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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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 Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury  
vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení s účinností: 

 

Činnost školy 

Nejvyšší 

povolený 

počet v oboru 

 

Školní rok 

2018/2019 

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 

 

 

 

 

 

68 žáků 

108 020 860 

Mateřská škola  12 dětí 
12 dětí 

110 022 807 

Školní družina   45 účastníků 
      45 účastníků 

110 022 815 

Školní klub 12 účastníků 
Nebyl provozován 

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 

- vzdělává žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo 

autismem. Vzdělávání probíhá podle školních vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání a školních vzdělávacích programů pro základy vzdělávání I. a II díl.  Forma a 

obsah speciálního vzdělávání a míra podpůrných opatření v oblasti speciálně pedagogické 

podpory se stanoví podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb každého jednotlivého 

žáka. 

      Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců, speciálně pedagogického a  

     psychologického vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení. 

 

2. Mateřská škola 

- zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou podporu dětem s mentálním 

postižením, včetně souběžného postižení více vad nebo autismem. Terapeutické působení 

vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s podporou 

individuálního vzdělávacího plánu 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.  
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3. Školní družina  

- je forma zájmového vzdělávání pro žáky I. i II. stupně základní školy, organizuje  

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

 především na relaxační, sportovní a vzdělávací činnosti.  

     Školní klub v letošním školním roce nebyl z organizačních důvodů realizován. 

 

4. Speciálně pedagogické centrum  

- poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s potřebou podpůrných  

 opatření 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 

 

5. 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 autem Spolku Korálky Kroměříž, z. s.. 

 

 

Organizace výuky, specifika: 

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

speciální pedagog a sdílený asistent pedagoga. Počet hodin věnovaný jednotlivým předmětům je 

dán učebním plánem školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro daný typ školy. Většina žáků školy je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího 

plánu s využitím speciálně pedagogické podpory podle potřeb každého žáka. 

Ve třídě mateřské školy se na výchově dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podílejí učitel, 

sdílený asistent pedagoga a asistent pedagoga (z podpůrných opatření, hrazený z NFN). Děti jsou 

vzdělávány podle individuálního vzdělávacího plánu s využitím speciálně pedagogické podpory 

podle potřeb každého dítěte. 

 

 

Přehled speciálně pedagogické podpory: 

Somatopedická podpora 

- Zdravotní tělesná výchova  (povinný předmět) 

- Rehabilitační tělesná výchova (povinný předmět) 

- Zdravotní tělesná výchova – RHB plavání (nepovinný předmět) 

- Individuální zdravotní tělesná výchova (integrace do předmětů, IVP) 

- Individuální rehabilitační tělesná výchova ( integrace do předmětů, IVP) 
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Logopedická podpora  

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 

Komunikační a sociální dovednosti 

- rozvoj sociální komunikace, slovní zásoby, využití AAK 

 

Surdopedická podpora  
Individuální surdopedická péče 

- výuka ve znakové řeči, odezírání 

 Komunikační dovednosti 

-         verbální i neverbální rozvoj komunikace, odezírání, znaková řeč 

 

Tyflopedická podpora 

Individuální tyflopedická péče   

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

Prostorová orientace – předmět speciálně pedagogické podpory 

- 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  

-      techniky, které souvisí s procvičování paměti, zlepšováním soustředění  a zvýšením cílené 

 pozornosti, techniky 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.  

Hiporelaxace  
-       aktivity s využitím koně 

Canisterapie  

-        léčebná terapie s využitím canisterapeutického psa 

Perličková koupel 

- vodoléčebná procedura, kde se pomocí speciálního zařízení- roštu vytváří ve vodě  

 perličky vzduchu s masážním efektem. K hlavním účinkům perličkové koupele patří  

 relaxace, posílení obranyschopnosti organismu, zlepšení krevního oběhu, odstranění  

           fyzického i psychického napětí.  
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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      RVP ZV      

forma vzdělávání: denní                        délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců 

 

Vzdělávací programy školy vyučované v roce 2018/2019 

 
Vzdělávací program Číslo jednací vzdělávacího 

programu 

Školní rok 2018/2019 

v ročnících                        žáků     

Základní škola speciální 

Školní vzdělávací program Základní 

školy speciální „Duhová pastelka“– 

díl I. č.j. zsmskm/761/2010 

 

4.- 10. roč. 13 

Základní škola speciální 

Školní vzdělávací program Základní 

školy speciální „Duhová pastelka“– 

díl I. č.j. zsmskm /1481/2018  

1.-3.roč. 17 

Základní škola speciální 

 

Školní vzdělávací program Základní 

školy speciální „Duhová pastelka“– 

díl II. č.j. zsmskm/1482/2018  

 

 

1.- 10. roč. 

 

26 

Základní škola 

ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku 

č.j. zsmskm /760/2010 s platností od 

1.9.2010 (aktualizovaný k 1.9.2012) 

 

9. roč. 2 

Základní škola 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání  Korálek ke 

korálku č.j. zsmskm /1287/2018 

 

1.r.- 6.r. 10 

Mateřská škola 

ŠVP PV Svět patří všem  

č.j. zsmskm /1361/2017 

 

- 12 

Zájmové vzdělávání 

ŠVP Učíme se poznávat svět 

č.j. zsmskm /758/2010 

 

- 45 
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III. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

 

3. 1  Obsahové zaměření 

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

poradenské služby, 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:  

- posouzení individuálních předpokladů, vědomostí, dovedností a vytváření podmínek pro 

uplatňování schopností a začleňování do společnosti. 

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

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

 

 

         zajišťuje: 

- speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku s následnou  péčí při výchovně 

vzdělávacím procesu,  jak v běžných třídách škol, tak ve speciálních třídách/školách a jiném 

způsobu plnění povinné školní docházky, 

- odborné podklady pro zařazování dětí/žáků do škol a školských zařízení, připravenost žáků 

na povinnou školní docházku, pravidelné posouzení SVP a profesionální orientaci 

 

3. 2  Personální zabezpečení 

Úvazek Profesionální zaměření 

              8 speciální pedagog  

              1 psycholog   

0, 4 psycholog   

0, 7 sociální pracovnice 

0, 2 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  2018 1245 

Říjen  1 425 

Listopad  1899 

Prosinec    526 

Leden 2019 757 

Únor   737 

Březen  1 397 

Duben  957 

Květen  1451 

Červen  1290 

Celkem 11 684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, boční vchod) 
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3. 5     Klienti, jimž byla poskytnuta péče v roce 2018/2019 

 počet 

mateřské školy 87 

mateřské školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 53 

přípravné třídy ZŠ 1 

základní školy 263 

základní  školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 254 

přípravné stupně ZŠ spec. 5 

střední školy, střední odborná učiliště, VOŠ 74 

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

104 

rodiny, školsky nezařazení  

intervence do 2 let 0 

v předškolním věku 3 

vzdělávaní podle § 42 ŠZ 3 

ostatní 0 

CELKEM 847 

 

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 - 1 - 5 9 19 7 - - 

sluchové postižení - - - - - - - - - 

zrakové postižení - - - - 1 - - - - 

vady řeči - 1 - 2 - 1 2 - - 

tělesné postižení - 3 - 2 - 2 1 - - 
s vývojovými poruchami 

učení 
- - - - - - - - - 

s vývojovými poruchami 

chování 
- 1 - - - 3 3 - - 

s více vadami - - - 3 9 3 2 - - 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

- 3 - 7 4 - 0 - - 

autismus a PAS - - - 8 6 12 - 1 - 

celkem - 9 - 27 29 40 15 1 - 

 Přehled celkem: 121 

 
Pozn. školsky nezařazeni::  

*   I(2)          intervence do 2 let 

** PŠV        předškolní věk 
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3.5.2  Počet klientů vyřazených z evidence v průběhu školního roku 2018/2019 

 

Archivace klientů SPC  Počet 30. 6. 2018 30. 6. 2019 Převedeno do 

archívu celkem: 

archív  913 913 0 
 

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             0 

- úmrtí                0  

 

3.5.3 Celkový počet evidovaných klientů k 30. 6. 2019 

 

Evidence klientů SPC na obou pracovištích 

řádná evidence na pracovišti Kroměříž 1160 

řádná evidence na pracovišti Valašské Meziříčí   404 

CELKEM 1564 

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    počet 

mentální postižení 13 

sluchové postižení 1 

zrakové postižení 1 

vady řeči 8 

tělesné postižení 10 

s více vadami 18 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
17 

autismus a PAS 19 

celkem 87 

 

           ZÁKLADNÍ   ŠKOLY   

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 68 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči 5 

tělesné postižení 19 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 4 
s více vadami 44 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
8 

autismus a PAS 115 

celkem  263 
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           STŘEDNÍ  ŠKOLY   

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 5 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči - 

tělesné postižení 18 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 2 
s více vadami 16 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
5 

autismus a PAS 28 

celkem  74 

 

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

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

celkem 444 

 

 
 

 

 

3.6.2 Údaje o počtech asistentů (zdroj financování NFN, sdílený, jiné) u dětí/žáků s SVP 

 v běžných třídách škol podle druhu zdravotního postižení   

 

 MATEŘSKÉ   ŠKOLY 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 9 

sluchové postižení 1 

zrakové postižení 3 

vady řeči 6 

tělesné postižení 9 

s více vadami 14 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
10 

autismus a PAS 16 

celkem  68 
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ZÁKLADNÍ    ŠKOLY   

 

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 56 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči 4 

tělesné postižení 11 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 3 
s více vadami 34 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
6 

autismus a PAS 84 

celkem  198 

 

         

   STŘEDNÍ    ŠKOLY  

 

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení - 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči - 

tělesné postižení 2 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 1 
s více vadami 5 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
- 

autismus a PAS 13 

celkem  21 

 

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

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

 

celkem  287 
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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, 

– 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 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, 
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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. 

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 a  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 
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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 3806 

 v tom ambulantně 1899 

v terénu 1907 

 

Komplexní diagnostika 

Celkem 133 

 

Psychologická  diagnostika 

Celkem  201 

v tom  ambulantně 159 

v terénu 42 

 

Psychologická  intervence 

Celkem  136 

v tom  ambulantně 80 

v terénu 56 

 

Speciálně pedagogická diagnostika 

Celkem 391 

 v tom ambulantně 221 

v terénu 170 

 

Speciálně pedagogická  intervence 

Celkem 173 

v tom  ambulantně 122 

v terénu 51 

 

Péče sociálního pracovníka 

Celkem 359 

v tom  ambulantně 324 

v terénu 35 
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Zprávy a doporučení pro vzdělávací/výchovná opatření 

Celkem  634 

 

Služby pedagogickým pracovníků   

Celkem  1645 

v tom                               metodická podpora ŠPZ (PO) 

 

 

  

 

 

  

ambulantně - 

v terénu - 

jiné metodické konzultace a služby 

 

 ambulantně 655 

 v terénu 990 

 

 Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 

Celkem  1771 

v tom individuální 
 

 

  

 

 

  

ambulantně 1395 

v terénu 374 

       skupinové 

 

 ambulantně 2 

 v terénu - 

 
 
 

3.7.5 Údaje o počtech klientů, kterým bylo vydáno Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáků s SVP ve 

škole ve školním roce 2018/2019  s převažujícím 2. - 5. stupněm PO dle druhu zdravotního 

 postižení   

 

 Převažující stupeň PO 

2 3 4 5 

 

 

z běžných 

tříd 

mateřské školy - 46 8 - 

přípravné třídy ZŠ - - 1 - 

základní školy 13 113 28 2 

střední školy 6 26 14 - 

konzervatoře - - - - 

VOŠ - - 1 - 

 

ze 

speciálních 

tříd a škol 

mateřské školy - 14 17 2 

přípravné třídy ZŠ - - 4  1 

základní školy - 65 60 18 

střední školy - 41 23 3 

konzervatoře - - - - 

VOŠ - - - - 

Ze školských zařízení - - - - 

celkem  19 305 156 26 

přehled celkem 506 
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3.7.6 Přehled vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením - § 42 ŠZ 
  

 

 

 

rok PŠD* 

 

druh zdravotního postižení              

 

platnost do 

 

1 5. souběžné postižení více vadami 

( tělesné postižení,  hluboká ment. retardace)  

31.8.2020 

2 6. souběžné postižení více vadami 

( tělesné postižení,  hluboká ment. retardace)   

31.8.2022 

3 9. souběžné postižení více vadami 

( tělesné postižení, hluboká ment. retardace)    

31.8.2019 

Pozn: * povinná školní docházka 

 

3. 8. Pravidelná individuální speciálně pedagogická a pedagogicko 
 psychologická  péče 

 
Pracovníci SPC poskytují dětem/žákům pravidelnou individuální speciálně pedagogickou a 

pedagogicko psychologickou 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 

- rozvoj slovní zásoby a komunikaci, 

- využití  alternativní komunikace,  

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

principů individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace.   

 

3.8.1 Přehled dětí/ žáků s SVP zařazených do pravidelné individuální speciální pedagogické 

péče (pracoviště Kroměříž) podle druhu zdravotního postižení, školských zařízení a školsky 

nezařazených (viz *, ** pozn 

Zdravotní postižení   školsky  * 

nezařazení 

MŠ ZŠ SŠ celkem 

mentální postižení  5 2  7 

sluchové postižení      

zrakové postižení      

vady řeči  2   2 

tělesné postižení  2   2 
s vývojovými poruchami 

učení 
     

s vývojovými poruchami 

chování 
     

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

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

  

        4 

  4 

autismus a PAS 1 7 2  10 

jiné **      

celkem 1 23 5  29 

 přehled celkem 29   
 

Pozn. *  MŠ a rodiny, školsky nezařazení (včasná intervence, předškolní věk, § 42) 
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3. 9  Další vzdělávání pracovníků SPC  

Datum Název semináře 

Pořádající 

organizace Účast  

pracovníka 

Místo konání 

5.9.2018 
Školení systému Didanet a jeho praktické 

využití 
SPC Kroměříž 

pracovníci 

SPC 

2.10.2018 

 Kazuistický seminář:                    „Společné 

vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci 

hlavního vzdělávacího proudu“ 

KPPP Kroměříž 

(projekt  KIPR) 

5 spec. 

pedagogů   

17.10.2018 
Seminář : „ Případová konference, jako 

pracovní nástroj ve školství“ 

SPC Zlín, Středová  

(projekt  KIPR) 

5 spec. 

pedagogů  

24.-25.10 
Odborná konference k projektu „Metodická 

podpora sítě inkluzivních škol“ 
PdF UP Olomouc 

2 spec. 

pedagogové  

31.10.2018 

WORKSHOP:  

Kompenzační pomůcky a asistivní 

technologie 

Praha             

(projekt  KIPR)                        

1 speciální 

pedagog 

8.11.2018 
Kurz „Diagnostika schopností a dovedností 

v oblasti čtení a psaní 
PPP Brno 

4 spec. 

pedagogové  

19.11.2018 Seminář „Uzpůsobení podmínek pro konání 

maturitní zkoušky u žáků se SVP“ 
NÚV Praha  

1 spec. 

pedagog 

19.11.2018 Workshop pro sociální pracovníky na téma 

„Případová konference“ 
KPPP Praha  

1 sociální  

pracovník 

20.11.2018 
Seminář „Dostupná péče o děti s PAS“ 

Praha 1 spec. 

pedagog 

23.11.2018 Kurz „Diagnostika matematických 

schopností a dovedností“ 
PPP Brno 

4 spec. 

pedagogové  

 

5.12 2018 
Kazuistický seminář:      

„Psychodiagnostika klientů se zdravotním 

znevýhodněním“                   ( intervize 

psychologů SPC) 

SPC Zlín, Lazy 

(projekt  KIPR)                        
1 psycholog 

7.12.2018 Kurz „Diagnostika školní připravenosti, 

varianta pro školská poradenská zařízení“ 

PPP Brno 4 spec. 

pedagogové  
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13.12.2018 Seminář CAS 2 pro psychology  Dyscentrum   Praha  
1 psycholog  

7.1. 2019 Školení systému Didanet a jeho praktické 

využití 
SPC Kroměříž 

pracovníci 

SPC 

14.1.2019 Kazuistický seminář  k  PAS  NÚV Praha  1 spec. 

pedagogové 

13.-15.3.2019 Kurz : KBT                                      

(Kognitivně behaviorální terapie) 

Odyssea – 

Mezinárodní 

institut KBT 

Žďár nad Sázavou 

1 psycholog 

14.6.2019  Kurz : KBT                                      

(Kognitivně behaviorální terapie) 

Odyssea,  

Žďár nad Sázavou 1 psycholog 

 

 

3.9.1 Interní vzdělávání pracovníků SPC  
 

V rámci domovského SPC jsou pořádána vzájemná interní vzdělávání. Předávají se cenné zkušenosti a 

obsahy seminářů. V letošním školním roce jsme se zaměřili na oblast PAS, hledání řešení a odpovědí na 

dotazy, a to nejen u začínajících pracovníků. Nedílnou součástí jsou intervize, vzájemné konzultace  

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

  

Datum Název semináře 
 Místo 

konání 
Počet hodin 

 17. 9.2018 Práce a hra s dítětem s PAS SPC 

Kroměříž 
3 

  3.10.2018 Nácvik pracovního chování SPC 

Kroměříž 
3 

14.11.2018 Komunikační a sociální dovednosti SPC 

Kroměříž 
3 

 
 
 
 

3. 10       Spolupráce s dalšími institucemi,  pracovní  setkání, akce,  
       workshopy a projekty ve školním roce 2018/2019 

 

Pracovníci SPC spolupracují s celou řadou institucí, podílejí se na jejich setkáních a akcích, 

pořádají metodické semináře pro pedagogy a  rodičovská setkání.  

