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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 

2019/2020 

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 

 

 

 

 

 

66 žáků 

108 020 860 

Mateřská škola  12 dětí 
12 dětí 

110 022 807 

Školní družina   45 účastníků 
      43 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 
70 stravujících 

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 dvě 

učitelky a sdílený asistent pedagoga 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      

forma vzdělávání: denní                        délka vzdělávání: 9 roků 0 měsíců 

 

 

 

Vzdělávací programy školy vyučované v roce 2019/2020 

 
Vzdělávací program Číslo jednací vzdělávacího 

programu 

Školní rok 2019/2020 

v ročnících                        žáků     

Základní škola speciální 

Školní vzdělávací program Základní 

školy speciální „Duhová pastelka“– 

díl I. č.j. zsmskm /1481/2018  

1.r- 10-r. 29 

Základní škola speciální 

 

Školní vzdělávací program Základní 

školy speciální „Duhová pastelka“– 

díl II. č.j. zsmskm/1482/2018  

 

 

1.- 10. roč. 

 

25 

Základní škola 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání  Korálek ke 

korálku č.j. zsmskm /1287/2018 

 

1.- 9.r. 12 

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 

 

- 43 
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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 dítěte/žáka a vytváření 

podmínek pro uplatňování jeho 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 

              7 speciální pedagog  

              1 psycholog   

0, 4 psycholog   

0, 7 sociální pracovnice 

9, 1 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 - boční   

 vchod) 

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

jiné).  

 

 

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 2019/2020 

 počet 

mateřské školy 80 

mateřské školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 51 

přípravné třídy ZŠ 1 

základní školy 263 

základní  školy/třídy podle §16, odst.9 ŠZ 277 

přípravné stupně ZŠ spec. 7 

střední školy, střední odborná učiliště, VOŠ 87 

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

108 

rodiny, školsky nezařazení  

intervence do 2 let 0 

v předškolním věku 8 

vzdělávaní podle § 42 ŠZ 4 

ostatní 6 

CELKEM 891 

 

3.5.1  Přehled nově evidovaných klientů podle druhu zdravotního postižení, školského   

  zařazení a školsky nezařazených ( viz. pozn.) 

    

 I (2) * PŠV** § 42 MŠ MŠ/třídy  
 

podle §16, 

odst. 9 ŠZ   

ZŠ ZŠ/třídy 

 

podle§16, 

odst. 9 ŠZ     

SŠ, 

SOU  

SŠ, OU, 

PrŠ/třídy 

podle§16, 

odst. 9 ŠZ 

Zdravotní postižení    

mentální postižení - 3 - 3 9 20 7 - - 

sluchové postižení - - - - - - - - - 

zrakové postižení - - - - - - - - - 

vady řeči - - - - - - - - - 

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

učení 
- - - - - - - - - 

s vývojovými poruchami 

chování 
- - - - - - - - - 

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

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

- 3 - 6 - - - - - 

autismus a PAS - - - 3 1 6 1 5 - 

celkem - 10 - 17 3 31 10 5 - 

 Přehled celkem: 76 

 
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 2019/2020 

 

Archivace klientů SPC  Počet 30. 6. 2019 30. 6. 2020 Převedeno do 

archívu celkem: 

archív  913 1017 0 
 

Ukončení péče na žádost zákonných zástupců z  důvodu: 

-   změna trvalého bydliště             3   

-   přeřazení do péče jiného školního poradenského zařízení (SPC, PPP)       17   

-   dovršení 26 let věku klienta             82 

- úmrtí                2  

 

 

3.5.3 Celkový počet evidovaných klientů k 30. 6. 2020 

 

Evidence klientů SPC na obou pracovištích 

řádná evidence na pracovišti Kroměříž 1120 

řádná evidence na pracovišti Valašské Meziříčí   423 

CELKEM 1543 

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 5 

sluchové postižení 0 

zrakové postižení 0 

vady řeči 2 

tělesné postižení 6 

s více vadami 17 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
23 

autismus a PAS 11 

celkem 64 

 

           ZÁKLADNÍ   ŠKOLY   

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 60 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči 2 

tělesné postižení 22 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 3 
s více vadami 38 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
7 

autismus a PAS 112 

celkem  244 
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           STŘEDNÍ  ŠKOLY   

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 17 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči - 

tělesné postižení 12 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 1 
s více vadami 13 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
5 

autismus a PAS 43 

celkem  91 

 

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

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

 

celkem 399 

 

 
 

 

 

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 3 

sluchové postižení 0 

zrakové postižení 0 

vady řeči 3 

tělesné postižení 9 

s více vadami 14 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
19 

autismus a PAS 13 

celkem  61 
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ZÁKLADNÍ    ŠKOLY  

  

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení 46 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči 1 

tělesné postižení 17 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 1 
s více vadami 28 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
1 

autismus a PAS 87 

celkem  181 

 

         

           STŘEDNÍ    ŠKOLY  

 

zdravotní postižení   počet 

mentální postižení - 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči - 

tělesné postižení 7 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 1 
s více vadami 2 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého charakteru 
- 

autismus a PAS 14 

celkem  24 

 

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

regionů: Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko, Vsetínsko a jiné 

 

celkem  266 
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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,  
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- narušené komunikační schopnosti a stimulaci mluvené řeči, 

- alternativní a augmentativní komunikaci jako náhradu mluvené řeči, 

- využívání obrázkového systému piktogramy a VOKS, 

- bazální stimulace, 

 

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 
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- 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 s pedagogy a asistenty pedagoga. 

 

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 3586 

 v tom ambulantně 2642 

v terénu 944 

 

Komplexní diagnostika 

Celkem 63 

 

Psychologická  diagnostika 

Celkem  146 

v tom  ambulantně 128 

v terénu 18 

 

Psychologická  intervence 

Celkem  101 

v tom  ambulantně 71 

v terénu 30 
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Speciálně pedagogická diagnostika 

Celkem 204 

 v tom ambulantně 154 

v terénu 50 

 

Speciálně pedagogická  intervence 

Celkem 229 

v tom  ambulantně 85 

v terénu 144 

 

Péče sociálního pracovníka 

Celkem 21 

v tom  ambulantně 21 

v terénu - 

 

Zprávy a doporučení pro vzdělávací/výchovná opatření 

Celkem  1042 

 

Služby pedagogickým pracovníků   

Celkem  1879 

v tom                               metodická podpora ŠPZ (PO) 

 

 

  

 

 

  

ambulantně - 

v terénu - 

jiné metodické konzultace a služby 

 

 ambulantně 1429 

 v terénu 450 

 

Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 

Celkem  2253 

v tom individuální 
 

 

  

 

 

  

ambulantně 2145 

v terénu 108 

       skupinové 

 

 ambulantně - 

 v terénu - 

 

3.7.5 Údaje o počtech klientů, kterým bylo vydáno Doporučení ŠPZ pro vzdělávání dětí/žáků 

 s SVP ve škole s převažujícím 2. - 5. stupněm PO dle druhu zdravotního postižení   

 Stupeň PO 

 2 3 4 5 celkem 

Zdravotní postižení    

mentální postižení 1 215 67 2 285 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči - 6 1 - 7 

tělesné postižení 7 34 8 - 49 
s vývojovými poruchami učení - - - - - 
s vývojovými poruchami 1 5  - - 6 
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chování 

s více vadami - 60 165 66 291 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

10 22 3 - 35 

autismus a PAS 14 176 16 - 206 

celkem   

33 

 

518 

 

260 

 

68 

 

879 

 

 

3.7.6   Údaje o počtech klientů, kterým byl vydán  Odklad povinné školní docházky  pro 

 školní rok  2020/2021 

Zdravotní postižení    

mentální postižení 13 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči 1 

tělesné postižení 3 
s vývojovými poruchami učení - 
s vývojovými poruchami chování 1 

s více vadami 11 
SVP vyplývající ze zdr. stavu krátkodobého/dlouhodobého charakteru 3 

autismus a PAS 4 

celkem  36 
Pozn: * povinná školní docházka 

 

3.7.7   Údaje o počtech klientů, kterým bylo vydáno Doporučení k uzpůsobení  podmínek 

pro konání maturitní zkoušky 

Zdravotní postižení    

mentální postižení - 

sluchové postižení - 

zrakové postižení - 

vady řeči - 

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

s více vadami - 
SVP vyplývající ze zdr. stavu krátkodobého/dlouhodobého charakteru - 

autismus a PAS 9 

celkem  14 

 

3.7.8  Údaje o počtu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením - § 42 ŠZ 
  

 

 

 

rok PŠD* 

 

druh zdravotního postižení              

 

platnost do 

 

1 1. souběžné postižení více vadami 

(tělesné postižení,  vada řeči, hluboká ment. retardace)  

31.8.2021 

2 3. souběžné postižení více vadami 

(tělesné postižení,  hluboká ment. retardace)   

31.8.2020 
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3 6. souběžné postižení více vadami 

(tělesné postižení, hluboká ment. retardace)    

31.8.2023 

3 7. souběžné postižení více vadami 

(tělesné postižení,vada řeči,zrakové postižení, hluboká 

ment. retardace)    

31.8.2022 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče je zaměřena 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.  
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3.8.1 Přehled dětí/žáků s SVP zařazených do pravidelné individuální speciální 

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

 nezařazených (viz *, ** pozn ) 

 

Zdravotní postižení   školsky  * 

nezařazení 

MŠ ZŠ SŠ celkem 

mentální postižení - 3 1 - 4 

sluchové postižení - - - - - 

zrakové postižení - - - - - 

vady řeči - - - - 2 

tělesné postižení - 2 - - 2 
s vývojovými poruchami 

učení 
- - - - - 

s vývojovými poruchami 

chování 
- 1 - - - 

s více vadami - 5 2 - 4 
SVP vyplývající ze zdr. stavu 

krátkodobého/dlouhodobého 

charakteru 

-  

        3 

- - 4 

autismus a PAS - 5 5 - 10 

jiné ** - - - - - 

celkem 0 19 8 0 27 

 přehled celkem 27   
Pozn. *  MŠ a rodiny, školsky nezařazení (včasná intervence, předškolní věk, § 42) 

** bez zdravotního postižení 

 

3. 9  Další vzdělávání pracovníků SPC 2019/2020 

Veškeré vzdělávací akce, spolupráce s dalšími institucemi, pracovní setkání, akce, workshopy a 

projekty byly od 13.3 2020 z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 

zrušeny a po rozvolňování značně omezeny.   

Datum Název semináře 

Pořádající 

organizace 
Účast 

pracovníka 
Místo konání 

27.-29.9. 

2019 

 Kurz : KBT                                      

(Kognitivně behaviorální terapie) 

Odyssea,  

Žďár nad Sázavou 
1 psycholog 

7.10.2019 
Podpora zapojení žáků s PAS v kolektivu 

školní třídy 
NÚV Praha 1 spec. pedagog 

14.10.2019 Novinky ve školské legislativě  NÚV Praha  1 spec. pedagog 

21.10.2019 

Překonávání obtíží při začlenění žáka 

s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování 

klimatu třídy 

Nautis Praha 1 spec. pedagog 
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22.10.2019 
Screening PAS pomocí nástrojů ČÁST a 

CARS  
NÚV Praha  1 spec. pedagog 

22.- 24.11.  

2019 

 Kurz : KBT                                      

(Kognitivně behaviorální terapie) 

Odyssea,  

Žďár nad Sázavou 1 psycholog 

21.11.2019 

Metodické informace ke konání přijímacího 

řízení uchazečů se SVP do 1. ročníku 

středního vzdělávání 

NÚV Praha  1 spec. pedagog 

22.11.2019 
Vývojová diagnostika dětí 

s kombinovaným postižením – I. 
NÚV Praha  1 spec. pedagog 

26.11.2019 
Kurz „Svéprávnost a opatrovnictví v novém 

právním rámci“ 

Quip, z.ú.Unie 

neslyšících 

Olomouc 

1 soc.pracovník 

24.- 28.16.  

2020 

 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, 

teoretické a praktické zkušenosti. V letošním školním roce jsme se zaměřili nejen na oblast PAS a 

následné konzultace, ale také na diagnostiku dětí/ žáků s SVP a  zpracování Doporučení, a to nejen se 

začínajícími pracovníky. Nedílnou součástí jsou intervize, vzájemné konzultace k závěrům zpráv, 

doporučením ke vzdělávání a aktuálnímu řešení kazuistik. 

  

Datum Název semináře 
 Místo 

konání 
Počet hodin 

9.9.2019 Diagnostika PAS, seznámení s výchovně 

vzdělávacím procesem u dětí s PAS 

v MŠ a ZŠ 1.stupně 

SPC 

Kroměříž 4 

11.9.2019 Diagnostika dítěte se SVP v raném věku se 

zaměřením na speciálně pedagogickou 

diagnostiku 

SPC 

Kroměříž 4 

17.9.2019 Diagnostika a výchovně vzdělávací 

proces u žáků se SMR a TMR, průběh 

vyšetření a zpracování Doporučení 

SPC 

Kroměříž 4 

20.11.2019 Problematika PAS na 2.stupni ZŠ a u 

žáků na SŠ“ 

SPC 

Kroměříž 
4 
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3. 10   Spolupráce s dalšími institucemi, pracovní setkání, akce,  

   workshopy a projekty ve školním roce 2019/2020 

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 2019/2020 byla zrealizována praxe 1 studentky  PdF UP Olomouc - oboru 

speciální pedagogiky pro učitele  

Termín Název akce 
Pořádající 

organizace 
Místo konání 

17.9.2019 
„ Malujeme bez hranic“  

( pracovník  SPC – člen komise) 
MŠ, ZŠ a PrŠ Brno       Brno 

25.9.2019 

Pracovní setkání s organizací MADIO, s.r.o ( 

Gabrielou Šustkovou) k obsahu a cílům 

semináře pro PS RP   

 projekt 

(MAP II Kroměříž) 
Zlín 

23.9.2019 

Seminář s Bc. Štrobem  - aktualizace 

programu Didanet 
 

SPC Kroměříž Kroměříž 

26.9.2019 
Setkání účastníků projektu CKP 

PdF UP Olomouc     ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

14.10.2019 
Sociální rehabilitace Zahrada – „Týdny 

duševního zdraví“  v knihovně Kroměřížska 
Charita Kroměříž Kroměříž 

16.10. 2019 
Transformace sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižení ve Zlínském kraji 

Sociální služby města 

Kroměříž 
Kroměříž 

16.10. 2019 Jednání vedoucích SPC NÚV Praha 

ZŠ pro žáky 

s poruchami 

zraku, Praha 

23.10.2019 

Porada výchovných poradců základních škol a 

zástupců neúplných základních škol Zlínského 

kraje 

KPPP Zlín KPPP Zlín 

24.10.   2019 
Konference                             „METODICKÁ 

PODPORA SÍTĚ INKLUZIVNÍCH ŠKOL“ 
PdF UP     Olomouc 

14.-15.11.   

