajistit bezpečný pohyb žáka 

v prostředí. 

Výuka PO SP na základní škole (prostorová orientace a samostatný pohyb) 

Prostorová orientace a samostatný pohyb je od roku 1996 začleněn do školních osnov žáků s 

těžkým zrakovým postižením  
 

Rozvoj prostorové orientace podporují: 

- manipulační hry, při kterých se dítě učí pomocí různých metod přesouvat předměty 

v prostoru, 

- pohybové hry, při kterých se učí pomocí pohybu rozeznávat kvalitu různých povrchů, 

rozložení nábytku a předmětů v prostoru 

- tvořivé hry - učí děti o vztazích mezi předměty a jejich funkci  
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- námětové hry, ve kterých má dítě velmi často možnost napodobovat chování dospělých  

- kolektivní hry - učí spolupracovat s ostatními, chápat sám sebe jako součást kolektivu, říci si 

o pomoc 

- průpravné hry na možné zacházení s bílou holí  

 

 

Výuka žáků se zrakovým postižením v ZŠ  
Výuka žáků v základní škole na 1. stupni je zaměřena na komplexní rozvoj smyslového vnímání, 

dále je žák veden k orientaci na svém pracovním místě, na ploše, k orientaci v šestibodu, kolíčkové 

písance, psaní na Pichtově psacím stroji. Souběžně je důraz kladen na samostatnost při sebeobsluze, 

hygieně a pohybu v prostorách školy podél vodící linie nebo za zvukovým signálem. 

 

Spolupráce v rámci tyflopedické podpory 

Spolupráce třídní učitelky s asistentem pedagoga, metodické konzultace se speciálním pedagogem- 

tyflopedem z SPC Mostní Zlín- vyšetření dítěte, konzultace přípravy IVP, metodická sezení o 

průběhu plnění doporučených postupů. 

Třídní učitelka i asistentka pedagoga úzce spolupracují s rodinou žáků, doporučují jednotný přístup, 

postupy v osvojování nových informací. 

 

 

Přehled počtu žáků zařazených do tyflopedické podpory v roce 2017/2018 
 

Typ školy  Počet dětí a žáků 

MŠ 1  

ZŠ speciální 4 

ZŠ 1  
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5.3.6   Individuální podpora dětem a žákům s autismem a s poruchami autistického  

           spektra 

 

Žáci s poruchou autistického spektra tvoří specifickou kategorii - v důsledku autistické poruchy je 

narušena komunikace, sociální chování, představivost, vnímání, schopnost předvídat a plánovat 

události je velmi malá. 

V rámci pedagogické intervence je nutný individuální přístup - každý žák je jiný, míra autistické 

symptomaticky může být různá. Ohled je třeba brát i na různou míru mentálního postižení, případně 

další přidružené poruchy (tělesné, smyslové) i na případný výskyt problémového chování.     

Při práci s žáky s autismem je uplatňována metodika strukturovaného učení v průběhu celého 

vyučování, i při zájmových činnostech. Metodika plně respektuje specifika poruchy a vychází 

z potřeb žáků. Základem je strukturalizace prostoru a činností, vizuální podpora, komunikace 

s vizuální podporou, motivace. Volba formy vizuální podpory závisí na úrovni porozumění 

daného žáka, která je ovlivněna mírou autistické symptomaticky a stupněm mentální retardace. 

Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, protože se vzájemně doplňují a ovlivňují. 

Vytvoření struktury poskytuje žákovi pocit jistoty, umožňuje mu předvídat sled činností, lepší 

orientaci a podporuje rozvoj jeho samostatnosti. 

 

Vytváření strukturovaného prostředí  

 

- struktura prostoru na úrovni školy i třídy - umožňuje předvídat plnění konkrétních činností 

na daném místě. Žáci mají vytvořena pracovní a relaxační místa, která využívají pro jednu 

určenou činnost. Místa jsou jednoznačně označena. Obdobně jsou zvýrazněna místa pro 

odkládání oděvů, bot. Ve školní jídelně žáci používají barevná prostírání, fotografiemi jsou 

označena místa pro odkládání jednotlivých druhů použitého nádobí.  
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- struktura času - je zajištěna vytvářením denních režimů, které zachycují sled jednotlivých 

činností v průběhu dne, které po sobě následují v ustáleném pořadí. Denní režimy jsou 

vytvářeny individuálně podle úrovně porozumění daného žáka od předmětových přes 

obrázkové až po psané rozvrhy.   

- struktura činností - znamená strukturované uspořádání úkolu tak, aby bylo zřejmé, jakým 

způsobem a jak dlouho bude žák pracovat. Doba trvání je dána počtem jednotlivých prvků nebo 

úloh. Uspořádání úkolu je dáno typem strukturované úlohy – využíváme pravidlo systému 

práce zleva doprava a shora dolů. U činností, kde je žádoucí aktivita a samostatnost, jsou pro 

žáky vytvářena procesuální schémata, která zvizualizují dílčí kroky určité činnosti. Využívají 

se zejména při nácviku sebeobslužných dovedností. 

 

Vizuální podpora 

 

Vizuální podpora je nedílnou součástí strukturovaného prostředí, nelze je od sebe oddělit. Zvyšuje 

porozumění verbálním informacím. Forma vizuální podpory je volena individuálně podle úrovně 

porozumění daného žáka - od předmětové úrovně, přes fotografie, obrázky až po psanou úroveň. 

- vizualizace prostoru – uspořádání prostoru - označení míst barvami, fotografiemi  

- vizualizace času  - vytváření denních režimů na různých úrovních dle individuální úrovně 

porozumění žáka, využívání pomůcek k vizualizaci času - budíky, přesýpací hodiny, kuchyňské 

minutky 

- vizualizace činností – práce se strukturovanými úkoly, s procesuálními a pracovními 

schématy, s kódovanými úkoly 

 

Motivace 

 

Hraje významnou roli při práci se žáky s autismem. Správně zvolená motivace žáka aktivizuje 

k činnosti a spolupráci a tím pomáhá vytvářet jeho pracovní návyky. Systém odměňování je 

potřeba vytvářet pro každého žáka podle jeho individuálních potřeb.  

Odměna následuje hned po splnění úkolu, odměňovány jsou pouze pozitivní projevy chování.  U 

starších žáků lze použít i žetonový systém odměňování, při kterém žák sbírá žetony, které mu 

zároveň ukazují počet úkolů, které je potřeba splnit k získání odměny.  

Lze využívat materiální formu odměňování (oblíbené pochutiny, hračky, předměty), činnostní 

odměny (oblíbené aktivity, kdy čas k vykonávání této aktivity je vymezen) nebo sociální (slovní 

pochvala - je důležité, aby jí žák rozuměl, může doprovázet odměny předcházející).  

 

Komunikace s vizuální podporou 

 

Poruchy autistického spektra závažně ovlivňují oblast komunikace. K rozvoji komunikace a 

sociálních dovedností žáků s poruchou autistického spektra je určena logopedická podpora – 

komunikační a sociální dovednosti, ve které žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Komunikační a sociální dovednosti metodicky vede  logoped, na realizaci se podílejí všichni 

vyučující žáka, protože podpora žáků s poruchou autistického spektra je realizována v průběhu 

celého výchovně vzdělávacího procesu.  

Pokud závažnost postižení verbální komunikaci neumožňuje, jsou využívány alternativní a 

augmentativní formy komunikace (výměnný obrázkový komunikační systém, piktogramy, 

obrázky, fotografie, příp. předměty) podle individuální úrovně žáka. Ve škole byl vytvořen 

jednotný systém tak, aby na sebe jednotlivé úrovně alternativní komunikace plynule navazovaly.  

S rozvojem aktivní slovní zásoby jsou postupně pro žáky vytvářeny komunikační tabulky a 

komunikační deníky, pomocí kterých se učí vyjádřit svá přání a potřeby.    

Vizuální podpora je potřebná i u žáků mluvících, kteří nerozumí obsahu slov, vyskytuje se u nich 

echolalické opakování a u žáků, kteří mají výrazné postižení ve schopnosti iniciovat nebo 

pokračovat v rozhovoru. 

 Vizualizované pokyny se využívají i při nácviku určitého chování, kdy použití karet se  
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 symbolem verbálního pokynu usnadní žákovi porozumění danému pokynu.  

 

 Aby byla práce s žáky s PAS smysluplná a úspěšná, je nezbytná důslednost a jednotné  

 působení ve školním i domácím prostředí. Spolupráce s rodiči je proto velmi důležitá.  

 Své zkušenosti s prací s žáky s autismem pedagogové sdíleli na pravidelných metodických 

 schůzkách. 

 

Žáci a děti s diagnózou autismu v tomto školním roce byli vyučováni ve všech třídách školy  

i ve třídě mateřské školy. 

 

Žáci s diagnózou poruch autistického spektra ve školním roce 2017/2018  

Typ školy                            Počet žáků 

Mateřská škola                                 2 

Základní škola                                 5 

Základní škola speciální                                21 

 

 

5.3.7  Doplňkové terapie 

 

Canisterapie 

Canisterapie je podpůrnou terapií ve zdravotní a rehabilitační tělesné výchově. Je založena na 

pozitivním působení psa na zdraví člověka. Do canisterapie jsou zařazovány děti a žáci se všemi 

formami mozkové obrny, s poruchami koordinace pohybu a řeči a poruchami autistického spektra.  

 

Organizace: 

- 1 krát za 2 týdny v době od 10 do 11,30 hodin.  

V tomto školním roce se účastnilo canisterapie 9 dětí z mateřské školy, 39 žáků ze 6 tříd základní 

školy speciální. 

 

Cíl canisterapie:  

- rozvoj celkové motoriky, obratnosti, rozumových a citových schopností, pracovních a  

 komunikačních dovedností žáka. Je výbornou motivací žáka k aktivitě. Stimulační  

 program vychází z individuálních fyzických a psychických potřeb žáků a je vytvářen  

 společně s psovodem a speciálním pedagogem. 

Obsah a cíl canisterapie je zapracován do individuálního vzdělávacího plánu žáka a 

projednán s rodiči. 

 

Forma:  

-  individuální a skupinová 

 

Individuální forma spočívá v polohování a relaxaci dítěte se psem. Umožňuje přímý fyzický 

kontakt dítěte a psa nebo více psů, kteří dítě obloží. Při polohování dochází k navození příjemných 

pocitů dítěte, zklidnění, prohřátí končetin, a tím uvolnění svalových spasmů. Polohování napomáhá 

k prohloubení dýchání, stimuluje k aktivnímu pohybu, zkvalitňuje a prodlužuje oční kontakt, 

zmírňuje salivaci, tlumí mimovolní pohyby. Dítě snáze přijme jinou polohu, kterou běžně odmítá. 

Doba adaptace je individuální, zpravidla polohování probíhá v délce 15 – 20 minut. Kontakt se 

psem rozvíjí citovou stránku dítěte. Polohování bylo prováděno u 6 dětí. 

Skupinová forma probíhá jako pohybová aktivita, účastní se jí vždy žáci jedné konkrétní třídy. Při 

sníženém počtu žáků ve třídách probíhá canisterapie ideálně ve skupince 3 - 4žáků. Žáci rozvíjejí 

prostřednictvím cílené hry a plnění úkolů se psem hrubou a jemnou motoriku, rozumové a citové 

schopnosti, pohybové a pracovní dovednosti. Pes působí především jako motivační prvek k 

aktivizaci žáka, plní funkci „netradičního" cvičebního nářadí. Žáci podle svých schopností se 

postupně naučí samostatně zvládat pohybové a pracovní činnosti se psem. Žáci pozorují chování 
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psa, napodobují jeho pohyby, rozvíjí znalosti v péči o psa a popisují jeho části těla. Kontakt se psy 

přispívá k rozvoji komunikace, samostatnosti a sebedůvěry. 

V oblasti psychiky se prodlužuje doba záměrné pozornosti a soustředění na činnost, zlepšují se 

komunikační dovednosti. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, rozvíjejí pozorovací schopnosti i správné 

návyky chování k psům. Přirozeně rozvíjí kladný a citlivý vztah ke zvířeti. 

 

 

Hiporelaxace 

Hiporelaxace je další rozšířenou a oblíbenou nabídkou v uceleném přístupu péče o žáka. Je 

organizována formou odpoledních nabídek pro rodiče s dětmi. Má charakter pedagogicko-

psychologického ježdění a je součástí léčebné metody hipoterapie, která využívá pozitivního 

působení koně na duševní i sociální zdraví dítěte.  

V průběhu provádění léčebného pedagogicko-psychologického ježdění dochází k nácviku pohybu 

vpřed jako následku třídimenzionálních pohybových impulzů hřbetu koně. Podstatou je využití 

přirozeného pohybu koně, při kterém dochází ke stimulaci centrálního nervového systému, 

k reflexnímu uvolňování ztuhlých svalů, prohlubování dechu, narušení patologických stereotypů, 

zlepšení rovnováhy a koordinace pohybu. Jízda na koni vede také k posilování sebedůvěry, odvahy, 

sociálního chování a vytváří citový vztah ke zvířeti. 