Během školního roku 2018/2019 byla zrealizována praxe 7 studentů VŠ převážně oboru 

speciální pedagogiky z PdF UP Olomouc a MU Brno. 
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Termín Název akce 
Pořádající 

organizace 

Místo 

konání 

18.9.2018 
Mezirezortní setkání „Pomoc rodinám s dětmi se 

ZP v okrese Kroměříž“ 

MPSV (projekt 

Systémový rozvoj a 

podpora nástrojů 

SPOD) 

  Holešov 

 

19.9.2018 
Setkání účastníků projektu CKP 

PdF UP Olomouc 

(projekt APIV)    
Kroměříž 

25.9.2018 Jednání vedoucích pracovníků SPC NÚV Praha  Praha   

10.10.2018 Seminář pro pedagogy ZŠ 1.máje Kroměříž SPC Kroměříž Kroměříž 

15.10.2018 

Mezirezortní setkání „Základní školy a pomoc 

ohroženým dětem a jejich rodinám na 

Kroměřížsku“ 

 MPSV (projekt 

Systémový rozvoj a 

podpora nástrojů 

SPOD) 

Těšánky  

22.10.2018 
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb města 

Kroměříž 
MěÚ Kroměříž Kroměříž 

23.10.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – skupina OZP 
MěÚ Kroměříž Kroměříž 

24.10.2018 
Setkání odborných pracovníků zajišťujících péči o 

děti s PAS ve Zlínském kraji 
SPC Zlín, Středová Zlín 

1.11.2018 
Setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ 

projektu KIPR 

NÚV Praha  (projekt 

KIPR) 
Praha 

8.11.2018 
Setkání u kulatého stolu „Pomoc  rodinám s dětmi 

se zdravotním postižením v okrese Kroměříž II“ 
MPSV Praha Holešov 

26.11.2018 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – skupina OZP 
MěÚ Kroměříž Kroměříž 

5.12.2018 Setkání účastníků projektu CKP 
PdF UP Olomouc    ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

6.12.2018 
Setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ 

projektu KIPR 

NÚV Praha  (projekt 

KIPR)  
Praha 

19.12.2018 Pracovní setkání v SPC Kyjov SPC Kyjov Kyjov 

16.1.2019 Setkání účastníků projektu CKP 
PdF UP Olomouc    ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

17.1.2019 
Tvorba informativního letáku pro rodiny s dětmi se 

ZP v okrese Kroměříž 

MPSV          (projekt 

Systémový rozvoj a 

podpora nástrojů 

SPOD) 

 

Holešov 
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23.1.2019 Diskuzní forum k tématu „Rovné příležitosti“ 
Projekt ( MAP II 

Kroměříž ) 
Zlín 

24.1.2019 
Setkání s rodiči a pedagogy MŠ k tématu „Školní 

zralost“ 
 SPC Kroměříž Zlobice 

29.1.2019 
Setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ 

projektu KIPR NÚV Praha    

NÚV Praha  (projekt 

KIPR) 
Praha 

12.2.2019 
Komunitní plánování sociálních služeb města 

Kroměříž – skupiny OZP 
MěÚ Kroměříž Kroměříž 

12.2.2019 Setkání vedoucích SPC v Praze  NÚV Praha  Praha  

13.2.2019 Interdisciplinární seminář Dítě s handicapem  KrÚ Zlín  Zlín 

13.2.2019 Setkání účastníků projektu CKP 
PdF UP Olomouc    ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

15.-16.2.2019 
Odborný workshop pracovníků AP SPC s tématem 

„Revize katalogů podpůrných opatření – MP“ 

PdF UP Olomouc    ( 

projekt APIV) 

Dlouhé 

Stráně 

19.2.2019 
Setkání s rodiči – plánované sociální služby 

v Kroměříž 
SPC Kroměříž 

Kroměříž 

 

14.3.2019 Setkání pracovní skupiny „Rovné příležitosti“ 

v rámci projektu MAP II Kroměříž 

projekt 
(MAP II Kroměříž) 

Kroměříž 

 

21.3.2019 Den otevřených dveří ZŠ 1.máje Kroměříž ZŠ 1. máje Kroměříž Kroměříž 

21.3.2019 

Prezentace jednotných pravidel pro 

poskytování poradenských služeb v ŠPZ I.  
 

NÚV  Praha  (projekt 

KIPR) 
Praha 

1.4.2019 
Setkání účastníků projektu CKP                  ( 

Pozorování ve třídě Montessori) 

PdF UP Olomouc    ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

9.4.2019 

Střídavá péče a interdisciplinární praxe Okresního 

soudu v Kroměříži (inspirováno Cochemským 

modelem) 

 

MPSV                     ( 

projekt Systémový 

rozvoj a podpora 

nástrojů SPOD) 

 

Kroměříž 

2.5.2019 
Setkání s rodiči a pedagogy  MŠ k tématu „Školní 

zralost“ 
 SPC Kroměříž Pravčice 

10.5.-12.5.2019 

 

Pracovní seminář pracovníků SPC  

 
AP SPC Šumava 
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14.5.2019 
Setkání s rodiči – nové a plánované sociální služby 

města Kroměříž 
SPC Kroměříž Kroměříž 

15.5.2019 Setkání s výchovnými poradci regionu KM KPPP Kroměříž Kroměříž 

27.5.2019 Setkání pracovní skupiny „Rovné příležitosti“ 

v rámci projektu MAP II Kroměříž 

projekt 
(MAP II Kroměříž) 

Kroměříž 

 

12.6.2019 Porada vedoucích SPC NÚV Praha Praha 

25.6.2019 
Setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ 

projektu KIPR NÚV Praha    

NÚV Praha  (projekt 

KIPR) 
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: 

 

24. - 25. 10. 2018  

Odborná konference k projektu „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“  
Program: 

- Katalog podpůrných opatření – aktuální verze, plán ověřování  

- Metodika aplikace PO v MŠ – nová část metodiky Katalogu PO 

- Postoje pedagogů k otázkám tzv. inkluzivního vzdělávání – prezentace výsledků výzkumů 

realizovaných v letech 2015 a 2017 

- Aktuální stav školského poradenství na Slovensku 

- Informace o aktuální situaci a uvažovaných změnách ve školské legislativě – s důrazem na 

tzv. společné vzdělávání 

- Práce v sekcích 

 
 

10. -  12. 5. 2019 
Pracovní seminář pracovníků SPC (Špičák u Železné Rudy) 

Program: 

- Informace k závěrečné fázi projektu KPIR 

- Rizika nejednotného výkladu Vyhlášky č.27/2016 Sb. a §16, ŠZ  (diskuse), doporučování 

AP do škol dle §16/9 od 1.9.2019, 1.1.2020 

- Sjednocení postupu při tvorbě ŠVP a IVP pro žáky s LMP  (výklad RVP ZV) 

- Problematika diagnostiky podpůrných opatření u žáků v jednotlivých SPC  

 

  

3.10.2.   Zapojení pracovníků SPC do projektů 

 

 Projekt „KIPR“ ( Kvalita – Inkluze – Poradenství - 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 příležitost komplexně 

reagovat na aktuálně probíhající legislativní změny. Poskytuje poradenskému systému podporu a 

metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňuje 

pracovníkům vstupovat do probíhajících kroků a vyhodnocuje probíhající změny  
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- pracovník SPC má v projektu KIPR pozici vedoucího metodika pro Zlínský kraj. 

Pravidelně se účastní pracovních setkání, je pověřen komunikací s pracovníky ŠPZ, 

realizuje pro ně kazuistické semináře a případové konference. Společně se podílí na 

tvorbě a připomínkování standardů, ověřování zpracovaných materiálů, poskytuje 

aktuální informace realizačnímu týmu atd. 

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

standardu 
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 Projekt „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 je i pracovník našeho SPC, aktualizují 

jednotlivé části  Katalogu podpůrných opatření, v souladu nejen s novelizací legislativy, ale i s 

nejnovějšími vědeckými poznatky. Nově se zpracovává i část pro podporu žáků s poruchami učení 

a chování a dále metodika aplikace podpůrných opatření v mateřských školách. 

 

 

15.- 16. 2. 2019  (Dlouhé Stráně) 
Odborný workshop pracovníků AP SPC s tématem  “Revize katalogů podpůrných opatření – MP” 
Program: 

- Prezentace katalogu MP po odevzdání všech PO, týmové připomínkování 

- Informace o konečné podobě struktury PO (nadpisy, marginálie, důležité pasáže textu) 

- Týmové připomínkování jednotlivých PO 

 
 

Součástí aktivit výše uvedeného projektu vznikla platforma pro pravidelná setkávání 

pedagogických pracovníků škol umožňující výměnu zkušeností nad otázkami společného 

vzdělávání: 

- Centra kolegiální podpory (CKP) zahájila svou činnost 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 poradcem školy, sestavuje harmonogram a program jednotlivých setkáních. 

K prezentacím jsou osloveni kolegové nejen ze ŠPZ, ale i jiných institucí jako na např. 

OSPOD.  Školní rok 2018/2019 byl  věnován zejména asistentům pedagoga a program se 

aktuálně upravoval dle jejich požadavků.    

 Závěr setkání je pravidelně ponechán podnětné diskuzi  a vzájemné konzultaci (žádoucí je, 

aby každý zapojený pedagog navštívil CKP minimálně 10x a získal tak „Osvědčení o 

absolvování dlouhodobé podpory v oblasti společného vzdělávání“) 

 

 

 Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“  

 (zkráceně „MAP II Kroměříž“), registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 

 

Cílem projektu „MAP II“ je zlepšení řízení a dlouhodobé plánování v MŠ a ZŠ, podpora 

spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání, možnost čerpání 

financí ze strukturálních fondů EU a tak kontinuálně aktualizovat Strategický rámec s investičními 

záměry škol.  

Pracovník SPC je členem pracovní skupiny „Rovné příležitosti projektu MAP II ORP Kroměříž“, 

účastní se setkání,  jejichž programem jsou  diskuze k metodice pro rovné příležitosti a aktuálně  

příprava implementační aktivity Prevence rizikového chování na ZŠ .  
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IV. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
4.1. Informace o pedagogických pracovnících školy 
 

Celkový počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2018/2019 
 

Mateřská škola 
 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 2 1,5 3 2,4875 

Externí pracovníci - - - - 

 

Základní škola 
 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 26 22,7 26 22,8 

Externí pracovníci - - - - 

 

Školní družina a školní klub 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 10 3,8 10 3,6 

Externí pracovníci - - - - 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 11 9,8 10 9,4 

Externí pracovníci - - - - 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 49 37,8 49 38,2875 

Externí pracovníci - - - - 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 

 

 

Mateřská škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Učitelka MŠ 1 VŠ bakalář.st.– spec.ped. 41 

2. Asistentka pedagoga z PO 0,8875 Střední s maturitou; 

celoživ.vzděl.vychovatelka  

pedag. Způsobilost; kvalif. 

Studium pedagogiky 

k výkonu činnosti asistent 

pedagoga 

8 

3. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ bakalář.st.- spec. ped. 

předškol.věku 

6 

 

 

Základní škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Zástupkyně ŘŠ 1 VŠ – spec.ped. 28 

2. Učitelka 1 VŠ – zdravotní vědy –

fyzioterapie,výuka odbor. 

předmětů na SŠ; celoživ. 

vzdělávání - speciální 

pedagogika 

18 

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

všeob. vzděl. předm. pro 

2.st. ZŠ 

34 

4. Učitelka 1 VŠ – TV a sport, aplik.TV 35 

5. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou; 

celoživ. vzdělávání – 

vychovatelství pedagog. 

způsobilost 

3 

6. Asistentka pedagoga 0,6 VOŠ – sociální ped. 4 

7. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 32 

8. Asistentka pedagoga 0,8 Střední s maturitou, 

studium pro asistenty 

pedagoga 

6 

9. Ředitelka školy 1 VŠ – spec.ped. 36 

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

studium vychovatelství 

37 

11. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 30 

12. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. a ped. 

mentálně postižených 

39 

13. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. pro učitele 9 

14. Učitelka, vedoucí učitelka 

pro ZŠs a vedoucí učitelka 

1 VŠ – spec.ped. 26 



 31 

pro předškolní vzdělávání 

15. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

15 

16. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ – sociální pedagogika 17 

17. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 40 

18. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 13 

19. Asistentka pedagoga 0,8 VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7 

20. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 19 

21. Učitel 1 VŠ – učitel.všeob.vzd.př. 29 

22. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ bakalář.st. – spec.ped. 

andragogika 

13 

23. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 29 

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

2.st. 

17 

25. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 18 

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

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

8 

 

 

 

Školní družina a školní klub 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou; 

celoživ. vzdělávání – 

vychovatelství pedagog. 

způsobilost 

1 

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

3. Vychovatelka  0,2 Střední s maturitou –

zdravotnický asistent 

4 

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

studium vychovatelství 

35 

5. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

13 

6. Vychovatelka 0,4 VŠ – sociální pedagogika 17 

7. Vychovatelka 0,4 VŠ bakalář.st.- spec. ped. 

předškol.věku 

6 

8. Vychovatelka 0,2 VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7 

9. Vychovatelka  0,4 VŠ bakalář.st. – spec.ped. 

andragogika 

13 

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

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

8 
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Speciálně pedagogické centrum 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 10 

2. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 33 

3. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 16 

4. Zástupce ředitelky školy 

pro SPC 

1 VŠ – spec.ped. 36 

5. Speciální pedagog 1 VŠ – učitelství pro školy 

pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

23 

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

7. Speciální pedagog 1 VŠ – učitelství všeob.vzděl. 

předmětů,ped.volného času 

29 

8. Psycholog 0,4 VŠ – psychologie 30 

9. Psycholog 1 VŠ – psychologie 15 

10. Speciální pedagog  1 VŠ – spec.ped. 25 

 

 

 

b) Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků 

do 29 let 3 

30 – 39 let 7 

40 – 49 let 12 

50 let až do vzniku nároku SD 16 

důchodci 1 

 

 

c) Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

Pracovní zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe Důvod odchodu 

Asistentka pedagoga VOŠ – sociální ped. 5 Uplynutím doby 

Asistentka pedagoga Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

7 Uplynutím doby 

Asistentka pedagoga Střední s maturitou - 

vychovatelství 

48 Uplynutím doby 

Asistentka pedagoga VŠ bakalář.st. –spec.ped. 

pro výchovné pracovníky 

16 Výpověď zaměstnance 

Vychovatelka VOŠ – sociální ped. 5 Uplynutím doby 

Vychovatelka  Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

5 Uplynutím doby 

Vychovatelka  VŠ bakalář.st. –spec.ped. 

pro výchovné pracovníky 

16 Výpověď zaměstnance 

Speciální pedagog VŠ – bakalář. st. spec. ped. 10 Výpověď zaměstnance 

Speciální pedagog VŠ – spec.ped. 44 Dohodou na vl. žádost 

Speciální pedagog VŠ – spec.ped. 20 Dohodou na vl. žádost 

Speciální pedagog VŠ – spec.ped. 16 Výpověď zaměstnance 
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d) Příchody nových pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

 

Požadované zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe 

Asistentka pedagoga z PO Střední s maturitou; 

celoživ.vzděl.vychovatelka  pedag. 

způsobilost; kvalif. studium 

pedagogiky k výkonu činnosti 

asistent pedagoga 

7 

Asistentka pedagoga Střední s maturitou - vychovatelství 47 

Asistentka pedagoga Střední s maturitou, studium pro 

asistenty pedagoga 

6 

Asistentka pedagoga VŠ – učitelství pro SŠ a VOŠ 6 

Asistentka pedagoga VŠ bakalář.st. – spec.ped. 

andragogika 

13 

Vychovatelka  Střední s maturitou –zdravotnický 

asistent 

4 

Vychovatelka  VŠ – učitelství pro SŠ a VOŠ 6 

Vychovatelka  VŠ bakalář.st. – spec.ped. 

andragogika 

13 

Speciální pedagog VŠ – učitelství pro školy pro mládež 

vyžadující zvláštní péči 

23 

Speciální pedagog VŠ – učitelství všeob.vzděl. 

předmětů,ped.volného času 

29 

 

 

 

 

e) Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Požadované vzdělání v % 100 100 

 

 

 
4.2 Informace o nepedagogických pracovnících školy 
 

 

Základní škola 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 6 3,8 7 4,25 

Externí pracovníci - - - - 
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Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 2 0,9 2 0,9 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

Školní jídelna 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 1 0,45 1 0,45 

Externí pracovníci - - - - 

 

 
Nepedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 8 5,15 9 5,6 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

 

4.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 
pracovníků 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Datové schránky, vyhláška o spisové službě 1 1 390,00 

2. Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením 

v okrese Kroměříž II. 