2019 
Setkání   pracovních skupin Rovné příležitosti 

a financování      

 projekt 

(MAP II Kroměříž) 
 Světlov 

20.11.2019 Setkání účastníků projektu CKP 
PdF UP Olomouc     ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

20.11.2019 
Diseminace Jednotných pravidel činností ŠPZ 

ve Zlíně 

NÚV Praha  (projekt 

KIPR) 
Zlín 

20.- 21.1. 2020 Pracovní setkání a závěrečná konference 

projektu KIPR 

NÚV Praha  (projekt 

KIPR) 
Zlín 
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22.1.2020 Setkání účastníků projektu CKP 
PdF UP Olomouc     ( 

projekt APIV)    
Kroměříž 

28.1.2020 Porada ve vedoucích SPC v Praze MŠMT Praha 

ZŠ pro žáky 

s poruchami 

zraku, Praha 

7.2.2020 
Pracovní setkání s PhDr. Alexandrou Švecovou, 

klinický psycholog Vsetín 
SPC Kroměříž Vsetín 

20.2.2020 

-   „Spolupráce Pracovní setkání SPC s klinickým 

psychologem se zaměřením na PAS“  

 

SPC Kroměříž Kroměříž 

9.3.2020 - Seminář: NajNajděte klíč ke svému potenciálu 
Projekt               

(MAP II Kroměříž) 
MěÚ Hulín 

29.6.2020 Pracovní setkání ve Zlíně k obsahu a cílům 

semináře pro PS RP   

 projekt 

(MAP II Kroměříž) 
Kroměříž 

 

 

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: 

 

23. - 24. 10. 2019 

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

- Práce v sekcích 

- Psychiatrická onemocnění a jejich výskyt v dětském věku 

- Setkání autorů katalogů 

- Zpráva o činnosti AP SPC 

- Prezentace aktuální verze Katalogu podpůrných opatření 

- Vystoupení zástupců MŠMT ČR 
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IV. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
4.1. Informace o pedagogických pracovnících školy 
 

a) Celkový počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2019/2020 
 

Mateřská škola 
 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 3 2,4875 3 2,6575 

Externí pracovníci - - - - 

 

Základní škola 
 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 26 22,8 28 24,5 

Externí pracovníci - - - - 

 

Školní družina a školní klub 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 10 3,6 11 3,73 

Externí pracovníci - - - - 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 10 9,4 10 9,4 

Externí pracovníci - - - - 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 49 38,2875 52 39,9875 

Externí pracovníci - - - - 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

 

 

Mateřská škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Učitelka MŠ 1 VŠ bakalář.st.– spec.ped. 42 

2. Asistentka pedagoga  0,8875 Střední s maturitou; 

celoživ.vzděl.vychovatelka  

pedag. způsobilost; kvalif. 

studium pedagogiky 

k výkonu činnosti asistent 

pedagoga 

8,5 

3. Učitelka MŠ 0,77 VŠ bakalář.st.- spec. ped. 

předškol.věku 

7 

 

Základní škola 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Zástupkyně ŘŠ 1 VŠ – spec.ped. 29 

2. Učitelka 1 VŠ – zdravotní vědy –

fyzioterapie,výuka odbor. 

předmětů na SŠ; celoživ. 

vzdělávání - speciální 

pedagogika 

19 

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

všeob. vzděl. předm. pro 

2.st. ZŠ 

34,5 

4. Učitelka 1 VŠ – TV a sport, aplik.TV 36 

5. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou; 

celoživ. vzdělávání – 

vychovatelství pedagog. 

způsobilost 

4 

6. Asistentka pedagoga 0,6 VOŠ – sociální ped. 5 

7. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 33 

8. Asistentka pedagoga 0,8 Střední s maturitou, 

studium pro asistenty 

pedagoga 

7 

9. Ředitelka školy 1 VŠ – spec.ped. 37 

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

studium vychovatelství 

37,5 

11. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 30,5 

12. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. a ped. 

mentálně postižených 

40 

13. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. pro učitele 10 

14. Učitelka, vedoucí učitelka 

pro ZŠs a vedoucí učitelka 

pro předškolní vzdělávání 

1 VŠ – spec.ped. 27 

15. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

16 
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pedagogika 

16. Asistentka pedagoga 0,6 VŠ – sociální pedagogika 17,5 

17. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 41 

18. Asistentka pedagoga 0,8 VOŠ– sociální pedagogika 19 

19. Asistentka pedagoga 0,6 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

6 

20. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 14 

21. Asistentka pedagoga 

do 31. 7. 2020 

0,7 VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7,5 

22. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 20 

23. Učitelka 

Od 1. 8. 2020 

1 VŠ – spec.ped. 12 

24. Učitel 1 VŠ – učitel.všeob.vzd.př. 30 

25. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 30 

26. Asistentka pedagoga 

Od 1. 8. 2020 

0,7 VŠ- bakalář.st. – speciální 

pedagogika raného věku 

6 

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

2.st. 

17,5 

28. Učitelka 1 VŠ – spec.ped. 19 

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

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

9 

 

 

 

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 

2 

2. Vychovatelka  0,4 VOŠ – sociální ped. 5 

3. Vychovatelka  0,2 Střední s maturitou –

zdravotnický asistent 

5 

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

studium vychovatelství 

35,5 

5. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

14 

6. Vychovatelka 0,4 VŠ – sociální pedagogika 17,5 

7. Vychovatelka 0,23 VŠ bakalář.st.- spec. ped. 

předškol.věku 

7 

8. Vychovatelka 0,2 VOŠ –sociální pedagogika 19 

9. Vychovatelka 0,4 Střední s maturitou – 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

4 

10. Vychovatelka 

do 31. 7. 2020 

0,3 VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7,5 
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11. Vychovatelka  

od 1. 8. 2020 

0,3 VŠ bakalář.st. – speciální 

pedagogika raného věku 

6 

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

praktické přípravy 

v ekonomických 

předmětech; sociální ped. 

9 

 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

Poř.č. Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace,  

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. Speciální pedagog 

od 1. 8. 2020 

1 VŠ – spec.ped. 19 

2. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 10,5 

3. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 34 

4. Zástupce ředitelky školy 

pro SPC 

1 VŠ – spec.ped. 37 

5. Speciální pedagog 

do 31. 7. 2020 

1 VŠ – učitelství pro školy 

pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

23,5 

6. Speciální pedagog 1 VŠ – spec.ped. 15,5 

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

předmětů,ped.volného času 

29,5 

8. Psycholog 0,4 VŠ – psychologie 31 

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

andragogika 

12 

10. Psycholog 1 VŠ – psychologie 16 

11. Speciální pedagog  1 VŠ – spec.ped. 26 

 

 

 

b) Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků 

do 29 let 2 

30 – 39 let 8 

40 – 49 let 13 

50 let až do vzniku nároku SD 17 

důchodci 1 

 

 

c) Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 

 

Pracovní zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe Důvod odchodu 

Asistentka pedagoga VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7,5 Výpověď zaměstnance 

Vychovatelka VŠ – učitelství pro SŠ a 

VOŠ 

7,5 Výpověď zaměstnance 

Speciální pedagog VŠ – učitelství pro školy 

pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

23,5 Uplynutím doby 
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d) Příchody nových pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 

 

Požadované zařazení Kvalifikace, aprobace Délka praxe 

Asistentka pedagoga VOŠ– sociální pedagogika  

Asistentka pedagoga Střední s maturitou – předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

 

Vychovatelka VOŠ– sociální pedagogika  

Vychovatelka Střední s maturitou – předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

 

 

 

 

 

e) Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Požadované vzdělání v % 100 100 

 

 

 

 
4.2 Informace o nepedagogických pracovnících školy 
 

 

Základní škola 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 7 4,25 7 4,75 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

Speciálně pedagogické centrum 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 2 0,9 1 0,7 

Externí pracovníci - - - - 

 

 

Školní jídelna 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 1 0,45 1 0,45 

Externí pracovníci - - - - 
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Nepedagogičtí pracovníci celkem 

 

 Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Fyzické osoby Přepočtené Fyzické osoby Přepočtené 

Interní pracovníci 9 5,6 8 5,9 

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. Účetnictví příspěvkových organizací v kontextu širších 

souvislostí 

1 1 600,00 

2. Problematika transferů pro příspěvkové organizace 1 0,00 

3. Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci 1 1 700,00 

4. Novely právních předpisů ve školství 1 800,00 

5. Jak správně uveřejňovat v registru smluv - otázky, 

odpovědi a nejčastější chyby 

1 2 044,90 

 Celkem  6 144,90 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Poř.č. Název vzdělávací aktivity Počet 

účastníků 

Finanční 

náklad 

1. Školení v systému Bakaláři 1 1 600,00 

2. Změna financování asistentů pedagoga ve školách a 

třídách dle § 16 odst. 9 Školského zákona 

1 0,00 

3. Přípravné prostředí snoezelen pro podporu společného 

vzdělávání 

18 12 800,00 

4. Základy managementu pro vedoucí vychovatelky – 2. 

část Asertivní komunikační techniky pro pedagogy 

1 0,00 

5. Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji 1 0,00 

6. Česko-slovenský kongres Bazální stimulace 1 1 490,00 

7. Základy managementu pro vedoucí vychovatelky – 3. 

část Základy manažerské činnosti v ŠD 

1 0,00 

8. Muzikoterapeutický program pro učitele 10 1 500,00 

9. Problematika PAS pro asistenty pedagoga 2 2 000,00 

10. Překonání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu 

třídy, ovlivňování klimatu třídy 

1 1 700,00 

11. Sexualita lidí s hendikepem 1 1 200,00 

12. Novinky ve školské legislativě 1 0,00 
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12. Podpora zapojení žáků s PAS (především s vysoce 

funkčním autismem v kolektivu třídy) 

1 1 000,00 

14. Světový kongres Snoezelen - MSE 1 0,00 

15. XIII. ročník krajské konference k primární prevenci 

rizikového chování 

1 0,00 

16. Dokumentace v MŠ 1 0,00 

17. Agresivní žák ve třídě 1 1 300,00 

18. Metodická podpora sítě inkluzivních škol 2 0,00 

19. Screening PAS pomocí nástrojů CAST  a CARS  1 1 300,00 

20. Workshop muzikoterapie 1 1 200,00 

21. Komunita jako místo pro ohrožené rodiny 1 0,00 

22. Školící kurz pro začínající WAIS III 1 2 800,00 

23. Školící a výcvikový kurz CARS2 1 2 800,00 

24. Základy managementu pro vedoucí vychovatelky – 4. 

část Personální činnost v ŠD 

1 0,00 

25. Výtvarné kouzlení 1 620,00 

26. Projekt MAP II – rovné příležitosti 2 0,00 

27. Licence EES 1 0,00 

28. Metodické informace ke konání přijímacího řízení 

uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. 

ročníku střední školy 

1 0,00 

29. Konference Nebojme se etické výchovy 1 0,00 

30. Plánování, kontrolní a hodnotící činnost ředitele školy 1 850,00 

31. Hudební nástroje se představuji 1 500,00 

32. Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I 1 1 300,00 

33. iPad jako nástroj učitele v základní škole speciální 2 0,00 

34. Konzultace pro žadatele k výzvě č. 02_18_063 a 

02_18_064 – Šablony II. 

1 0,00 

35. Mozaika nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu 

v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání 

1 3 490,00 

36. Novely právních předpisů ve školství 1 800,00 

37. Úvod do jógy 1 1 800,00 

38. Webinář Rytmus v těle I. 1 0,00 

39. Prohlubující kurz bazální stimulace I. 1 3 160,00 

40. Roční výcvik KBT 1 5 000,00 

41. Školení první pomoci 39 9 750,00 

42. Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 4 000,00 

43. Vzdělávací program AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 

1 0,00 

44. Webová aplikace a třídní kniha – nástroje on-line výuky 1 390,00 

45. Webinář Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) 1 1 390,00 

46. Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III. – MŠ a 

ZŠ 

1 0,00 

47. Webinář Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné 

výchově/v domácím prostředí 

1 0,00 

 Celkem  65 740,00 
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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 13 13 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 

2019/2020 78 
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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 7,5 hodin denně, s určenou dobou 

pobytu od 7,00 do 14,30 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 vícenásobným postižením a autismem. Třída je umístěna v přízemí jednopatrové 

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

 

Podmínky předškolního vzdělávání 

Každé dítě s autismem mělo ve třídě své vymezené pracovní místo, lištu denního režimu, úkoly 

odpovídající úrovni dítěte. Hračky a doplňky pro plnění strukturovaného učení byly umístěny 

v boxech po levé straně pracovního stolu každého dítěte. Splněné úkoly děti ukládaly do boxu na 

pravé straně. Mladší děti měly hračky a didaktické pomůcky s ohledem na bezpečnost uloženy 

v policových a uzavíratelných skříňkách. Pro děti s menším vzrůstem byl ve třídě vhodný sedací 

nábytek, který zohledňuje menší tělesnou výšku, podporuje správné držení těla při sezení.  

 

Personální obsazení 

Kapacita mateřské školy je 12 dětí, ve školním roce 2019 -  2020 byla plně naplněna. Ve třídě 

pracují souběžně tři pedagogičtí pracovníci, 2 učitelky a jedna asistentka pedagoga. Dle 

harmonogramu děti přecházely s terapeuty na individuální rehabilitační tělesnou výchovu a 

individuální logopedickou péči.  

 

Popis výchovně vzdělávací práce 

Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

vypracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti měly 

zpracovány individuální vzdělávací plány ze somatopedické, logopedické či tyflopedické podpory 

dle doporučení školského poradenského zařízení. 

Výchovná práce ve třídě zajišťovala pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění 

pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče. Výchovná práce 

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, navštěvovaly  Snoezelen 

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

nabízeli dětem krátké 5 - 10 minutové aktivity prostřídané pohybem. Děti se učily nápodobou, 

situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Poskytovali jsme dětem časté opakování 

činností, citlivě jsme přizpůsobovali organizaci se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a 

praktických dovedností.  Při pěkném počasí jsme využili terasy, kde jsme realizovali činnosti II. 

bloku. Při pobytu venku měly děti podle svých možností a schopností dostatek pohybu na čerstvém 

vzduchu. 

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

smyslové vnímání, rozvíjeli jsme vyjadřovací schopnosti, hudební, 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 z důvodu poskytnutí nových 

senzomotorických zkušeností. K rozvoji zrakového vnímání jsme využívali Snoezelen. Z mateřské 

školy se zapojily do projektu „Čistíme si zoubky“ 3 děti, všechny děti se spolupodílely na přípravě 

a realizaci aktivit v projektu „ Cesta za poznáním- na cestě spolu“. V letošním školním roce jsme 
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využívali  canisterapii a to skupinově i ve formě individuálního polohování dětí se psem, a také 

perličkovou koupel 1x týdně. 