Cílem léčebného pedagogicko-psychologického ježdění je kromě pozitivního ovlivnění motorické a 

statické složky pohybového aparátu také rozvoj psychosociální a socioemocionální oblasti dítěte ve 

smyslu celkové kultivace jeho osobnosti. Rozvoj komunikace, adaptace, socializace, emoce, 

potlačení agrese, posílení sebedůvěry, samostatnosti, obratnosti, odvahy a kázně.  

Organizace hiporelaxačního ježdění probíhala ve spolupráci s Tauferovou střední odbornou školou 

veterinární v Kroměříži. V předem stanovených termínech ve dvou blocích (na podzim a na jaře) 

děti za doprovodu a dohledu svých rodičů jezdily na koni. Hodiny byly odborně garantovány 

speciálně vyškoleným terapeutem se zajištěním asistence. Během jednotky hiporelaxace byl kůň 

veden vodičem v kroku a žák byl polohován a jištěn z obou stran. Polohy byly cíleně vybrány 

terapeutem. Jednotka hiporelaxace trvala v průměru patnáct až dvacet minut na koni a deset minut 

bylo věnováno nasedání, sesedání, hlazení a odměně koně. Terapeut se vždy řídil aktuálním 

zdravotním stavem žáka a cílem jednotky. Děti a žáci školy navštěvují terapii dle zájmu a 

individuálních potřeb.  

Druhou nabídkou z oboru hiporehabilitace jsou aktivity s využitím koně (AVK). Jedná se o metodu 

speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a 

práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a 

vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Probíhaly formou návštěv 

Tauferovy SOŠ veterinární podle předem stanovaného rozvrhu vždy v úterý, liché týdny od 9,00 do 

10,00 hodin. Žákům byly nabízeny různé aktivity, jako např. kontakt se zvířaty – jejich hlazení, 

čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů. V areálu školy se nachází i naučná 

stezka, kde se žáci mohli seznámit s různými druhy domácích zvířat a sledovat jejich chování 

v přirozeném prostředí.  

 

 

Snoezelen 

Specifické prostředí multismyslové místnosti Snoezelen je „dynamické prostředí postavené na 

vztahu mezi účastníkem, doprovázejícím člověkem a prostředím, ve kterém je nabízeno množství 

smyslových stimulů“. Umožnilo zažít dětem, žákům i učitelům nové situace, vzájemně se poznat, 

rozvíjet a stimulovat smysly, řešit vzájemné problémy. Toto prostředí je vhodné pro všechny děti a 

žáky, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně žáků s poruchami autistického spektra.“ Je 

součástí výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků. 

Psychorelaxační místnost – Snoezelen, byla při speciálně pedagogické činnosti pravidelně 

využívána k individuální i skupinové práci s dětmi a žáky školy.  Plnila funkci relaxační, poznávací 

a interakční. Snoezelen místnost sloužila nejen k uvolnění a koncentraci, ale            i k navázání a 

rozvoji komunikace mezi dětmi, žáky a učitelem, mezi dítětem, žákem. Místnost byla doplněna o 
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řadu aktivačních a relaxačních pomůcek. Kombinací zrakových, sluchových, čichových, chuťových 

a hmatových podnětů docházelo k intenzivnímu působení na vnímání podnětů všemi smysly. Ve 

snoezelen prostředí probíhala i individuální logopedická péče, jejímž cílem byl rozvoj záměrné 

pozornosti, rozvoj porozumění                   a komunikace v pohodové atmosféře vytvořeného 

prostředí, za pomoci aplikace různých masáží mluvidel.  

Podle vypracovaného harmonogramu navštěvovali snoezelen místnost děti a žáci 1-2x týdně  po 

dobu 20 - 60 minut. Na každý pobyt si pedagogové vypracovali metodický list                    a 

zaznamenávali zpětnou vazbu do záznamového archu. 

V odpoledních hodinách využívali relaxační místnost i žáci školní družiny. Snoezelen poskytoval 

ideální prostředí pro využívání dalších terapeutických technik. Nejvhodnější technikou byl koncept 

bazální stimulace. 

 

 

 

 

5.3.8  Nepovinné předměty 

 

Hudebně pohybová výchova 

Do nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova bylo ve školním roce 2017-2018 zařazeno 

19 žáků. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Výuka probíhala pro každou skupinu jedenkrát týdně 

v rozsahu 45 minut ve třídě nebo v prostředí multismyslové místnosti Snoezelen. Během 45 minut 

byla zachovávána pravidelná struktura hodiny tak, aby byl posílen její rituální charakter. Učitelka 

sledovala a následně vycházela z individuálních projevů žáků a vhodně uzpůsobovala zvolené 

techniky jejich psychickému ladění. Důvodem zařazení žáků do HuPV bylo rozvíjení jejich 

individuálních schopností přijatelnou formou. 

Cílem nepovinného předmětu bylo zlepšení motoriky, prodloužení doby soustředění, pozitivní 

prožívání kontaktů se spolužáky. Záměrem setkání byl také rozvoj narušeného senzorického 

vnímání, zlepšení koncentrace a rozvoj záměrné pozornosti, rozvoj jemné i hrubé motoriky, 

kontrola impulzivního jednání a agresivity, zlepšení sociálních interakcí s druhými, zlepšení 

schopnosti komunikovat, relaxace. Stanovené cíle byly v souladu se Školními vzdělávacími 

programy všech typů škol. Při přípravě náplně jsme volili témata žákům blízká, inspirovaná ročním 

obdobím nebo zážitkem.  

Hlavními složkami obsahu HuPV byl zpěv, hra na hudební nástroj, poslech hudby, pohyb při 

hudbě, vlastní tvorba zvuků a hudby, diskuse o prožitcích spojených s hudbou.  

Žáci se aktivně zapojovali do hudebních činností zpěvem, hrou na tělo nebo na hudební nástroje. 

Nebylo důležité, jestli žáci umí zpívat a hrát na nástroje, podstatný byl efekt daný aktivní účastí 

žáků při hře a zpěvu. Hudba byla prostředkem ke spolupráci, nikoliv cílem. Poslechové aktivity 

jsme spojovali s pohybem, relaxací nebo výtvarnými technikami.   

Použité techniky byly utvářeny na podkladě hry. Nevedli jsme žáky k výkonu, ale k emočnímu 

prožitku a spontánnímu učení pomocí nápodoby a opakování. Hudba a hudební nástroje měly velký 

motivační efekt a žáci se pak rádi věnovali nejrůznějším činnostem, které rozvíjely jejich psychiku, 

motoriku, kognitivní schopnosti a hudební instrumentální dovednosti. 

Hudební nástroje přitahovaly pozornost a zájem všech žáků. Měli ponechán volný komunikační 

prostor pro hru na nástroj, pohyb, hlas. Mohli si nástroj osahat, vyzkoušeli si, jaký vydává zvuk a 

zda jim vyhovuje. Hudební nástroj sloužil jako prostředek k rozvoji vzájemné neverbální 

komunikace. Některé jednoduché nástroje z přírodnin si žáci vyráběli sami. Získané zkušenosti a 

dovednosti při hře na hudební nástroje uplatnili žáci při kulturním vystoupení na Vernisáži 

výtvarných prací v Domě kultury v Kroměříži a při vystoupení na Jarmarku sociálních služeb na 

Velkém náměstí. 
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Zařazení žáků předmětu do jednotlivých ročníků 

ročník celkem chlapci dívky 

1. ročník 3 1 2 

2. ročník 6 4 2 

3. ročník 1 1 - 

4. ročník - - - 

5. ročník 2 1 1 

6. ročník 1 1 - 

7. ročník 3 - 3 

8. ročník 1 - 1 

9. ročník 2 1 1 

10. ročník - - - 

 

Rehabilitační plavání – cvičení ve vodě 

Jedná se o formu zdravotní tělesné výchovy, do které jsou zařazováni žáci s kombinovaným 

postižením (mentálním a dalším zdravotním postižením - tělesným, zrakovým, sluchovým a s 

poruchou autistického spektra). Časová dotace je nad rámec celkové povinné dotace. Rozsah a 

časové vymezení rehabilitačního plavání je upraven podle individuálních potřeb a zdravotního stavu 

žáků na základě přihlášky od zákonných zástupců žáka a doporučení lékaře. Výuka nepovinného 

předmětu je vedena dvěma speciálními pedagogy - somatopedy v prostředí plaveckého bazénu 

(Plavecké sporty Kroměříž). Přepravu zajišťuje auto spolku Korálky Kroměříž, z.s. Náplň předmětu 

je organizována podle potřeb žáků jako individuální nebo skupinová forma.  

 

Přehled počtu žáků zařazených v předmětu RHB plavání – cvičení ve vodě 

Typ školy  Počet žáků 

Základní škola  4 

Základní škola speciální  2 

celkem 6 
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VI. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE 

6.1 Výchovné poradenství 

Činnost výchovného poradce je dána plánem výchovného poradenství, který je zpracován na období 

konkrétního školního roku. Jedná se především o oblasti kariérového poradenství, řešení 

výchovných problémů, zprostředkování a zajištění informací ze školského poradenského zařízení – 

SPC, PPP. Základem práce výchovného poradce je spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, 

metodikem prevence a dalšími pedagogy, zákonnými zástupci a v neposlední řadě samotnými žáky. 

Důležitá je i spolupráce s dalšími subjekty jako jsou střední školy v okolí, městský úřad, úřad práce 

aj.  

 

Formy spolupráce výchovného poradce (VP) s týmem školy, rodiči, veřejností:  

 

Spolupráce VP s vedením školy 

- organizační a pedagogické rady školy 

- informační schůzky k aktuálním otázkám a situacím  

- spolupráce při dotazníkových šetřeních 

- informační materiály a přihlášky na SŠ 

- dny otevřených dveří – sběr informací 

 

Spolupráce VP s TU a dalšími pedagogy školy 

-     otázky profesní orientace 

- funkce a nabídka ÚP, IPS 

- řešení studijních a výchovných problémů žáků 

- metodická sdružení 

- spolupráce na realizaci minimálního preventivního programu 

- konzultace s metodikem prevence  

- konzultace, spolupráce s pedagogickými pracovníky školy v otázkách kariérového 

rozhodování (aktuální nabídka studijních oborů) 

- předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

- poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o 

možnostech využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům 

 

  Práce s třídním kolektivem a jednotlivci 

- vstupní informace o výchovném poradenství 

- realizace výuky Profesní orientace pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ  - výuka Profesní orientace 

probíhala v rámci předmětu Výchova k občanství u žáků  8. a 9. třídy 1 x měsíčně jednu 

vyučovací hodinu. Cílem výuky bylo směřovat žáky, aby pochopili důležitost vzdělání pro 

svůj další život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání. 

            Poradenská, metodická a konzultační činnost pro žáky  - uskutečnění exkurze: 

            25.1.2018 na SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463 

            poskytnutí informací o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění   

            (internetové portály…, materiály ze Dnů otevřených dveří) 

             

 

Spolupráce VP s rodičovskou veřejností 

profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění 
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poradenská a konzultační činnost: 

- návštěva vybraného typu střední školy společně s rodiči a žákem (možnost účasti na exkurzi  

25. 1. 2018 na SŠHS Kroměříž) 

- předání informací a přehledů středních škol, informace o dnech otevřených dveří a konání 

přehlídky SŠ na DK Kroměříž, nabídka letáků a propagačního materiálů 

- konzultace a pomoc při vyplňování a odesílání přihlášek na SŠ 

      -    předání informací o možnostech nabídky sociálních služeb  - v letošním školním roce    

           se exkurze organizovaná školou do žádného zařízení sociálních služeb nekonala 

- ve spolupráci s pedagogy školy řešení výchovných problémů a situací vyplývajících        

            z rodinného prostředí. 

 

Spolupráce VP s mimoškolními orgány 

 

Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Kroměříž, F. Vančury 3695  

Na základě žádostí zákonných zástupců výchovná poradkyně zajišťuje konzultace, ve spolupráci 

s vedením školy informuje učitele o harmonogramu vyšetření, zajišťuje vypracování potřebné 

dokumentace, konzultuje možnosti profesní orientace. 

Spolupráce s MÚ Kroměříž, odbor sociální 

Případné podněty pro – odbor sociálně - právní ochrany dětí řeší třídní učitelka ve spolupráci 

s vedením školy. Výchovná poradkyně je to té situaci průběžně informována. V letošním školním 

roce byla zaslána informace o nepravidelné docházce žákyně školy. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Jánská 197 

Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži organizuje každý rok porady a konzultační 

odpoledne pro výchovné poradce k aktuálním otázkám v problematice výchovného poradenství, 

dále k přijímacímu řízení na SŠ. 

 

Spolupráce se středními školami v regionu 

Exkurze žáků 8. a 9. a 10. ročníku na středních školách (25. 1. 2018 SŠHS Kroměříž) 

Návštěva výchovné poradkyně a ředitelky školy na Dnu otevřených dveří SOU Křenovice. 