1 0,00 

3. Workshop pro sociální pracovníky 1 0,00 

4. Tvorba informativního letáku pro rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením v okrese Kroměříž 

1 0,00 

5. Workshop pro pověřence GDPR 1 0,00 

6. Novely právních předpisů 1 600,00 

7. Dítě s handicapem 1 0,00 

8. Školení spisové služby Geovap 1 0,00 

9. Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 1 1 200,00 

10. Personální a mzdová agenda ve školské praxi 1 1 200,00 

11. Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových 

organizací 

1 1 390,00 

12. Nové financování školství 1 6 642,90 

 Celkem  12 422,90 

 



 35 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Flétnička v MŠ 1. 1 1 000,00 

2. Konference Augmentativní a alternativní komunikace 1 990,00 

3. Webinář Zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ 1 2 407,90 

4. Školní šikanování a jeho řešení 1 1 090,00 

5. iPad ve speciální pedagogice Šablony II. 1 0,00 

6. Setkání odborných pracovníků zajišťujících péči o děti 

s poruchami autistického spektra ve Zlínském kraji 

2 0,00 

7. ZŠ a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám na 

Kroměřížsku 

2 0,00 

8. Metodická podpora sítě inkluzivních škol 2 0,00 

9. Workshop Kompenzační pomůcky pro děti se zrakovým, 

tělesným a kombinovaným postižením 

1 0,00 

10. Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta 

k osobnímu růstu 

3 2 700,00 

11. Konference Digitální technologie ve výuce – praktické 

využití na školách 

1 1 400,00 

12. Diagnostika schopnosti a dovednosti v oblasti čtení a 

psaní -  varianta pro školské poradenské zařízení 

4 0,00 

12. Diagnostika míry školní připravenosti – užívání testu 

MaTeRS 

1 1 300,00 

14. Zaškolení v užívání diagnostického nástroje CAS 2 1 1 300,00 

15. Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení 

podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

1 0,00 

16. Dostupná peče o děti s PAS 1 0,00 

17. Diagnostika matematických schopností a dovedností – 

varianta pro školské poradenské zařízení 

4 0,00 

18. Diagnostika školní připravenosti – varianta pro školské 

poradenské zařízení 

1 0,00 

19. Autismus – negativní a expresivní komunikace 1 500,00 

20. Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti 1 1 750,00 

21. Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen 

prostředí 

1 1 200,00 

22. Rovné příležitosti ve vzdělávání 2 0,00 

23. Novely právních předpisů 1 600,00 

24. Dítě s handicapem 1 0,00 

25. Výcvik KBT 1 5 000,00 

26. Muzikoterapeutický program 1 1 500,00 

27. Současné dítě a kořeny vzniku sociálně patologických 

jevů 

1 770,00 

28. Tréninkový kurz Arteterapie a aktivizace klienta 1 1 400,00 

29. Ochutnávkový workshop CZMTA - muzikoterapie 1 2 200,00 

30. Autismus 2019 – zdravotní, sociální a školské služby 1 0,00 

31. Tvorba multisenzorického prostředí Snoezelen a 

pomůcky pro rozvoj smyslů 

1 1 390,00 

32. ADHD 29 6 000,00 

33. Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním 

znevýhodněním 

1 1 000,00 
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34. Základy managementu pro vedoucí vychovatele 1 4 500,00 

35. Personální a mzdová agenda v praxi školy 1 1 200,00 

36. Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta 

k osobnímu růstu II. 

3 2 700,00 

37. Základní kurz Bazální stimulace 1 4 799,00 

38. Strukturované jednotky snoezelen- mulstisenzorické 

prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti 

1 1 390,00 

39. Letní škola s iPadem 1 0,00 

40. Těloolomouc 2019 – praktický sportovní seminář 1 1 230,00 

 Celkem  52 041,90 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – projekt Šablony 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 18 11 250,00 

2. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 18 11 250,00 

3. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ, MŠ – 

čtenářská pregramotnost 

6 11 250,00 

4. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ, MŠ – 

čtenářská pregramotnost 

6 11 250,00 

5. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ, MŠ – 

čtenářská pregramotnost 

6 11 250,00 

6. Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ, MŠ – 

čtenářská pregramotnost 

6 11 250,00 

 Celkem  67 500,00 
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V. ÚDAJE O POČTECH DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 

 

5.1 Údaje o zapsaných žácích – ZŠ, ZŠs 

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 10 10 0 7 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 

2018/2019 80 
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5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání s ohledem na specifika školy 

5.2.1  Předškolní vzdělávání  

 

Charakteristika 

Jednotřídní mateřská škola je zřízena jako 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 péče je věnována 

především dětem s mentálním postižením, kombinací postižení nebo autismem. Třída je umístěna v 

přízemí jednopatrové budovy. Je prostorná, světlá s přístupem do zahrady, se samostatným 

sociálním zázemím. 

 

Podmínky předškolního vzdělávání 

Každé dítě má ve třídě své vymezené pracovní místo, děti s autismem se orientují podle lišty 

denního režimu, nastavené podle úrovně dítěte. Pracují podle zásad strukturovaného učení. 

Prostory třídy jsou rozčleněné podle složení třídy a podle zaměstnání a potřeb dětí. Hračky, 

didaktické pomůcky a ostatní vybavení třídy odpovídá individuálním potřebám dětí, jsou bezpečné 

a zdravotně nezávadné. 

 

Personální obsazení 

Kapacita mateřské školy ve školním roce 2018 -  2019 byla plně naplněna. Ve třídě pracují 

souběžně tři pedagogičtí pracovníci, učitelka, sdílená asistentka pedagoga a osobní asistentka ke 

konkrétnímu dítěti na základě doporučení školského poradenského zařízení. Speciálně 

pedagogickou podporu somatopedickou, logopedickou a perličkovou koupel zabezpečují 

somatoped, logoped.  

 

Popis výchovně vzdělávací práce 

Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

vypracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každé dítě 

mělo vypracován individuální vzdělávací plán v oblastech logopedické a somatopedické podpory. 

Výchovná práce ve třídě probíhala ve dvou blocích: 1. blok byl zaměřený na individuální práci dětí 

od 8.00 – 8.45. Po prvním bloku byla přidělena vždy dvěma předškolním dětem služba - pomoc 

učitelce, mladším spolužákům, příprava stolování. V čase od 9.30 do 10.00 byla zařazena relaxace, 

starší děti si vybraly odpočinkovou aktivitu z komunikační tabulky. Ve 2. bloku 10.00- 11.00 se děti 

věnovaly pohybovým, výtvarným, pracovním i hudebním činnostem kolektivně, navštěvovali jsme 

Snoezelen. Bloky jsme oddělili prostorem pro hygienu a dopolední svačinu. Během obou bloků 

jsme nabízeli dětem krátké 5 - 10 minutové aktivity prostřídané pohybem. Při pěkném počasí jsme 

činnosti realizovali na terase.  

Rozvíjeli jsme u dětí přiměřené pracovní dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, posilovali 

smyslové vnímání, rozvíjeli jsme 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, masáže, využívali jsme bazální stimulace.  

 

Aktivity 

Děti mateřské školy navštívily divadelní představení, program v Knihovně Kroměřížska, 

spolupodílely se na přípravě a realizaci aktivit v projektu Putování se včelkou samotářkou. 

K rozvoji smyslového vnímání pravidelně využívali Snoezelen. V letošním školním roce  využívali 

canisterapii ve formě individuálního polohování dětí se psem. Zapojovali se do akcí školního 

minimálního a environmentálního programu. Některé děti navštěvovaly podle harmonogramu 

doplňkovou terapii - Perličkovou koupel. 
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Spolupráce s rodinou 

Rodiče se spolupodíleli na dění v mateřské škole.  Po domluvě termínu se mohli účastnit, pozorovat 

a konzultovat se somatopedem či logopedem. Měli tak možnost si obohatit svou práci s dítětem 

v domácím prostředí. 

 

 

 

Počet dětí ve školním roce 2018/2019 12 

Přestup do mateřské školy 1 

Přestup do základní školy 0 

Nově zařazené děti pro rok 2019/2020 1 

Počet dětí pro školní rok 2019/2020 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. Třída 

VIII je složená ze žáků základní školy a základní školy speciální 1.díl. Ve třídě  IX  jsou vyučováni 

žáci 1. i 2. stupně.  

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

péče), ve školní tělocvičně (prostory pro somatopedickou podporu), v hale ve Štěchovicích (výuka 

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, který odpovídá hygienickým, 

bezpečnostním normám i individuálním potřebám žáků.  Třídy mají vyhrazený prostor pro volnou i 

řízenou hru. Součástí tříd jsou barevné plastové kontejnery pro celoroční třídění odpadu.  

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).  

Silnou stránkou vzdělávacího procesu je používání informační a komunikační technologie, a to 

nejen ve výuce informatiky,  ale  i v ostatních předmětech. Žáci si osvojují a upevňují obsluhu 

stolního počítače i notebooku a ovládání iPadů. Žáci využívají v předmětech práci v různých 

výukových programech, vyhledávají informace, procvičují si orientaci na klávesnici, na monitoru.  

K procvičování pravolevé orientace slouží robovčely, které jsou základem programování.  

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

Kroměříž. 

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

praktických a pracovních činností, pro sportovní i společenské aktivity: kulturní vystoupení na 

závěr školního roku, sportovní olympiádu, akce programu EVVO (Den Země) a MPP (Noc 

s Andersenem), projektu Ovocňák a pro další předmětovou výuku. 
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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, sdílený asistent pedagoga. Ve třídě 1.,2. 

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

k občanství, anglického jazyka, pracovních a praktických 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. Prioritou práce 

v pedagogickém týmu pro komplexní rozvoj žáka je jednotná týmová práce všech vyučujících. 

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

zkušeností z práce se žáky ve třídě (autismus,videozáznamy  práce, čtenářská gramotnost žáků 

s autismem a ve třídách) a absolvovali další vzdělávání pedagogických pracovníků z Projektu 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, téma Čtenářská gramotnost s použitím iPadů. 

Aktivity: 

Žáci základní školy byli zapojeni do šestihodinových lekcí canisterapie. Zapojovali se do akcí 

školního minimálního a environmentálního programu, aktivit z celoročního projektu Ovocňák. 

Program environmentální výchovy a preventivního programu vyvrcholil Školou v přírodě 

v rekreačním areálu Revika Vizovice, účastí 10 žáků. Třídy jsou součástí Divadelního souboru 

Korálek, žáci vystupovali na veřejnosti i na divadelních přehlídkách.  

Starší žáci reprezentovali školu v oblasti sportu ( Atletická olympiáda v Uherském Hradišti, 

plavecké závody Zlín), oblasti dovednostní ( Abilympiáda Praha).  

Výchovný poradce spolupracoval s pedagogy a zákonnými zástupci vycházejících žáků, 

informoval zákonné zástupce o možnostech dalšího vzdělávání.  

Skladba všech žáků ve školním roce 2018/2019 

druh zdravotního postižení počet žáků 

mentální postižení 4 

tělesné postižení 0 

zrakové postižení 0 

sluchové postižení 0 

vady řeči 0 

souběžné postižení více vadami 8 

autismus  0 

vývojové poruchy 0 

ostatní  0 

Počty všech žáků ve školním roce 2018/2019 

1. stupeň 

ročník počet žáků 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 1 

celkem 9 
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2. stupeň 

ročník počet žáků 

6. 1 

7. 0 

8. 0 

9. 2 

celkem 3 

 

Školní vzdělávací programy  

Vzdělávací program číslo jednací  

 

ročník počet žáků 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání  Korálek 

ke korálku č.j. 

zsmskm /1287/2018 

 

platný od  

1. 9. 2016 

79-01-C/01 

Základní škola 

 

1., 2., 3., 4., 5.,6 

 

 

10 

ŠVP ZV/LMP 

Korálek ke korálku 

č.j. zsmskm 

/760/2010 s platností 

od 1.9.2010 

(aktualizovaný 

k 1.9.2012) 

760/2010 platný od 1. 

9. 2010 

79-01-C/01 

Základní škola 

 9. 2 

 

 
Výuka informatiky 

 

Typ školy Počet žáků 

základní škola                             4 

 

Cíl a průběh vzdělávání 

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 ve 

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 
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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.  

Uskutečněné projekty základní školy 
 

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 

 

 

Sedmero 

krkavců 

prosinec 

 

září - červen 

 

 

červen 

dvoudenní 

 

celoroční 

 

 

jednodenní 

První stupeň          

                 1.- 5.r. 

Podzim 

 

 

Zdraví 

Ovoce a 

zelenina, to je 

zdraví, to je síla 

Zdravý den 

říjen 

 

 

březen 

jednodenní 

 

 

jednodenní 

 

 

Přehled poskytované péče ve školním roce 2018/2019 

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  2018/2019 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Počet 

opravných 

zkoušek 

1. 2 0 2 0 0 0 

2. 1 0 1 0 0 0 

3. 2 0 2 0 0 0 

4. 3 0 3 0 0 0 

5. 1 0 1 0 0 0 

6. 1 0 1 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 2 1 1 0 0 0 

Celkem 12 1 11 0 0 0 
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Absence žáků za školní rok 2018/2019 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

1.      stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

722 80,2 0 0 

 Celkový počet 

zameškaných hodin 

2.      stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

772 257,3 0 0 

 Celkový počet 

zameškaných hodin 

  

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

1444 120,3 0 0 

 Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2018/2019 

OU a PŠ jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

1 1 1 1 

 

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

práce). 

Absolvent je přijat ke studiu na Střední školu Gemini Brno, příspěvková organizace (obor 

Prodavač). 

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. V letošním školním roce byla žákyně 2. ročníku na základě Zprávy třídního učitele o 

průběhu vzdělávání, Vyhodnocení podpůrných opatření, 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 

- 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,  
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           jarních dílen, podíl na vernisáži, Den dětí) 

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

- setkávali se v rámci rodičovských skupin v prostorách školy 

 

Statistický předpoklad pro školní rok 2018/2019 

počet dětí 12 

přestup na jinou školu   0 

vycházející žáci (učiliště) 2 (OU) 

přestup do základní školy speciální 1 

nově zařazení pro školní rok 2019/2020 2 

předpoklad pro školní rok 2019/2020 11 

 

Základní škola speciální 

Ve školním roce 2018/2019 probíhala výuka na základní škole speciální podle Školního  

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

 

Žáci byli vyučováni v osmi třídách. V základní škole speciální vyučovalo 22 pedagogů, včetně 

netřídních učitelů. Ve všech třídách pracovala učitelka a asistentka pedagoga, v jedné třídě 

pracovali dva pedagogové s magisterským vzděláním z důvodu vyššího počtu žáků (11 žáků). 

Logopedickou podporu zajišťovali logopedové, somatopedickou podporu speciální pedagogové – 

somatopedové.  

Většina žáků Základní školy speciální pracovala podle individuálních vzdělávacích plánů 

v oblastech speciálně pedagogické podpory na základě doporučení školského poradenského 

zařízení. Speciálně pedagogická podpora probíhala v rámci časové dotace vyučovacích předmětů a 

v jejich rámci byla i hodnocena. Podle potřeby byly pro většinu žáků vypracovány individuální 

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

na metodických schůzkách během školního roku. Zákonní zástupci byli s hodnocením prokazatelně 

seznámeni. 

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

výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Ve školním roce 2018/2019 všichni žáci ZŠ speciální 

prospěli, jedna žákyně nebyla hodnocena z důvodu nízké školní docházky. Čtyři žáci ukončili 

školní docházku a získali základy vzdělání. Jeden absolvent bude pokračovat ve vzdělávání na 

střední škole, dva budou navštěvovat denní stacionář a jeden absolvent bude pobývat v domácí péči. 

Délka vyučování byla stanovena denním rozvrhem. Počet vyučovacích hodin jednotlivých 

předmětů byl 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 dodržujeme psychohygienu, 

zařazujeme relaxaci, dotykovou terapii nebo prvky muzikoterapie. Při výchovně vzdělávacím 

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

vědomosti a znalosti, důraz klademe na zdokonalování sebeobsluhy a rozvoj komunikačních 

dovedností. Rozvíjíme u žáků sociální chování, společenské konvence a vnímání jeden druhého. 