V době od 16. března do 9. května byla mateřská škola uzavřena z důvodu nezájmu rodičů 

v souvislosti s obavami z možnosti šíření onemocnění COVID-19 a uzavíráním škol.  

V průběhu tohoto období probíhala výchovně vzdělávací činnost distančně formou natáčení videí a 

videohovorů. 

 

Aktivity 

V denních činnostech se využívaly prvky ze školního minimálního preventivního programu a 

děti se zapojily do všech okruhů ekologické výchovy v rámci environmentální výchovy. 

 

Spolupráce s rodinou 

O všech aktivitách a rozvoji dětí v naší mateřské škole jsme informovali rodiče osobně a 

prostřednictvím deníčků. Rodiče se měli možnost podílet na dění v mateřské škole.  Po domluvě 

termínu se mohli účastnit, pozorovat a konzultovat s fyzioterapeutem či logopedem. Měli tak 

možnost si obohatit svou práci s dítětem v domácím prostředí. 

 

 

 

Počet dětí ve školním roce 2019/2020 12 

Přestup do mateřské školy 1 

Přestup do základní školy 4 

Nově zařazené děti pro rok 2020/2021 4 

Počet dětí pro školní rok 2020/2021 11 

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  jednopodlažní budovy. Třída VIII. je složená ze 

žáků 1. stupně základní školy a základní školy speciální 1. díl. Ve třídě IX. jsou vyučováni žáci 1. a 

2. stupně ZŠ a 1. stupně ZŠ speciální 1. díl.  

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 (praktické činnosti - pěstitelské práce), na plaveckém 

bazéně (výuka plavání žáků 3. - 9. ročníku celoročně, vždy ve středu), v relaxační místnosti 

Snoezelen a příležitostně v tyflopedické pracovně. 

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, nastrukturovaný prostor pro práci. 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 
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s autismem, soubory pracovních listů, pojmové komunikační deníky, zážitkové deníky, 

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

Silnou stránkou výuky 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. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Ve třídách vyučovalo 11 pedagogických pracovníků. Ve třídě 1. stupně se na vzdělávání žáků 

podílel speciální pedagog – třídní učitel a druhý učitel a dva sdílení asistenti pedagoga. Ve třídě 1., 

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

k občanství, anglického jazyka, praktických činností, hudební výchovy, výchovy ke zdraví a etické 

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

logoped, somatopedickou podporu - speciální pedagog – somatoped  a tyflopedickou podporu 

speciální pedagog a sdílený asistent pedagoga. 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 přednášky na téma Sexualita osob se zdravotním postižením, 

interních metodických setkání na téma Snoezelen a využití iPadů, aplikací a programů ve výuce. 

Někteří z pedagogů absolvovali další vzdělávání pedagogických pracovníků z Projektu Šablony pro 

MŠ a ZŠ II, téma Čtenářská gramotnost s použitím iPadů a někteří se účastnili sdílení. 

Aktivity: 

Žáci základní školy byli zapojeni do skupinové canisterapie v rozsahu šesti hodin. Zapojovali se do 

akcí školního minimálního a environmentálního programu, do projektu Jsem Laskavec a aktivit 

vycházejících ze školního projektu Ovocňák. Žáci třídy VIII. se účastnili lekcí dentální hygieny 

Zdravé zoubky. Třída IX. je součástí Divadelního souboru Korálek, žáci vystupovali na veřejnosti 

v rámci vánočního představení na Sokolském domě. Vybraní žáci třídy XI. se zúčastnili besedy na 

téma sexuální výchovy. 

Výchovný poradce spolupracoval s pedagogy a zákonnými zástupci vycházejících žáků, 

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

základní vzdělání žádný žák. 

Skladba všech žáků ve školním roce 2019/2020 

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 
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Počty všech žáků ve školním roce 2019/2020 

1. stupeň 

ročník počet žáků 

1. 2 

2. 2 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

celkem 10 

 

2. stupeň 

ročník počet žáků 

6. 1 

7. 1 

8. 0 

9. 0 

celkem 2 

Školní vzdělávací programy  

Vzdělávací program číslo jednací  

 

ročník počet žáků 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání  Korálek 

ke korálku  

č. j. 1287/2018 

platný od  

1. 9. 2018 

79-01-C/01 

Základní škola 

 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

 

 

12 

 

Výuka informatiky 

Typ školy Počet žáků 

základní škola                             5 

Cíl a průběh vzdělávání 

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

14.45) nebo ve vyučovacích jednotkách (jednotka 45 minut). Organizace dopoledne v jednotlivých 

třídách vyplývá z vnitřních priorit školy, stanovených ve školním vzdělávacím programu. Každá 

třída má svá pravidla v souladu se školním řádem.  Po celý školní rok byla zajištěna bezpečnost 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muzikoterapie a dramatizace. Silnou stránkou vzdělávacího procesu je používání informační a 

komunikační technologie, a to nejen ve výuce informatiky, ale i v ostatních předmětech a v rámci 

projektového vyučování. Žáci si osvojují a upevňují obsluhu stolního počítače i notebooku a práci 
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na iPadů. V jednotlivých předmětech jsou  k upevnění  a  procvičení učiva využívány výukové 

aplikace a programy, žáci se postupně orientují  a vyhledávají informace na internetu, procvičují si 

orientaci na klávesnici, na monitoru.  Rozmanité využití v mnoha předmětech mají robovčely a 

housenka. 

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. 

                   

                                         

 

Vánoční obchůdek 

 

Divadlo 

 

 

 

Putování za 

švestkovou vůní 

prosinec 

 

září - červen 

 

 

 

dvoudenní 

 

celoroční 

První stupeň          

                 1.- 5.r. 

Podzim 

 

 

 

říjen 

 

jednodenní 

 

Přehled poskytované péče ve školním roce 2019/2020 

speciální péče počet žáků četnost péče prováděna  

logopedická 

podpora 

6 6 žáků 1 krát týdně logopedem v logopedické 

pracovně 

somatopedická 

podpora 

1 3 žáci 1-2 krát 

týdně 

somatopedem ve školní 

tělocvičně 

tyflopedická 

podpora 

1 v průběhu 

výchovně 

vzdělávacího 

procesu 

speciálním pedagogem, 

somatopedem a asistentem 

pedagoga v kmenové třídě, ve 

školní tělocvičně, v prostředí 

školy 

komunikační a 

sociální 

dovednosti pro 

žáky s autismem 

2 v průběhu 

výchovně 

vzdělávacího 

procesu 

speciálním pedagogem 

v kmenové třídě, v 

prostředí školy 

 

Souhrnné výsledky ve vzdělávání žáků, kteří dokončili školní rok  2019/2020 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nehodnocen Počet 

opravných 

zkoušek 

1. 2 0 2 0 0 0 

2. 2 0 2 0 0 0 

3. 1 0 1 0 0 0 

4. 2 0 2 0 0 0 

5. 3 0 3 0 0 0 

6. 1 0 1 0 0 0 

7. 1 0 1 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 

Celkem 12 0 12 0 0 0 
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Absence žáků za školní rok 2019/2020 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

1.      stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

907 90,7 0 0 

  

Celkový počet 

zameškaných hodin 

2.      stupeň 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

253 126,5 0 0 

 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

  

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených hodin 

% neomluvených 

hodin z celkového 

počtu zameškaných 

hodin 

907 96,6 0 0 

  

Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2019/2020 

OU a PŠ jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

0 0 0 0 

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.  

   

Pokračovala metodická spolupráce pedagogů naší školy se Speciálně pedagogickým centrem pro 

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

Spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními subjekty 

Zákonní zástupci 

- se pravidelně 5 krát do roka účastní individuálních konzultací   
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- se s vyučujícím, logopedem, učitelem - somatopedem setkávají i na základě individuální 

dohody 

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

příprava divadelních kostýmů 

- setkávali se v rámci rodičovských skupin v prostorách školy  

- se na základě vlastního rozhodnutí zúčastnili besedy na téma Sexualita osob se zdravotním 

postižením 

- kteří chodili do vánočních dílen, měli možnost účastnit se psychorelaxace s muzikoterapií 

(jako forma poděkování) 

 

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

přeprava žáků a pedagogů na akce (přeprava žáků na RHB plavání na Plavecký bazén, 

pomůcky pro žáky, přeprava obědů, akce)           

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

v letošním školním roce se autem Spolku Korálky Kroměříž, z.s dopravovali 2 žáci  

- finančně zaštiťuje akce školy 

 

Dům kultury 

- spolupráce při organizaci zdobení vánočního stromečku 

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

vánočního jarmarku 

 

Plavecké sporty Kroměříž 

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

- zdravotní tělesná výchova RHB plavání, účast 1 žáků (celoročně 1 krát týdně) 

 

Dopravní hřiště 

- základní pravidla první pomoci 

- řešení dopravní situace (chodec, cyklista) 

- praktické dovednosti při zvládání dopravní situace  

 

Sokolský dům 

- poskytnutí prostor pro vánoční vystoupení divadelního souboru Korálek 

 

Tauferova střední odborná škola veterinární 

- možnost návštěv za účelem aktivit s využitím koně (kontakt s koněm, hlazení, čištění srsti, 

česání hřívy, vodění); 2 – 3 krát ročně každá třída 

Úspěchy žáků ve školním roce 2019/2020 

na poli sportovním: 

umístění disciplína termín  místo zápolení 

1. místo 

 

 

mladší žáci 

běh na 60 m 

 

 září 2019 11. Krajská olympiáda 

speciálních škol,  

Uherské Hradiště 
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Statistický předpoklad pro školní rok 2020/2021 

počet dětí 12 

přestup na jinou školu   0 

vycházející žáci (učiliště) 0 

přestup do základní školy speciální 0 

nově zařazení pro školní rok 2020/2021 2 

předpoklad pro školní rok 2020/2021 14 
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5.2.3 Základy vzdělání 

Základní škola speciální 
 
Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka v 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, která jim byla doporučena školským poradenským 

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

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

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

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

seznámeni na konzultacích. 

 

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

výsledků vzdělávání žáků v Základní škole speciální. Ve 2. pololetí byli žáci hodnoceni podle 

Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu uzavření školy ve 2. pololetí v důsledku mimořádného 

opatření. Všichni žáci Základní školy speciální prospěli, jedna žákyně nebyla hodnocena z důvodu 

dlouhodobé neomluvené školní absence. Pět žáků ukončilo školní docházku a získalo základy 

vzdělání. Tři absolventi budou pokračovat ve vzdělávání na střední škole, dva budou 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, dodržována psychohygiena – součástí byla 

relaxace, dotyková terapie 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. Žáci nacvičovali 

základní sociální situace, učili se respektovat jiné osoby. Pedagogové dbali na vytvoření příjemné 

atmosféry, ve které se žáci cítí dobře a bezpečně.  

 

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

vědomosti a dovednosti žáků v praxi. 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 

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

těžkým a kombinovaným postižením. Práce ve Snoezelen místnosti probíhala formou individuální i 

skupinovou.  

 

Pro podporu rozvoje komunikačních dovedností žáků jsme využívali i moderní technologie a 

technické pomůcky. Žáci se seznamovali a osvojovali si základní úkony obsluhy počítače 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. 
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Všem žákům školy byly k dispozici robotické pomůcky: 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 činnosti 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. Tyto 

aktivity však bylo možné realizovat pouze ve 2. pololetí.  

 

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

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

 

V průběhu prvního pololetí se učitelé s žáky aktivně zapojili do projektů „Laskavec“ a 

preventivního programu dentální hygieny. V rámci 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. Byl 

zahájen nový cyklus Adopce na dálku. Oblast environmentální výchovy a preventivní péče byla 

systematická a koncepční. Témat bylo využíváno jako celotýdenních motivací výuky. Ve 2. pololetí 

byly i tyto činnosti ovlivněny uzavřením školy.   

 

Pedagogové úzce spolupracovali se zákonnými zástupci žáků. V letošním školním roce se zapojili 

nejen do přípravy tradičního vánočního „Dne otevřených dveří“ v naší škole, ale zejména při 

uzavření školy ve 2. pololetí se velmi aktivně zapojili do vzdělávání žáků v období distanční výuky. 

V této situaci se filozofie naší školy o těsné spolupráci s rodinami žáků přenesla do každodenní 

praxe. 

 

Počet žáků ve školním roce 2019/2020 

         Počet žáků           Chlapci           Dívky 

Počet dětí 54 35 19 

Vycházející žáci 5 4 1 

Nově zařazeni  

2019/2020 

2 2 0 

Odstěhováni 0 0 0 

Osvobozeni od 

povinné šk. docházky 

1 
(dodatečný odklad šk. 

docházky k 25. 10. 2019) 

1 0 
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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 0 

5. ročník 1 

6. ročník 0 

7. ročník 1 

8. ročník 4 

9. ročník 4 

10. ročník 0 

ŠVP „Duhová 

pastelka“  

1. díl  

 

č. j. 1481/2018 

  

1. ročník 0 

2. ročník 2 

3. ročník 5 

4. ročník 1 

5. ročník 1 

6. ročník 1 

7. ročník 5 

8. ročník 3 

9. ročník 0 

10. ročník 1 

ŠVP „Duhová 

pastelka“   

2. díl  

 

č. j. 1482/2018 

 
(Žákyně 6. ročníku přeřazena do vzděl. 

programu od 1. 3. 2020.)   

 

 

 

1. ročník 1 

2. ročník 0 

3. ročník 1 

4. ročník 5 

5. ročník 1 

6. ročník 1 

7. ročník 2 

8. ročník 5 

9. ročník 5 

10. ročník 4 

 

Věkové složení žáků (k 30. 6. 2020)     
 

Věk žáka Počet žáků Chlapci Dívky 

8 let 1 1 0 

9 let  3 2 1 

10 let 6 4 2 

11 let 6 4 2 

12 let 3 2 1 

13 let 0 0 0 

14 let 11 6 5 

15 let 9 7 2 

16 let 10 5 5 

17 let 5 4 1 

18 let 0 0 0 

Celkem 54 35 19 
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Absolventi ZŠ speciální 

 

           Celkem           Chlapci           Dívky 

Praktická škola 3 2 1 

Nestudující 2 2 0 

Celkem 5 4 1 

 

Absence žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Celkový počet 

zameškaných hodin 

Průměr na žáka Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

% neomluvených 

z celkového počtu 

zameškaných hodin 

1.pololetí      3389 62,76 383 11,3 

2.pololetí      1453 26,9 109 7,5 

Celkem         4842 89,66 492 10,16 

 

Žáci se zdravotním postižením 

 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

celkem 

Chlapci Dívky 

Souběžné postižení více vadami 45 32 13 

Mentální  9 3 6 

Celkem 54 35 19 

 

Zařazení žáků do jednotlivých ročníků ZŠ speciální 

 

Ročník Celkem Chlapci Dívky 

1. ročník 1 1 0 

2. ročník 2 2 0 

3. ročník 6 3 3 

4. ročník 6 4 2 

5. ročník 3 2 1 

6. ročník 2 1 1 

7. ročník 8 5 3 

8. ročník 10 8 2 

9. ročník 11 5 6 

10. ročník 5 4 1 

 

 

                                                                            

 

5.2.4. Koordinátorka  realizace výuky podle vzdělávacích programů 

 

Poradenská a informační činnost 

- koordinovala a podílela se na tvorbě prováděcích plánů základní školy 7.r.,8.r. 