Pozvánky na dny otevřených dveří, informační materiály o studijních oborech 

 

Spolupráce se Sociálními službami města Kroměříž 

V měsíci listopadu proběhla informativní schůzka výchovné poradkyně a ředitelky SSKM, kde byly 

předány informace a přehled nabízených služeb. 

V měsíci březnu p. ředitelka školy přijala pozvání a účastnila se slavnostního otevření sociálně-

terapeutické dílny Hanáček (o akci informovala výchovnou poradkyni) 

V letošním školním roce se dvakrát uskutečnila návštěva DOZP Barborka. V měsíci lednu žáci 

zhlédli divadelní představení Ledové království a v měsíci dubnu Divadelní soubor Korálek zahrál 

klientům pohádku Tři prasátka. 

 

Spolupráce s Úřadem práce kontaktní pracoviště Kroměříž - IPS 

23. 10. 2017 Seminář pro výchovné poradce – Volba povolání žáků ZŠ 

9. 11. 2017 Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění na Domě kultury Kroměříž – sběr 

informací o aktuální nabídce učebních oborů a možnostech pracovního uplatnění (účast výchovného 

poradce, předání informací o konání akce zákonným zástupcům). 
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Sebevzdělávání VP 

- Sběr informací o konání Dnů otevřených dveří na středních školách – získávání informací o 

možnostech studia 

- účast na Přehlídce středních škola a pracovního uplatnění 

- sestavení aktuálního přehledu středních škol ve Zlínském kraji a okolí 

- exkurze a dny otevřených dveří  

- účast na krajské konferenci Kariérového poradenství  

- sledování platných vyhlášek 

- týdenní stáž v Londýně v rámci projektu Centra kolegiální podpory 

 

 

Příprava a plánování vlastní činnosti 

Na školní rok 2017/2018 byl sestaven plán práce výchovného poradce. Který byl předán vedení 

školy a školnímu metodikovi prevence. Jednotlivé úkoly byly splněny. 

 

Prevence zneužívání návykových látek  

Výchovný poradce spolupracuje se školním  metodikem prevence. Ve škole je prevence zneužívání 

návykových látek součástí školní preventivní strategie v MPP. 

 

Vycházející žáci ve školním roce 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků   

 

Kariérové poradenství pro vycházející žáky základní školy a základní školy: 

- realizace výuky Profesní orientace pro žáky 8. a 9. třídy 

- konzultace výchovné poradkyně s třídními učiteli 

- pohovor se zákonnými zástupci na pravidelných konzultacích ve škole 

- osobní pohovor se zákonnými zástupci 

- podávání informací o dnech otevřených dveří na středních školách 

- exkurze na střední škole 

 

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018 - výsledky 

 

 absolvent (škola) přihláška rozhodnutí o 

přijetí 

dívka ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

9. ročník ZŠ  
 Odborné učiliště, Křenovice 8                                            

752 01 Kojetín 

Studijní obor – zahradník, aranžér 

přijata ke studiu 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 

1463 

Studijní obor – praktická škola 

přijat ke studiu 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
Mateřská škola, základní škola a 

střední školaVyškov, příspěvková 

organizace,sídl. Osvobození 

55/681 ,682 01 Vyškov 

Studijní obor – praktická škola 

jednoletá 

přijat ke studiu 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
Mateřská škola, základní škola a 

střední školaVyškov, příspěvková 

organizace, sídl. Osvobození 

55/681 ,682 01 Vyškov 

Studijní obor – praktická škola 

jednoletá 

přijat ke studiu 
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Bez dalšího školního zařazení 

 

 absolvent (škola)   

dívka ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
Bez dalšího zařazení Domácí péče 

          

                   

                    

6.2 Prevence rizikového chování  
 
Naplňování cílů MPP 

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme pokračovali druhou částí pětiletého preventivního 

programu “ Cesta za poznáním“, s podtitulem „ První krůčky“.  Aktivity programu byly zaměřené 

převážně na seznamování se se správným a nesprávným chováním, na odlišnosti v chování, na 

vnímání nebezpečí od jiných lidí. Pracovali jsme s pojmy bezpečí a nebezpečí, posilovali pozitivní 

chování u dětí a žáků. Žáci získávali ve vyučování povědomí o základních návykových látkách 

(alkohol, tabák, drogy). Ve třídách probíhaly aktivity a námětové hry na prevenci zneužívání 

návykových látek. U mladších žáků byly aktivity zaměřeny na námětové hry na lékaře, na 

domácnost, na obchod, rozvoj zájmu o čistotu, osobní hygienu, naše tělo, a na rozvoj zdravého 

životního stylu. Nedílnou součástí minimálně preventivního programu bylo i téma experimentu jako 

cesty k poznání – poznávání škodlivých látek, léčivých a jedovatých rostlin, jejich využití. 

Minimálně preventivní program respektoval věk, osobnostní a zdravotní zvláštnosti a potřeby žáků 

naší školy. 

Na realizaci MPP se podíleli všichni pedagogové školy. Program byl realizován v mateřské škole a 

při výuce ve všech typech školy a školních vzdělávacích programů, při aktivitách školní družiny, 

při výletech a akcích pořádaných školou, na škole v přírodě, exkurzích, při konzultacích s rodiči, 

předáváním informací pedagogickému sboru a poskytováním pomoci v případě potřeby. Výstupy 

z aktivit byly zaznamenávány třídními učiteli v třídních knihách jednotlivých tříd. 

Součástí MPP ve spolupráci s programem EVVO bylo také pokračování v aktivitách týkajících se 

Adopce na dálku, podporující ve studiu Supryii Nepál z Nepálu a propojení některých vybraných 

aktivit s projektem Ovoce a zelenina do škol.  

V letošním školním roce se ve škole nevyskytly žádné problémy z hlediska rizikového chování.  

Součástí MPP byla i v letošním školním roce prevence v silničním provozu, základy první pomoci, 

prevenci úrazovosti. 

 

Aktivity na podporu MPP 

Stěžejní aktivity realizované v rámci Minimálního preventivního programu školy: 

Den v přírodě - 7. 9. 2017, prevence mimořádných událostí, ochrana obyvatelstva, PO 

Návštěva dopravního hřiště – 26. 9. 2017 – prevence silničního provozu, upevňování získaných 

informací z oblasti prevence v silničním provozu pomocí praktických aktivit. 

Zdravý úsměv – program na zubní prevenci zubního preventisty pana Forejta prostupující celým 

školním rokem (6 lekcí) 

Zpívá celá škola – říjen 2017 – Český rozhlas Brno – žáci zpívali v živém vstupu Českého rozhlasu 

Brno 

Bezpečně na kole – 20. 10. 2017 – akce školní družiny v návaznosti na velmi oblíbené návštěvy 

školní družiny na dopravním hřišti, naučná akce, základní pravidla chování na silnici, správné 

vybavení kola, oblečení na kolo, zásady první pomoci při zranění. Zúčastnilo se 10 dětí. 

Exkurze na Policii ČR – 3. 11. 2017 – akce školní družiny 
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Projekt „ Jsem laskavec“ – 13. - 16. 11.2017 – celoškolní projekt zaměřený na uvědomování si 

sounáležitosti, nezištné pomoci bližnímu 

Rozsvěcování vánočního stromu školy  - 29. 11. 2017– akce pro žáky, rodiče žáků a přátelé školy 

Den otevřených dveří – 5. 12. 2017 - akce pro širokou veřejnost. 

O třech prasátkách – 21. 12. 2017- premiéra divadelní pohádky Divadelního souboru Korálek 

Sněhuláci pro Afriku na Barbořině – charitativní akce pro organizaci Kola pro Afriku - stavění 

sněhuláků podle možností žáků a výběr finančních prostředků na charitativní účely pro přepravu kol 

do africké Gambie. 

25. 1. 2018 - beseda k projektu Sněhuláci pro Afriku – navštívil nás předseda organizace Kola pro 

Afriku, Mgr. Roman Posolda, se zajímavou a poutavou besedou pro žáky i učitele o cestě kol z ČR až do 

Gambie a o životě v Africe. 

Divadélko 1. pomoci – 27., 28. 2. 2018 – seznámení se se základy první pomoci hravou formou 

(ČČK Kroměříž) 

Svátek poezie – 13. 3. 2018 - recitační přehlídka žáků s tématem „Recitujeme s fešákem 

Ovocňákem“  

Noc s Andersenem – 23. 3. 2018 - 18. ročník celorepublikové akce zaměřené na podporu čtenářské 

gramotnosti – téma Povídání o pejskovi a kočičce – účast 12 žáků 

Prevence v silničním provozu – 26. 4. 2018 - ukončení celoročního programu na Dopravním hřišti 

– opakování zásad bezpečného pohybu po všech typech komunikací, znalost dopravního značení a 

základních dopravních situací, praktické ověřování nabitých znalostí a dovedností 

Den maminek – 15. 5. 2018 – kulturní program žáků a pedagogů pro rodiče žáků a přátelé školy 

Jarmark sociálních služeb 22. 5. 2018 – vystoupení žáků a pedagogů školy na Velkém náměstí 

Škola v přírodě – 28. 5. – 1. 6. 2018 - Vizovice – týdenní pobyt zaměřený na podporu vzájemných 

vztahů 

Adopce na dálku – podpora vzdělávání Supriyi Nepál z Nepálu 

 
Přehled činnosti metodičky prevence 

 Zpracovala Minimální preventivní program školy pro aktuální školní rok a jeho závěrečné 

hodnocení (Systém výkaznictví) 

 Zpracovala jako přílohu MPP Pomůcku k nově zakotveným Právům a povinnostem 

pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta, Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - Dodržování pravidel 

prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských 

zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové 

metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením 

 Aktualizovala Směrnici k prevenci rizikového chování v oblasti GDPR 

 Koordinovala a kontrolovala naplňování cílů MPP v jednotlivých školních vzdělávacích 

programech 

 Organizovala nebo se podílela na realizaci vybraných školních akcí podporujících MPP 

 Koordinovala práci učitelů a externích spolupracovníků 

 Informovala v průběhu školního roku vedení školy a ostatní pedagogy o průběhu a 

naplňování MPP, o změnách a novinkách v prevenci rizikového chování 

 Průběžně seznamovala kolegy s aktuálními informacemi z oblasti prevence, s metodickými 

a odbornými materiály. 
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 Spolupracovala s výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou Stojanovou a metodičkou EVVO Mgr. 

Yvonou Jedličkovou a s koordinátorkou školního projektu Ovoce do škol Mgr. Helenou 

Peřinovou 

 Monitorovala výskyt a rizika vzniku sociálně patologických jevů ve spolupráci s ostatními 

pedagogy  

 Spolupracovala s okresní metodičkou prevence Mgr. Irenou Maitnerovou, účastnila se 

pravidelných pracovních setkání školních metodiků prevence v KPPP Zlín, pracoviště 

Kroměříž  

 Zúčastnila se semináře „ Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a 

zanedbávání“ lektora PaedDr. Zdeňka Martínka (12. 10. 2017) 

 Zúčastnila se Celokrajské konference primární prevence na téma: „Atmosféra a klima 

v našich školách“ (25. 10. 2017) 

Spolupráce s rodiči 

Zákonní zástupci a rodiče žáků byli na začátku školního roku na konzultacích seznámeni s MPP, 

jeho cíli, očekávanými výstupy a způsoby naplňování těchto cílů.  Třídní učitelé předávali rodičům 

a zákonným zástupcům v průběhu školního roku informace o aktuálním dění v oblasti prevence na 

pravidelných konzultacích, ale i zápisy do sdělníčků. Dále měli rodiče možnost konzultací 

s metodičkou prevence při řešení výskytu rizikového chování. V letošním školním roce 

s metodičkou prevence nebyl řešen žádný případ ze strany rodičů a zákonných zástupců ohledně 

výskytu sociálně patologických jevů ve škole a problémového chování.  

Někteří rodiče a zákonní zástupci se aktivně zapojili do společných tvořivých dílen, spolupracovali 

se spolkem Korálky Kroměříž, z. s., který je úzce spojen se školou a jejími aktivitami.  

5. června 2018 zorganizovali rodiče ve spolupráci se školskou radou Den dětí na školní zahradě na 

pohádková témata.   

Škola uspořádala pro rodiče v průběhu školního roku dvě besedy z projektu Šablony MŠ a ZŠ I, 

které se uskutečnily ve dnech 21. 9. a 2. 11. 2017 s Mgr. Alenou Střelcovou, na téma Duševní 

hygiena a zvládání stresu u rodičů předškolních dětí s handicapem a Nastavení hranic a jejich 

dodržování při výchově dítěte. Ohlas od rodičů byl velmi pozitivní. 
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6. 3.  Environmentální výchova 

Ve školním roce 2017/2018 pokračoval dlouhodobý celoškolní program Environmentální výchovy 

s motivačním názvem „Cesta za poznáním“. Tento pětiletý plán je realizován v jednotlivých 

školních letech celou řadou aktivit a tradičních akcí. Námětem druhého roku programu se stala 

celoškolní ekologická soutěž „Cesta za poznáním - první krůčky.“  

 

Plán vycházel z dlouhodobých koncepcí školy a její filosofie. Byl úzce propojen s programem 

prevence, dále s projekty, které probíhaly v aktuálním školním roce - „Hmyzí domečky“ a „Ovoce 

a zelenina do škol“. Environmentální výchova se na naší škole stala důležitou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu dětí a žáků. Dlouhodobě je vede k získávání poznatků a praktických 

dovedností v oblasti ochrany životního prostředí. Všestranně rozvíjí klíčové kompetence v oblasti 

vzájemného působení člověka a přírody. Do aktivit Environmentální výchovy jsou zapojováni děti, 

žáci, zákonní zástupci, pedagogové a další zaměstnanci školy. Činnosti a jejich náplň i časová 

organizace byla přizpůsobena individuálním potřebám dětí a žáků. Plán je realizován v součinnosti 

se Školními vzdělávacími programy a RVP pro základní vzdělávání. 