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

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

jistota jsou velmi důležité pro úspěšné vzdělávání. 

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

vědomosti a dovednosti žáků v praxi. 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 výchovně vzdělávacího 

procesu byly i doplňkové terapie - canisterapie, hiporelaxace, muzikoterapie, perličková koupel a 
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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.  

Pro podporu rozvoje komunikačních dovedností žáků využíváme i moderní technologie a technické 

pomůcky. Žáci vzdělávaní podle vzdělávacího programu základní školy speciální „Duhová 

pastelka“ I. díl mají od 5. ročníku zařazenou Informatiku, která je součástí vzdělávací oblasti 

Informační a komunikační technologie. Pro 5. – 9. ročník je časová dotace 1 hodina týdně, v 10. 

ročníku 2 hodiny týdně. Žáci se seznamují a osvojují si základní úkony obsluhy počítače (stolní 

počítače, notebook) a ovládání iPadů. Stolní počítače a iPady jsou vybaveny výukovými programy 

a výukovými aplikacemi, které je možné využívat i v dalších předmětech a vzdělávacích oblastech 

k získávání nových informací, ale i k procvičování a upevňování dosažených znalostí a 

procvičování jemné motoriky. 

Digitální technologie jsou vhodně zařazovány i u žáků vzdělávaných podle vzdělávacího programu 

základní školy speciální „Duhová pastelka“ II. díl. Ve stolních počítačích i iPadech je nainstalovaná 

široká nabídka vzdělávacích programů a aplikací, které žáci aktivně využívají.  Všem žákům školy 

jsou k dispozici i robovčely a robohousenka, které jsou vhodné k procvičení jemné motoriky a 

upevnění orientace. 

 

Žáci dvou tříd se aktivně zapojili do činnosti divadelního souboru „Korálek“. Při této dramaterapii 

žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti, učili se reagovat na dané situace v různých prostředích, 

procvičovali paměť. Tato forma vyučování byla zařazena do předmětu řečová výchova, nicméně 

prolínala se všemi vyučovacími předměty a působila na osobnostní složku žáka. Škola nabízela 

žákům nepovinný předmět Hudebně pohybová výchova, který pro ně má pozitivní přínos. Tradiční 

akcí byla škola v přírodě, která napomáhá zlepšit vztahy k přírodě, odbourává reakce na změnu 

prostředí, posiluje vztahy mezi žáky a mezi žáky a pedagogy, rozvíjí i emocionální oblast, která je u 

žáků ZŠ speciální velmi důležitá.  

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

Veškerá činnost byla doprovázena vizualizací a jednoduchými verbálními pokyny. Žáci nacvičovali 

porozumění těmto jednoduchým pokynům a správné reakce na ně. Pracovali s režimem dne, 

používali lišty denního režimu na předmětové, fotografické a obrázkové 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 snoezelenu.  

 

Aktivity: 

Učitelé se s žáky aktivně zapojili do projektů, jako například „Laskavec“, „Sněhuláci pro Afriku“, 

„Dnes jím jako Angolan“, „Veselé zoubky“. V rámci zapojení do projektu „Ovoce do škol“ se žáci 

účastnili aktivit v rámci školního projektu „Jíme zdravě s fešákem Ovocňákem“. Žáci ZŠ speciální 

se zapojovali do akcí v rámci minimálního preventivního programu a environmentální výchovy. 

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

využíváno jako celotýdenních motivací výuky.  

 

Spolupráce se zákonnými zástupci: 

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 
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školy. Jejich spolupráci škola ocenila zejména při přípravě vánočního „Dne otevřených dveří v naší 

škole a vernisáže výtvarných prací „Slunce náš život“ v Domě kultury.  

  

 

Počet žáků ve školním roce 2018/2019 

         Počet žáků           Chlapci           Dívky 

Počet dětí 56 36 20 

Vycházející žáci 4 2 2 

Nově zařazeni  

2018/2019 

7 6 1 

Odstěhováni 0 0 0 

Osvobozeni od 

povinné šk. docházky 

0 0 0 

 

Vzdělávací programy  

Vzdělávací 

program 

Číslo jednací  Ročník Počet žáků 

ŠVP „Duhová 

pastelka“  

1. díl  

 

č. j. 761/2010 1. ročník 0 

2. ročník 0 

3. ročník 0 

4. ročník 1 

5. ročník 1 

6. ročník 1 

7. ročník 4 

8. ročník 5 

9. ročník 0 

10. ročník 1 

ŠVP „Duhová 

pastelka“  

1. díl  

 

č. j. 1481/2018 

  

1. ročník 2 

2. ročník 4 

3. ročník 1 

4. ročník 1 

5. ročník 1 

6. ročník 5 

7. ročník 1 

8. ročník 1 

9. ročník 1 

10. ročník 0 

ŠVP „Duhová 

pastelka“   

2. díl  

 

č. j. 1482/2018 

 

1. ročník 0 

2. ročník 1 

3. ročník 5 

4. ročník 0 

5. ročník 1 

6. ročník 2 

7. ročník 5 

8. ročník 5 

9. ročník 4 

10. ročník 3 
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Věkové složení žáků (k 30. 6. 2019)     

Věk žáka Počet žáků Chlapci Dívky 

8 let 2 2 0 

9 let 5 3 2 

10 let 7 5 2 

11 let 3 2 1 

12 let 0 0 0 

13 let 11 6 5 

14 let 9 7 2 

15 let 10 5 5 

16 let 7 4 3 

17 let 2 2 0 

18 let 0 0 0 

Celkem 56 36 20 

 

Absolventi ZŠ speciální 

           Celkem           Chlapci           Dívky 

Praktická škola 1 1 0 

Nestudující 3 1 2 

Celkem 4 2 2 

 

Absence žáků ve školním roce 2018/2019 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

% neomluvených 

z celkového počtu 

zameškaných hodin 

1.pololetí      3729 66,6 0 0 

2.pololetí      4010 71,6 335 8,35 

Celkem         7739 138,2 335 4,32 

 

Žáci se zdravotním postižením 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

celkem 

Chlapci Dívky 

Souběžné postižení více vadami 50 34 16 

Mentální  6 2 4 

Celkem 56 36 20 

 

Zařazení žáků do jednotlivých ročníků ZŠ speciální 

Ročník Celkem Chlapci Dívky 

1. ročník 2 2 0 

2. ročník 5 3 2 

3. ročník 6 4 2 

4. ročník 2 2 0 

5. ročník 3 1 2 

6. ročník 8 5 3 

7. ročník 10 8 2 

8. ročník 11 5 6 

9. ročník 5 4 1 

10. ročník 4 2 2 
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5.2.3. Koordinátorka realizace výuky podle vzdělávacích programů 

 

Poradenská a informační činnost 

- poskytla informace a odkazy pro seznámení se s materiály o připravovaných revizích RVP a 

přípravě strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 + 

- koordinovala a podílela se na tvorbě prováděcích plánů základní školy 

- koordinovala a podílela se na aktualizaci změn v ŠVP ZV formou změnového listu. 

- informovala zákonné zástupce žáků prvního ročníku o obsahu vzdělávacích dokumentů 

školy, včetně odkazů na web. stránkách školy: www. msazskm.cz 

- o všech změnách informovala a spolupracovala s ředitelkou školy 

             

Evaluační a kontrolní činnost             

      - při hospitační činnosti a náslechových návštěvách ve třídách sledovala soulad výuky  

           s výstupy  ŠVP ZV Korálek ke korálku , ŠVP ZŠs. Duhová pastelka 1.,2. díl, 

- při hospitační činnosti a náslechových návštěvách sledovala soulad výuky ve třídě MŠ podle 

ŠVP MŠ Svět patří všem 

- koordinovala evaluační a kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců za oblast ŠVP ZŠs. 

Duhová pastelka 2. díl, ŠVP MŠ Svět patří všem, za oblast zájmového vzdělávání: Školní 

vzdělávací program školní družiny a školního klubu „Učíme se poznávat svět“ 

Závěry: Vyučující tříd při nastavení cíle vyučovací jednotky vycházeli z výstupů  

ŠVP ZV Korálek ke korálku, ŠVP ZŠs. Duhová pastelka 1.,2. díl, ŠVP MŠ Svět patří  

všem,  popřípadě z výstupů individuálního vzdělávacího plánu. Obsah a výstupy  IVP  

vycházely ze základních dokumentů a byly přizpůsobeny na míru schopností a  

dovedností žáka, dítěte. Nebylo zaznamenáno žádné pochybení. 

 

Motivační činnost  
-  Navrhovala ředitelce školy finanční ohodnocení pedagogů za práci související 

            s aktivitou pedagogů související s aktualizací dokumentů, za inovaci ve výuce ( nové  

           metody a formy práce, za aktivitu pedagoga nad rámec běžné pedagogické práce). 

 

Vzdělávací činnost 

- samostudiem  se seznamovala s aktuálními informacemi na stránkách www.msmt.cz,  

- www. nuv. cz, www.csi.cz, v časopisech zabývajících se školskou problematikou 

 

 

5.2.4. Koordinátorka realizace ICT 

 
Poradenská a informační činnost 
- koordinovala a předávala informace technikovi ICT o potřebných opravách, změnách  

 a úpravách na jednotlivých zařízeních 

- řešila aktuální problémy s připojením, příjmem a odesíláním pracovní pošty 

- podílela se na aktualizaci webových stránek školy 

- vyhledávala zajímavé a využitelné pomůcky pro oblast ICT – tipy předávala vedení  

 školy 

- spravovala školní iPady 

- všechny změny, úpravy a informace konzultovala s vedením školy  

 

Motivační činnost  
- seznamovala pedagogy s aktuálními novinkami a pomůckami ICT pro jejich využití  

 při vzdělávacích činnostech 

http://www.csi.cz/
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Vzdělávací činnost 
- samostudiem se seznamovala s novinkami (aplikace, pomůcky) v oblasti ICT 

- účast na Konferenci Digitální technologie - Seč 

- účast na Letní škole „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ srpen 2019 
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5.2.5 Zájmové vzdělávání 

Školní družina 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo otevřeno sedm oddělení školní družiny. Na začátku školního roku 

bylo do školní družiny zapsáno 45 účastníků. V květnu odešla na mateřskou dovolenou paní 

vychovatelka ze školní družiny III. Její místo již nebylo obsazeno. Personálně byla školní družina 

zabezpečena 10 vychovatelkami. 

Časové rozvržení, uspořádání, náplň činností jednotlivých 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.  

Program školní družiny se řídí ročním plánem a aktuálními nabídkami během roku. Zařazením dětí 

do jednotlivých oddělení respektujeme jejich individuální potřeby.  

 

Přehled  

 

počet účastníků              k  1. 9. 2018 45 

děvčata 18 

chlapci 27 

počet účastníků             k  4. 2. 2019 44 

děvčata 18 

chlapci 26 

 

Struktura práce 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 provázena motivační postavou Kašpárka a zaměřená každý den na jinou 

oblast zájmů: Kašpárek sportuje, Kašpárkovy šikovné ruce, Malujeme s Kašpárkem, Zpíváme 

s Kašpárkem, Kašpárek jde do města, Kašpárek je fit, Kašpárek jde do přírody  

- 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 

 

Spolupráce školní družiny s jinými subjekty 

 

Spolupracujeme s tělocvičnou a posilovnou Štěchovice, kde probíhá pravidelná sportovní činnost a 

kroužek stolního tenisu. K pohybovým aktivitám využíváme také školní zahradu a hřiště na 

Barbořině. K vycházkám využíváme okolí školy, Květnou a Podzámeckou zahradu. 

V podzimních, jarních a letních měsících využíváme spolupráce s dopravním hřištěm.  

Školní družina často využívá nabídky Muzea Kroměřížska. V letošním školním roce jsme navštívili 

dvě výstavy – Vládci nocí a Čeští panovníci. 

Každoročně se zapojujeme do charitativní akce Běh naděje, pod záštitou Sokola Kroměříž. 

K pravidelným prosincovým akcím školní družiny patří vánoční besídka pro rodiče a vystoupení 

družiny s vánočním programem na nádvoří Starého pivovaru - Advent na radnici. Již čtvrtým rokem 

trvá naše spolupráce s Domovem pro seniory U Moravy, pro jejichž klienty připravujeme vánoční 

pásmo. 

V měsíci lednu navštívila naši školní družinu paní Nováková se svými vyrobenými maňásky 
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a zahrála nám malé představení.  

V pracovních a výtvarných činnostech jsme se v tomto školním roce zaměřili na využití 

netradičních materiálů a technik a to zejména při výrobě dárků na vánoční a velikonoční jarmark 

Zhotovili jsme také pěkné dárky pro budoucí prvňáčky. V rámci celoškolského projektu „Jsem 

laskavec“ jsme s dětmi vyrobili pohádkovou knížku s omalovánkami a předali ji společně s ovocem 

nemocným dětem na dětském oddělení v nemocnici Kroměříž. 

Závěr roku již patří tradičně oblíbené akci „Pohádková zahrada“, na které spolupracujeme 

s ostatními pedagogy naší školy. 

 

Akce měsíce 

 

- září  Olympiáda naruby 

- říjen  Stromy jako domy 

- listopad  Hokusy, pokusy 

- prosinec  Rozzářené Vánoce 

- leden  Ladovská zima 

- únor  Karneval 

- březen  Všechny chutě světa 

- duben  Ptáci kolem nás 

- květen  Indiánské odpoledne 

- červen  Kouzelná zahrada 

 

 

 

Využití Snoezelenu ve školní družině 

 
Multismyslovou místnost Snoezelen využíváme se školní družinou v odpoledních hodinách 

k relaxaci, bazální stimulaci, rozvoji smyslového vnímání a podpůrným metodám jako míčkování, 

aromaterapie a masáže. Navštěvujeme ji zejména s dětmi s kombinovaným postižením a poruchou 

autistického spektra. 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. Pobyt ve Snoezelenu zařazujeme 

také při měsíčních akcích školní družiny. V tomto školním roce to byly například akce - Ladovská 

zima nebo Ptáci kolem nás. 

Snoezelen probouzí v dětech pocit pohody, uvolnění, zklidnění. Současně aktivizuje, stimuluje 

a probouzí zájem o nabízené podněty. Poskytuje dětem možnost naplnění volného času. 

 

 

Účast na výtvarných soutěžích 

- výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ -  kategorie K 1 – 1. a 2. místo 

                                                                                 kategorie K 2 – 1. 2. a 3. místo 

- výtvarná soutěž „Myslivost a příroda“ 

- výtvarná soutěž „Doma si pomáháme“ – 2. místo - oceněny děti ze ŠD IV 

 

Kroužky provozované v rámci ŠD 

 
Hra na zobcovou flétnu 

Kroužek zobcové flétny byl zahájen v měsíci říjnu a probíhal po celý rok v úterý a čtvrtek 

individuální formou v rámci školní družiny. Kroužek navštěvovali tři žáci.  

Akce:  

- Rozsvěcování vánočního stromu v naší škole 

- na besídce pro rodiče ve školní družině 
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- vánoční vystoupení na Starém pivovaru.  

- vystoupení na školní zahradě: ,,Loučení se školou“.  

 

Stolní tenis 

Kroužek stolního tenisu byl zahájen v měsíci říjnu. Navštěvovalo ho pět žáků, čtyři chlapci a jedna 

dívka.  

Akce: 

- vánoční turnaj 

- závěrečný turnaj (květen 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní soubor Korálek 

Dramatická výchova je ve škole realizována zejména prostřednictvím divadelního souboru Korálek. 

V letošní, patnácté, sezóně tvořilo soubor Korálek 34 dětí a 9 pedagogů. Nastudovali divadelní hru 

Sedmero krkavců na motivy pohádky bratří Grimů. 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.  

Hlavním cílem dramatizace a dramaterapie 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 dramaterapie bylo 

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

Celoroční forma dramatizace je rozčleněna v jednotlivých měsících do postupných kroků. Již 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.  
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Realizace a termíny vystoupení divadelního přestavení „Sedmero krkavců“ 

Premiéra se uskutečnila před Vánocemi v divadelním sále Sokola v Kroměříži. 

Reprízy proběhly v dubnu na obecním úřadě v Hošticích,  

v květnu na přehlídce divadelních souborů základních škol Pohádková Kroměříž, 

a v květnu na přehlídce Hulínské pohádkové jaro 2019. 

 

Úspěchy souboru 

Na přehlídce Pohádková Kroměříž, obdržel ocenění Milan Derka za roli Trpaslíka a celý soubor za 

úpravu pohádky, scénu a kostýmy. 