- koordinovala a podílela se na aktualizaci změn v ŠVP ZV, kapitole Hodnocení žáků, formou 

aktualizace kapitoly a změnového listu č. 2  

- 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 
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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“ 

 

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 

 

5.2.5 Distanční vzdělávání v době pandemie 

 

Od 11. března 2020 byla základní škola a základní škola speciální podle mimořádného opatření k 

ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, uzavřena.  

 

Již od 16. března započala distanční výuka ve třídách III., IV.,V, VI., VIII, IX. Od dubna se přidaly 

i zbývající třídy základní školy speciální. Prostřednictvím emailových adres a dalších aplikací 

komunikovali pedagogové s rodinami dětí a žáků, získávali zpětnou vazbu o tom, jak se dětem a 

žákům daří, co potřebují ještě procvičit, co se podařilo více, co méně či jak vyřešit s dítětem určitou 

výukovou nebo i výchovnou situaci. Role učitele se v tomto čase změnila: ne tak obsahem, ale 

především formou. Díky ICT technice, množství výukových portálů s výukovými materiály, 

možností videoprojekcí, ale především díky pedagogické kreativitě, profesionalitě a sounáležitosti s 

rodinami dětí a žáků pokračovala výuka a s ní rozvoj dětí a žáků dál. Pedagogové připravovali 

výukové materiály podle úrovně jednotlivých žáků. Pracovní listy pro grafomotoriku, psaní, 

matematiku pedagogové upravili tak, aby žáci mohli přiřazovat obrázky ukazováním na obrazovce 

počítače nebo je poskytli k tisku.  Pedagogové využívali i nejrůznější metodické portály, kdy 

vyhledávali vhodné materiály, které mohli při distanční výuce využít. Vytvářeli interaktivní 

materiály, natáčeli názorná videa. Rodičům zasílali i odkazy na výukové portály, na videa na 

stránkách youtube, která žáci mohli sledovat. 

Výukové materiály byly zasílány v pravidelných cyklech 2 krát týdně na e-mailové adresy 

zákonných zástupců. Někteří pedagogové využívali pro výuku a kontakt se žáky i videohovory, 

telefonickou komunikaci. Rodiče posílali pedagogům kromě vypracovaných úkolů i fotografie a 

videa z domácích činností. 

Vzhledem ke specifikám žáků naší školy probíhala komunikace zejména se zákonnými zástupci 

žáků, pouze u některých žáků základní školy nebo základní školy speciální 1. díl proběhl kontakt 

formou e-mailu přímo se žákem. V tomto období se naplno projevila důležitost spolupráce s rodiči 

žáků. Na základě zpětné vazby od rodičů pedagogové  zadávané upravovaly pracovní materiály na 

míru žákovi, poskytovali rodičům metodickou podporu při domácím vzdělávání.  

Rodinám, které neměly k dispozici na výuku příslušnou techniku, zapůjčila škola komunikátory, 

notebooky. 

 

http://www.csi.cz/
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Opětovně se škola pro své žáky otevřela 3. června 2020 za dodržení všech stanovených 

hygienických podmínek. Do školy nastoupilo dobrovolně 19 žáků. Žáci byli rozděleni do čtyř 

skupin. Se stálou skupinou žáků pracoval přidělený tým: pedagog a asistent pedagoga. Škola byla 

pro žáky otevřena od 7.30 do 12, od 12 do14 hodin v rámci školní družiny.  

Opět za dodržení stejných skupin a se stejným asistentem pedagoga jako dopoledne. Obědy nebyly 

zajišťovány, žáci si nosili studené obědy. 

  

Žáci, kteří nenastoupili do školy po jejím znovuotevření, pokračovali v distanční výuce do 22. 

června 2020.  

 

 

5.2.6 Divadelní soubor Korálek 

 

Dramatická výchova je ve škole realizována především prostřednictvím činnosti divadelního 

souboru Korálek. V letošní, šestnácté sezóně, tvořilo soubor 27 dětí a 8 pedagogů. Nastudovali 

divadelní hru „Pitrýsek, aneb putování za švestkovou vůní“ autora Ludvíka Aškenazyho. 

Pedagogové i dětští herci se aktivně zapojili do přípravy představení. Podíleli se na výrobě kulis, 

kostýmů, shánění rekvizit. Ve spolupráci s rodiči, pedagogy školy a za finančního přispění Spolku 

Korálky Kroměříž z.s., byla zhotovena část kostýmů a rekvizit.  

Hlavním cílem dramatizace a dramaterapie je komplexní působení na rozvoj osobnosti každého 

žáka. Žáci se učili překonávat obavy z neznámého prostředí, respektovat osobnost jeden druhého, 

reagovat na změny, na neobvyklé situace, posilovat pozitivní chování, naslouchat, reagovat na 

pokyny. Součástí bylo i sebehodnocení žáků.  

Dramatická výchova je každoročně rozložena v průběhu celého školního roku. V letošním roce, 

v souvislostí s uzavřením školy z důvodu Covid-19, bylo uskutečněno pouze základní nastudování a 

slavnostní premiéra. 

 

Realizace a termíny vystoupení představení „Pitrýsek, aneb putování za švestkovou vůní“ 

Premiéra představení se uskutečnila v prosinci 2019 v divadelním sále Sokola Kroměříž. Premiéry 

se zúčastnilo přibližně sto diváků především z řad rodičů a rodinných příslušníků.  

 

 

 

5.2.7. Koordinátorka  realizace ICT 

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

jednotlivých zařízeních 

- řešila aktuální problémy s připojení, příjmem a odesíláním pracovní pošty a změnou serveru 

- podílela se na aktualizaci webových stránek školy 

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

- spravovala školní iPady 

- aktualizovala ICT plán školy na období 2020 - 2023 

- všechny změny, úpravy a informace konzultovala s vedením školy  

- konzultovala technické možnosti a řešení při zabezpečení distanční výuky 

 

Evaluační a kontrolní činnost             

 při aktualizaci ICT plánu, vyhodnotila plán za minulé období 

 

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

- vedla dvě metodická setkání pro pedagogy s praktickými ukázkami a tipy využití 

konkrétních aplikací a ICT pomůcek ve výuce 

 

 

Vzdělávací činnost 
- samostudiem se seznamovala s novinkami (aplikace, pomůcky) v oblasti ICT 

- k inspiraci využívala internetových portálů – webových stránek 

- účastnila se konferencí v rámci projektu CKP a seminářů ze Šablon II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8. Zájmové vzdělávání 

Školní družina 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo z organizačních důvodů otevřeno šest oddělení školní družiny. Na 

začátku školního roku bylo do školní družiny zapsáno 42 účastníků. Během měsíce září a října 

došlo ke změnám. V září byla do školní družiny zařazena nová dívka a v měsíci říjnu byl jeden 

chlapec ze školní družiny odhlášen. Z organizačních důvodů došlo také k přeřazení dvou chlapců do 

jiných oddělení. Personálně byla školní družina zabezpečena 10 vychovatelkami. 

Školní družina nabízí dětem pestrou a bohatou mimoškolní činnost.  

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

požadavky psychohygieny s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám každého dítěte - 
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účastníka. Vychází ze Školního vzdělávacího programu „Učíme se poznávat svět“ a z Vnitřního 

řádu školní družiny.  

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

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

nabídkami během roku. 

Zařazením dětí do jednotlivých oddělení respektujeme jejich individuální potřeby.  

 

 

počet účastníků             k   1. 9. 2019  42 

děvčata  15 

chlapci  27 

počet účastníků            k  25.9.2019  43 

děvčata  16 

chlapci  27 

počet účastníků           k  25.10.2019                                                                                            42 

děvčata 16 

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 

 

 

 
Příležitostné akce, spolupráce školní družiny s jinými subjekty 

 

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

kroužek stolního tenisu. V měsíci prosinci jsme také v prostorách tělocvičny připravili pro děti 

zábavný program – Čertovské dovádění. K pohybovým aktivitám využíváme hojně školní zahradu a 

hřiště na Barbořině. Pokud počasí dovolí, trávíme čas na vycházkách, buď do okolí školy, nebo do 

Květné a Podzámecké zahrady. 

Velmi dobrá je spolupráce školní družiny s dopravním hřištěm. Děti si zde procvičují pravidla 

silničního provozu pro chodce a cyklisty, zdokonalují se při jízdě na kole a koloběžkách. V měsíci 

listopadu jsme se na dopravním hřišti zúčastnili velmi zajímavé a naučné akce se zdravotní 

tematikou  - Kapka první pomoci. 

Školní družina často využívá nabídky Muzea Kroměřížska, které připravuje pro školy pěkné 

programy a výstavy. V letošním školním roce jsme navštívili tři výstavy – 777 medvědů, 

Společenský život hmyzu a Lidový rok. 

Každoročně se zapojujeme do charitativní akce Běh naděje, kterou připravuje Sokol Kroměříž. 

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

vystoupení družiny s vánočním programem na nádvoří Starého pivovaru - Advent na radnici. 

V tomto školním roce naše školní družina navázala spolupráci s Domovem svatého Kříže, který se 

nachází v Kroměříži na Koperníkové ulici. Pro klienty tohoto zařízení jsme v rámci projektu 
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„Laskavec“ připravili pásmo lidových písniček za doprovodu harmoniky. V předvánočním období 

jsme opět domov navštívili s pěkným vánočním programem. 

V měsíci lednu jsme shlédli veselé divadelní představení „Čtyřlístek a talisman moci“, který se 

uskutečnil na Domě kultury v Kroměříži. 

K tradičním a oblíbeným akcím školní družiny patří Karneval, který se konal v měsíci únoru. 

V pracovních a výtvarných činnostech jsme se především zaměřili na využití netradičních materiálů 

a technik a to zejména při výrobě dárků na vánoční a velikonoční jarmark.  

V tomto školním roce se naše školní družina zapojila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II. V rámci 

tohoto projektu byl v měsíci říjnu otevřen Klub zábavné logiky a deskových her a v měsíci 

listopadu se uskutečnil projekt „Čtu, čteš, čteme, který byl zaměřen na rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Z důvodu nastalé epidemiologické situace a uzavření škol se další plánované aktivity 

v rámci projektu neuskutečnily a budou zařazeny do programu v dalším školním roce. 

O všech akcích, které ve školní družině proběhly, informujeme veřejnost prostřednictvím panelů, 

které jsou vystaveny v přízemí školy a informace o akcích jsou k dispozici na webových stránkách 

školy. 

 

Akce  

 

Vánoce nejen u nás 

Karneval 

 

 

Projekt školní družiny 
 
Čtu, čteš, čteme (Šablony pro MŠ a ZŠ II) 
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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 (po předcházejícím logopedickém vyšetření), na doporučení lékaře či 

klinického logopeda. 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. 

 

Péči na naší škole 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, 
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dechová cvičení až po terapie poruch polykání a příjmu potravy (orofaciální terapie). Podle druhu 

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.  

Důležitost spolupráce se plně ukázala ve 2. pololetí školního roku, kdy došlo k uzavření školy 

v důsledku mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19. V tomto období probíhala s využitím ICT distanční výuka a s žáky podle 

metodických pokynů pedagoga pracovali doma zákonní zástupci.     
 

Přehled logopedické podpory za školní rok 2019/2020 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola  12  

Základní škola   6 

Základní škola speciální 38 
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5.3.2 Surdopedická podpora 

Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením 

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

sluchu.  

Je realizována jako: 

Individuální surdopedická péče  

Komunikační dovednosti  

-  

Logoped pracuje 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 2019/2020 nebyla individuální surdopedická péče realizována.  

-  

-  

- Přehled surdopedické  podpory za školní rok 2019/2020 

Typ školy Počet žáků 

Mateřská škola 0 

Základní škola speciální 0 

 

 

                 

 

5.3.3 Somatopedická podpora 

Somatopedická podpora v předškolním vzdělávání 

Děti jsou zařazeny na základě Doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Somatopedická podpora je realizována jako: 

Individuální rehabilitační tělesná výchova 

Motorika – individuální a skupinová forma ve třídě 

 

Individuální rehabilitační tělesná výchova 

Obsah vychází z vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Individuální somatopedickou 

podporu 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. 

 

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. 
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Somatopedická podpora u žáků základní školy 

 

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

 

Individuální zdravotní tělesná výchova  

- individuální somatopedická podpora u žáků probíhala podle vypracovaného individuálního 

vzdělávacího plánu, sestaveného na základě zdravotního stavu, potřeb žáka a doporučení školského 

poradenského zařízení, upravené časové dotace a rozsahu 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 somatopedické podpory. 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. 

 

Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě- nepovinný předmět. Jedná se o formu zdravotní tělesné 

výchovy, do které jsou zařazováni žáci s těžkým kombinovaným postižením. 

 

 

3. Rehabilitační tělesná výchova u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami 

 

Rehabilitační tělesná výchova byla realizována jako: 

Individuální rehabilitační tělesná výchova jako individuální forma somatopedické podpory. 

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 17 

celkem 25 
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Individuální somatopedická péče byla poskytována dětem a žákům s trvalými odchylkami tělesného 

vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Byla realizována jako individuální forma a obsah péče byl rozpracován v individuálním 

vzdělávacím plánu pro každého žáka. Rozsah a časová dotace byla upravena podle individuálních 

potřeb a zdravotního stavu žáka. 

 

 

5.3.4 Tyflopedická podpora  

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

slabozrakým, se zbytky zraku, nevidomým a těžce zrakově postiženým s kombinací více vad.  

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, ve Snoezelenu a ve skupině při běžných činnostech. Základním prvkem je rozvoj 

smyslového vnímání.  

 

Hmatové vnímání děti a žáci rozvíjejí při poznávání různých předmětů, rozlišují jejich tvar, 

velikost, tvrdost a váhu. Vnímají shodnost a rozdílnost předmětů, jejich teplotu. Dále procvičují 

poznávání reliéfních obrázků, manipulaci s kolíčky, nýtky, jejich vkládání do jednořádkové nýtkové 

písanky. Tříděním, přebíráním, navlékáním předmětů, korálů, přírodnin, procvičují jemnou 

motoriku a upevňují používání obou rukou při práci.  Mačkáním antistresových balonků posilují 

tlak prstů a seznamují se s klávesnicí na Pichtově psacím stroji.  