 

Plnění dlouhodobých cílů 

Environmentální výchova významně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti dětí a žáků při 

výchově a vzdělávání. Vede je k rozvoji spolupráce, hry a fantazie, ke zdravému životnímu stylu. 

Podporuje rozvoj vztahu k přírodě a k nutnosti její ochrany.   

 

Prioritou Environmentální výchovy je v naší škole ekologizace provozu školy, na které se podílejí 

společně děti, žáci, pedagogové, zákonní zástupci a provozní zaměstnanci. Zaměřujeme se na 

šetření zdroji a energiemi, třídění a sběr odpadového materiálu. Úspěšně probíhají sběry starého 

papíru a vršků z PET lahví.  Jsou realizovány soutěživou formou ve spolupráci se zákonnými 

zástupci dvakrát ročně. Účast a zájem o tyto akce jsou velmi dobré. Nejlepší sběrači, třídy i 

jednotlivci jsou oceněni diplomy a drobnými cenami. Částka obou sběrů letošního školního roku 

činila 23.572,-Kč. Výtěžek byl předán spolku Korálky Kroměříž, z.s. Z peněžitého obnosu byla 

zaplacena roční platba na adopci Supriy Nepal z Nepálu. Další finanční prostředky slouží zejména 

k nákupu materiálu a kompenzačních pomůcek pro děti a žáky školy.  
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Školní zahrada a blízké okolí je každodenně využíváno k praktickým aktivitám Environmentální 

výchovy. Průběžně je zde nacvičován, budován vztah k místu, blízkému prostředí. Již sedmým 

rokem pokračoval projekt Adopce na dálku ve spolupráci s nadací Mezinárodní potřeby a spolkem 

Korálky Kroměříž, z.s. Roční platba na adopci činila 4.800,-Kč. Přispíváme na školné a pomůcky 

pro dívku z Nepálu, Supriy Nepal. Finanční prostředky na adopci jsou získávány ze sběrů starého 

papíru. Projekt je dětmi, žáky a zákonnými zástupci přijímán pozitivně. S adoptovanou dívkou je 

udržován pravidelný kontakt prostřednictvím zásilek a dopisů. Supriya Nepal je součástí života 

školy, téma kamarádství a solidarity je přínosné a rozvíjí poznatky z oblasti Multikulturní 

výchovy.  

 

Základní dlouhodobé cíle Environmentální výchovy jsou postupně úspěšně naplňovány. Žáci 

se praktickými činnostmi učí základním poznatkům a dovednostem. Přirozenými formami je 

budován jejich vztah k přírodě a vytvářeny postoje k její ochraně. Environmentální výchova je 

úspěšně propojována s dalšími oblastmi vzdělávání zvláště s oblastí Minimálně preventivního 

programu, s činností divadelního souboru Korálek. Zákonní zástupci byli s plánem seznámeni, o 

jeho realizaci jsou pravidelně informováni na konzultacích, prostřednictvím vývěsek a webových 

stránek školy. 

 

Plnění krátkodobých cílů  

Jednotlivé třídy naplňovaly krátkodobé cíle během školního roku jednoduchými praktickými 

aktivitami. Každodenně jsou sledovány změny v přírodě a počasí, jsou zaznamenávány do 

Kalendářů počasí. Žáci nacvičují rozpoznání teploty na teploměru, vybírají symboly pro aktuální 

počasí. Je podporován zájem a péče o drobné živočichy, o ptáky v zimním období. Školní zahrada 

je třídami pravidelně využívána k pozorování, pobytu v přírodě, k praktickým činnostem a  relaxaci. 

Také zde sbíráme přírodní materiál, který je dále použit v předmětech a výchovách. Praktické 

pracovní dovednosti žáci nacvičují při péči o záhony a Bylinkovou skalku. Ta slouží k pozorování, 

smyslovému rozlišování, přípravě čajů a pokrmů. V podzimním období byl ve spolupráci s dalšími 

vyučujícími připraven a slavnostně zahájen na školní zahradě projekt „Hmyzí domečky“. Děti a 

žáci se s tématem seznámili, vyhledávali potřebné informace, každá třída si připravila přírodní 

materiál a hmyzí domečky dotvářela. Ty pak byly slavnostně umístěny na školní zahradě. Zde 

slouží k sledování, pozorování a zvláště k ochraně drobného hmyzu. Všechny třídy nacvičují 

poznávání a třídění materiálů, starší žáci třídí odpad do kontejnerů, také pravidelně pečují o 

květiny na chodbách školy. Žáci jsou vedeni k péči o vzhled a pořádek ve třídách, k vytváření 

estetického a příjemného prostředí. V průběhu roku ve třídách probíhalo tematické nebo 

projektové vyučování s náměty související s oblastí Environmentální výchovy a prevence. 

Zúčastnili jsme se projektu „Sněhuláci pro Afriku“, proběhla zajímavá beseda k tomuto tématu o 

Africe. Zapojili jsme se do projektu „Dnes jím jako Ind“, ve škole byl realizován Indický den, 

s hudbou, netradičními aktivitami a přípravou jednoduchého pokrmu. Ve spolupráci s oblastí 

prevence jsme se zapojili do projektu „Jsem laskavec“ připravovali jsme drobné dárky a pohoštění 

pro kamarády, seniory. Některé třídy se aktivně zapojovaly do výtvarných soutěží z oblasti péče o 

zvířata, myslivosti, přírody kolem nás. Tradiční akce školy, výstava výtvarných prací dětí a žáků na 

Domě kultury v Kroměříži nesla název „Ze života hmyzu“. Téma bylo propojeno s projektem „ 

Hmyzí domečky“ a celoročním námětem „První krůčky“ do přírody. Velmi pěkným završením 

celoročního projektu je knížka pohádek a příběhů ze života hmyzu, na které se podílely všechny 

třídy.  

 

Žáci ZŠ realizovali aktivity z projektu „Ovoce a zelenina do škol“, nacvičovali zubní hygienu 

v lekcích „Zdravý úsměv“ a v projektu „Zdravý den“ připravovali zdravou snídani či svačinu. 

Tyto praktické činnosti vedou žáky k zdravému životnímu stylu, k osvojení důležitých návyků a 

dovedností. V ZŠS probíhaly tematické týdny s náměty podzimu, kamarádství, Indie, 

bezpečnosti, dentální hygieny. 
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Tradiční akce Škola v přírodě se konala v areálu Revika Vizovice, téma „Hmyzí kamarádi“, 

vhodně doplňovalo celoroční námět. Byla zaměřena na získávání poznatků ze života hmyzu, na 

rozvoj dovedností zaměřených na život pavouků, slunéčka sedmitečného, mravenců, včel. Žáci se 

seznámili s chovem koz, navštívili kozí farmu, ochutnali produkty z kozího mléka. Škola v přírodě 

je završením a ověřením naučených vědomostí, dovedností a návyků v oblasti poznávání přírody. 

 

V letošním školním roce se konal již devátý ročník tradiční akce „ Den Země“. Akce se konala na 

školní zahradě a v úvodu jsme si připomněli předešlé ročníky, kdy jsme vysázeli bylinkovou 

skalku, hledali kamarádku z adopce, poznávali světadíly a stromy. Letošní ročník byl netradiční. 

Společným „Během pro Afriku“ jsme podpořili celonárodní akci a sbírku na stavbu školy 

v Etiopii se zřízením speciálně pedagogických tříd. Dalším bodem programu bylo vysazení 

ovocného stromu v projektu “Ovoce a zelenina do škol“. Den Země se vydařil, užili jsme si 

společných chvil a dokázali jsme, že kamarádství, přátelství a pomoc někomu, kdo ji potřebuje, 

nejsou jen slova. Na školní zahradě byla také v měsíci červnu vyhodnocena celoroční práce 

jednotlivců i tříd v oblasti EVVO. Děti a žáci, kteří mají soustavný zájem o dění v přírodě, účastní 

se sběrových soutěží, byli za svoji aktivní práci slavnostně oceněni. 

 

V rámci pětiletého programu „Cesta za poznáním“ společně ztvárňujeme na velkém plátně naši 

společnou cestu. Na chodbě školy visí rozpracované plátno. Není ještě kompletní, protože naše 

cesta za poznáním pokračuje dál. Ale když se u něj zastavíte, určitě se vám zalíbí, jak  žáci společně 

s učiteli vykreslují jednotlivé roky naší společné cesty. 

Krátkodobé cíle byly všemi třídami úspěšně plněny během celého školního roku. 

 

Naplňování klíčových kompetencí realizací EVVO výchovy  

Klíčové kompetence jsou u žáků budovány postupně. Proces vytváření správných dovedností 

návyků a postojů je proces dlouhodobý. Klíčové kompetence jsou průběžně sledovány a 

naplňovány v jednotlivých školních vzdělávacích programech podle věku a úrovně. Žákům jsou 

nabízeny jednoduché praktické a prožitkové aktivity, postupně je budován jejich vztah k přírodě a 

okolnímu světu.  

 

V předškolním vzdělávání je to Školní vzdělávací program mateřské školy "Svět patří všem"  

Všechny děti byly zapojovány do průběžného a postupného plnění dlouhodobých cílů. Školní 

zahrada byla často využívána ke krátkým vycházkám, pozorování, sběru přírodnin a k relaxaci. 

Všechny akce ve třídě byly dokumentovány a děti byly nad fotografiemi vedeny k sebehodnocení.  

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Jednotlivé prvky EVVO jsou začleňovány do běžných aktivit a činností v rámci třídy i školy. Oblast 

prolíná jednotlivými výukovými předměty v průběhu každodenního vzdělávání žáků. Všechny 

aktivity souvisí se sociálním a osobnostním rozvojem žáka a jsou kladným prvkem v každodenní 

výuce. Žáci se aktivně zapojovali do všech nabízených činností. Rozvíjeli praktické dovednosti a 

zejména své postoje k ochraně přírody. Dlouhodobé i krátkodobé cíle jsou průběžně naplňovány.  

 

ŠVP pro obor základy vzdělávání – školní vzdělávací program ZŠ speciální "Duhová pastelka 

I."  
Činnosti se realizovaly v předmětech, výchovách, v rámci ranního komunikačního kruhu nebo jako 

samostatný blok činností, také při besedách, pobytu v přírodě, projektovém vyučování. Dalšími 

činnostmi byly sběrové soutěže, třídění odpadů, záznamy kalendáře počasí, péče o živočichy, 

aktivity spojené s adopcí. Naplňování jednotlivých úkolů bylo u žáků sledováno a graficky 

zaznamenáváno. Získané vědomosti dokázali žáci využít v praktické činnosti i v běžném životě, 

například ve škole v přírodě. Všechny dílčí úkoly ročního plánu byly v ŠVP ZŠS „Duhová pastelka 

I.“ úspěšně splněny.  
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ŠVP pro obor základy vzdělávání – školní vzdělávací program ZŠ speciální "Duhová pastelka 

II."  

Do všech činností se žáci zapojovali podle svých individuálních možností s různou mírou dopomoci 

- od aktivního samostatného zapojení až po systematickou pomoc a přímé fyzické vedení. Při práci 

žáci aktivně využívali alternativní komunikační systém. Jednoduché prvky EVVO jsou začleňovány 

do běžných každodenních aktivit, probíhajících ve třídách.  Aktivity byly pečlivě vybírány a 

realizovány podle aktuálního zdravotního stavu a schopností žáků. Dlouhodobé i krátkodobé cíle 

stanovené na začátku školního roku byly třídami úspěšně splněny. 

 

ŠVP pro zájmové vzdělávání, školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu 

"Učíme se poznávat svět"  
Akce a činnosti zájmového vzdělávání ŠD a ŠK s přírodovědnou tematikou jsou oblíbené. Žáci 

jednoduchými, prožitkovými aktivitami postupně získávají vztah přírodě a svému okolí.  