Na přehlídce Hulínské pohádkové jaro získali žáci diplom za kolektivní herecký výkon a Milan 

Derka za roli Trpaslíka.  

 

DS Korálek a Loučení se školou 

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

o dramatizované nastudování retrospektivních vzpomínek ke stému výročí založení Československa 

v loňském roce. Pásmo bylo rodičům a prarodičům prezentováno v polovině června na školní 

zahradě. 
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5.3 Specifika speciálně pedagogické podpory 

5.3.1 Individuální logopedická podpora  

 

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

poruchami zvuku řeči, plynulosti řeči a hlasu, vývojovou afázií a dysfázií, poruchami komunikace a 

porozumění obsahu řeči (žáci s PAS).  

Cílem logopedické podpory na naší škole je 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  
Logoped vypracuje každému žákovi ve spolupráci s třídním učitelem, dalšími vyučujícími žáka a 

zákonnými zástupci 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. Děti a žáci jsou do péče zařazováni na základě doporučení speciálně 

pedagogického centra. 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 tohoto posouzení 

a celkového zhodnocení jsou stanoveny cíle, časové a obsahové rozvržení péče, metody a formy 

práce. 

 

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 je využíván 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 

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 pedagogickém týmu. 

 

Podporu zabezpečují dva speciální pedagogové - logopedové, z nichž jeden zajišťuje individuální 

logopedickou péči a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami v mateřské škole. Druhý logoped zaštiťuje 

individuální logopedickou podporu u žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením na 

základní škole a základní škole speciální. 
Při logopedické podpoře je plně respektována osobnost dítěte, vždy se vychází z jeho specifických 

potřeb s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem. Problematika jednotlivých druhů 

postižení je velmi rozsáhlá. Logopedická podpora proto nabízí širokou škálu činností a terapií podle 

druhu a hloubky postižení jednotlivých dětí a žáků - od nápravy výslovnosti, odstraňování poruch 

plynulosti řeči, nácvik používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů 

(komunikace pomocí symbolů, obrázků, fotografií apod.), rozvoj sluchového i zrakového vnímání, 

dechová cvičení až po terapie poruch polykání a příjmu potravy (orofaciální terapie). Podle druhu 
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činnosti pak logoped volí práci ve třídě nebo v logopedické pracovně. V průběhu vlastní práce 

respektuje aktuální zdravotní a psychický stav dítěte. 

K tomu, aby byla individuální logopedická podpora úspěšná, je zapotřebí týmová spolupráce mezi 

logopedem a třídním učitelem, ale i úzká spolupráce se zákonnými zástupci dítěte. Logopedická 

podpora proto prolíná celým výchovně - vzdělávacím procesem a její součástí je i poskytování 

metodické podpory zákonným zástupcům žáka. 
 

Přehled logopedické podpory za školní rok 2018/2019 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola  12  

Základní škola   7 

Základní škola speciální 42 

 

 

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 s žáky s různým stupněm sluchového postižení nebo s žáky neslyšícími. 

Hlavním cílem péče u sluchově postiženého žáka se stává rozvíjení komunikace žáka na základě 

jeho individuálních možností, a to po stránce verbální (řeč) i neverbální (znaková řeč, gesta, 

mimika, řeč těla,AAK). Komunikace u nedoslýchavého či neslyšícího žáka je rozvíjena při 

individuální surdopedické péči, je však také nedílnou součástí celého výchovně vzdělávacího 

procesu. 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla surdopedická podpora realizována.  

 

 

Přehled surdopedické  podpory za školní rok 2018/2019 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola 0 

Základní škola speciální 0 
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5.3.3 Somatopedická podpora 

Somatopedická podpora v předškolním vzdělávání 

Do somatopedické podpory byly zařazeny děti 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 

 - obsah vychází z vypracovaného IVP. Individuální somatopedickou péči využívalo 7 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, 

polohováním, canisterapií, metodou Snoezelen, aj. 

 

Motorika  

-   individuální a skupinová forma ve třídě.  Probíhá na základě individuálních potřeb a 

zdravotního stavu dítěte. Náplň individuálních i skupinových činností vycházela ze Školního 

vzdělávacího programu mateřské školy ,,Svět patří všem“ – č. j. 1361/2017 a byla pravidelně 

konzultována se somatopedem. 

 

 

Somatopedická podpora u žáků základní školy 

 

1. Zdravotní tělesná výchova u žáků základní školy byla realizována jako: 

Zdravotní tělesná výchova - předmět, skupinová forma. Výuka probíhala podle ŠVP ZV ,,Korálek 

ke korálku“ – č. j. 1287/2018 s časovou dotací odpovídající počtu hodin stanoveným učebním 

plánem tohoto dokumentu. 

 

Individuální zdravotní tělesná výchova - individuální somatopedická péče u žáků probíhala podle 

vypracovaného IVP, který byl sestaven na základě zdravotního stavu, potřeb žáka a doporučení 

školského poradenského zařízení. Byla zde upravena časová dotace a rozsah somatopedické péče. 

 

Zdravotní tělesná výchova - Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě - nepovinný předmět. Jedná 

se o formu zdravotní tělesné výchovy, do které jsou zařazováni žáci se zdravotním 

postižením. Časová dotace je nad rámec celkové povinné dotace. 

 

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. Výuka probíhala 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 somatopedická péče. Probíhala 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. 
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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. Výuka probíhala podle ŠVP ZŠs 

„Duhová pastelka" 2. díl. č. j. 1358/2016 s časovou dotací odpovídající počtu hodin stanoveným 

učebním plánem tohoto dokumentu. 

 

Individuální rehabilitační tělesná výchova jako individuální forma somatopedická péče. 

Probíhala na základě vypracovaného IVP, který vycházel za zdravotního stavu a specifických 

potřeb žáka s časovou dotací odpovídající jeho potřebám. 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. 

 

 

Přehled počtu žáků zařazených v předmětu ZdrTv a RTV 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola  7 
Základní škola   1 

Základní škola speciální 21 

ZdrTV – RHB plavání  6 
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5.3.4 Tyflopedická podpora 

 
Tyflopedická podpora je soubor podpůrných opatření, která je určena dětem a žákům slabozrakým, 

se zbytky zraku, nevidomým a těžce zrakově postiženým více vadami.  
 

 Je realizována jako forma:  
 

Individuální tyflopedická péče s komplexním rozvojem smyslového vnímání  

Prostorová orientace  

 

Individuální tyflopedická péče  
je nedílnou součástí každodenní práce s dětmi předškolního věku i žáků školního věku. Oslabená 

funkce zraku nebo ztráta zraku je kompenzována stimulací smyslového vnímání. Je prováděna při 

individuální práci s učitelem ve třídě, v tyflopedické pracovně a ve skupině při běžných činnostech. 

Základním prvkem je rozvoj smyslového vnímání:  
Hmatové vnímání - poznávání různých předmětů, určení tvaru, velikosti, tvrdosti. Poznávání 

reliefních obrázků, manipulace s kolíčky a nýtky. Pracují na posílení tlaků prstů mačkáním 

antistresových balonků a seznamují se s klávesnicí na Pichtově psacím stroji.  

Sluchové vnímání – chůze určitou trasou za zvukovým signálem nebo za hlasem učitele. Poznávání 

známých a nových zvuků z okolí – domácí prostředí, škola, doprava, hudení nástroje.  Rozvoj 

sluchové pozornosti při předčítání pohádky nebo příběhu.  
Žáci se zbytkem zraku jej mohou rozvíjet dál pomocí černobílých, barevných a svítících předmětů, 

reliefních a barevných obrázků.  Používají i světelnou pískovnici, na které mohou prstem kreslit a 

prosvěcovat různě tvarované předměty.  

Čichové a chuťové vnímání. Při přípravě různých pokrmů poznávají a pojmenovávají potraviny, 

koření a bylinky. Díky projektu Ovoce do škol se mohou seznámit s méně známými a exotickými 

druhy ovoce. 
Stimulace v tyflopedické pracovně 

Tyflopedická místnost je pracovna vybavená pro tyflopedickou podporu, individuální práci 
s dítětem nebo žákem. Při stimulacích se zaměřujeme na rozvoj všech smyslů. Pracovna je 

vybavena ultrafialovou lampou, temnícími žaluziemi, prosvětlenou pískovnicí a pomůckami pro 

tyflopedickou stimulaci. V tmavém prostředí je využíváno pomůcek nasvětlených ultrafialovým 

světlem. Při stimulaci je využíváno běžných předmětů, ozvučených pomůcek a hraček, reliéfních a 

kontrastních obrázků. V nasvětlené pískovnici děti a žáci rozvíjení úchop, jemnou motoriku, 

rytmizaci při kreslení do písku.  
 

Prostorová orientace  

Probíhá u dvou žáků jako předmět speciálně pedagogické podpory 1 krát za týden. Žáci se učí 

kluznou prstovou techniku(Trailing), která jim usnadňuje dostat se z  bodu A do bodu B. Umí 

používat držení horního a dolního bezpečnostního držení při chůzi bez vodící linie, za zvukovým 

signálem nebo za hlasem. Tuto orientaci cvičí v budově školy a na školní zahradě. 

 

 

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, metodické schůzky o 

průběhu plnění doporučených postupů. Třídní učitelka i asistent pedagoga úzce spolupracují se 

zákonnými zástupci žáků, doporučují jednotný přístup, postupy v osvojování nových dovedností dle 

doporučení SPC. 
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Přehled počtu žáků zařazených do tyflopedické podpory ve školním roce 2018/2019 

 

Typ školy  Počet dětí a žáků 

MŠ 1  

ZŠ speciální 3 

ZŠ 1  

 

 

 

5.3.5 Individuální podpora dětem a žákům s poruchami autistického spektra 

 

Žáci a děti s diagnózou autismu byli ve školním roce 2018/2019 vyučováni ve všech třídách školy i 

ve třídě mateřské školy. 

Vzhledem k různé míře autistické symptomaticky, různé míře mentálního postižení či dalším 

přidruženým poruchám u žáků důsledně uplatňujeme individuální přístup. V průběhu celého 

vyučování i při zájmových činnostech vycházíme z metodiky strukturovaného učení, která 

respektuje specifika poruchy. Základem je strukturalizace prostoru a činností, vizuální podpora, 

komunikace s vizuální podporou, motivace. Vytvoření struktury poskytuje žákovi pocit jistoty, 

umožňuje mu předvídat sled činností, lepší orientaci a podporuje rozvoj jeho samostatnosti. Volba 

formy vizuální podpory závisí na úrovni porozumění daného žáka – využíváme vizuální podporu od 

předmětové úrovně, přes fotografie, obrázky až po psanou úroveň. 

 

Strukturované prostředí je zajištěno vytvořením pracovních a relaxačních míst, která žáci 

využívají pro jednu určenou činnost. Místa jsou jednoznačně označena. Stejně tak jsou zvýrazněna 

místa pro odkládání oděvů, bot. Ve školní jídelně žáci používají barevná prostírání, fotografiemi 

jsou označena místa pro odkládání jednotlivých druhů použitého nádobí. 

Strukturu času vytváříme pomocí denních režimů, které zachycují sled jednotlivých činností 

v průběhu dne. Jsou vytvářeny individuálně podle úrovně porozumění daného žáka od 

předmětových přes obrázkové až po psané rozvrhy. Využíváme i další pomůcky k vizualizaci času - 

budíky, přesýpací hodiny, kuchyňské minutky. 

Strukturované jsou i jednotlivé činnosti tak, aby žák věděl, jakým způsobem a jak dlouho bude 

pracovat. U činností, kde je žádoucí aktivita a samostatnost, pro žáky vytváříme procesuální 

schémata, která zvizualizují jednotlivé dílčí kroky. Využívají se zejména při nácviku 

sebeobslužných dovedností. 

 

K rozvoji komunikace a sociálních dovedností žáků 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 jejich rozvoj probíhá v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu.  

Pokud závažnost postižení verbální komunikaci neumožňuje, využíváme 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 navazovaly.  

S rozvojem aktivní slovní zásoby postupně pro žáky vytváříme 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 využíváme i při nácviku určitého chování, kdy 

použití karet se symbolem verbálního pokynu usnadní žákovi porozumění danému pokynu.  
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Při práci s žáky s autismem je velmi důležitá motivace. Motivační systémy vytváříme pro každého 

žáka individuálně. Využíváme materiální formu odměňování (oblíbené pochutiny, hračky), 

činnostní odměny (oblíbené aktivity, kdy čas k vykonávání této aktivity je vymezen) nebo sociální 

(slovní pochvala). 

Aby byla práce s žáky s PAS úspěšná, je nezbytná důslednost a jednotné působení ve školním i 

domácím prostředí. Usilujeme proto o úzkou spolupráci s rodiči. Pedagogové školy své zkušenosti 

vzájemně sdíleli na pravidelných metodických sdruženích. 

 

Žáci s diagnózou poruch autistického spektra ve školním roce 2018/2019  

Typ školy                            Počet žáků 

Mateřská škola 3 

Základní škola 7 

Základní škola speciální 22 

 

 

5.3.6  Doplňkové terapie 

 

Canisterapie 

 

Canisterapie je podpůrná aktivizační metoda využívající pozitivního působní psa na fyzickou, 

psychickou a sociální stránku jedince. V naší škole je dětem a žákům nabízena jako další doplňková 

terapie. 

Cíle canisterapie  

Cíle canisterapie jsou před zahájením v jednotlivých třídách konzultovány s třídními učitelkami. 

Cíle individuální canisterapie se somatopedem. 

Canisterapii jako podpůrnou metodu ve škole využíváme k posílení skupinové koheze, adaptaci 

nových žáků do kolektivu, navazování komunikace a kontaktu vůbec, eliminaci problémového 

chování a vztahů, aktivizaci dítěte (pes je silným motivačním faktorem), pozitivní stimulaci a 

motivaci k žádoucímu chování/jednání, ovlivnění aktuálního psychického stavu, zvyšování 

sebevědomí a kladného sebehodnocení, saturaci emočních potřeb, rozvoji hrubé a jemné motoriky, 

rozvoji orientace v prostoru, rozvoji verbální a neverbální komunikace, rozvoji kognitivních funkcí 

(pozornost, paměť, myšlení) atd. 

Při canisterapeutickém působení v mateřské škole a ve třídách základní školy a základní školy 

speciální byly zařazovány canisterapeutické metody, výběr závisel na cílové skupině dětí, žáků. 

AAA (Animal Assisted Activities) – Aktivity za přítomnosti psa  

AAE (Animal Assisted Education) – Edukační aktivity využívající přítomnosti psa  

AAT (Animaal Assisted Therapy) - terapeutická práce s klientem za přítomnosti psa – zaměřuje se 

na konkrétní problém (např. zmírnění kynofobie) 

Polohování se psem - pomocí individuálního polohování dítěte na tělo psa dochází k prohřátí jeho 

svalů, uvolnění spasmů nebo naopak jejich stimulaci. Následně s dítětem cvičí somatoped, čímž je 

dosaženo optimálního výsledku.  

 
 

Časové  a organizační vymezení: 

Ve školním roce 2018/2019 probíhala canisterapie  1x týdně, vždy v pátek - 1. a 2. vyučovací 

hodinu (8.00 – 9.30 hod.).  

Skupinová canisterapie byla realizována ve třídách: 

třída VIII. – 6 setkání, třída IV. – 5 setkání, třída V. – 6 setkání, třída IX. – 5 setkání, třída III. – 3 

setkání), v rozsahu 1 vyučovací hodiny (8.00 – 8.45 hod.). Celkem 25 vyučovacích hodin. 
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Skupinová canisterapie probíhala převážně v jednotlivých třídách, příležitostně na chodbách nebo 

školní zahradě (procházky se psem). Canisterapeut se psem do jednotlivých tříd přicházel 

s dostatečným časovým předstihem, nosil si s sebou potřebné pomůcky.  

Individuální canisterapie – polohování se psem s následným cvičením somatopeda bylo 

realizováno v tělocvičně školy každý pátek, v čase od 8.45 – 9.15 hod.. Do terapie bylo během 

školního roku zařazeno 6 dětí a žáků vždy v cca 3 měsíčních cyklech. Celkově bylo realizováno 50 

patnáctiminutových jednotek, tj. v průměru 8,3 jednotek na dítě.  

Individuální canisterapie probíhala v tělocvičně. Dítě/žáka do tělocvičny přiváděl somatoped a po 

ukončení jednotky canisterapie  a následném cvičení ho opět odváděl do kmenové třídy. 

 

Zbývající čas (9.15 – 9.30 hod.) vyhrazen pro kontakt s pejskem a relaxaci v ostatních třídách (MŠ, 

I., II., VII., X.) - střídání ve třídách dle rozpisu – tj. cca 1x měsíčně. 