Žáci se zbytkem zraku jej dále rozvíjejí sledováním černobílých, barevných a svítících předmětů, 

také reliéfních a barevných obrázků. Světlocit je stimulován při používání světelné pískovnice. 

S rytmizací básní a říkanek žáci kreslí do písku, jsou zde prosvěcovány různě tvarované předměty.  

Sluchové vnímání je rozvíjeno při chůzi určenou trasou za zvukovým signálem nebo za hlasem 

učitele. Ve třídě, ve škole a venku se děti a žáci učí poznávat a rozlišovat známé i neznámé zvuky 

každodenního života. Určují směr a sílu zvuku, vnímají tóny základních hudebních nástrojů. 

Rozlišují hlasy známých pedagogů a spolužáků, vnímají emoční zabarvení hlasu. Sluchovou 

pozornost rozvíjejí při předčítání textů, využívání diktafonu a IPadu. Rytmizace je rozvíjena při 

tleskání, hře na tělo, jsou využívána ozvučná dřívka a bzučák. Fonematický sluch je procvičován při 

hře se zvukovým pexesem. 

Při přípravě různých pokrmů a při stolování děti a žáci rozvíjejí čichové a chuťové vnímání. 

Poznávají a pojmenují pokrmy, potraviny, koření a bylinky. Rozlišují a porovnávají jednotlivé 

chutě, vůně a vyjadřují svou libost či nelibost vůči nim. Se zájmem pracují s čichovým pexesem. 

Díky projektu Ovoce do škol se seznamují i 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 
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tyflopedickou stimulaci. V tmavém prostředí je využíváno pomůcek nasvětlených ultrafialovým 

světlem. 

 

Prostorová orientace 

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. Používají držení horního a dolního bezpečnostního postoje při chůzi bez vodící 

linie, za zvukovým signálem nebo za hlasem. Tuto orientaci procvičují 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 a metodické schůzky o průběhu plnění doporučených postupů. 

Třídní učitelka i asistent pedagoga úzce spolupracují se zákonnými zástupci žáků. Doporučují 

jednotný přístup a postupy v osvojování nových dovedností dle doporučení SPC.  

 

Přehled počtu dětí a žáků zařazených do tyflopedické podpory ve školním roce 2019/2020 

 

Typ školy  Počet dětí a žáků 

MŠ 1  

ZŠ speciální 3 

ZŠ 1  
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5.3.6 Individuální podpora dětem a žákům s poruchami autistického spektra 

 

Žáci a děti s diagnózou autismu byli ve školním roce 2019/2020 vyučováni ve většině tříd 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. 

Struktura času je vytvořena denními režimy, které zachycují sled jednotlivých činností. 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.  

 

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 nezbytné jednotné působení ve školním i domácím 

prostředí. Usilujeme proto o úzkou spolupráci s rodiči. Důležitost této spolupráce se plně ukázala ve 

2. pololetí školního roku, kdy došlo k uzavření školy v důsledku mimořádného opatření k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. V tomto období 

probíhala s využitím ICT distanční výuka a s žáky podle metodických pokynů pedagogů pracovali 

doma rodiče.     
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Žáci s diagnózou poruch autistického spektra ve školním roce 2019/2020  

Typ školy                            Počet dětí, žáků 

Mateřská škola 4 

Základní škola 7 

Základní škola speciální 21 

celkem 32 

 

 

5.3.7  Doplňkové terapie 

 

Canisterapie 

 

Charakteristika 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 doplňková 

terapie. 

Metody canisterapie 

Při canisterapeutickém působení v naší škole jsou zařazovány metody AAA (Animal Assisted 

Activities – aktivity za přítomnosti psa), AAE (Animal Assisted Education – edukační aktivity 

využívající přítomnosti psa) a AAT (Animal Assisted Therapy - terapeutická práce s klientem za 

přítomnosti psa), a to v různé míře zastoupení, podle cílové skupiny, pro kterou je určeno. Velkou 

míru zastoupení má odborná metoda 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.  

 
 

Cíle canisterapie ve výuce 

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

Cíle individuální canisterapie jsou konzultovány 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, prevenci sociálně patologických jevů, 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, pravolevé orientace, rozvoji verbální a 

neverbální komunikace, rozvoji kognitivních funkcí.  

Organizační zabezpečení: 

Skupinová canisterapie probíhala převážně v jednotlivých třídách a příležitostně na chodbách školy 

(procházky se psem, aportování, pohybové aktivity vyžadující větší prostor). Canisterapeut se psem 

do jednotlivých tříd přicházel s dostatečným časovým předstihem, nosil si s sebou potřebné 

pomůcky.  

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. 

Personální zajištění: 

Ve škole byla ve školním roce 2019/2020 canisterapie realizována odborným týmem:  

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.  
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Časové vymezení: 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala canisterapie ve škole 1x týdně, vždy v pátek 1. - 4. vyučovací 

hodinu (8.00 – 9.00 skupinová canisterapie ve třídách, 9.00 – 9.30 a 10.00 – 10.30 individuální 

canisterapie – polohování, 10.45 – 11.30 hod. skupinová canisterapie).  
 

Skupinová canisterapie byla vzhledem k epidemiologickým opatřením nemoci Covid-19 a uzavření 

školy, od 11. 3. 2020, realizována pouze v 6 třídách (třída MŠ. – 6 setkání, třída IX. – 5 setkání, 

třída III. – 6 setkání, třída VII. – 6 setkání, třída X. – 5 setkání, třída VI. – 6 setkání). Celkem 34 

hodin. V plánu bylo uskutečnit  canisterapii ještě v dalších 4 třídách po 6 setkáních. 

Individuální canisterapie – polohování s následným cvičením somatopeda bylo realizováno 

v tělocvičně školy každý pátek, v čase od 9.00 – 9.30 a od 10.00 – 10.30 hod.. Do terapie byly 

během školního roku zařazeny 4 děti a žáci vždy v cca 3 měsíčních cyklech. V plánu bylo ještě 

zařazení dalších dvou dětí v měsících březnu – červnu, které se ale vzhledem k epidemiologické 

situaci nemoci Covid-19 a uzavření školy, od 11. 3. 2020,  neuskutečnilo. Celkem bylo realizováno 

34 třicetiminutových jednotek, tj. v průměru 8,5 jednotek na dítě.  

 

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 

 

Hiporehabilitace je další nabídkou v uceleném přístupu péče o žáka. 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 pozitivní ovlivnění motorické a statické složky pohybového aparátu, 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, za doprovodu a dohledu  

     rodičů dětí, žáků 

-          zajištěna garance a asistence speciálně vyškoleným terapeutem  

- čas jízdy: patnáct až dvacet minut jízda na koni, 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  

- děti a žáci školy navštěvují terapii dle zájmu a individuálních potřeb  

 

Druhou nabídkou z oboru hiporehabilitace jsou aktivity s využitím koně (AVK). Jedná se o 

metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov 

koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakci s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, 

výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Probíhaly formou 

návštěv jednotlivých tříd na Tauferově SOŠ veterinární podle předem stanovaného rozvrhu vždy 

v úterý, liché týdny od 9,00 do 10,00 hodin. Žákům byly nabízeny různé aktivity, jako např. kontakt 

se zvířaty – jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů. V areálu 

školy se nachází i naučná stezka, kde se žáci mohli seznámit s různými druhy domácích zvířat.  



 63 

 

 

 

Snoezelen a muzikoterapie 

Hlavním principem práce ve Snoezelen místnosti bylo vytvoření prostředí, které nabízí širokou 

škálu smyslových podnětů, tzv. senzorickou stimulaci.  Cílem této multifunkční metody je vyvolání 

smyslových pocitů, které navozují pocit klidu a uvolnění a umožňují pak další práci s dětmi a žáky. 

Prostředí je vhodné zejména pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

s poruchami autistického spektra. Ve škole jsme využívali Snoezelen 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. V místnosti se 

využívala hudba, světelné stimuly, manipulační předměty, čichové, zrakové a hmatové podněty. 

Děti a žáci měli možnost vlastního rozhodování a volby činnosti, důležité bylo udržet mezilidský 

kontakt, respektovat přání dětí a žáků s akceptováním jejich individuálních potřeb. Podle 

vypracovaného harmonogramu navštěvovali dopoledne Snoezelen místnost děti a žáci 1-2x týdně 

po dobu 20 – 60 minut. V odpoledních hodinách využívali místnost žáci 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 a ke 

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

pohyblivosti a sebevyjádření. Dva 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: přivítání, pohybová improvizace na hudbu, hra na 

tělo, hra na nástroje, hudební relaxace, herní aktivita na odreagování, rituál pro rozloučení. Hudební 

aktivity se postupně rozšiřovaly podle schopností jednotlivých dětí a žáků.  

Realizace ve školním roce  2019/20: 

- děti a žáci si připravili hudební program, s kterým vystoupili ve Stromu života a na 

předvánoční akci v DK 

- uskutečnil se interní miniseminář Snoezelen terapie, seznámení s novými pomůckami 

zakoupenými v Senza shopu 

- pravidelné využívání Snoezelen místnosti podle harmonogramu 

- pravidelné středeční hodiny muzikoterapie podle zájmu vyučujících jednotlivých tříd 

- využívání prvků muzikoterapie v nepovinném předmětu Hudebně pohybová výchova-2x 

týdně 

- vytvořen krátký film o muzikoterapii 

- vypracována tabulka k zaznamenávání pobytů ve Snoezelenu v jednotlivých měsících, vzor 

metodického listu k tvoření strukturovaných jednotek ve Snoezelenu 

- proběhly metodické schůzky 25. 11. 2019 a 17. 2. 2020 s představením úspěšné, vyzkoušené 

strukturované jednotky k tématu, prezentace videí, výměna zkušeností pedagogů 

z uskutečněných hodin ve Snoezelenu 

- podle  požadavků Mgr. Filatové byly zaslány podklady k zařazení mezi certifikovaná 

pracoviště  

Zúčastnili jsme se dalšího vzdělávání: 

- vzdělávací program Připravené prostředí Snoezelen pro podporu společného vzdělávání – 

Mgr. Dagmar Mega, 29. 8. 2019 

- XVI. Světový kongres Snoezelen – MSE, 17.a 18. 10. 2020 Praha 

- muzikoterapeutický workshop 10. 11. 2019 v Praze 
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- online webinář Rytmus v těle i v životě – Mgr. Dana Zouharová, 14. 4. 2020 

 

       

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 - 

 

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 
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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 

V měsíci listopadu bylo na naší škole zorganizováno setkání se zástupci středních škol, kterého se 

zúčastnili zástupci ze čtyř škol. 

Se zákonnými zástupci vycházejících žáků proběhly individuální konzultace, kde jim 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. 

 

Různé 

Výchovná poradkyně se zúčastnila: 

- pravidelných setkání výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-psychologickou 

poradnou.  

- seminář kariérového poradenství základních škol -Volba povolání žáků ZŠ (IPS Úřadu práce 

- kulatého stolu realizovaného v rámci projektu s názvem Příprava procesu transformace v DOZP 

Barborka v Kroměříži v Sociálních službách města Kroměříže, p.o. V 
- přehlídky SŠ a pracovního uplatnění  

 

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - výsledky 

 absolvent (škola) přihláška rozhodnutí o 

přijetí 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
SŠHS Na Lindovce, Kroměříž 

Studijní obor – praktická škola 

přijat ke studiu 

dívka  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
SŠHS Na Lindovce, Kroměříž 

Studijní obor – praktická škola 

přijata ke studiu 

chlapec  ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s 

Prostějov 

přijat ke studiu 

 

 

Bez dalšího školního zařazení 

 absolvent (škola)   

chlapec ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
 domácí péče 

chlapec ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury 

10. ročník ZŠ speciální 
 domácí péče 
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6.2. Prevence rizikového chování  

 
Naplňování cílů MPP 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali čtvrtou částí pětiletého preventivního programu “ 

Cesta za poznáním“, s podtitulem „Na cestě spolu“. 

Zaměřili jsme se především na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky a žáků vůči svému blízkému 

okolí, na přátelství, lásku, jednotlivé vývojové fáze – dětství, dospívání – z pohledu vytváření a 

upevňování vztahů. Nedílnou součástí bylo zaměření se na multikulturalitu, tradice, zvyky kultur 

týkající se školního projektu Adopce na dálku. Žáci se seznámili se životem lidí v Indii. V měsíci 

říjnu byla ukončena dlouholetá podpora naší adoptivní kamarádky Supryi Nepal a společně se žáky 

a jejich rodiči jsme vybrali novou kamarádku z Indie, Kharunu Thapu. U starších žáků jsme se 

zaměřili také na sexuální výchovu a osvětu v rámci předmětů výchovy ke zdraví, etické výchovy.  

Společně s programem prevence probíhaly i osvědčené doprovodné akce, převážně v prvním 

pololetí školního roku. Program nebyl naplňován celý, z důvodu přerušení prezenční výuky 

Ministerstvem zdravotnictví ve druhém pololetí školního roku 2019 - 2020.  

Minimálně preventivní program respektoval věk, osobnostní a zdravotní zvláštnosti a potřeby žáků 

naší školy. V rámci spolupráce s rodiči byli zákonní zástupci informováni o jednotlivých aktivitách 

na konzultacích a prostřednictvím zápisů ve sdělníčcích. Při některých aktivitách rodiče aktivně 

spolupracovali se školou. 

Na realizaci MPP se podíleli všichni pedagogové školy. Program byl realizován i v mateřské škole 

a při výuce ve všech součástech školy v rámci školních vzdělávacích programů, při aktivitách 

školní družiny, při akcích pořádaných školou. Výstupy z aktivit byly zaznamenávány třídními 

učiteli v třídních knihách jednotlivých tříd. Třídní učitelé vyhodnotili plnění aktivit na podporu 

MPP písemně metodičce prevence v prvním pololetí školního roku.  

V letošním školním roce nebyl z hlediska preventivního chování řešen žádný případ přestupku proti 

školnímu řádu.  

 

 

Naplňování cílů MPP v jednotlivých součástech škol 

Mateřská škola –předškolní vzdělávání 

Pedagogové společně s dětmi mateřské školy prováděli aktivity zaměřené na stanovování pravidel 

společného soužití ve třídě, dbali na jejich dodržování, pravidelně si tato pravidla upevňovali 

v komunikačním kruhu a při praktických činnostech. Velký důraz kladli pedagogové na vzájemnou 

pomoc a podporu mezi dětmi. Děti rozvíjely dovednosti k osvojení zdravého životního stylu, 

procvičovali sociální interakce ve škole při školních akcích, na zahradě školy, ale i v širším okolí 

školy, převážně při přesunech mimo školu.  