Přírodovědná zájmová činnost „Kašpárek jde do přírody“ vhodně doplňuje výchovně vzdělávací 

proces a realizuje se v mimoškolní činnosti. Témata měsíčních akcí doplňovala celoroční program - 

„Ze života hmyzu“, „Putování s dinosaury“, „Chráníme lesy“ „Jak se žije protinožcům“. Do 

přírodovědné zájmové činnosti byly zařazeny pobyty na školní zahradě, vycházky, exkurse a 

výstavy. Žáci vyhledávali informace na PC, v knihách a encyklopediích. Ověřovali své vědomosti a 

dovednosti při plnění jednoduchých úkolů o přírodě, řešili kvízy, luštili křížovky, poslouchali četbu 

s tematikou přírody. Akce a činnosti školní družiny jsou pestré, zajímavé, slouží žákům k relaxaci, 

výchově i vzdělávání.  
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VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI 

ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

7.1 Akce organizované školou  
 
Celoroční aktivita:  

Sběr plastových víček 

Dramatizace DS Korálek 

Celoškolní projekty: Ovocňák, Hmyzí domečky, Jsem Laskavec, Školní sportovní olympiáda 

 

Září 2016 

- zahájení vyučování školního roku 2017/2018 

- zahájení sportovních dopolední na TJ Slavii 

- Den v přírodě /mimořádné události/ 

- sportovní olympiáda v atletice v Uherském Hradišti 

- zahájení celoškolního projektu Ovocňák 

- praxe studentů VŠ, obor speciální pedagogika 

-  zahájeno plavání 

- zahájen cyklus tělovýchovných hodin na TJ Slavia 

- podzimní sběr papíru, podpora adoptované dívky z Nepálu 

- beseda se zákonnými zástupci, lektor Mgr. Alena Střelcová, téma Duševní hygiena a  

 zvládání stresu u rodičů předškolních dětí s handicapem 

- Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů 

 

Říjen 2016 

- vstupní informační seminář pro studenty  VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- zahájení programu EVVO, Hmyzí domečky a MPP 

- zahájení dílen pro rodiče a pedagogy 

- projekt základní školy, 1. stupně: Podzim 

- Netradiční výstava ovoce a zeleniny (projekt Ovocňák) 

- zahájení dramatizace DS Korálek 

- MPP – návštěva dopravního hřiště (program 1. pomoci, řešení situací v dopravním  

            provozu) 

- zahájení praxe studentů VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

 

Listopad 2016 

- zahájení zkoušek divadelního představení „O třech prasátkách“ 

- muzikoterapie ve třídách 

- dílny pro rodiče a pedagogy 

- praxe studentů 

- Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

- Jsem Laskavec – týdenní celoškolní projekt  

- beseda se zákonnými zástupci na téma: lektor Mgr. Alena Střelcová: Nastavení hranic  

            a jejich dodržování při výchově dítěte 

- rozsvěcení vánočního stromku na školní zahradě 

 

Prosinec 2017 

- Den otevřených dveří  

- zapojení do přehlídky vánočních stromků na výstavišti v Kroměříži 

- Mikulášská nadílka 
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- návštěva pediatrů v naší škole 

- Vánoční obchůdek – projektové vyučování základní školy  

- Obdarovávání u vánočního stromečku 

- vánoční koncert pěveckého souboru VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- premiéra divadelního představení O třech prasátkách v sále Sokolského domu  

 Kroměříž 

- vánoční besídky ve třídách školy, rozloučení s kalendářním rokem 2017 

 

Leden 2018 

- Tříkrálové koledování  

- Kouzelník  

- exkurze výchovné poradkyně s vycházejícími žáky na Střední škole hotelové a služeb  

            v Kroměříži 

- Zdravý úsměv - zubní hygiena pana Forejta 

- Sněhuláci pro Afriku - charitativní akce na podporu vzdělávání dětí v Gambii 

- beseda s p. Posoldou- Kola pro Afriku 

- slavnostní předávání vysvědčení za 1. pololetí, pololetní prázdniny 

 

Únor 2018 

- dílna pro rodiče, pedagogy 

- jarní prázdniny 

- masopustní dílničky 

- Masopust tradiční akce školy 

- projekt základní školy- Zdravý den  

- Veselé zoubky DM drogerie  

- návštěva divadelního představení Ledové království v ÚSP Barborka Kroměříž 

 

Březen 2018 

- Projektové vyučování základní školy Zdraví 

- Svátek poezie – školní kolo 

- Vernisáž výtvarných a literárních prací v Domě kultury, téma Ze života hmyzu 

- jarní sběr papíru, podpora adoptované dívky z Nepálu 

- Divadélko 1. pomoci      

-           Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

- přednášky pro maturitní ročník VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- účast tříd na tradiční akci Města Kroměříž- Loučení se zimou aneb vynášení Moreny 

- Noc s Andersenem 

 

Duben 2018 

- zápis žáků do 1. třídy základní školy 

- Jednání školského výboru Zlínského kraje v prostorách školy 

- plavecké závody Zlín 

- Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

-    vystoupení žáků DS Korálek - představení  O třech prasátkách v Domě kultury  

            Kroměříž  

-    vystoupení žáků DS Korálek – představení O třech prasátkách, Kulturní středisko Chropyně 

-    vystoupení žáků DS Korálek - představení O třech prasátkách, DZP Barborka  

 Kroměříž 

- přednáška Mgr. Aleny Střelcové pro pedagogy, téma Nastavení hranic a jejich  

            dodržování při výchově dítěte 

- Dnes jím jako Ind 
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Květen 2018 

 -    vystoupení žáků DS Korálek v Městském kulturním středisku Hulín, Přehlídka  

            Hulínské pohádkové jaro        

- Den matek na školní zahradě 

-     Den Země, Běh pro Afriku 

- Abilympiáda v Praze, reprezentace školy 6 žáků  

- vystoupení žáků základní školy speciální na Jarmarku sociálních služeb na Velkém  

            náměstí v Kroměříži 

- Škola v přírodě Revika Vizovice, účast 28 žáků 

- ukončení praxe studentů VOŠPgaS  a SPgŠ Kroměříž  

- prevence v dopravním provozu – návštěva dopravního hřiště 

- zájezd pedagogického sboru, Krakov ( hrazeno z FKSP) 

 

Červen 2018 

-  schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd    

- vyhodnocení divadelní sezóny DS Korálek 

- Prevence v silničním provozu – soutěž znalostí a dovedností na dopravním hřišti 

- školní sportovní olympiáda  

- Vyhodnocení programu EVVO, Ovocňák, Hmyzí domečky 

- Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

- slavnostní předání vysvědčení, ukončení školního roku 2017/2018, rozloučení s 5 

            absolventy školy 

- ukončeno plavání, rehabilitační plavání 

- ukončen cyklus tělovýchovných hodin na TJ Slavia 
 

 

7.2. Účast na kulturních přehlídkách, soutěžích a akcích  

Výtvarné soutěže 

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát 

Příroda kolem nás 

Probouzející se příroda 

Radost tvořit: Moje fantastické zvíře 

Požární ochrana očima dětí: 

kategorie K1  - 1. místo 

kategorie K2  - 1. místo 

                         2. místo 

                         3. místo 

Naše rodina: S rodiči, se sourozenci trávíte společné chvíle. Nakreslete, co jste spolu prožili nebo 

chtěli prožít 

kategorie M -   1. místo 

                         2. místo 

                         3. místo 

                         čestné uznání 

Zdobení vánočního stromečku (výstaviště Floria) 

 

Festival dětského divadla - Hulínské pohádkové jaro 

Ocenění realizačnímu týmu za přípravu představení 

Ocenění za herecký výkon – role vlka 

Ocenění za taneční výkon  
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Dovednostní soutěže 
Abilympiáda Praha  

puzzle – mladší kategorie – 1.místo   

               starší kategorie   – 1. místo 

                                             3. místo             

keramika –  mladší kategorie – 2. místo  

lego –          mladší kategorie – 3. místo 

malování  – mladší kategorie – čestné uznání 

 

 

Nesoutěžní akce 
Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů 

Jsem laskavec 

Sněhuláci pro Afriku 

Veselé zoubky DM drogerie 

Dnes jím jako Ind 

Běh pro Afriku 

Noc s Andersenem 

Přehlídka činnosti Sociálních služeb města Kroměříž 
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7.3 Sportovní soutěže 

 

9. krajská olympiádě speciálních škol v Uherském Hradišti 15. 9. 2017 

 

Mladší žáci 

1. místo v běhu na 60m 

2. místo v běhu na 60m 

1. místo ve skoku dalekém 

1. místo v hodu míčkem 

3.   místo v hodu míčkem 

 

Mladší žákyně 

1. místo v běhu na 60m 

3.   místo v běhu na 60m 

      1.   místo ve skoku dalekém 

      3.   místo ve skoku dalekém 

      1.   místo v hodu míčkem 

      2.   místo v hodu míčkem 

 

Starší žákyně 

1. místo v běhu na 60m 

3.   místo v běhu na 60m 

2. místo ve skoku dalekém 

3. místo v hodu míčkem 

 

Dorostenci 

2. místo v běhu na 60m 

2.   místo ve skoku dalekém 

      1.   místo v hodu míčkem 

 

XV. Plavecké setkání handicapovaných žáků ve Zlíně 10. 4. 2018 

 

Mladší žákyně 

1. místo 25m prsa 

2. místo 25m prsa  

1. místo 25m volný způsob 

 

Starší žákyně 

2. místo 25m volný způsob 

3. místo 25m volný způsob 

2.   místo 25m znak 

     

Starší žáci 

      3.   místo 25m volný způsob 
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7.4 Spolupráce se školami 
 
- Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín, Středová 

- Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 

- Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště 

- Základní škola speciální a Praktická škola Brno, Ibsenova 

- Základní škola Zachar, Kroměříž 

- Střední pedagogická škola  a Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříži 

- Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 

- Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

-      Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc 

-      Univerzita Tomáše Bati Zlín 

 

7.5 Spolupráce se spolkem Korálky Kroměříž  
Spolek Korálky Kroměříž úzce spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, F. 

Vančury zejména zajištěním každodenní dopravy dětí a žáků do školy a ze školy. Tuto službu využívalo 

v letošním školním roce 15 žáků z  obcí v regionu Kroměříž. K zajištění dopravy slouží nové auto Fiat 

Ducato, které bylo zakoupeno z výtěžku benefiční akce, pořádané ve spolupráci se Základní školou a 

Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury,  VOŠpg a Spgš v Kroměříži a nadací Divoké husy. 

 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury spolupracuje se Spolkem Korálky Kroměříž, z.s. 

také při organizování akcí pořádaných školou. Jsou to vánoční a velikonoční dílny, Den otevřených 

dveří, který se koná v adventním období a je spojený s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů 

školy. Dále pak při organizaci vernisáže výtvarných prací žáků, která je rovněž spojena s prodejním 

jarmarkem. Veškerý výtěžek, který se podejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů získá, jde na konto 

Spolku Korálky Kroměříž, z.s., které tyto finanční prostředky použije pro potřeby dětí a žáků školy.    

 

Spolek Korálky Kroměříž, z.s. zabezpečil dopravu dětí a žáků na: 

- pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž 

- pravidelná rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži 

- Abilympiádu v Praze 

- XVI. ročník Přehlídky zájmové umělecké činnosti Základních škol praktických a Základních 

škol speciálních ve Valašských Kloboukách 

- každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy 

- dopravu kulis Divadelního souboru KORÁLEK na kulturní představení pro děti a žáky v Domě 

kultury v Kroměříži 

 

V letošním školním roce spolek Korálky Kroměříž,,z.s. hradil ze svých zdrojů a  výtěžků z jarmarků: 

- nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK 

- nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie 

- nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny 

- nákup a potisk kšiltovek pro děti - účastníků  školy v přírodě 

- nákup a potisk triček pro žáky - účastníky soutěží, reprezentujících školu 

- dopravu dětí a žáků autobusem na školu v přírodě – Vizovice - REVIKA 

 

Zákonní zástupci dětí a žáků školy společně s pedagogy pod koordinací metodičky EVVO organizují 

dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek za sběr poukazuje Spolek Korálky Kroměříž, z.s. na konto adopce 

na dálku. Již šestým rokem podporujeme na studiích holčičku Supriyu z Nepálu. 

Celý rok probíhá sběr vršků z PET láhví. Finanční obnos získaný z tohoto sběru je určen na nákup 

didaktických pomůcek pro žáky školy. 
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Spolek Korálky Kroměříž, z.s. úzce spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, F. 

Vančury zejména zajištěním každodenní dopravy dětí a žáků do školy a ze školy. Službu využívalo 

v letošním školním roce 15 žáků z různých obcí v regionu Kroměříž. K zajištění dopravy slouží nové 

auto Fiat Ducato, které je majetkem spolku. 

 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury spolupracuje se Spolkem Korálky Kroměříž, z.s. 

také při organizování akcí pořádaných školou. Jsou to vánoční a velikonoční dílny, Den otevřených 

dveří, který se koná v adventním období a je spojený s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů 

školy. Dále pak při organizaci Vernisáže výtvarných prací žáků, která je rovněž spojena s prodejním 

jarmarkem. Veškerý výtěžek, který se prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů získá, jde na konto 

Spolku Korálky Kroměříž, z.s., které tyto finanční prostředky použije pro potřeby dětí a žáků školy.    