Personální zajištění 

Ve školním roce 2018/2019 canisterapie realizována odborným týmem ve složení: 

Mgr. Julie Zrnová, speciální pedagog, canisterapeut 

Pes Giny, irský setr 

Mgr. Romana Císařová, somatoped – při individuální canisterapii 

Skupinové canisterapii byli vždy přítomni vyučující z dané třídy.  

 

Bezpečnost: 

Canisterapeut plně zodpovídá za svého psa v průběhu canisterapie i po celou dobu, kdy se pes 

pohybuje ve škole. Děti a žáci jsou do canisterapie zařazeni na základě závazné přihlášky 

podepsané zákonnými zástupci (přihlášky jsou založeny v katalogových listech žáků). Děti a žáci 

jsou poučeni o správném chování vůči zvířeti – psovi. Pes je klinicky zdravý, očkovaný, odčervený. 

Má složeny canisterapeutické zkoušky (Canisterapeutické sdružení Jižní Moravy – Brno Cacovice, 

zkoušky složeny 27. 5. 2018, platnost certifikátu 3 roky). 

 

Hiporelaxace 

 

Je organizována formou odpoledních nabídek pro rodiče s dětmi (hipoterapie) a dopoledních 

návštěv jednotlivých tříd v hiporelaxačním centru Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž (aktivity 

s využitím koně). Využívá pozitivního působení koně na duševní i sociální zdraví dítěte. Cílem je 

kromě pozitivního ovlivnění motorické a statické složky pohybového aparátu také 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 v odpoledních hodinách děti za 

doprovodu a dohledu svých rodičů jezdily na koni. Hodiny byly odborně garantovány speciálně 

vyškoleným terapeutem se zajištěním asistence a trvaly v průměru patnáct až dvacet minut na koni 

a deset minut bylo věnováno nasedání, sesedání, hlazení a odměně koně. Polohy byly cíleně 

vybrány terapeutem, který se vždy řídil aktuálním zdravotním stavem žáka a cílem jednotky.  

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 

jednotlivých tříd na Tauferově Střední odborné škole veterinární Kroměříž 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.  
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Snoezelen a muzikoterapie 

Snoezelen je multifunkční metoda, jejímž cílem je u žáků se somatickým , mentálním handicapem a 

autismem vyvolání smyslových pocitů, které navozují pocit klidu a uvolnění a umožňují pak další 

práci s dětmi a žáky. Je součástí výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků. Využívali jsme 

Snoezelen místnost jako terapeuticky orientovaný přístup, pedagogicko-podpůrný přístup nebo 

volnočasovou aktivitu jak individuálně, tak i pro skupiny.  

Prostředí Snoezelen místnosti umožnilo zažít dětem, žákům i učitelům nové situace, vzájemně se 

poznat, zlepšilo komunikační dovednosti, došlo k individuálnímu rozvoji dílčích schopností a 

dovedností dětí a žáků ve smyslové, mentální, emoční a sociální oblasti. Vybavení a zařízení 

místnosti bylo natolik motivující, že děti a žáci měli chuť s pomůckami manipulovat a zároveň se 

učit, různé materiály byly zdrojem hmatové a sluchové zkušenosti, světelné a čichové podněty 

rozvíjely fantazii. Podle harmonogramu navštěvovali dopoledne Snoezelen místnost děti a žáci 1-2x 

týdně po dobu 20 – 60 minut. V odpoledních hodinách využívali relaxační místnost účastníci školní 

družiny. Snoezelen poskytoval ideální prostředí pro využívání dalších terapeutických technik, 

zejména muzikoterapie. Hudbu jsme využívali  k tomu, abychom pomohli žákům se specifickými 

potřebami dosáhnout nehudebních znalostí a dovedností. Hudba sama se stala prostředkem 

k dosažení cílů. Využili jsme zvuku, rytmu, melodie, harmonie k rozvíjení komunikace, učení, 

pohyblivosti a sebevyjádření. Tři dny v týdnu v místnosti Snoezelen probíhala odpolední výuka 

nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova s prvky muzikoterapie. Jeden den v týdnu se 

uskutečnila muzikoterapie podle zájmu vyučujících v dopoledním výchovně vzdělávacím bloku.  

Každé setkání mělo poměrně stabilní strukturu. Hudební aktivity se postupně rozšiřovaly o nové 

podle schopností jednotlivých dětí a žáků.  Základní strukturu tvořil: rituál pro přivítání, pohybová 

improvizace na hudbu, hra na tělo, hra na nástroje, hudební relaxace, herní aktivita na odreagování, 

rituál pro rozloučení. Děti a žáci se aktivně zapojovali do hudebních činností zpěvem spojeným s 

hrou na tělo.  V největší oblibě byla hra na bubny a netradiční hudební nástroje, mnohé si žáci 

s dopomocí vyrobili sami.  

Ve školním roce 2018-2019 

-   Nadace ČEZ schválila žádost o poskytnutí nadačního příspěvku. V Snoezelen  

 místnosti byla nainstalovaná klimatizace, vyměněna vložka ve vodní posteli, došlo  

k odhlučnění místnosti otapicírováním dveří 

-  probíhal výzkum studentky VŠ k diplomové práci  se zaměřením  na vliv konceptu 

Snoezelen na sociální interakci žáků s kombinovaným postižením 

-   uskutečnily se dárkové Hodiny hudební relaxace  pro maminky s dětmi 

-   proběhl celodenní workshop muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka 

-   uskutečnil se interní miniseminář muzikoterapie 

 

Další vzdělávání zaměřeno: 

Tvorba multisenzoriského prostředí Snoezelen a pomůcky pro rozvoj smyslů a Strukturované 

jednotky Snoezelen, Zlín 

Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí, Olomouc 

Ochutnávkový workshop muzikoterapie, Praha a  Brno 

Seminář Edukační muzikoterapie – Brno 
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Perličková koupel 

Jedná se o vodoléčebnou proceduru, kde se pomocí speciálního zařízení- roštu vytváří ve vodě 

perličky vzduchu s masážním efektem. K hlavním účinkům perličkové koupele patří relaxace, 

posílení obranyschopnosti organismu, zlepšení krevního oběhu, odstranění fyzického i psychického 

napětí.  

Perličková koupel probíhala v dopoledních hodinách v prostorách školy podle stanoveného 

harmonogramu. Dle individuálních potřeb, se souhlasem zákonného zástupce a lékařským 

potvrzením, byli zařazeni žáci s tělesným a kombinovaným postižením, v tomto roce byly do 

doplňkové terapie zařazeny 4 děti z mateřské školy a 12 žáků ze základní školy speciální.  

5.3.6  Nepovinné předměty 

Hudebně pohybová výchova 

Do nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova bylo ve školním roce 2018-2019 zařazeno 

se souhlasem zákonných zástupců 18 žáků. Výuka probíhala ve třech skupinách, pro každou 

skupinu jedenkrát týdně v rozsahu 45 minut v Snoezelen místnosti nebo ve třídě.  

Cílem nepovinného předmětu bylo zařazení prvků muzikoterapie, využití hudby primárně 

k nehudebním cílům, tj. podporovat a rozvíjet tělesné, psychické nebo sociální schopnosti a 

dovednosti žáků, rozvoj senzorického vnímání, zlepšení koncentrace a rozvoj záměrné pozornosti. I 

když výuka probíhala ve skupině, cíle byly individualizovány tak, aby naplnily potřeby každého 

žáka.  

Obsahem výuky předmětu byl zpěv, hra na netradiční hudební nástroje, poslech reprodukované 

hudby, pohyb při hudbě, vlastní tvorba zvuků, sdílení zážitků spojených s hudbou. Témata 

vycházela z prožitků žáků nebo byla inspirována ročním obdobím. Samotné prostředí místnosti 

Snoezelen vedlo žáky ke zvýšenému vnímání a soustředění, k rozvoji sluchového, zrakového a 

kinestetického vnímání. Žáci postupně při hudebních hrách navazovali a upevňovali kamarádské 

vztahy, při ukazovacích říkankách a rytmických cvičeních se lépe orientovali v tělesném schématu, 

při slovní automasáži, míčkování při hudbě pozitivně přijímali a tolerovali vzájemný kontakt. 

Prostřednictvím hry na hudební nástroj dovedli vyjádřit své pocity nebo nálady. Hudební nástroje 

byly ve výuce velmi oblíbené, zejména bubny a perkusní nástroje, které si samostatně vyrobili. 

Aktivně se zapojovali do tematického kreslení při hudbě. Vzájemná neverbální komunikace 

prostřednictvím hudebních nástrojů posílila sociální vazby ve skupině. Většina žáků nepovinného 

předmětu se zapojila do přípravy kulturního programu při Vernisáži výtvarných prací v Domě 

kultury v Kroměříži. 

Zařazení žáků předmětu do jednotlivých ročníků 

ročník celkem chlapci dívky 

1.      ročník 1 1 - 

2.      ročník 5 2 3 

3.      ročník 4 4 - 

4.      ročník - - - 

5.      ročník - - - 

6.      ročník 2 1 1 

7.      ročník 1 1 - 

8.      ročník 1 - 1 

9.      ročník 2 1 1 

10.  ročník 2 2 - 
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Rehabilitační plavání – cvičení ve vodě 

 

Rehabilitační plavání je nepovinný předmět. Jedná se o formu zdravotní tělesné výchovy, do které 

jsou zařazováni žáci na základě přihlášky od zákonných zástupců žáka a doporučení lékaře. Časová 

dotace je nad rámec celkové povinné dotace. Výuka nepovinného předmětu je vedena dvěma 

speciálními pedagogy v prostředí plaveckého bazénu (Plavecké sporty Kroměříž). Náplň předmětu 

je organizována podle potřeb žáků jako individuální nebo skupinová forma. Přepravu zajišťuje 

spolek Korálky Kroměříž, z.s.  

 

Přehled počtu žáků  

 

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. 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.  Výchovná poradkyně má stanoveny 2 konzultační 

hodiny týdně. 

 

Kariérové poradenství 

Se žáky se uskutečnila exkurze na Odborném učilišti a Základní škole Křenovice a návštěva 

sociálně terapeutické dílny Hanáček Kroměříž 

Se zákonnými zástupci vycházejících žáků proběhly individuální konzultace, byly předány 

informace a přehledy středních škol, informace o dnech otevřených dveří a konání přehlídky SŠ na 

DK Kroměříž. Zákonným zástupcům byla nabídnuta možnost pomoci při vyplňování přihlášek na 

SŠ. Zákonným zástupcům jsou dále předávány informace o aktuální nabídce sociálních služeb. 

V letošním roce se rodiče zúčastnili besedy s pracovníky Naděje Otrokovice. 

 

Různé 

Výchovná poradkyně se zúčastnila: 

-  pravidelných setkání výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-psychologickou  

 Poradnou v Kroměříži  

- v  rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí  

 realizovaného MPSV - setkání Základní školy a pomoc ohroženým dětem a jejich  

 rodinám na Kroměřížsku 

- v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji – interdisciplinárního  

 semináře Dítě s handicapem 

- besedy se zástupci Naděje Otrokovice, která byla organizována pro pedagogy školy 

- přehlídky SŠ a pracovního uplatnění  

 

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019 - 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  

Střední škola Gemini Brno 

Studijní obor - prodavač-lahůdkář 

přijat ke studiu 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 
10. ročník ZŠ speciální 

SŠHS Na Lindovce, Kroměříž 

Studijní obor – praktická škola 

přijat ke studiu 
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Bez dalšího školního zařazení 

 

 absolvent (škola)   

dívka ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 
10. ročník ZŠ speciální 

Naděje Otrokovice  Denní stacionář 

chlapec ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 
10. ročník ZŠ speciální 

Naděje Otrokovice  Denní stacionář 

dívka ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 
10. ročník ZŠ speciální 

 Domácí péče 

                        

                          

              

                    

6.2 Prevence rizikového chování  

 
Naplňování cílů MPP 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali třetí částí pětiletého preventivního programu “ Cesta 

za poznáním“, s podtitulem „Na cestě za sluncem - Zanechávám stopy“ 

Aktivity pro žáky byly zaměřeny na prevenci šikany, agrese a agresivity, žáci se seznamovali 

s pojmy strach a zloba a s jejich zvládáním. U žáků bylo budováno, rozvíjeno a upevňováno zdravé 

sebevědomí. Žáci s pedagogy pracovali s pojmy tolerance a netolerance, odlišnost kultur, zvyků. 

Zaměřovali se také na péči o staré lidi, na chování k nim, úctu, pomoc bližnímu a dělání dobrých 

skutků. Formou besedy a v hodinách etické výchovy a výchovy ke zdraví jsme rozvíjeli u žáků 

základní povědomí o vztazích, lásce a sexualitě.  

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 součástech školy v rámci školních vzdělávacích programů, při aktivitách školní 

družiny, při akcích pořádaných školou, na škole v přírodě. Výstupy z aktivit byly zaznamenávány 

třídními učiteli v třídních knihách jednotlivých tříd. Třídní učitelé dvakrát ročně hodnotili třídní 

aktivity na podporu MPP písemně metodičce prevence. 

Součástí MPP ve spolupráci s programem EVVO bylo také pokračování v aktivitách týkajících se 

Adopce na dálku, pro Supryii Nepál.  

V letošním školním roce byl z hlediska preventivního chování řešen jeden případ přestupku proti 

školnímu řádu – kouření v prostorách školy.  

 

Aktivity na podporu MPP 

Stěžejní aktivity realizované v rámci Minimálního preventivního programu školy: 

Den v přírodě - 6. 9. 2018, prevence mimořádných událostí, ochrana obyvatelstva, PO 

Den bez aut na dopravním hřišti - 19. 9. 2018 – prevence silničního provozu, upevňování 

získaných informací z oblasti prevence v silničním provozu pomocí praktických aktivit. 

Bez nehod na kole – 8. 10. 2018 – pravidla cyklisty, praktické dovednosti 

Zdravý úsměv – program na zubní prevenci zubního preventisty pana Forejta prostupující celým 

školním rokem 

Na cestě za sluncem – 11. 10. 2018 – zahájení celoškolního programu MPP a EVVO na školní 

zahradě s aktivitami  

Projekt „ Jsem laskavec“ – 5. - 13. 11.2018 – celoškolní projekt zaměřený na uvědomování si 

sounáležitosti, nezištné pomoci bližnímu 
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Rozsvěcování vánočního stromu školy  -  akce pro žáky, rodiče žáků a přátelé školy 

Beseda Centra pro rodinu Zlín – listopad 2018 – beseda pro žáky na téma kamarádství, rodina, 

láska 

Den otevřených dveří – 4. 12. 2018 - akce pro širokou veřejnost, rodiče a přátele školy 

Sedmero krkavců – 20. 12. 2018- premiéra divadelní pohádky divadelního souboru Korálek 

Sněhuláci pro Afriku – únor 2019 - 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. 

Beseda o Africe – únor 2019 - 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 – březen 2019 – seznámení se se základy první pomoci hravou formou (ČČK 

Kroměříž) 

Svátek poezie – 12. 3. 2019 - recitační přehlídka žáků s tématem „Slunce zlatá nit“ s účastí žáků 

spřátelené ZŠ 1. Máje Kroměříž 

Noc s Andersenem – 29. 3. 2019 - 19. ročník celorepublikové akce zaměřené na podporu čtenářské 

gramotnosti – téma 70. výročí Nakladatelství Albatros a jeho spisovatelé – účast 12 žáků 

Slunce náš život – 16. 4. 2019 – tradiční výstava výtvarných a literárních děl žáků  

Škola v přírodě – 27. 5. – 31. 5. 2019 - Vizovice – týdenní pobyt zaměřený na podporu 

vzájemných vztahů – „Za sluncem“ 

Oslava letního slunovratu – 13. 6. 2019 na školní zahradě – slavnostní ukončení celoročního 

programu MPP a EVVO s vyhodnocením nejlepších účastníků celoškolní soutěže 

Adopce na dálku – podpora vzdělávání Supriyi Nepál z Nepálu 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče možnost konzultace s metodičkou prevence při řešení výskytu rizikového chování 

v letošním roce nevyužili. Někteří zákonní zástupci se aktivně zapojili do  tvořivých dílen, 

spolupracovali se spolkem Korálky Kroměříž, z. s. 

 
Přehled činnosti metodičky prevence 

 Zpracovala Minimální preventivní program školy pro aktuální školní rok a jeho závěrečné 

hodnocení 

 Zpracovala a aktualizovala přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28. 

Příloha č. 1 – Návykové látky, Příloha č. 4 – Alkohol, Příloha č. 13 - Tabák  

 Koordinovala a kontrolovala naplňování cílů MPP v jednotlivých školních vzdělávacích 

programech 

 Organizovala nebo se podílela na realizaci vybraných školních akcí podporujících MPP 

 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 

 Spolupracovala s výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou Stojanovou a metodičkou EVVO Mgr. 