 

 

Základní škola speciální  - základy vzdělání 

Žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Duhová pastelka II. díl se zapojovali 

do společných akcí na podporu programu. Velmi pozitivně hodnotili pedagogové i žáci projekt 

Jsem Laskavec, jehož aktivity probíhaly ve třídách nejen daný listopadový den, ale tematicky se 

prolínaly celým týdnem. Formou her si přibližovali život v Indii v tématu Multikulturalita. Pomocí 

obrázků a maňásků pracovali v tématu Dětství, Dospívání. Důraz byl kladen na vzájemné vztahy, 
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přátelství, aktivity prožitkové, smyslové. Žáci tříd spolu spolupracovali, navazovali pěkné vztahy. 

Učili se dodržovat pravidla pro práci, motivaci, užívali základní prvky sebehodnocení.  

Mladší žáci školy vzděláváni podle vzdělávacího programu Duhová pastelka I. díl se zaměřovali na 

upevnění společných pravidel chování v prostředí třídy a školy a na postupné začleňování nových 

spolužáků do kolektivu. Žáci si ve spolupráci s pedagogy vytvořili pravidla chování, která se snažili 

dodržovat. Převážně dokázali vnímat jejich porušování. V rámci etické výchovy a věcného učení se 

žáci seznamovali s tím, jak žijí lidé v Indii. Starší žáci rozvíjeli zdravý životní styl, pozitivní vztah 

ke svému zdraví, seznamovali se se znaky dospívání, se správným navazováním vztahů mezi 

vrstevníky, byli vedeni k uvědomování si sebe sama a své intimity v rámci předmětu Výchova ke 

zdraví. Upevňovali kamarádské vztahy ve třídě a mezi ostatními spolužáky ze školy. Žáci se do 

aktivit zapojovali spontánně, byli aktivní. Společně s pedagogy se jim dařilo naplňovat stanovené 

cíle. 

 

 

Základní škola – základní vzdělání 

Program minimální prevence byl naplňován a uskutečňován seznamováním se s novými spolužáky 

a jejich specifickými potřebami, žáci si museli uvědomovat jejich způsoby vnímání okolního světa, 

komunikovat s nimi, učit se sdílet společný prostor s novými kamarády, aby nedošlo k jejich úrazu. 

Učili se dodržovat daná pravidla a komunikaci ve třídě. Žáci za pomoci pedagogů posilovali 

socializaci všech žáků třídy, jejich vazby s okolím, orientaci ve známém i novém prostředí, pocit 

sounáležitosti, spolupráce a respektování jeden druhého. Cílem MPP byl také rozvoj a posilování 

pozitivních emocí, což se zdařilo částečně. Jednotlivé prvky programu byly průběžně zařazovány do 

běžných každodenních aktivit a činností v rámci třídy i školy nebo jako jednorázové akce.  

 

 

Přehled činnosti metodičky prevence 

 

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

hodnocení, včetně podkladů pro výroční zprávu školy 

- 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 

- účastnila se pracovních setkání školních metodiků prevence v KPPP Zlín, pracoviště 

Kroměříž  
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- Zúčastnila se DVPP: Webinář Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

- „Kurz základů rizikového chování na internetu – Bezpečně v kyberprostoru“ (9. 4. 2020) 

- Zúčastnila se XIII. Krajské konference k prevenci rizikového chování s tématem Právní 

instrumenty v oblasti primární prevence - 10. 10. 2019 ve Zlíně 

 

 

Aktivity na podporu MPP za školní rok 2019 – 2020 

 

- Den v přírodě -  prevence mimořádných událostí, ochrana obyvatelstva, PO 

- Návštěva dopravního hřiště - prevence silničního provozu, upevňování získaných 

informací z oblasti prevence v silničním provozu pomocí praktických aktivit. 

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

celým školním rokem 

- Zahájení celoškolního programu MPP a EVVO na školní zahradě s aktivitami  

- Projekt „ Jsem laskavec“  - celoškolní projekt zaměřený na uvědomování si sounáležitosti, 

nezištné pomoci bližnímu 

- Rozsvěcování vánočního stromu školy  -  akce pro žáky, rodiče žáků a přátelé školy 

- Den otevřených dveří - akce pro širokou veřejnost, rodiče a přátele školy 

- Pitrýsek aneb putování za švestkovou vůní - premiéra divadelní pohádky divadelního 

souboru Korálek 

- Adopce na dálku – rozloučení se Supriyí Nepál z Nepálu, výběr nové vzdálené kamarádky  

- Projekt Vánoční obchůdek – rozvíjení spolupráce ve skupinách, posilování pracovních 

dovedností, rozvíjení matematické gramotnosti, spolupráce se žáky ZŠ Zachar 

- Zdobení vánočního stromečku v Domě kultury a na Florii 

- Vystoupení žáků v Domě kultury na vánočním jarmarku 

- Vzdělávání pedagogů v oblasti krizové komunikace – společnost Madio – blok besed „ 

Krizová komunikace“ 

- Beseda „Sexualita a vztahy osob s postižením“ – beseda pro žáky, rodiče a pedagogy 

(Mgr. Eisner) 

- Paralympijská výzva a Odznak všestrannosti – sportovní dopoledne pro žáky zapojené do 

projektu – součástí beseda s úspěšným paralympionikem (Dušan Petřvalský – jízda na 

handbiku) – hrajeme fair-play, motivace ke smysluplnému trávení volného času i přes 

životní překážky 
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6. 3. Environmentální výchova 

 
Ve školním roce 2019/2020 pokračoval čtvrtým rokem dlouhodobý program Environmentální 

výchovy s motivačním názvem „Cesta za poznáním“. Tento pětiletý plán je realizován 

v jednotlivých školních letech řadou aktivit a tradičních akcí. Námětem celoročního programu se 

stala celoškolní ekologická soutěž „Cesta za poznáním – na cestě spolu“.  

 

Prioritou celoškolního programu byl projekt adopce. Dálková adopce Supriy Nepal z Nepálu byla 

po osmi školních letech ukončena. Společně se zákonnými zástupci jsme požádali nadaci 

Mezinárodní potřeby o adopci nového dítěte z Indie. Druhou prioritou školního programu byla 

ekologizace školy s důrazem na šetření zdroji a energiemi a snižování plastových obalů ve 

školním prostředí.  

 

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

prevence, s projektem - „Ovoce a zelenina do škol“. Plán byl realizován v součinnosti se Školními 

vzdělávacími programy. Do aktivit Environmentální výchovy byli zapojováni děti, žáci, zákonní 

zástupci, pedagogové a další zaměstnanci školy.  

 

Plnění dlouhodobých cílů 

Environmentální výchova významně přispívá k celkovému rozvoji dětí a žáků při výchově a 

vzdělávání. Prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem po celou dobu předškolní i školní 

docházky dítěte nebo žáka. V rámci ekologizace školy jsme se zaměřili na zásady pro školní i 

domácí ekologii. Děti a žáci byli ve třídách seznamováni s Ekologickým desaterem, pro názornost 

byl představen nový kamarád Ptáček Ekolínek. Ve spolupráci se zákonnými zástupci a firmou 

Naja servis Vyškov se konala sběrová soutěž starého papíru. Sběráček podzim 2019 získal 8.215 

Kč, které byly použity na podporu adopce a nákup kompenzačních pomůcek pro děti a žáky školy.  

 

Dlouhodobý projekt Adopce na dálku, který je realizován ve spolupráci s Nadací mezinárodní 

potřeby a spolkem Korálky Kroměříž,z.s. byl k 30. 10. 2019 ukončen. Supriya Nepal z Nepálu 

získala středoškolské vzdělání a bude mít dobrý start do dalšího vzdělání na vysoké škole, zde již 

podpora není možná. Projekt byl ve škole vyhodnocen jako velmi přínosný pro plnění cílů 

environmentální, etické a multikulturní výchovy. Společně se zákonnými zástupci, dětmi a žáky 

jsme se rozhodli pokračovat v této formě sociální pomoci konkrétnímu dítěti. Hlasováním jsme 

vybrali šestiletou holčičku Karunu Thapu z Indie. Byla zaplacena roční platba na adopci tohoto 

dítěte ve výši 4.800,-Kč, která slouží k nákupu školních potřeb a oblečení.  

 

Základní dlouhodobé cíle Environmentální výchovy jsou postupně úspěšně naplňovány.  

Děti a žáci se postupně seznamují se zákonitostmi v přírodě, učí se chápat vztah člověka k přírodě a 

její ochraně. Rozvíjejí poznatky z oblasti multikulturní výchovy, poznávají život v jiných 

světadílech. Zákonní zástupci byli s plánem seznámeni, o jeho realizaci jsou pravidelně informováni 

na konzultacích, prostřednictvím vývěsek a webových stránek školy. 

 

Plnění krátkodobých cílů  

Jednotlivé třídy naplňovaly krátkodobé cíle během školního roku jednoduchými praktickými 

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

k praktickým činnostem a  relaxaci. Při péči o bylinkovou skalku se děti a žáci učí základním 

pracovním dovednostem. Den v přírodě, který se uskutečnil na začátku školního roku, byl v rámci 

ekologizace školního prostředí věnován třídění a poznávání materiálů. Některé třídy navštívily 

Sběrný dvůr v Kroměříži a seznámily se se zpracováním  odpadů a chemických látek. V průběhu 

roku ve třídách probíhalo tematické nebo projektové vyučování. Bylo zaměřeno na poznávání 

ročních období, sklizeň plodů, jejich zpracování, přípravu zdravého pokrmu a ekologické 

zpracování odpadu. Celoročním zapojením tříd do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ se děti a 
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žáci setkávají s různými plodinami, poznávají také exotické plodiny. Jednoduchým nácvikem se učí 

zásadám zdravého stravování. V rámci projektu „Dentální hygieny“ žáci prakticky nacvičovali 

péči o svůj chrup. V Etické výchově byli žáci vedeni ke správnému chování a řešení situací ve 

vztahu k přírodě. Průběžně se zapojovali do práce s kalendářem počasí, pozorovali změny v přírodě, 

třídili odpad a pečovali o pokojové květiny. Některé třídy se aktivně zapojovaly do výtvarných 

soutěží z oblasti péče o zvířata, myslivosti, přírody kolem nás. Žáci ZŠ realizovali aktivity v 

projektů „Bramborový den“, „Vánoční obchůdek“, tyto praktické činnosti vedou žáky 

k zdravému životnímu stylu, k osvojení důležitých návyků a dovedností. Třídy  ZŠ se pravidelně 

věnují šetření zdroji a energiemi, třídí odpady. 12 žáků ZŠ a ZŠS se zapojilo do projektu „Šablony 

pro MŠ a ZŠ II.“, při šití plátěných tašek a pytlíků se naučili mnoho nového. Prakticky realizovali 

ekologický námět s důrazem na snižování plastových obalů.  

 

Třídy ZŠS se zapojily se do praktických aktivit pro žáky vzdělávané podle ŠVP II. díl –  

„Podzimníček“ a Zvířátka v zimě“, které probíhaly v rámci ročních období. Děti a žáci  

sbírali a třídili přírodniny, upravovali hmyzí domečky, výtvarně zpracovali příslušné roční  

období. Společně si zazpívali, zatancovali, seznámili se s novými kamarády. Proběhly  

tematické týdny v rámci zapojení do projektu „Laskavec“ a „Pestrobarevná Indie“. Během  

nich se žáci seznámili s nově adoptovanou dívkou v rámci projektu Adopce na dálku.  

 

Krátkodobé cíle byly během školního roku úspěšně plněny všemi třídami.   
Environmentální výchova prostupuje každodenní život tříd jednoduchým způsobem, aktivitami na 

úrovni dětí a žáků.  

 

Naplňování klíčových kompetencí realizací EVVO výchovy  

Klíčové kompetence jsou průběžně sledovány a naplňovány v jednotlivých školních vzdělávacích 

programech podle věku a úrovně. Dětem a žákům jsou nabízeny jednoduché praktické a prožitkové 

aktivity, postupně je budován jejich vztah k přírodě a okolnímu světu.  

 

V předškolním vzdělávání je to Školní vzdělávací program mateřské školy "Svět patří všem"  

Během školního roku se MŠ zapojila do všech celoškolních akcí s námětem „Cesta za poznáním – 

na cestě spolu“. Děti byly podle svých možností a schopností aktivní při plnění úkolů 

v jednotlivých činnostech. Se zájmem se zapojují do třídění odpadů a šetření energiemi.  

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Jednotlivé prvky EVVO jsou začleňovány do běžných aktivit a činností tříd. Oblast prolíná 

jednotlivými výukovými předměty v průběhu každodenního vzdělávání žáků. Všechny aktivity 

souvisí s osobnostním rozvojem žáka a jsou kladným prvkem ve výuce. 

 

 ŠVP pro obor základy vzdělávání – školní vzdělávací program ZŠ speciální "Duhová 

pastelka I."  
Činnosti EVVO se realizovaly v předmětech, výchovách, v rámci ranního komunikačního kruhu 

nebo jako samostatný blok činností, také při besedách, pobytu v přírodě, projektovém vyučování. 

Získané vědomosti žáci využívají v praktické činnosti i v běžném životě.  

 

ŠVP pro obor základy vzdělávání – školní vzdělávací program ZŠ speciální "Duhová pastelka 

II."  

Jednoduché prvky EVVO jsou začleňovány do každodenních činností, probíhajících ve třídách.  

Aktivity jsou pečlivě vybírány a realizovány podle aktuálního zdravotního stavu a schopností žáků. 

Třídy se účastnily nabízených aktivit dle svých možností se zájmem. Velmi pěkné bylo zapojení 

tříd v péči o bylinkovou skalku a hmyzí domečky.  

 

ŠVP pro zájmové vzdělávání, školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu 

"Učíme se poznávat svět"  
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Přírodovědná zájmová činnost „Kašpárek jde do přírody“ vhodně doplňuje výchovně vzdělávací 

proces a realizuje se v mimoškolní činnosti. Do přírodovědné zájmové činnosti byly zařazeny 

pobyty na školní zahradě, vycházky, exkurse a výstavy. Akce a činnosti zájmového vzdělávání ŠD 

a ŠK jsou pestré, zajímavé, slouží žákům k relaxaci, výchově i vzdělávání.  