 

Spolek Korálky Kroměříž, z.s. zabezpečil dopravu dětí a žáků na: 

- pravidelná rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži 

- Abilympiádu v Praze 

- dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK na kulturní představení pro děti a žáky v Domě 

kultury v Kroměříži, ve stacionáři Barborka, v Hulíně, v Chropyni 

- každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy 

 

V letošním školním roce Spolek Korálky Kroměříž, z.s. hradil ze svých zdrojů a  výtěžků z jarmarků: 

- nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK 

- nákup materiálu na výrobu kostýmů pro divadelní soubor KORÁLEK  

- nákup mikroportů pro ozvučení vystoupení divadelního souboru KORÁLEK 

- nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny 

- nákup občerstvení pro děti na Den dětí 

- nákup občerstvení a odměn pro děti a žáky školy za účast v různých soutěžích, za sportovní 

úspěchy 

 

Zákonní zástupci dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. 

Výtěžek za sběr poukazuje Spolek Korálky Kroměříž, z.s na konto adopce na dálku. Již sedmým rokem 

podporujeme na studiích  Supriyu z Nepálu. 

Celý rok probíhá sběr vršků z PET láhví. Finanční obnos získaný z tohoto sběru je určen na nákup 

didaktických pomůcek pro žáky školy. 

 

 

 

7. 6 Spolupráce s pověřencem pro ochranu osobních údajů 
 

K 1. 3. 2018 byla ve škole zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  Pověřenec plní 

úkoly v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 

25. 5. 2018. 

Pověřenec vede celkovou evidenci záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, vede evidenci 

souhlasů se zpracováním osobních údajů, informuje a radí v oblasti zpracování a ochrany osobních 

údajů, poskytuje informace správci a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, řídí proces 

uplatňování práv subjektů údajů, spolupracuje s dozorovým úřadem, řídí kontrolní činnost 

zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů a zajišťuje ohlašování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). 
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VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ 

ČINNOSTI ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

 

Inspekční činnost  ČŠI ve školním roce 2017/2018 nebyla na škole  uskutečněna.   

 

 

 

 

 

 

 

IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

1.  Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017  

             
     v  Kč     

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

Platy  13 956 647,00 14 250 220,00 

Ostatní osobní náklady  182 545,00 182 545,00 

ONIV přímé 5 399 744,00 5 500 246,00 

ONIV provozní 1 624 000,00 1 914 300,00 

NIV ostatní 0,00 199 588,80 

Celkem 21 162 936,00 22 046 899,80 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

dotace od zřizovatele 0,00 0,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 

Odvod z fondu investic: 0,00 0,00 

 
 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0013/Z02/16 ze dne 19. 12. 2016 byl v rámci rozpočtu 

Zlínského kraje na rok 2017 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 1 624 000,00.   

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0152/Z06/17 ze dne 19. 06. 2017 byl vzat na vědomí 

závazný objem prostředků na platy ve výši Kč 13 956 647,00, OON ve výši Kč 182 545,00 a ONIV 

přímé ve výši Kč 5 399 744,00. 

 

Nevyčerpaný transfer ze státního rozpočtu UZ 33073 ve výši Kč 9 045,36 byl v řádném termínu 

vrácen prostřednictvím zřizovatele. 
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Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč 1 928 700,00 byla organizací použita a čerpána 

ve schválené výši. 

 

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 

 

 

Mimorozpočtové zdroje 

 přijaté finanční dary ve výši Kč 98 926,00. 

 

 

 

 

2.  Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti 

Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2016

Upravený rozpočet 

2017

Skutečnost 

k 31. 12.2017

% plnění rozpočtu 

2017

% nárůstu

2017/2016

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 18 525,60 20 164,40 20 051,59 99,44 8,24

Z toho:

Mzdové prostředky 13 422,94 14 432,77 14 426,49 99,96 7,48

501. Platy zaměstnanců 13 100,46 14 250,22 14 243,95 99,96 8,73

502. Ostatní platby za provedenou práci 322,48 182,55 182,55 100,00 -43,39

Zákonné pojištění a FKSP 4 682,39 5 192,26 5 147,54 99,14 9,93

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 4 484,80 4 907,25 4 861,28 99,06 8,39

5342     FKSP 197,59 285,01 286,26 100,44 44,87

Ostatní přímé náklady 420,26 539,37 477,56 88,54 13,63

z toho:

          5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 22,06 1,00 3,24 323,70 -85,33

          5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 23,98 47,59 32,36 68,00 34,95

          5137    DDHM učební pomůcky 142,41 110,05 151,80 137,93 6,59

          5167    Služby školení a vzdělávání 59,91 200,00 110,24 55,12 84,01

          5173    Cestovné, cest.náhrady 41,83 55,00 46,55 84,63 11,29

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 1 977,20 1 988,50 2 154,80 108,36 8,98

Z toho:

5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 287,73 59,90 266,54 444,98 -7,36

z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 0,00

              pořízení PC 0,00 0,00 0,00

513.      Materiál, materiál na opravy 119,64 54,30 163,92 301,86 37,01

515.      Nákup vody,paliv,energie celkem 375,55 548,00 368,84 67,31 -1,79

5164,5  Nájemné, nájem za půdu 206,08 217,00 201,31 92,77 -2,32

516.      Ostatní služby 300,27 387,10 376,01 97,13 25,22

z toho: úklid a údržba 0,00 20,00 11,90

             údržba SW 112,68 115,10 98,81

5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 207,06 227,00 229,22 100,98 10,70
9551    Odpisy majetku 306,70 306,00 306,70 100,23 0,00

NÁKLADY CELKEM    20 502,80 22 152,90 22 206,40 100,24 8,31

z toho: NIV ESF

(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 0,00 0,00 0,00  
 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 představovaly částku Kč 

22 206 395,49 a byly rovnoměrně čerpány.  
 

Z hlediska čerpání rozpočtu došlo k nárůstu především u následujících položek: 

Stanovisko odboru:  

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního 

rozpočtu byly použity na stanovený účel, nevyčerpané prostředky byly vyúčtovány a vráceny. 

Organizace hospodařila také s mimorozpočtovými zdroji. Všechny zdroje byly v souladu 

s pravidly účelně použity na rozvoj hlavní činnosti školy a rozvoj dalších školních aktivit. 
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5342 FKSP, 5135 učebnice, školní potřeby zdarma, 5137 DDHM učební pomůcky, 5137 DDHM, 

513. materiál, materiál na  opravy, 5171 opravy a udržování.  

 

Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání 

plánované výše:  

501. platy zaměstnanců, 503. povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 5136 knihy, 

učební pomůcky, 5167 služby školení a vzdělávání, 5173 cestovné, 515. nákup vody, paliv, energie, 

5164,5 nájemné, nájem za půdu, 516. ostatní služby. 

 

Náklady na platy byly čerpány ve výši 99,96% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly 

čerpány ve výši 100,00% upraveného rozpočtu.  

 

Oproti roku 2016 (Kč 20 502 798,50) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 1 703 596,99, tj. o 8,31%. 
 
 
 
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2016

Upravený rozpočet 

2017

Skutečnost 

k 31. 12.2017

% plnění rozpočtu 

2017

% nárůstu

2017/2016

20 502,80 22 152,90 22 230,90 100,35 8,43

Výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00

z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00

              produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00

              stravné 0,00 0,00 0,00

              poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00

              příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00

Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00

Čerpání fondů 87,19 82,00 137,36 167,51 57,54

z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 0,00 0,00 5,42
             fond odměn 0,00 0,00 0,00
             rezervní fond 0,00 20,00 70,83 354,14
             fond investic 87,19 62,00 61,11 98,56 -29,91
Ostatní výnosy z činnosti 27,79 0,00 87,93 216,35

0,00 0,00 0,00

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 20 364,22 22 049,90 21 962,92 99,61 7,85

              prostředky SR* 18 544,43 20 118,20 20 030,43 99,56 8,01

              prostředky ÚSC** 1 816,00 1 928,70 1 928,70 100,00 6,21

VÝNOSY CELKEM

 
 
 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč 

22 230 902,64, z toho výnosy z transferů – prostředky státního rozpočtu činily Kč 20 030 430,64, 

prostředky ÚSC činily Kč 1 928 700,00 a časové rozlišení investičního transferu bylo ve výši Kč 

3 792,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč 42 700,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu 

také fondy ve výši Kč 137 355,00 (fond kulturních a sociálních potřeb v částce Kč 5 422,00, fond 

investic ve výši Kč 61 105,00 a zapojení peněžních darů do výnosů v částce Kč 70 828,00). Ostatní 

výnosy byly v částce Kč 87 925,00.  

 

Výnosy byly plněny na 100,35%, tj. o Kč 78 002,84 více, než bylo v upraveném rozpočtu 

plánováno.  

 

Přehled dosaženého plnění u jednotlivých položek je patrný z výše uvedené tabulky.  

 

 

 

Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní k odběru elektrické energie, plynu, 

vodného, stočného, srážkové vody a ostatních položek za rok 2017 v částce Kč 168 296,94. 
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Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2017 – náklady na projekt UZ 

33063 v částce Kč 120 865,00.  

 

 

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury doplňkovou činnost neprovozuje. 
 
 

 

 

 

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2017 

Výsledek hospodaření za rok 2017 vykazuje organizace ve výši Kč 24 507,15, z toho z hlavní 

činnosti Kč 24 507,15 a z doplňkové činnosti Kč 0,00.  

 

V souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů organizace  n a v r h u j e  v případě schválení výsledku hospodaření za 

rok 2017, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: 

 

 Kč              0,00 do fondu odměn; 

 Kč    24 507,15 do rezervního fondu. 

 

 

 

 

Stanovisko odboru:  

Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 24 507,15, zisk je 

vykazován v hlavní činnosti.  

Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo doporučeno schválení původního návrhu organizace 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření tímto způsobem: 

 

 Kč             0,00  do fondu odměn; 

 Kč   24 507,15  do rezervního fondu. 

 

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 24 507,15, 

doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit fond investic. 

 

 

 

Stanovisko odboru:  

Nelze hodnotit. 

 

Stanovisko odboru:  

Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo 

k překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu a 

zároveň vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 24 507,15. 
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5. Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

 

(v Kč)

Stav k 31. 12. 2016 Tvorba v r. 2017 Čerpání v r. 2017 Stav k 31.12.2017

Fond odměn 149,59 0,00 0,00 149,59

FKSP 136 722,98 286 262,86 188 390,00 234 595,84

Fond investic 728 842,70 306 696,00 221 885,00 813 653,70

Rezervní fond (413) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond (414) 20 078,10 98 926,00 70 828,00 48 176,10

Tvorba a čerpání fondů v roce 2017

 

 

6.  Přehled pohledávek a závazků organizace 

Stav pohledávek příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 byl Kč 266 644,00.  

Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky.  

V roce 2017 nebyly vyřazeny nedobytné pohledávky. 

 

Stav závazků organizace k 31. 12. 2017 představoval celkovou částku Kč 2 560 624,28 a všechny 

byly ve lhůtě splatnosti.  

 

 

 

 

7.  Základní ekonomické ukazatele 

Neinvestiční náklady na žáka           

Rok 2016

přímé provozní

Celkové náklady 20 502,79 18 546,23 1 956,56 73,00 254 057,95 26 802,19

Pokryto dotací 20 360,42 18 544,42 1 816,00 73,00 254 033,15 24 876,71

Kryto vlastními výnosy 142,37 1,81 140,56 73,00 24,79 1 925,48

Rok 2017

přímé provozní

Celkové náklady 22 206,39 1,08 1 703,60 20 030,94 1,08 1 484,71 2 175,45 1,11 218,89 76,00 263 565,00 28 624,34

Pokryto dotací 21 959,13 1,08 1 598,71 20 030,43 1,08 1 486,01 1 928,70 1,06 112,70 76,00 263 558,29 25 377,63

Kryto vlastními výnosy 247,26 1,74 104,89 0,51 0,28 -1,30 246,75 1,76 106,19 76,00 6,71 3 246,71

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

 

Stanovisko odboru: 

Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2017. Dle 

předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Finanční prostředky na 

provozním bankovním účtu, pokladní hotovost a zohlednění zaplacení pohledávek 

dostatečně zajišťují finanční krytí závazků organizace 

Stanovisko odboru:  

Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.  

K 31. 12. 2017 byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. 

Dále byl vykazován rozdíl u FKSP v souvislosti s proúčtováním zákonného přídělu, 

příspěvkem na stravné a čerpáním za měsíc prosinec, které bylo skutečně naplněno 

a kryto až v měsíci lednu 2018.  
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V roce 2017 došlo oproti roku 2016 ke zvýšení objemu přímých nákladů na žáka. V rámci 

provozních nákladů na žáka došlo k nárůstu nákladů.  

8.  Celkové hodnocení organizace 

 

 Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 

383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě 

předána do centrálního systému účetních informací státu. 

 K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k 31. 12. 2017 organizace použila 

při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. 

 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly 

kontrolovaných vazeb účetnictví.  

 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve 

stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly 

dodrženy a nevykazovaly rozdíly. 

 Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům 

jsou dostačující. Na základě kontroly údajů nebyly provedeny téměř žádné korekce. 

 Celková ekonomická situace organizace je hodnocena dle jednotlivých bodů tohoto 

vypracovaného stanoviska. 

 Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace: velmi dobrá spolupráce, termíny 

jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je 

analyticky členěna, jednání velmi vstřícné a kvalitně zpracované podklady jsou 

v odpovídající podobě. 

 

9. Stanovisko ke schvalování účetní závěrky za rok 2017 

 

 Řádná účetní závěrka byla sestavena a předložena zřizovateli v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví  

č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních 

záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního 

systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 

záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly 

kontrolovaných vazeb účetnictví, byly provedeny dodatečné drobné korekce a opravy. 

K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti nákladů k 31. 12. 2017 organizace použila při 

roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní i pasivní. 

 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve 

stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy 

a nevykazovaly rozdíly. Byla provedena následná kontrola úplnosti a správnosti dat účetních 

výkazů zaslaných k republikové sumarizaci. 
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 Vyjádření ředitele organizace: 

V návaznosti na vyhodnocení: 

- vybraných oblastí řízení, 

- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky organizace k 31. 12. 2017 

ředitel příspěvkové organizace doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace  

k 31. 12. 2017 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 20. 4. 2018. 

 

 Vyjádření odboru školství, mládeže a sportu: 

V návaznosti na průběžné vyhodnocení: 

- údajů z měsíčně zasílaných dat účetnictví, 

- výsledků kontrol základních účetních vazeb, 

- základních ukazatelů hospodaření a financování příspěvkové organizace, 

- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 

2017, 

 

nebyly zjištěny nedostatky či problémy ovlivňující úplnost, správnost a průkaznost vedení 

účetnictví příspěvkové organizace a odbor školství, mládeže a sportu doporučuje schválit účetní 

závěrku příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 20. 4. 

2018. 

 

ZÁVĚR  
 

V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, 

aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k  31. 12. 2017 ve výši Kč 24 507,15 byl, 

v případě schválení závěrky, převeden do rezervního fondu ve výši Kč 24 507,15. 

 

 

Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů, 

předložené zprávy o hospodaření a podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace 

v souladu s usnesením RZK č. 0071/R03/18 ze dne 29. 1. 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROGRAMŮ 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 škola vstoupila do rozvojového programu MŠMT pro vybavení 

školských poradenských zařízení  diagnostickými nástroji. 

Speciálně pedagogické centrum tak získalo diagnostické nástroje v celkové hodnotě  …… 
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XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury nerealizuje vlastní vzdělávání v rámci 

celoživotního učení, kurzy si objednává. 
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XII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

 

 

 

 

 

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346 

 

Období realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019 

Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 

                    F. Vančury 3695, Kroměříž 767 01 

Rozpočet projektu: 332 648 Kč,- Kč 

Kontaktní osoba:  Mgr. Ivana Baštincová 

Cíle projektu: 

1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

2. Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a následné zlepšení výsledků žáků v 

klíčových kompetencích 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání 

- usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy 

- podporu extrakurikulárních aktivit 

- spolupráci s rodiči dětí mateřské školy 

skupina: 

1. Pedagogičtí pracovníci 

2. Rodiče dětí mateřské školy 
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Popis cílové skupiny: 

1. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol budou podporováni ve svém profesním a odborném 

růstu účastí na odborných seminářích, workshopech zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí 

v osobnostním růstu a na rozvoj dovedností a kompetencí ve čtenářské pregramotnosti. 

Pedagogičtí pracovníci základní školy a základní školy speciální budou rozvíjet svůj profesní a 

odborný růst účastí na seminářích, workshopech zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí ve 

čtenářské gramotnosti s využitím ICT. 

2. Setkávání pomohou rodičům dětí mateřské školy v získávání dovedností a kompetencí v oblasti 

výchovných a výukových metod, v získávání informací v oblasti pedagogické a rodinné 

psychologie, ve sdílení aktuálního života školy ve smyslu úzké spolupráce školy a rodiny. 

 

Aktivity projektu 

Aktivita I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v mateřské škole v rozsahu 

16 hodin 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při 

vzdělávání a výchově dětí. 

Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém 

minimálním časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, 

osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro 

vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.  

V tomto školním roce byla aktivita naplněna. 

Aktivita I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – 

Čtenářská pregramotnost  

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti 

čtenářské negramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu 

DVPP akreditovaného v systému DVPP.  

Aktivita 1/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské 

škole- DVPP v rozsahu 12 hodin, v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá 

výuka.  

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech 

faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. 

V tomto školním roce byla aktivita naplněna. 

Aktivita II/2.2a Vzdělávání pedagogických pracovníků  ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – 

Čtenářská gramotnost 
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Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu 

účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj 

dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. Vzdělávání bude probíhat 

formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP 

 

V tomto školním roce byla aktivita průběžně naplňována. Aktivita bude dokončena v roce 

následujícím. 

 

Centra kolegiální podpory 
 

Od letošního školního roku je naše škola zapojena do tříletého projektu Centra kolegiální 

podpory. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním 

postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů 

korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, 

příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se 

dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i 

speciálních školách.  

Na území ČR tak byla vybudována sít vzdělávacích Center kolegiální podpory. Vzdělávacími 

centry se staly základní (dříve speciální školy) – v Bruntále – hlavní centrum a úspěšný žadatel 

projektu, Opavě, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Poděbradech a Kralupech nad 

Vltavou, které budou po dobu tří let jednou měsíčně pořádat vzdělávací aktivity pro pedagogy z 

běžných základních a mateřských škol. Tyto aktivity jsou zaměřeny na výměnu zkušeností při 

vzdělávání dětí s PO, doplnění a vysvětlení legislativních opatření, využití moderních pomůcek, 

technologií a iPadů pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další témata, 

spadající do oblasti společného vzdělávání ve školství. 

 

Setkání CKP organizované na naší škole se scházelo průměrně deset pedagogů ze základních škol 

okresu Kroměříž a Přerov. Účastníci kladně hodnotili především videoukázky, praktické předvedení 

pomůcek a metod výuky u žáků se zdravotním postižením. 

V rámci projektu se vedoucí center zúčastnily týdenní stáže v Londýně, která byla zaměřena na 

integraci žáků a využívání digitálních technologií především iPadů ve výuce. 

Škole bylo dlouhodobě zapůjčeno dvacet iPadů, poměrnou část mají k dispozici účastníci seminářů, 

ostatní jsou určeny pro potřeby školy.  
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XIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

 

 

Při Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury není zřízena odborová organizace. 

 

 

 

Škola dále spolupracuje s následujícími partnery: 

 

- Korálky Kroměříž, z.s. 

- Asociace speciálních pedagogů SPC 

- Asociace SNOEZELEN MSE koncept 

- Institut bazální stimulace 

- Plavecké sporty Kroměříž 

- Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  Olomouc 

- Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno 

- Tělovýchovná jednota  Slavia Kroměříž 

- Knihovna Kroměřížska 

- Základní škola Zachar Kroměříž 

- Městský úřad Kroměříž 

- Dopravní hřiště Kroměříž 

- Drogerie DM 

- Český červený kříž, Kroměříž 

- TESCO a.s. 

- TOS Hulín 

- Dům kultury Kroměříž 

- CORA Management 

- Týdeník Kroměřížska 

- Za sklem, o. s 

- Plastika Kroměříž 

- Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 

 -     WESTech solutions s.r.o. 

 -     Hala Štěchovice 
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XIV. SPOLUPRÁCE S RADOU ŠKOLY 

 

 

Školská rada jako součást samosprávy ve školství je nezávislým orgánem, který usiluje o 

vytvoření optimálních podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků této vzdělávací instituce. 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).  

 

Složení školské rady:  
Předseda: Mgr. Zuzana Vaculovičová  

Zástupce rodičů: Jana Štěrbová 

Zástupce zřizovatele: Mgr. Daniela Hebnarová  

 

Činnost školské rady ve školním roce 2017/2018:  

 spolupráce s ředitelstvím školy 

 podíl na získávání finančních prostředků k zabezpečení akcí pro děti a žáky školy  

 spolupráce se Spolkem Korálky Kroměříž, z.s. formou finanční i osobní pomoci na realizaci 

vánočních a jarních tvořivých dílen pro zákonné zástupce i pedagogy školy 

 spolupráce s metodikem EVVO při organizaci sběru papíru 

 organizace dětského dne na školní zahradě pro děti a žáky školy 

 propojení života školy s životem rodin dětí a žáků 

 vytváření příjemného klima školy 
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XV. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

14.1 Analýza současného stavu 
 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančura vykonává činnosti těchto škol a školských 

zařízení: 

- mateřská škola 

- základní škola 

- přípravný stupeň základní školy speciální 

- základní škola speciální 

- speciálně pedagogické centrum 

- školní družina 

- školní klub 

- školní jídelna-výdejna 

 
PORADENSTVÍ 
Speciálně pedagogické centrum má kvalitní odborné personální obsazení. Vzhledem 

ke specializaci zařízení na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(především s více vadami, poruchou autistického spektra a tělesným postižením) a rozsahu 

poskytovaných služeb v regionu, tomu odpovídá složení pracovní skupiny. V  týmu spolupracuje 

psycholog, sociální pracovnice a speciální pedagogové – specialisté na všechny typy zdravotního 

postižení. Důraz je kladen především na jejich systematické odborné vzdělávání. 

 

Prioritou speciálně pedagogické podpory a intervence je cesta za klientem. Ambulantně se realizuje 

menší část služeb (výjimkou je jen logopedická péče). Meziroční nárůst počtu klientů je 110, počet 

kilometrů absolvovaných jen služebním vozidlem je 10 201. Při dalších cestách za klienty jsou 

využívány i prostředky hromadné dopravy. Maximální pozornost je věnována dětem se zdravotním 

postižením na základních školách. Dva specialisté na problematiku poruch autistického spektra  

intenzivně poskytovali podporu dětem, žákům, pedagogům i zákonným zástupcům. Významně se 

zvýšil počet asistentů na školách, kterým se pracovníci centra věnují a metodicky vedou.  

 

Pedagogové SPC aktivně spolupracovali s NIDV a MŠMT ČR díky připravovaným legislativním 

změnám od 1. září 2016. Uskutečnili mnoho pracovních setkání s pracovníky jiných SPC, aby se 

připravili na nadcházející školní rok 2017/2018. 

Pracovníci SPC poskytují součinnost při zajišťování implementace Standardů školských 

poradenských zařízení na úrovni jednotlivých krajů a pracovišť PPP a SPC. V konkrétní podobě se 

jedná o projekt KIPR (Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze.  

Někteří pracovníci SPC pracují v odborné pracovní skupině Oddělení pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání, školské a školní poradenské služby Národního ústavu pro vzdělávání Praha. Odborný 

úkol se týká návrhu změn ve vzdělávání žáků s hlubokým zdravotním postižením. 

 

Materiální vybavení centra (didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky, diagnostický materiál aj.) 

je na dobré úrovni. Prostorové podmínky v pronajatých prostorách  budovy domova mládeže 

Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, pracoviště Pavlákova je dostačující.   Vybavení pracoven 

bylo v průběhu roku postupně doplňováno a modernizováno.  

Prostorové i materiální vybavení obou odloučených pracovišť nyní vyhovuje a vytváří důstojné 

zázemí pro práci s klienty centra. 
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ŠKOLA 
 

Areál školních budov je využíván pouze částečně. Třídy jsou umístěny v části školy 

zrekonstruované v roce 2001 z prostředků ministerstva financí. Část individuální výuky, stravování 

a jedna třída ZŠ speciální jsou umístěny v části budovy (dosud neopravené), která je spojena 

s hlavní budovou proskleným koridorem. Třetí připojený objekt školy nemůže být využíván 

vzhledem k jeho nevhodné vnitřní dispozici a především havarijnímu stavu stavby vůbec ( objekt 

dříve sloužil jako kuchyně a prádelna). 

Rekonstrukce a přístavba budovy plánovaná na rok 2004 se pro nedostatek finančních prostředků 

neuskutečnila Realizována je pouze běžná údržba budov a zahrady, oprava strojů a zařízení, 

aktuálně jsou  řešeny především havárie na topení a rozvodech vody. 

Pro realizaci záměru kompletní rekonstrukce školy dle projektové dokumentace nejsou stále  

k dispozici finanční prostředky. Situace se v hodnoceném roce nezměnila. 

 

Z rozpočtu školy byly pořízeny drobné učební pomůcky do tříd. Funkčním nábytkem včetně 

výškově stavitelných lavic a židlí  jsou vybaveny všechny třídy. Z rozpočtu školy byl pořízen 

nábytek do kanceláře ekonomky školy a policový systém na chodbu školy pro významná ocenění 

žáků v soutěžích a přehlídkách.  

Z investičního fondu byly čerpány finance na obnovení  kouřových cest pro spotřebiče na plynná 

paliva a nákup ventilátoru v hodnotě 156 988 Kč, provedeny výměny teplovodních kotlů (3 kusy) 

v hodnotě 164 838Kč a zakoupen automobil Renault Kangoo v hodnotě 84 700 Kč.  