Yvonou Jedličkovou 

 Monitorovala výskyt a rizika vzniku sociálně patologických jevů ve spolupráci s ostatními 

pedagogy  

 účastnila se pravidelných pracovních setkání školních metodiků prevence v KPPP Zlín, 

pracoviště Kroměříž  

 



 70 

 

 Zúčastnila se DVPP:  

Školní šikana a její řešení ( PaedDr. Martínek, Praha) – 16. 10. 2018 
Současné dítě a kořeny vzniku sociálně patologických jevů (PhDr. Svoboda, Zlín) – 15. 2. 2019 

 Zúčastnila se Celokrajské konference primární prevence na téma: „Dobrý start při přechodu 

žáků na vyšší stupeň vzdělávání“ - 13. 11. 2018 

6. 3.  Environmentální výchova 

Ve školním roce 2018/2019 pokračoval třetím rokem dlouhodobý program Environmentální 

výchovy s motivačním názvem „Cesta za poznáním“. Pětiletý plán je realizován v jednotlivých 

školních letech řadou aktivit. Námětem celoročního programu se stala celoškolní ekologická soutěž 

„Na cestě za sluncem - zanechávám stopy“.  
 

Plán vycházel z dlouhodobých koncepcí školy a její filosofie. Byl úzce propojen s programem 

prevence, dále s projekty, které probíhaly v aktuálním školním roce - „Včelka samotářka“ a 

„Ovoce a zelenina do škol“. Do aktivit Environmentální výchovy jsou zapojováni děti, žáci, 

zákonní zástupci, pedagogové a další zaměstnanci školy. Plán je realizován v součinnosti se 

Školními vzdělávacími programy a RVP pro základní vzdělávání. 

 

Plnění dlouhodobých cílů 

Prioritou Environmentální výchovy v naší škole je ekologizace provozu školy. Zaměřujeme se na 

šetření zdroji a energiemi, třídění a sběr odpadového materiálu. Sběry starého papíru a vršků 

z PET lahví jsou realizovány soutěživou formou ve spolupráci se zákonnými zástupci dvakrát 

ročně. Částka obou sběrů školního roku činila 21.870,-Kč. Z peněžitého obnosu byla zaplacena 

roční platba na adopci Supriy Nepal z Nepálu. Další finanční prostředky slouží zejména k nákupu 

kompenzačních pomůcek pro děti a žáky školy.  

 

Osmým 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. Supriya Nepal v letošním 

školním roce dokončí středoškolské vzdělání, dosáhne 19 let věku. Po dohodě s nadací Mezinárodní 

potřeby bude adopce k 30. 10. 2019 ukončena. Dálková adopce byla pedagogy hodnocena jako 

vhodná forma sociální pomoci, kdy vidíme vývoj dítěte až do dospělosti. Zpětná vazba zde 

funguje prostřednictvím oboustranných dopisů, zásilek. Společně s žáky a jejich rodiči jsme se 

podíleli na osobnostním rozvoji dívky z Nepálu. Během školních let jsme se seznámili s touto 

zajímavou zemí, její filosofií a způsobem života.  

Ve školním roce 2019/2020 požádáme o dálkovou adopci nového dítěte, společně jsme se 

rozhodli, že zvolíme dítě z Indie.  

 

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.  

 

Plnění krátkodobých cílů  

Jednotlivé třídy naplňovaly krátkodobé cíle během školního roku jednoduchými praktickými 

aktivitami. Školní zahrada je třídami pravidelně využívána k pozorování, pobytu v přírodě, 

k praktickým činnostem a  relaxaci. Praktické pracovní dovednosti žáci nacvičují při péči o záhony 

a Bylinkovou skalku. 

 

V průběhu roku ve třídách probíhalo tematické nebo projektové vyučování. Zúčastnili jsme se 

projektu „Sněhuláci pro Afriku“, proběhla zajímavá beseda k tomuto tématu o Africe. Zapojili 

jsme se do projektu „Dnes jím jako Angolan“, ve škole byl realizován angolský den s hudbou, 
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netradičními aktivitami a přípravou jednoduchého pokrmu. V rámci přivítání jara se několik tříd 

zúčastnilo „Dne vody“, tuto akci připravila společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. Žáci se 

seznámili s vodárenskou technikou, připomněli si význam vody. 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 měla název „Slunce 

- náš život“, práce jednotlivých tříd znázorňovaly kapitoly zajímavého projektu „Slunce zlatá nit“.  

 

Žáci základní školy realizovali aktivity v projektech „Podzim“, „Ovoce a zelenina, to je zdraví, to 

je síla“, „Vánoční obchůdek“, „Zdravý den“. Tyto praktické činnosti vedou žáky k zdravému 

životnímu stylu, k osvojení důležitých návyků a dovedností. Žáci procvičují základní sebeobsluhu, 

hygienické návyky, nacvičují spolupráci a sociální chování. V několika lekcích „Zdravý úsměv“, 

se žáci seznamovali a prakticky nacvičovali dentální hygienu. Třídy v ZŠ se pravidelně věnují 

šetření zdroji a energiemi, třídí odpady. V rámci „Dne vody“ probíhalo tematické vyučování 

s důrazem na význam a šetření vody. 

 

V základní škole speciální probíhaly tematické týdny s náměty „Sluníčko nás vítá“, „ Veselé 

zoubky“, „Voda je náš kamarád“, do všech činností se žáci zapojovali podle svých individuálních 

možností s různou mírou dopomoci. Do aktivit se podle svých individuálních možností zapojili i 

těžce postižení žáci, byl využíván multisenzorický přístup a alternativní komunikační systém. 

V projektu „Včelka samotářka“ proběhlo několik zajímavých setkání s náměty „ Jak to chodí u 

čmeláků“, „Hmyzí svátky“ „ Ze života včel“, beseda se včelařem a navštívili jsme Tauferovu 

veterinární školu, kde jsme si prohlédli včelí úly. Druhým rokem jsme společně pečovali o „Hmyzí 

domečky“, které jsou umístěny na školní zahradě, třídy o ně pravidelně pečují a pozorují její 

obyvatele. 

 

V letošním školním roce se konal již desátý ročník akce „Den Země“. „Pozdravíme sluníčko, 

usmějeme se maličko“ to bylo motto celoškolní akce. Pro děti a žáky byly připraveny aktivity 

s tématem Slunce, společně jsme si zacvičili, zatančili. 

 

Tradiční akce Škola v přírodě se konala v areálu Revika Vizovice.  Téma „ Slunce zlatá nit“ 

vhodně doplňovalo celoroční námět. Škola v přírodě byla završením naučených vědomostí, 

dovedností v oblasti poznávání přírody. Také ověřila osvojené sociální návyky, spolupráci a 

kamarádství. 

 

Na školní zahradě byla také v měsíci červnu vyhodnocena celoroční práce jednotlivců i tříd 

v oblasti školních projektů, které úzce spolupracují s oblastí EVVO. Děti a žáci, kteří mají 

soustavný zájem o práci, spolupracují i se svými rodiči při sběrových soutěží, zajímají se o dění ve 

škole, v přírodě byli za svoji aktivní práci odměněni. 
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VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI 

ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

7.1 Akce organizované školou  

 
Celoroční aktivita:  

Dramatizace DS Korálek 

Celoškolní projekty: Ovocňák, Putování se včelkou samotářkou, Jsem Laskavec, Školní sportovní 

olympiáda 

 

Září 2018 

- zahájení vyučování školního roku 2018/2019 

- 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 

- zahájeny doplňkové terapie včetně nové terapie: Perličková koupel 

- zahájen cyklus tělovýchovných hodin na TJ Slavia 

 

Říjen 2018 

- vstupní informační seminář pro studenty  VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- zahájení programu EVVO, Putování se včelkou samotářkou 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 

-      DVPP Šablony pro MŠ a ZŠ I, Čtenářská gramotnost 

 

Listopad 2018 

- zahájení zkoušek divadelního představení „Sedmero krkavců“ 

- muzikoterapie ve třídách 

- dílny pro rodiče a pedagogy 

- praxe studentů 

- Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

- Jsem Laskavec – týdenní celoškolní projekt  

- rozsvěcení vánočního stromku na školní zahradě 

-  DVPP Šablony pro MŠ a ZŠ I, Čtenářská pregramotnost 

 

Prosinec 2018 

- Den otevřených dveří s prodejním jarmarkem 

- zapojení do přehlídky vánočních stromků na výstavišti v Kroměříži 

- Mikulášská nadílka 

- návštěva pediatrů v naší škole 
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-          exkurze výchovné poradkyně s vycházejícími žáky V Odborném učilišti a Základní  

           škole Křenovice a  

- Vánoční obchůdek – projektové vyučování základní školy  

- Obdarovávání u vánočního stromečku 

- vánoční koncert pěveckého souboru VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- premiéra divadelního představení Sedmero krkavců v sále Sokolského domu  

 Kroměříž 

- vánoční besídky ve třídách školy, rozloučení s kalendářním rokem 2018 

- DVPP Šablony pro MŠ a ZŠ I, Čtenářská pregramotnost 

 

Leden 2019 

- Tříkrálové koledování  

- Kouzelník  

- Zdravý úsměv - zubní hygiena pana Forejta 

- Sněhuláci pro Afriku - charitativní akce na podporu vzdělávání dětí v Gambii 

- slavnostní předávání vysvědčení za 1. pololetí, pololetní prázdniny 

 

Únor 2019 

- dílna pro rodiče, pedagogy 

- jarní prázdniny 

- masopustní dílničky 

-  beseda s p. Posoldou- Kola pro Afriku 

- Masopust tradiční akce školy 

- projekt základní školy- Zdravý den  

- Veselé zoubky DM drogerie  

- návštěva divadelního představení Ledové království v ÚSP Barborka Kroměříž 

 

Březen 2019 

- Projektové vyučování základní školy Zdraví 

- projektový týden DM drogerie: Veselé zoubky 

- Svátek poezie – školní kolo 

-           Zimní Olympiáda speciálních škol, Troják 

- Svátek poezie – Okresní kolo v Domě kultury v Kroměříži 

- Vernisáž výtvarných a literárních prací v Domě kultury, téma: Slunce náš život 

- jarní sběr papíru, podpora adoptované dívky z Nepálu 

- Divadélko 1. pomoci  , Zdravotníček 

- Den vody    

-           Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

- Noc s Andersenem 

 

Duben 2019 

- zápis žáků do 1. třídy základní školy 

- plavecké závody Zlín 

- Zdravý úsměv- lekce zubní hygieny pana Forejta 

-    vystoupení žáků DS Korálek - představení  Sedmero krkavců v obci Hoštice               

- Dnes jím jako Angolan 

- exkurze výchovné poradkyně s vycházejícími žáky návštěva sociálně terapeutické 

            dílny Hanáček Kroměříž 

 

Květen 2019 

 -    vystoupení žáků DS Korálek v Městském kulturním středisku Hulín, Přehlídka  

            Hulínské pohádkové jaro    

 -  vystoupení žáků DS Korálek v Domě kultury, Přehlídka Pohádková Kroměříž 
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-     Den Země, sázení hrušně na školní zahradě 

- Abilympiáda v Praze, reprezentace školy 6 žáků  

- Škola v přírodě Revika Vizovice, účast 31 žáků 

- ukončení praxe studentů VOŠPgaS  a SPgŠ Kroměříž  

- prevence v dopravním provozu – návštěva dopravního hřiště 

- zájezd pedagogického sboru, Bratislava ( hrazeno z FKSP) 

 

Červen 2019 

-  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 

-           Loučení se školou – program tříd k ukončení školního roku na školní zahradě 

- slavnostní předání vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019, rozloučení se 6 

            absolventy školy 

- ukončeno plavání, rehabilitační plavání 

- ukončen cyklus tělovýchovných hodin na TJ Slavia 

 

7.2. Účast na kulturních přehlídkách, soutěžích a akcích  

Výtvarné soutěže 

"Namaluj co ti chutná" 

Zdobení stromečku na výstavišti Floria 

"Myslivost a příroda"  - téma - "Zvířecí mláďata" 

"Radost tvořit" - téma "Cesta kolem světa"  

"Nad oblaky aneb každý může být hvězdou" 

V rámci týdne pro rodinu - "Doma si pomáháme"   1. místo -  žákyně ze třídy III.  

                                                                                   2.místo -  ŠD společná práce 

"Co jsem zažil/a s babičkou a s dědečkem"   

"Požární ochrana očima dětí"   

Vernisáž výtvarných a literárních prací: ,,Slunce náš život“ v Domě kultury v Kroměříži 

 

 

Okresní kolo recitační soutěže ,,Svátek poezie“                      

Účast 2 žáků z naší školy, bez umístění 

 

Divadelní Přehlídka Pohádková Kroměříž 

DS Korálek za představení pohádky Sedmero krkavců získal: 

Ocenění souboru za úpravu pohádky, scénu a kostýmy 

Diplom za roli Trpaslíka 

Diplom za roli Marušky 

Diplom za roli Lovce 

Festival dětského divadla - Hulínské pohádkové jaro 

DS Korálek za představení pohádky Sedmero krkavců získal: 

Ocenění za kolektivní herecký výkon 

Ocenění za herecký výkon – role Trpaslíka 

Divadelní představení v obci Hoštice 
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Dovednostní soutěže 
Abilympiáda Praha  

puzzle – mladší kategorie – 1.místo + čestné uznání 

keramika –  starší kategorie – 1. místo  

lego –          mladší kategorie – 2. místo 

lego –          starší kategorie – 3. místo 

malování  – starší kategorie – 2. místo 

 

Nesoutěžní akce 
Veselé zoubky DM drogerie 

Dnes jím jako Angolan 

Beseda s knihovnicí o pohádce Sedmero krkavců 

Kola pro Afriku – poděkování za zapojení 

ČSČK – program Nauč se první pomoci: Mladší žáci – osvědčení 

          : Starší žáci – osvědčení 

 
 

7.3. Sportovní soutěže 

10. krajská olympiádě speciálních škol v Uherském Hradišti 14. září 2018 

 

Zlato  

běh na 60m mladší žákyně 

hod míčkem – mladší žákyně 

skok do dálky – mladší žákyně 

běh na 60m mladší žáci 

ok do dálky – starší žákyně 

hod míčkem 

 

Stříbro 

běh na 60m předžáci 

hod míčkem – předžáci 

běh na 60m – mladší žákyně 

skok do dálky – mladší žákyně 

hod míčkem – mladší žákyně 

skok do dálky – mladší žáci 

běh na 60m – starší žákyně 

hod míčkem – starší žáci 

hod míčkem – dorostenky 

 

Bronz 

běh na 60m – mladší žákyně 

hod míčkem – mladší žákyně 

běh na 60m – mladší žáci 

skok do dálky – mladší žáci 

běh na 60m – starší žáci 

skok do dálky – starší žáci 

běh na 60m – dorostenky 
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XVI. ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků ve Zlíně 3. dubna 2019 

Zlato  

50m znak 

50m prsa 

 

Stříbro 

25m volný způsob 

 

Zimní olympiáda speciálních škol na Trojáku 

Reprezentovali: 

100 m běh na lyžích 

slalom na lyžích 

jízda s asistentem na monolyži 

jízda s asistentem na monolyži 

 

Emil - Open  

8. ročník letních evropských her handicapované mládeže Brno  12. – 16. června 2019 

Zlato:    

běh na 400m 

běh na 100m 

skok do dálky 

hod do dálky míčkem  

běh na 100m  

 

Stříbro:   

hod do dálky míčkem 

hod do dálky míčkem 

běh na 100m 

hod do dálky míčkem 

běh na 100 m 

hod do dálky míčkem 

 

Bronz:   

skok do dálky 

běh na 100m 
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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 

 

 

7.5  Spolupráce se spolkem Korálky Kroměříž, z.s. 

 

Doprava dětí a žáků do školy je prioritou spolupráce spolku Korálky Kroměříž, z.s se Základní školou a 

Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury. Službu využívalo v letošním školním roce 17 žáků z  obcí 

regionu Kroměříž: Chropyně, Kyselovice, Hulín, Chrášťany, Kostelec u Holešova, Roštění a Holešov. 

K zajištění dopravy slouží auto Fiat Ducato, které je majetkem spolku. 

 

Škola pomáhá spolku Korálky během roku v období vánočních a jarních akcí. Jsou to vánoční dílny 

spojené s Dnem otevřených dveří a velikonoční dílny spojené s Vernisáží výtvarných a literárních 

prací. Veškerý výtěžek, který je získán prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů, jde na konto spolku 

Korálky Kroměříž, z.s., které tyto finanční prostředky použije pro potřeby dětí a žáků školy.  Na konto 

spolku putují peníze ze sběrů papírů a vršků (jarní, podzimní sběr). Výtěžek za sběr poukazuje spolek 

Korálky na konto adopce na dálku. Osm let bylo podporováno studium holčičky Supriye z Nepálu. 