 

Některé tradiční akce školy a naplánované aktivity jarních měsíců vzhledem k nařízení vlády o 

zrušení prezenční školní docházky, nebyly realizovány.  
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VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI 

ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

7.1 Akce organizované školou  

Celoroční aktivita:  

Dramatizace Divadelního souboru Korálek 

Celoškolní projekty: Ovocňák, Jsem Laskavec 

 

Září 2019 

- zahájení vyučování školního roku 2019/2020 

- zahájení sportovních dopolední na TJ Slavii 

- Den v přírodě /mimořádné události/ 

- sportovní olympiáda v atletice v Uherském Hradišti 

- zahájení celoškolního projektu Ovoce do škol 

-  zahájeno plavání 

- zahájeny doplňkové terapie  

 

Říjen 2019 

- vstupní informační seminář pro studenty  VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- zahájení programu EVVO, MPP, Ovocňák 

- zahájení dílen pro rodiče a pedagogy 

- projekt základní školy, 1. stupně: Podzim 

- Netradiční výstava ovoce a zeleniny (projekt Ovoce do škol) 

- 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 II, Sdílení vychovatelů 

 

Listopad 2019 

- zahájení zkoušek divadelního představení „Putování za švestkovou vůní“ 

- 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 

 

Prosinec 2019 

- Den otevřených dveří s prodejním jarmarkem 

- zapojení do přehlídky vánočních stromků na výstavišti v Kroměříži, v Kulturním  

 Domě Kroměříž 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční prodejní jarmark s vystoupením Školní družiny, nádvoří Radnice 

- Vánoční obchůdek – projektové vyučování základní školy  

- Obdarovávání u vánočního stromečku 

- vánoční koncert pěveckého souboru VOŠPgaS a SPgŠ Kroměříž 

- premiéra divadelního představení Putování za švestkovou vůní, v sále Sokolského  
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 domu Kroměříž 

- vánoční besídky ve třídách školy, rozloučení s kalendářním rokem 2019 

 

Leden 2020 

- Tříkrálové koledování  

- Kouzelník  

- exkurze výchovné poradkyně s vycházejícími žáky na Střední škole hotelové a služeb  

            v Kroměříži 

- Zdravý úsměv - zubní hygiena pana Forejta 

- slavnostní předávání vysvědčení za 1. pololetí, pololetní prázdniny 

 

Únor 2020 

- dílna pro rodiče, pedagogy  

- masopustní dílničky 

- Masopust tradiční akce školy  

 

Březen 2020 

- skupinové dílničky pro žáky, téma Sexualita, lektor P. Eisner 

- seminář pro rodiče na téma sexualita, lektor Petr Eisner 

- distanční výuka žáků  

 

Duben 2020 

- distanční výuka žáků 

- zápis žáků do 1. třídy základní školy online 

 

 

Květen 2020 

-    distanční výuka žáků 

-  zápis dětí do mateřské školy 

 

Červen 2020 

- 3.6. otevření školy pro 19 žáků 

-          pokračování distanční výuky žáků 

-  schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd    

- vyhodnocení celoročních programů, oblastí 

 
 

7.2. Účast na kulturních přehlídkách, soutěžích a akcích  

Výtvarné soutěže 

 

„Vysněný design ručičkových náramkových hodinek“ 

1.     ročník mezinárodní výtvarné soutěže  pro speciální školy a základní školy zřízené podle § 16, 

odst. 9 ze Zlínského a Trenčianského kraje na téma - "Moje kouzelná zima" -  3. místo  - žákyně 

třídy III. 

Zdobení vánočního stromečku v Domě kultury Kroměříž -  1. místo  - společná práce žáků třídy 

III., X., VIII. 

Zdobení vánočního stromečku na  výstavišti Florie 
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7.3. Sportovní soutěže 

11. krajská olympiádě speciálních škol v Uherském Hradišti 20. září 2019 

 

Zlato  

Matyáš Ramiš – běh na 60m – mladší žáci  

 

Monika Mazancová – hod míčkem – starší žákyně 

Monika Mazancová – skok do dálky – starší žákyně 

 

Stříbro 

Veronika Nášelová – hod míčkem – starší žákyně 

 

Bronz 

Veronika Blešová – běh na 60m starší žákyně 

Markéta Topičová – skok do dálky – starší žákyně 

 

 
Zapojení žáků do celorepublikové soutěže Paralympijská výzva a následné vylosování školy za 

úspěšné plnění daných disciplín. Obsahem šťastného losu byl Sportovní den Paralympijské výzvy 

pod vedením členů Paralympijského výboru za účasti paralympionika Dušana Petřvaldského, 

držitele mnoha rekordů v jízdě na handbiku. 

 

 

 

7.4. Ohlasy v médiích 

 

15. 10. 2019:  Závody v Uherském Hradišti a článek Paralympijská výzva, Týdeník Kroměřížska  

17. 12. 2019: Advent v naší škole,  Týdeník Kroměřížska  

30.6. 2020: Paralympijský den, Týdeník Kroměřížska 

 
 

 

7.5 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 

- 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 
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7.6  Spolupráce se spolkem Korálky Kroměříž, z.s. 
 

K hlavnímu bodu spolupráce spolku Korálky Kroměříž,z.s se Základní školou a Mateřskou školou 

Kroměříž, F. Vančury patří doprava dětí a žáků do školy. Tuto službu využívalo v letošním školním 

roce 17 žáků z blízkých i vzdálenějších obcí v regionu Kroměříž. Byly to obce a města 

Chropyně, Hulín, Chrášťany, Kostelec u Holešova, Roštění a Holešov. K zajištění dopravy slouží auto 

Fiat Ducato, které je majetkem spolku. 

 

Spolupráce mezi školou a spolkem Korálky spočívá rovněž v organizování veřejných akcí. V letošní 

roce to byly vánoční dílny, Den otevřených dveří, který se koná v adventním období a je spojený 

s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů školy. Veškerý výtěžek, který se prodejem výrobků získá, 

je uložen na konto spolku Korálky Kroměříž, z.s.. Finanční prostředky jsou dále použity pro potřeby 

dětí a žáků školy.    

 

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

- pravidelná rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži 

- na pravidelné cvičení v tělocvičně TJ Slavia Kroměříž 

- 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 pro vánoční dílny 

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

úspěchy 

 

 

Rodiče dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek za sběr 

poukazuje spolek Korálky na konto adopce na dálku. Osm let bylo podporováno studium holčičky 

Supriye z Nepálu částkou 4 800,-Kč ročně.  

 

 

 

 

7. 7 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 důsledku uzavření škol v rámci mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a následně přechodu na distanční formu 

výuky, byla provedena aktualizace vnitřní směrnice školy Bezpečnost ICT. Používané metody 

distanční výuky byly následně doplněny i do Záznamů o činnostech zpracování – zajištění 

předškolního a základního vzdělávání. V tomto školním roce byly Záznamy o činnostech 

zpracování ještě doplněny o dva nové záznamy (Evidence majetku a Vedení spisové služby). 

Všichni zaměstnanci dodržovali pravidla pro zajištění bezpečnosti informací a osobních údajů.  
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VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ 

ČINNOSTI ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

 

Inspekční činnost  ČŠI ve školním roce 2019/2020 nebyla na škole  uskutečněna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 
1.  ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2019 
             
    v  Kč     

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

Platy  19 925 902,00 19 946 002,00 

Ostatní osobní náklady  193 610,00 213 410,00 

ONIV přímé 7 650 430,00 7 700 910,00 

ONIV provozní 1 998 000,00 1 998 000,00 

NIV ostatní 0,00 446 398,00 

Celkem 29 767 942,00 30 304 720,00 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

dotace od zřizovatele 400 000,00 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 400 000,00 0,00 

Odvod z fondu investic: 0,00 0,00 

 
 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0485/Z16/18 ze dne 17. 12. 2018 byl v rámci rozpočtu 

Zlínského kraje na rok 2019 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 1 998 000,00.   

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0653/Z21/19 ze dne 09. 09. 2019 byl vzat na vědomí 

závazný objem prostředků na platy ve výši Kč 19 819 226,00, OON ve výši Kč 193 610,00 a ONIV 

přímé ve výši Kč 7 612 027,00. 

 

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 
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Mimorozpočtové zdroje 

 přijaté finanční dary ve výši Kč 43 212,00. 

 

 

 

 

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. 12.2018

Upravený rozpočet 

2019

Skutečnost 

k 31. 12.2019

% plnění rozpočtu 

2019

% nárůstu

2019/2018

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 22 846,33 28 100,82 27 907,97 99,31 22,16

Z toho:

Mzdové prostředky 16 502,80 20 309,41 20 178,51 99,36 22,27

501. Platy zaměstnanců 16 339,78 19 946,00 19 946,00 100,00 22,07

502. Ostatní platby za provedenou práci 163,02 363,41 232,51 63,98 42,63

Zákonné pojištění a FKSP 5 908,32 7 253,53 7 193,94 99,18 21,76

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 5 579,67 6 854,62 6 792,52 99,09 21,74

5342     FKSP 328,64 398,92 401,42 100,63 22,15
Ostatní přímé náklady 435,21 537,88 535,51 99,56 23,05
z toho:
          5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 4,28 15,60 7,75 49,65 80,82
          5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 26,55 51,00 28,34 55,57 6,73
          5137    DDHM učební pomůcky 77,97 65,33 142,21 217,68 82,38
          5167    Služby školení a vzdělávání 116,71 165,60 89,78 54,21 -23,08
          5173    Cestovné, cest.náhrady 35,92 55,00 47,12 85,67 31,18

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 2 263,79 2 266,90 2 297,15 101,33 1,47

Z toho:
5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 226,14 205,50 315,41 153,49 39,47
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 182,33 220,40 158,12 71,74 -13,28
515.      Nákup vody,paliv,energie celkem 357,55 460,00 375,95 81,73 5,15
5164,5  Nájemné, nájem za půdu 198,90 244,00 239,01 97,96 20,17
516.      Ostatní služby 406,60 304,00 461,59 151,84 13,52
z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00
             údržba SW 149,34 120,00 132,93
5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 364,02 235,00 207,66 88,37 -42,95
9551    Odpisy majetku 314,96 320,00 320,26 100,08 1,68

NÁKLADY CELKEM    25 110,12 30 367,72 30 205,12 99,46 20,29

z toho: NIV ESF

(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 125,50 446,40 152,15  
 
 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2019 představovaly částku Kč 

30 205 115,48 a byly rovnoměrně čerpány.  

 

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

5342 FKSP, 5137 DDHM učební pomůcky, 5137 DDHM provozní, 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, 5135 učebnice, školní potřeby zdarma, 

5136 knihy, učební pomůcky, 5167 služby školení a vzdělávání, 5173 cestovné, 513. materiál, 

materiál na  opravy, 515. nákup vody, paliv, energie, 5164,5 nájemné, nájem za půdu, 5171 opravy 

a udržování. 

 

Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,00% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly 

čerpány ve výši 63,98% upraveného rozpočtu.  

 

Oproti roku 2018 (Kč 25 110 115,48) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 5 095 000,46, tj. o 20,29%. 

 
 
 
Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2018

Upravený rozpočet 

2019

Skutečnost 

k 31. 12.2019

% plnění rozpočtu 

2019

% nárůstu

2019/2018

25 141,15 30 367,72 30 244,57 99,59 20,30

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 186,30 0,00 15,71 -91,57

z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 4,59 0,00 0,00 -100,00
             fond odměn 0,00 0,00 0,00
             rezervní fond 16,88 0,00 15,71 -6,90
             fond investic 164,84 0,00 0,00 -100,00
Ostatní výnosy z činnosti 59,76 0,00 148,14 147,89

0,00 0,00 0,00

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 24 827,29 30 307,72 30 016,42 99,04 20,90

              prostředky SR* 22 813,50 28 306,72 28 012,47 98,96 22,79

              prostředky ÚSC** 2 010,00 1 998,00 2 000,15 100,11 -0,49

VÝNOSY CELKEM

 
 
 

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

30 244 571,40, z toho výnosy z transferů – prostředky státního rozpočtu činily Kč 28 012 473,00, 

prostředky ÚSC činily Kč 2 000 150,40 a časové rozlišení investičního transferu bylo ve výši Kč 

3 792,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč 64 300,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu 

také peněžní dary v částce Kč 15 712,00. Ostatní výnosy byly v částce Kč 148 144,00.  

 

Výnosy byly plněny na 99,59%, tj. o Kč 123 148,60 méně, 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 2019 v částce Kč 168 153,06. 

 

Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2019 ve výši Kč 400 662,40 –

 náklady na projekt Šablony I. a II. UZ 33063 v celkové částce Kč 398 512,00, projekt Obědy do 

škol ZK ve výši Kč 2 150,40.  
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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 2019 
 
 

Výsledek hospodaření za rok 2019 vykazuje organizace ve výši Kč 39 455,92, z toho z hlavní 

činnosti Kč 39 455,92 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 2019 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: 

 

 Kč              0,00 do fondu odměn; 

 Kč    39 455,92 do rezervního fondu. 
 
 
 
 

 

Stanovisko odboru:  

Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 39 455,92, 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   39 455,92  do rezervního fondu. 

 

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 95 001,05, 

doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit fond investic. 

 

 

 

Stanovisko odboru:  

Nelze hodnotit. 

 

Stanovisko odboru:  

Náklady vykazují v některých položkách nižšího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo 

k úspoře rozpočtu nákladů. Organizace také nenaplnila výnosovou stránku rozpočtu a 

zároveň vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 39 455,92. 
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5. Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 

(v Kč)

Stav k 31. 12. 2018 Tvorba v r. 2019 Čerpání v r. 2019 Stav k 31.12.2019

Fond odměn 149,59 0,00 0,00 149,59

FKSP 321 499,58 401 422,50 235 677,50 487 244,58

Fond investic 475 280,70 320 256,00 586 661,00 208 875,70

Rezervní fond (413) 24 507,15 31 037,98 0,00 55 545,13

Rezervní fond (414) 52 888,10 43 212,00 15 712,00 80 388,10

Tvorba a čerpání fondů v roce 2019

 

 

 

 

 

6.  Přehled pohledávek a závazků organizace 

Stav pohledávek příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 byl Kč 504 757,40. Organizace vykazuje 

pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 9 000,00.   

V roce 2019 nebyly vyřazeny nedobytné pohledávky. 

 

Stav závazků organizace k 31. 12. 2019 představoval celkovou částku Kč 4 721 541,75 a všechny 

byly ve lhůtě splatnosti.  

 

 

 

Stanovisko odboru: 

Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2019. Dle 

předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti, pouze jedna je po lhůtě 

splatnosti a byla uhrazena v lednu 2020. Finanční prostředky na provozním bankovním 

účtu, pokladní hotovost a zohlednění zaplacení pohledávek dostatečně zajišťují finanční 

krytí závazků organizace. 

 

Stanovisko odboru:  

Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.  