Škola využila možnosti účelové podpory OŠMS na pořízení zařízení a vybavení v oblasti ICT. Bylo 

pořízeno zařízení v hodnotě 89 tisíc korun. 

 

V celé škole byl dokončený jednotný komunikační – vizualizační systém pro děti a žáky s poruchou 

autistického spektra, napomáhající k praktické orientaci a nácviku sociálních dovedností. Úspěšně 

pokračuje spolupráce s lékaři, odbornými spolupracovníky a zákonnými zástupci dětí. Škola 

disponuje dostatečnými soubory učebních i kompenzačních pomůcek, které postupně doplňuje a 

rozšiřuje podle potřebných specializací. 

 

 

Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů, rámcového vzdělávacího programu 

předškolního vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Tematické 

plány jednotlivých předmětů a ročníků jsou specifikovány do individuálních vzdělávacích plánů pro 

jednotlivé žáky se zohledněním jejich speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření. 

Specifikou je odborná individuální speciálně pedagogická podpora v oblastech vyžadujících cílenou 

stimulaci nebo kompenzaci. Podpora je věnována i  rozvoji oblastí ve kterých jednotlivec vyniká. 

Tvůrčí činnost pedagogů byla zaměřena na tvorbu vlastních pomůcek – vždy s konkrétním využitím 

pro danou činnost. 

 

Struktura speciálně pedagogické podpory byla zaměřena na:  

- Logopedickou podporu (individuální, komunikační a sociální dovednosti) 

- Somatopedickou podporu ( zdravotní tělesná výchova, rehabilitační tělesná výchova, 

rehabilitační tělesná výchova – plavání, individuální somatopedická péče) 

- Tyflopedická podpora (individuální, prostorová orientace) 

- Surdopedická podpora (individuální, komunikační dovednosti) 

- Doplňková terapie: muzikoterapie, canisterapie, hiporelaxace, snoezelen 

Ve škole pracuje Divadelní soubor Korálek, který je přínosem pro výchovu žáků, ale rovněž 

významně zviditelňuje a reprezentuje celou školu.  

 

Funkční a z dlouhodobého hlediska velmi významná je trvalá spolupráce se spolkem Korálky 
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Kroměříž, z. s.  

Zabezpečuje nejen služby rodičům dětí (dopravu dětí do školy), ale i smluvně poskytuje škole 

osobního asistenta a zajišťuje dopravu obědů. Spolek  participuje na všech akcích školy a řadu 

z nich finančně  podporuje.  

 

Škola obsadila zaměstnancem novou pracovní pozici – pověřěnec GDPR. Jedná se o  provozního 

zaměstnance s celkovým pracovním úvazkem 0,25. Doba vzniku pracovního poměru – 1.3.2018.  

 

Tradičně je velká pozornost věnována kvalitnímu personálnímu zabezpečení celého  provozu školy 

a zabezpečení další vzdělávání pedagogických pracovníků. Speciálně pedagogická podpora  dětem 

a žákům se zdravotním postižením různého druhu a stupně je podnětem k využívání všech 

dostupných odborných metod a postupů. Samostudium, kurzy, odborné semináře a stáže jsou proto 

pro učitele, asistenty pedagoga a vychovatele samozřejmostí. V pedagogickém sboru je převaha 

žen, muži byli dva.  

Život školy je pevně navázán na pravidelnou, každodenní spolupráci s rodiči dětí a žáků. Daří se ji 

postupně rozšiřovat a řada aktivních rodičů školu významně podporuje. Zákonní zástupci dětí a 

žáků  se účastní činností v tvořivých dílnách, spolupodílí se na organizaci školou organizovaných 

aktivit, připravují i vlastní akce  např. ke Dni dětí. 

Školská rada úzce spolupracuje se zákonnými zástupci žáků i s  vedením školy. 

 

 

Prognóza 
Dokončení rekonstrukce školy - druhou, zatím nerealizovanou etapou - je předpokladem k 

uskutečnění dosud nedosažených cílů.  Dlouhodobý odklad řešení situace a život školy 

v provizorních podmínkách významně znesnadňuje cestu pedagogů k naplňování cílů vzdělávání. 

Situace se pro zaměstnance i žáky ( v dosud nerekonstruované  části školy) významně  zhoršuje i 

v oblasti BOZP a hygieny práce. 

I přes tyto překážky jsou díky současnému  týmu pedagogů výsledky vzdělávání na velmi dobré 

úrovni. Díky promyšleně zvoleným vzdělávacím metodám a formám práce doplňovaným dalšími 

aktivitami a terapiemi, pedagogové účinně přispívají ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáků a 

v rámci jejich možností také k rozvoji jejich kompetencí. Kvalitní úroveň vzdělávání pozitivně 

ovlivňuje podnětné a příjemné prostředí i vztahy ve třídách. S využitím různorodých pomůcek, 

nových terapeutických technik a při nezbytné týmové spolupráci pedagogů je zacílen kladný přístup 

ke každému dítěti a žákovi. 

  

14.2 Klíčové oblasti – úkoly 
 

A) Oblast materiálně technického zabezpečení 
Prostorové a kapacitní možnosti budovy školy. 

V roce 2001 bylo započato s celkovou rekonstrukcí školy a to realizací sekce „A“, která zahrnovala 

komplexní opravu a přestavbu části školy, ve které je umístěno 10 tříd a sociální zázemí.  

Investiční záměr z 05/2003 řešil druhou etapu v opravách, změně dispozice s ohledem na charakter 

vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, a na  přístavbě školy.  

 

Jednotlivé části investičního záměru: 

sekce „B“ úsek zdravotní tělesné výchovy   

sekce „C“ stravování a odborná výuka. Jídelna s výdejnou stravy, technické a sociální zázemí, 

ergoterapeutické dílny, cvičná kuchyně, výtvarný ateliér, školní družina. V suterénu 

kotelna . 

sekce „D“ spojovací krček – dostavba bezbariérového vstupu se zádveřím 

sekce „E“ vestavba tělocvičny mezi objekty „A“ a „B“ 

sekce „F“ přístavba – dvougaráž, dílna 
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Zabezpečení statiky objektu a zajištění odpovídajících podmínek ke vzdělávání dětí a žáků se 

zdravotním postižením v dosud nikdy neopravované budově - jedná se o část původně užívané jako 

jesle, školní kuchyně a prádelna. 

Projektová dokumentace je zaměřena na:    

-  přístavbu ( tělocvična, vstupní prostory, garáž)  

-  posun části obvodové zdi a rozšíření vnitřních prostor na úkor nevyužitých venkovních teras  

-  zabezpečení statiky objektu 

-  výměnu všech rozvodů, výměna výplní všech otvorů (oken a dveří) a osvětlení 

-  zateplení střechy a obvodového pláště budovy 

-  izolace a výměna všech podlah 

- úplná změna vnitřní dispozice k vybudování a vnitřnímu vybavení  odpovídajících bezbariérových  

   prostor pro stravování, zájmové vzdělávání, pracovní vyučování a terapie (včetně zdravotní a  

   rehabilitační  tělesné výchovy)  

- úprava školní zahrady - stavba  komunikací, víceúčelového hřiště, oplocení.       

  

ÚKOL č.1 
Ve spolupráci s Krajským úřadem - zřizovatelem - s ohledem na možnosti rozpočtu kraje a 

mimorozpočtové zdroje – prosadit dokončení rekonstrukce školy v nejbližším možném termínu 

Realizovat následně: 

- pokračovat v jednání se zřizovatelem o možnostech financování  

- po dohodě se zřizovatelem aktualizovat projektové dokumentace  

 

ÚKOL č.2 
Zajištění materiální obnovy a údržby nevyhovujícího vybavení budovy 

- zajistit vyčištění fasády školní budovy (odmechování omítky) 

 

ÚKOL č.3 
Prostřednictvím projektů a grantů získávat mimorozpočtové finanční prostředky na rozvoj školy, 

spolupracovat se sponzory a spolkem Korálky Kroměříž, z. s. 

- spolupracovat se sponzory¨ 

-    věnovat pozornost projektové a grantové oblasti 

 

ÚKOL č. 4 
Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání nejen začínajících speciálních pedagogů a podporovat 

jejich zájem o profesní růst. DVPP nadále jako priorita školy – v návaznosti na finanční možnosti 

školy  

- metodické vedení pedagogů v oblasti práce se žáky s poruchou autistického spektra 

- aktivní zapojení pedagogů při zařazování technologie do výuky  

- realizace projektu ŠABLONY – oblast DVPP 

 

Úkol č.5 
Získat pedagogy školy pro aktivní  zapojení do projektů k rozvoji školy a poradenství 

Zviditelnit činnosti školy formou prezentace na veřejnosti.  

- divadelní představení dětí a žáků školy 

- pracovní setkání s pediatry a zástupce středních škol  

- aktuální webové stránky školy 

- zapojení do projektu Centra kolegiální podpory - Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 
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B) Oblast výchovně vzdělávací 
ÚKOL č.1 
Zabezpečit komplexní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu úmluvy 

o právech dítěte a platné legislativy v odpovídajícím pracovním prostředí a za optimálních 

podmínek.  

1. podporovat zařazování nových netradičních forem práce v duchu zkvalitňování vnitřní 

atmosféry školy a s důrazem na vysokou odbornou úroveň práce s dětmi a jejich rodinami 

2. zkvalitňovat současnou péči v oblastech (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, canisterapie, 

hipoterapie, Snoezelen MSE terapie, bazální stimulace, perličková koupel) 

3. mimořádnou pozornost věnovat specifikám výchovně vzdělávací práce  

- zdravotní a rehabilitační tělesná výchova, rehabilitační plavání 

- individuální logopedická, tyflopedická, surdopedická a somatopedická podpora 

- komunikační dovednosti, informatika, práce s ICT 

- využívání kompenzačních pomůcek 

- specifická příprava k samostatnosti v praktickém životě - uplatňování naučených dílčích 

znalostí a dovedností v širším sociálním prostředí 

 

ÚKOL č.2. 
Vzdělávání podle  školních vzdělávacích programů  

– průběžně vyhodnocovat výuku podle  ŠVP pro základní školu speciální , díl I. a II. a ŠVP ZV 

– podporovat tým pedagogických pracovníků při zdokonalování dovedností práce s výukovými  

     programy na PC a při využívání moderních technologií při výuce ( interaktivní tabule,  APPLE  

     Tv, tablety) 

– rozvíjet a podporovat týmovou spolupráci všech  pedagogů  

 

ÚKOL č.3. 
Aktivní integrace dětí a žáků do běžného života. 

– akce školy realizovat ve veřejně přístupných objektech 

– organizovat Den otevřených dveří a tradiční výstavu výtvarných prací  

– zapojovat děti do společných aktivit s dětmi z běžných škol (výstavy, soutěže, prezentace,   

     sportovní a společenské akce) - pokračovat v tradičních akcích 

– prosazovat koordinaci dalšího uplatnění absolventů školy s úřadem práce a chráněnými  

     pracovišti (kapacita denního stacionáře) 

– pokračovat v realizaci propojení oblastí výchovného poradenství, EVVO a preventivního  

     programu pro děti a žáky – pětiletý projekt školy 

– rozvíjet spolupráci pedagogů s rodinou žáka na partnerské úrovni s využitím akcí pro rodiče,  

     volným přístupem do výuky a spoluprací zákonných zástupců na plánovaných aktivitách školy 

 

ÚKOL č. 4 
Mimoškolní činnost 

-    prezentovat nabídku zájmové činnosti  

-    rozvíjet a podporovat aktivní spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků  

 
 
 
 
C) Oblast personální 
- motivovat všechny pedagogy k aktivnímu zapojení do života školy 

- zkvalitňovat pracovní prostředí na základě pravidelného vyhodnocení potřeb zaměstnanců 

- podporovat další vzdělávání pedagogů především v oblastech:  
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čtenářská a matematická gramotnost 

metoda Snoezelen 

vzdělávání žáků s autismem a žáků s poruchou autistického spektra 

muzikoterapie 

zdravotní a rehabilitační výchova 

ICT 

osobnostní rozvoj pedagoga 

 

D) oblast organizační 
- pravidelně vyhodnocovat a zveřejňovat výsledky všech oblastí života školy (výsledky 

výchovně vzdělávací práce, výsledky hospodaření, postoje rodičů a veřejnosti, vztahy mezi 

žáky, zaměstnanci i oběma subjekty navzájem, pracovní prostředí, pracovní klima, řídící 

činnost aj.) 
- pokračovat ve spolupráci s krajským úřadem při zajištění funkčního systému poradenských 

služeb a systému komplexní péče o děti , žáky a studenty se zdravotním postižením  
 
 

 

Datum zpracování zprávy:        25. 9. 2018 

 

Výroční zpráva byla předána k připomínkování pracovníkům školy:  1. 10. 2018 

Výroční zpráva byla předána radě školy k posouzení:    3. 10. 2018 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne:    10.10.2018 

 

 

V Kroměříži dne  10. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Kočí            Mgr. Ivana Baštincová  Mgr. Jitka Jarmarová 

  ředitelka školy             zástupkyně ředitelky   zástupkyně ředitelky 

 

 

 

 

 

 

 