 

Spolek Korálky Kroměříž, z.s. zabezpečil dopravu dětí a žáků na: 

- pravidelná rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži 

- Zimní olympiádu speciálních škol na Trojáku 

- Abilympiádu v Praze 

- dopravu kulis divadelního souboru Korálek na kulturní představení pro děti a žáky v Domě 

kultury v Kroměříži, v Hulíně, v Honěticích 

- 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 materiálu pro vánoční a velikonoční dílny 

- nákup občerstvení pro děti na vernisáž výtvarných prací 

- nákup občerstvení a odměn pro děti a žáky školy za účast v různých soutěžích, za sportovní 

úspěchy 

 

Na základě projektu Nadace ČEZ byla spolku Korálky Kroměříž, z.s. poskytnuta částka 49 500,-Kč, 

která je využita na postupné vybavení multifunkční místnosti Snooezelen novým vodním vakem, 

klimatizací a zvukotěsnými dveřmi. 
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7. 6 Spolupráce s pověřencem pro ochranu osobních údajů 

 

K 1. 3. 2018 byla ve škole zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec 

monitoruje soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením a dalšími předpisy. V letošním 

školním roce proběhla aktualizace záznamů o činnostech zpracování a nabytím platnosti zákona č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů byly provedeny aktualizace i některých vnitřních 

směrnic školy. Pověřenec poskytuje informace a poradenství správci a zaměstnancům školy, kteří 

se na zpracování podílejí. Pověřenec spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

Pověřenec se  23. 1 a 19. 6. 2019 zúčastnil workshopů pro pověřence pro OOÚ příspěvkových 

organizací Zlínského kraje. Obsahem workshopů byla aktuální problematika v oblasti zpracování a 

ochrany osobních údajů v návaznosti na změny v legislativě, praktické příklady a poznatky 

z aktuální praxe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/39.htm
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VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ 

ČINNOSTI ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

 

Inspekční činnost  ČŠI ve školním roce 2018/2019 nebyla na škole  uskutečněna.   

 

 

 

 

IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

1.  Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018  

       v  Kč     

neinvestiční: schválený rozpočet 

upravený rozpočet 

k 31.12. 

Platy  15 848 280,00 16 338 814,00 

Ostatní osobní náklady  163 350,00 157 920,00 

ONIV přímé 6 076 402,00 6 264 269,00 

ONIV provozní 1 924 000,00 1 937 000,00 

NIV ostatní 0,00 133 059,20 

Celkem 24 012 032,00 24 831 062,20 

 

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: 400 000,00 400 000,00 

 

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0256/Z10/17 ze dne 18. 12. 2017 byl v rámci rozpočtu 

Zlínského kraje na rok 2018 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 1 924 000,00.   

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0382/Z13/18 ze dne 25. 06. 2018 byl vzat na vědomí 

závazný objem prostředků na platy ve výši Kč 15 848 280,00, OON ve výši Kč 163 350,00 a ONIV 

přímé ve výši Kč 6 076 402,00. 

 

Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč 2 010 000,00 byla organizací použita a čerpána 

ve schválené výši. 
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Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 

 
 

 

Mimorozpočtové zdroje 

 přijaté finanční dary ve výši Kč 21 588,00. 

 

 

 

 

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. 12.2017

Upravený rozpočet 

2018

Skutečnost 

k 31. 12.2018

% plnění rozpočtu 

2018

% nárůstu

2018/2017

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 20 051,59 22 832,96 22 846,33 100,06 13,94

Z toho:

Mzdové prostředky 14 426,49 16 513,73 16 502,80 99,93 14,39

501. Platy zaměstnanců 14 243,95 16 338,81 16 339,78 100,01 14,71

502. Ostatní platby za provedenou práci 182,55 174,92 163,02 93,20 -10,70

Zákonné pojištění a FKSP 5 147,54 5 909,39 5 908,32 99,98 14,78

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 4 861,28 5 584,07 5 579,67 99,92 14,78

5342     FKSP 286,26 325,32 328,64 101,02 14,80
Ostatní přímé náklady 477,56 409,84 435,21 106,19 -8,87
z toho:
          5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 3,24 4,00 4,28 107,09 32,33
          5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 32,36 51,85 26,55 51,21 -17,95
          5137    DDHM učební pomůcky 151,80 71,06 77,97 109,73 -48,63
          5167    Služby školení a vzdělávání 110,24 81,30 116,71 143,56 5,87
          5173    Cestovné, cest.náhrady 46,55 55,00 35,92 65,31 -22,83

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 2 154,80 2 221,10 2 263,79 101,92 5,06

Z toho:
5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 266,54 104,10 226,14 217,24 -15,16
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 163,92 160,00 182,33 113,95 11,23
515.      Nákup vody,paliv,energie celkem 368,84 548,00 357,55 65,25 -3,06
5164,5  Nájemné, nájem za půdu 188,92 217,00 198,90 91,66 5,28
516.      Ostatní služby 388,40 238,00 406,60 170,84 4,69
z toho: úklid a údržba 11,90 0,00 0,00
             údržba SW 98,81 60,00 149,34
5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 229,22 400,00 364,02 91,01 58,81
9551    Odpisy majetku 306,70 314,00 314,96 100,31 2,69

NÁKLADY CELKEM    22 206,40 25 054,06 25 110,12 100,22 13,08

z toho: NIV ESF

(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 120,87 133,06 125,50  
 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 představovaly částku Kč 

25 110 115,02 a byly rovnoměrně čerpány.  

 

Z hlediska čerpání rozpočtu došlo k nárůstu především u následujících položek: 

501. platy zaměstnanců, 5342 FKSP, 5135 učebnice, školní potřeby zdarma, 5137 DDHM učební 

pomůcky, 5167 služby školení a vzdělávání, 5137 DDHM, 513. materiál, materiál na  opravy, 

516. ostatní služby, 9551 odpisy.  

 

Stanovisko odboru:  
Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu byly 

použity na stanovený účel. 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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Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání 

plánované výše:  

502. OON, 503. povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 5136 knihy, učební pomůcky, 

5173 cestovné, 515. nákup vody, paliv, energie, 5164,5 nájemné, nájem za půdu, 5171 opravy 

a udržování. 

 

Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,01% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly 

čerpány ve výši 93,20% upraveného rozpočtu.  

 

Oproti roku 2017 (Kč 22 206 395,49) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 2 903 719,53, tj. o 13,08%. 
 
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2017

Upravený rozpočet 

2018

Skutečnost 

k 31. 12.2018

% plnění rozpočtu 

2018

% nárůstu

2018/2017

22 230,90 25 054,06 25 141,15 100,35 13,09

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 137,36 165,00 186,30 112,91 35,63

z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 5,42 0,00 4,59 -15,44
             fond odměn 0,00 0,00 0,00
             rezervní fond 70,83 0,00 16,88 -76,17
             fond investic 61,11 165,00 164,84 99,90 169,76
Ostatní výnosy z činnosti 87,93 0,00 59,76 -32,03

0,00 0,00 0,00

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 21 962,92 24 834,06 24 827,29 99,97 13,04

              prostředky SR* 20 030,43 22 821,06 22 813,50 99,97 13,89

              prostředky ÚSC** 1 928,70 2 010,00 2 010,00 100,00 4,22

VÝNOSY CELKEM

 
 
 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč 

25 141 153,00, z toho výnosy z transferů – prostředky státního rozpočtu činily Kč 22 813 499,00, 

prostředky ÚSC činily Kč 2 010 000,00 a časové rozlišení investičního transferu bylo ve výši Kč 

3 792,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč 67 800,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu 

také fondy ve výši Kč 186 300,00 (fond kulturních a sociálních potřeb v částce Kč 4 585,00, fond 

investic ve výši Kč 164 839,00 a zapojení peněžních darů do výnosů v částce Kč 16 876,00). 

Ostatní výnosy byly v částce Kč 59 762,00.  

 

Výnosy byly plněny na 100,35%, tj. o Kč 87 090,80 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 2018 v částce Kč 183 085,39. 

 

 

Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2018 – náklady na projekt UZ 

33063 v částce Kč 246 361,00.  
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury doplňkovou činnost neprovozuje. 
 
 

 

 

 

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 

Výsledek hospodaření za rok 2018 vykazuje organizace ve výši Kč 31 037,98, z toho z hlavní 

činnosti Kč 31 037,98 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 2018, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: 

 

 Kč              0,00 do fondu odměn; 

 Kč    31 037,98 do rezervního fondu. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stanovisko odboru:  

Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 31 037,98, 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   31 037,98  do rezervního fondu. 

 

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 55 545,13, 

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 31 037,98. 
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5. Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

 

(v Kč)

Stav k 31. 12. 2017 Tvorba v r. 2018 Čerpání v r. 2018 Stav k 31.12.2018

Fond odměn 149,59 0,00 0,00 149,59

FKSP 234 595,84 328 643,74 241 740,00 321 499,58

Fond investic 813 653,70 314 958,00 653 331,00 475 280,70

Rezervní fond (413) 0,00 24 507,15 0,00 24 507,15

Rezervní fond (414) 48 176,10 21 588,00 16 876,00 52 888,10

Tvorba a čerpání fondů v roce 2018

 

 

 

 

6.  Přehled pohledávek a závazků organizace 

Stav pohledávek příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 byl Kč 365 261,00.  

Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky.  

V roce 2018 nebyly vyřazeny nedobytné pohledávky. 

 

Stav závazků organizace k 31. 12. 2018 představoval celkovou částku Kč 3 306 176,95 a všechny 

byly ve lhůtě splatnosti 

 

 

 

Stanovisko odboru: 

Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2018. 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.  

Na základě usnesení ZZK č. 0256/Z10/17 ze dne 18. 12. 2017 byly odvedeny prostředky FI 

do rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč 400 000,00. K 31. 12. 2018 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 2019. 
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7.  Základní ekonomické ukazatele 

Neinvestiční náklady na žáka           

Rok 2017

přímé provozní

Celkové náklady 22 206,39 20 030,94 2 175,45 76,00 263 565,00 28 624,34

Pokryto dotací 21 959,13 20 030,43 1 928,70 76,00 263 558,29 25 377,63

Kryto vlastními výnosy 247,26 0,51 246,75 76,00 6,71 3 246,71

Rok 2018

přímé provozní

Celkové náklady 25 110,12 1,13 2 903,73 22 821,80 1,14 2 790,86 2 288,32 1,05 112,87 79,00 288 883,54 28 966,08

Pokryto dotací 24 823,50 1,13 2 864,37 22 813,50 1,14 2 783,07 2 010,00 1,04 81,30 79,00 288 778,48 25 443,04

Kryto vlastními výnosy 286,62 1,16 39,36 8,30 16,27 7,79 278,32 1,13 31,57 79,00 105,06 3 523,04

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
Sumář

náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

 

V roce 2018 došlo oproti roku 2017 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. 2018 organizace použila 

při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů 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. 2018 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 2018 

 

 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. 
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 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. 2018 organizace použila při 

roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní i pasivní. 

 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2018 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. 

 

 Vyjádření ředitele organizace: 

V návaznosti na vyhodnocení: 

- vybraných oblastí řízení, 

- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky organizace k 31. 12. 2018 

ředitel příspěvkové organizace doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace  

k 31. 12. 2018 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 13. 5. 2019. 

 

 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. 

2018, 

 

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. 2018 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 13. 5. 

2019. 

 

 

ZÁVĚR  

 

V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, 

aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k  31. 12. 2018 ve výši Kč 31 037,98 byl, 

v případě schválení závěrky, převeden do rezervního fondu ve výši Kč 31 037,98. 

 

 

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. 0063/R04/19 ze dne 28. 1. 2019. 
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X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROGRAMŮ 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 škola vstoupila do rozvojového programu MŠMT pro vybavení 

školských poradenských zařízení  diagnostickými nástroji. 

Speciálně pedagogické centrum tak získalo diagnostické nástroje v celkové hodnotě 58 100 

Kč. 
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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.  

Aktivita naplněna ve školním roce 2017/2018 

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 pregramotnosti. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu 

DVPP akreditovaného v systému DVPP.  

V tomto školním roce byla aktivita naplněna 

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. 

Aktivita naplněna ve školním roce 2017/2018 

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 naplněna. 

 

 

Projekt byl ukončen k 28. 2. 2019 Závěrečnou zprávou o realizaci. 

Všechny aktivity byly naplněny a byly vyčerpány finanční prostředky vztahující se 

k jednotlivým aktivitám ve výši 332 648 Kč,- Kč. 

 

 

 

 

 

Centra kolegiální podpory 
 

Již druhým rokem je naše škola zapojena do 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 školách i základních školách 

speciálních.  

 

V letošním školním roce se do setkávání CKP organizované na naší škole zapojilo třináct  pedagogů 

ze základních škol okresu Kroměříž a Přerov. Hlavním tématem bylo představení jednotlivých 

aplikací iPadu. Účastnice si tyto aplikace prakticky vyzkoušely, také jim  byly předány konkrétní 

typy na využití ve vyučování. 
Pro vedoucí center byly uspořádány dvě konference s metodiky a realizační týmem, které byly  

zaměřeny na další organizaci a náplň projektu. 

 

 

Centra kolegiální podpory (CKP) v rámci SPC zahájila svou činnost 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 poradcem školy, 

sestavuje harmonogram a program jednotlivých setkáních. K prezentacím jsou osloveni kolegové 

nejen ze ŠPZ, ale i jiných institucí jako na např. OSPOD.  Školní rok 2018/2019 byl  věnován 

zejména asistentům pedagoga a program se aktuálně upravoval dle jejich požadavků.    

Závěr setkání je pravidelně ponechán podnětné diskuzi  a vzájemné konzultaci (žádoucí je, aby 

každý zapojený pedagog navštívil CKP minimálně 10x a získala tak „Osvědčení o absolvování 

dlouhodobé podpory v oblasti společného vzdělávání“) 
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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 

- 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 

- Barum Otrokovice 

- Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 

 -     WESTech solutions s.r.o. 

 -     Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

-      Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 

-      Černí koně – pan Tomáš Pouch 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

 

 

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 2018/2019:  

 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 11 684 km. 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. Uskutečnila se řada pracovních 

setkání s pracovníky jiných SPC. 

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. 

V březnu 2019 byla podána žádost na IROP – Stavební úpravy a přístavba školy části budov B a C 

– Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury. Předcházela tomu řada jednání a 

pracovních setkání s architektem, administrátorem projektu, ale i pracovníky KÚ Zlín. Celková 

hodnota rekonstrukce se pohybuje okolo 40 mil. Kč. 

 

Z rozpočtu školy byla vyčištěna fasáda školy (odmechování omítky) a pořízeny učební a 

kompenzační pomůcky do tříd. Funkčním nábytkem včetně výškově stavitelných lavic a židlí  jsou 

vybaveny všechny třídy. Z rozpočtu školy byl pořízen nábytek do třídy VI. ZŠ a knihovna ve 

společných prostorách školy, včetně sedacích kostek. 

Z investičního fondu byly čerpány finance na úhrady územního povolení, stavebního povolení, 

zpracování projektu a zpracování a podání žádosti na IROP (rekonstrukce budovy).  

 

Je stále, dle potřeb, doplňován 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 a  rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální. 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, perličková koupel. 

Ve škole pracuje Divadelní soubor Korálek, který je přínosem pro výchovu žáků, ale rovněž 

významně zviditelňuje a reprezentuje celou školu.  
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Funkční a z dlouhodobého hlediska velmi významná je trvalá spolupráce se spolkem Korálky 

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.  

 

Na škole pracuje zaměstnanec na pozici pověřence GDPR, kterému se snížil pracovní úvazek na 0,2  

Pracovní pozice na škole vznikla od  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. 

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 12/2018 řeší 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“ 
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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)  

-  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)  

.       

  

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 rekonstrukce   

- na základě posouzení (IROP) uskutečňovat další kroky 

 

 

ÚKOL č.2 
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. 3 
Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání nejen začínajících 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 II – oblast DVPP 

 

Úkol č.4 
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 – (škola, SPC) 
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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:  

čtenářská a matematická gramotnost 

metoda Snoezelen, osobnostní rozvoj pedagoga 

vzdělávání žáků s autismem a žáků s poruchou autistického spektra 

muzikoterapie 

zdravotní a rehabilitační výchova 

ICT 
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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:        18. 9. 2019 

 

Výroční zpráva byla předána k připomínkování pracovníkům školy:  18. 9. 2019 

Výroční zpráva byla předána radě školy k posouzení:    27. 9. 2019 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne:    4. 10. 2019 

 

 

V Kroměříži dne  4. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Kočí            Mgr. Ivana Baštincová       Mgr. Jitka Jarmarová 

  ředitelka školy             zástupkyně ředitelky        zástupkyně ředitelky 

 

 

 

 

 

 

 