K 31. 12. 2019 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 202 
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7.  Základní ekonomické ukazatele 

Neinvestiční náklady na žáka           

Rok 2018

přímé provozní

Celkové náklady 25 110,12 22 821,80 2 288,32 79,00 288 883,54 28 966,08

Pokryto dotací 24 823,50 22 813,50 2 010,00 79,00 288 778,48 25 443,04

Kryto vlastními výnosy 286,62 8,30 278,32 79,00 105,06 3 523,04

Rok 2019

přímé provozní

Celkové náklady 30 205,11 1,20 5 094,99 28 020,62 1,23 5 198,82 2 184,49 0,95 -103,83 78,00 359 238,72 28 006,28

Pokryto dotací 30 012,62 1,21 5 189,12 28 014,62 1,23 5 201,12 1 998,00 0,99 -12,00 78,00 359 161,79 25 615,38

Kryto vlastními výnosy 192,49 0,67 -94,13 6,00 0,72 -2,30 186,49 0,67 -91,83 78,00 76,92 2 390,90

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

 

V roce 2019 došlo oproti roku 2018 ke zvýšení objemu přímých nákladů na žáka. V rámci 

provozních nákladů na žáka došlo k poklesu 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. 2019 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. 2019 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. 
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9. Stanovisko ke schvalování účetní závěrky za rok 2019 

 

 Řádná účetní závěrka byla sestavena a předložena zřizovateli v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou k zákonu o 

účetnictví  

č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních 

záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního 

systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních 

záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly 

kontrolovaných vazeb účetnictví, byly provedeny dodatečné drobné korekce a opravy. 

K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti nákladů k 31. 12. 2019 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. 2019 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. 2019 

ředitel příspěvkové organizace doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace  

k 31. 12. 2019 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 11. 05. 2020. 

 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. 2019, 

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. 2019 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 11. 05. 

2020. 

 

 ZÁVĚR  

 

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

aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k  31. 12. 2019 ve výši Kč 39 455,92 byl, 

v případě schválení závěrky, převeden do rezervního fondu ve výši Kč 39 455,92. 

 

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. 0078/R03/20 ze dne 27. 01. 2020. 
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X. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROGRAMŮ 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 škola vstoupila do rozvojového programu MŠMT pro vybavení 

školských poradenských zařízení  diagnostickými nástroji. 

Speciálně pedagogické centrum tak získalo diagnostické nástroje v celkové hodnotě 36 100 

Kč. 

       
         A dále do programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 

         pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin,     

         v celkové  částce 480 062 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 

 

 

 

 

 

Šablony pro MŠ a ZŠ II 

 

Název rozvojového programu MŠMT ČR:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ II 

Registrační číslo projektu: cz.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011688 

 

Období realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021 

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

                    F. Vančury 3695, Kroměříž 76701 

 

Odpovědná osoba za realizaci, administraci: Mgr. Ivana Baštincová 

 

Cíle projektu:  

Zlepšení kvality vzdělávání a vzdělávání žáků v klíčových kompetencích 

 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí/žáků/účastníků, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity 

rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráci s veřejností. 

 

Cílová skupina: 

1.Pedagogičtí pracovníci školského zařízení 

2. Žáci 

3. Účastníci zájmového vzdělávání  

4. Veřejnost 

 

Popis cílové skupiny:  

1. Pedagogičtí pracovníci základní školy a základní školy speciální budou podporováni ve svém 

profesním a odborném růstu účastí na workshopech zaměřených na upevnění dovedností a 

kompetencí v oblasti ICT, vzájemným sdílením ve školách podle §16 odstavec 9, osobním 



 87 

zapojením a spoluprací s odborníkem – externistou na zkvalitnění výuky pro žáky v jednotlivých 

typech škol formou projektových dní 

 

2. Žáci – účastníci vzdělávacích aktivit ( Čtenářské kluby, Klub deskových her, projektové dny ve 

školy , ve školní družině), spolutvůrci akcí , kterými je školy propojena s veřejností.  

 

3. Účastníci zájmového vzdělávání 

Účastníci zájmového vzdělávání budou rozvíjet klíčové kompetence (znalosti, dovednosti, postoje) 

v návaznosti na vzdělávání - formou klubů deskových her a formou tematicky zaměřených 

projektových dnů. 

 

4. Veřejnost  

Propojení volnočasového komunitního osvětového setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za 

pomoci odborníka. Žáci ze školy se zapojí jako diváci nebo i jako samotní aktéři. 

Předpokladem je zapojení jednotlivých aktérů (zástupců školy, rodičů, externí organizace/externího 

odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. 

 

 

Aktivity projektu: 

Základní škola 

 

2.II/17a 

Klub pro žáky základní školy – Čtenářský klub 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy formu volnočasové aktivity. Aktivita vede k 

rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 

promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně pro minimálně 6 

žáků.  

 

Rozsah aktivity:                            16 schůzek v délce trvání 90 minut  

                                                        5 po sobě jdoucích měsíců  

Počet aktivit:                                 2 

Počet podpořených osob              12 žáků 

Částka na aktivitu                        17 833 Kč 

Celkem :                                        35 666 Kč  

Výstup:                                         Čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň  

                                                       dvou žáků ohrožených školním neúspěchem  

                                                       sken třídní knihy  s definovaným obsahem 

 

Aktivita probíhá 

 

 

2.II/19        

Projektový den ve škole                      



 88 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka 

bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně 

naplánují a zrealizují a vyhodnotí projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 

vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků. 

   

Rozsah aktivity:                            4 h (4krát 45minut) 

Počet projektových jednotek       7 

Částka na aktivitu                        4412,-Kč 

Celkem :                                        30 884 Kč  

Výstup:                                          Sken záznamu z realizace projektového dne se zapojením  

                                                        odborníka z praxe  

Aktivita probíhá 

 

2.II/21        

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků základní školy  

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s 

modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. 

Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti 

externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.  

 

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu.   

 

Rozsah aktivity:                             12 hodin (6 setkání po 2 hodinách nebo 3 po 4 hodinách) 

Jednotka výstupu:                          3872,Kč 

Částka na aktivitu                          23 232 Kč 

Celkem :                                          23 232 Kč  

Výstup:                                            Sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný 

                                                          statutárním orgánem s definovaným obsahem 

Aktivita probíhá 

 

2.II/22        

Komunitně osvětová setkávání 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy. Základní škola 

zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci 

odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy, případně děti z 

přípravné třídy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. 

Rozsah aktivity:                             12 hodin (6 setkání po 2 hodinách nebo 3 po 4 hodinách) 

Jednotka výstupu:                          3872 Kč 

Počet aktivit projektu:                   3 

Částka na aktivitu                         11 616 Kč 

Celkem :                                         11 616 Kč  

Výstup:                                           Sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný 

                                                         statutárním orgánem s definovaným obsahem 
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Aktivita ještě nebyla započata. 

 

2. II//6h        

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP - ICT                      

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou ucelených vzdělávacích programů. 

Vzdělávání bude probíhat formou presenčního absolvování vzdělávacího programu akreditovaného 

v systému DVPP.  

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti 

ICT. 

   

Počet podpořených osob              8 

Počet aktivit.  32 

Částka na aktivitu                        30 884 Kč 

Celkem :                                        111 360 Kč  

Výstup:                                          sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu  

                                                        DVPP  

                                                        sken potvrzení o zaměstnání pedagoga příjemce (může být  

                                                        nahrazeno skenem pracovní smlouvy) 

 

Aktivita probíhá 

 

2. II//9       

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv                      

 

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při 

vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z 

různých škol/školských zařízení. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" 

základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na 

hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce.  

Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv 

vybraného pedagoga z vysílající základní školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých 

probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. 

Polovina z 16 hodin je vyhrazena návštěvám pedagoga z vysílající základní školy na hostitelské 

škole. Zbývajících 8 hodin spolupracující pedagogové mohou rozdělit podle svého uvážení na 

přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci. 

Počet podpořených osob              10 

Počet jednotek v aktivitě.  2 

Částka na aktivitu                        9 010Kč 

Celkem :                                        90 100 Kč  

Výstup:                                          Sken zápisu o provedených návštěvách s definovaným  

                                                       Obsahem 

Aktivita ještě nebyla započata 
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Náklady na aktivity ZŠ:  302 858 Kč 

Aktivity zájmového vzdělávání 

 

2. IV/11b      

Klub pro účastníky školní družiny/školního klubu- klub zábavné logiky a deskových her 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu 

volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, 

dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje 

vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

V období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 

schůzek v délce trvání 90 minut, zpravidla jedenkrát týdně.  

Počet podpořených osob               12 

Počet jednotek v aktivitě.   2 

Částka na aktivitu                         17 833Kč 

Celkem :                                         35 666 Kč  

Výstup:                                           čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň  

                                                         dvou účastníků ohrožených školním neúspěchem 

                                                         čestné prohlášení statutárního orgánu, že klub je zřízen  

                                                          jako nová aktivita, která je účastníkům poskytována  

                                                         zdarma 

                                                         sken třídní knihy klubu s nadefinovaným obsahem 

Aktivita probíhá 

2. V/12      

Projektový den ve školní družině 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků.  

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně 

naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 

vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu účastníků. 

Počet podpořených osob               7 

Počet jednotek v aktivitě.   1 

Částka na aktivitu                         4 412Kč 

Celkem :                                         30 884 Kč  

Výstup:                                          Sken záznamu zrealizace projektového dne se zapojením  

                                                        odborníka z praxe s nadefinovaným obsahem 

Aktivita probíhá 

2.V/4h 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK   - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT     

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 

vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.  
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Pedagogický pracovník bude podpořen v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti ICT 

formou uceleného vzdělávacího programu, prezenční formou. 

  

Počet podpořených osob               1 

Počet jednotek v aktivitě.   4 

Částka na aktivitu                         3 480Kč 

Celkem :                                         13 920 Kč  

Výstup:                                           sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu   

                                                         DVPP 

                                                         sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (může  

                                                         být nahrazeno skenem pracovní smlouvy) 

Aktivita probíhá. 

 

 

2.V/6 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 

návštěv                      

Cílem je podpořit pedagogy školních družin a školních klubů ve zvyšování kvality jejich každodenní 

práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi 

pedagogy z různých školských zařízení/škol. 

Počet podpořených osob               7 

Počet jednotek v aktivitě.   2 

Částka na aktivitu                         9010Kč 

Celkem :                                          63 070Kč  

Výstup:                                           Sken zápisu o provedených návštěvách s definovaným  

                                                         obsahem 

 

Aktivita ukončena 

 

Celkový rozpočet:   446 398 Kč 

Náklady na aktivity ŠD: 143 540 Kč                   

 

 

 

 

Centra kolegiální podpory 

 

Třetím 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). V 

rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková 

organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá 

implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i speciálních školách.  

 

V letošním školním roce v setkávání CKP pokračovalo a ukončilo cyklus třináct pedagogů ze 

základních škol okresu Kroměříž a Přerov. Hlavním tématem bylo představení možností využití 

iPadu jako nástroje učitele ve vzdělávání. Účastnice si prakticky jednotlivé aplikace vyzkoušely, 
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také jim byly předány konkrétní tipy na využití ve vyučování. Dále byly představeny výukové 

pomůcky, vhodné především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro vedoucí center byla uspořádána zahraniční stáž v Londýně, kde měly možnost navštívit vybrané 

školy, seznámit se s podmínkami, prostředím a systémem školství. Dále se zúčastnily konference s 

realizačním týmem, které byla zaměřena na další organizaci, náplň  a  metodiku projektu. 

 

Aktivity projektu byly ukončeny k 30.6.2020. Díky zapojení do CKP má škola zapůjčený majetek 

v hodnotě 189 688 Kč (učební pomůcky, iPady). 
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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 

-      Černý koně – pan Tomáš Pouch 
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XIV. SPOLUPRÁCE S RADOU ŠKOLY 

 

 

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 2019/2020:  

- spolupráce s ředitelstvím školy 

- schvalování aktualizovaných dokumentů školy  

- předávání informací členům školské rady  

- podíl na získávání finančních prostředků pro děti a žáky školy  

- spolupráce se z.s. Korálky formou finanční i osobní pomoci na realizaci vánočních a jarních 

tvořivých dílen pro zákonné zástupce i pedagogy školy 

- spolupráce s metodikem EVVO při organizaci podzimního sběru papíru 

- vytváření příjemného klima školy a propojení s životem rodin dětí a žáků 

 

Činnost školské rady ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19 , kdy došlo k uzavření školy 

v důsledku mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva. Plánovaná aktivita ke Dni dětí a dílny 

pro rodiče v jarním období nebyly uskutečněny.   
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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. Při cestách za klienty jsou využívány  prostředky hromadné dopravy a 

automobil, který je majetkem školy.. 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. SPC velmi úzce spolupracuje a komunikuje s PPP v Kroměříži.  

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. )Tento projekt byl ukončen v červnu 

2020.  

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). 

Situace v této oblasti se změnila březnem 2019, kdy byla podána žádost na IROP – Stavební 

úpravy a přístavba školy části budov B a C – Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. 

Vančury. Dne 23. 9. 2019 byl projekt zařazen do schválených projektů IROP s finanční dotací 

23 511 027 Kč. Na dalších finanční zajištění rekonstrukce se bude podílet KU Zlín (zřizovatel 

školy).  

 

Rekonstrukce byla zahájena 23. 6. 2020 předpokládané ukončení je plánováno na srpen 2021. 

Dodavatelem rekonstrukce je PS-MSI, a.s. Zlín. 

Škola velmi úzce spolupracuje s architektem projektu Ing. Kroumanem a administrátorem projektu 

Ing. Křeháčkem. 

S pochopením situace a naléhavosti řešení patří poděkování Mgr. Hášové, ředitelce Střední školy 

hotelové a služeb Kroměříž, která vyčlenila prostory pro uskladnění majetku školy z části budov, 

kde probíhá rekonstrukce. Umožnila stravování našich žáků ve školní jídelně Lindovka a dala 

prostory pro jednu třídu žáků ZŠ speciální.  

 

Dle potřeb je 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. Podařilo se 

navázat spolupráci se zástupci středních škol, na které odchází studovat absolventi naší školy.  

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 
Dokončením rekonstrukce školy bude vytvořen prostor pro další rozvoj dětí a žáků školy. Škola 

bude moci disponovat cvičnou kuchyní, dílnou, cvičebnou pro hodiny tělesné a zdravotně tělesné 

výchovy. Nabídne pracovny pro pracovníky SPC při čemž všechny součásti školy budou pod 

jednou střechou. Vytvoří se tak instituce, která bude nabízet vzdělávání v odpovídajících moderních  

prostorách školy. Situace se pro zaměstnance i žáky se významně  zlepší. 

 

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 
 

ÚKOL č.1 
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. 2 
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  
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- realizace projektu ŠABLONY II (Šablony III) – 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 – (spolupráce s MAP Kroměříž) 

 

 

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 především v oblasti distančního 

vzdělávání  

 

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, chráněnými  

     pracovišti (kapacita denního stacionáře) a odborem sociálních věcí 

– pokračovat v realizaci propojení oblastí výchovného poradenství, EVVO a preventivního  

     programu pro děti a žáky – nový 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 
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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 

 

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:        29. 9. 2020 

 

Výroční zpráva byla předána k připomínkování pracovníkům školy:  29. 9. 2020 

Výroční zpráva byla předána radě školy k posouzení:    5. 10. 2020 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne:    9. 10. 2020 

 

 

V Kroměříži dne  29. 9. 2020 
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