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1. Základní údaje o škole
Název školy: Střední, Základní škola
Karviná, příspěvková organizace

a

Mateřská

Sídlo:

Komenského 614/2
735 06 Karviná-Nové Město

Charakteristika školy:
IČ:
REDIZO:

příspěvková organizace od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
63024616
600026230

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
právní forma: kraj, IČ 70890692
28. října 117
702 18 Ostrava

Sídlo:
Statutární orgán
ředitelka školy:

Mgr. Marie Filipcová

Datová schránka:

n6iggsa

Kontakt na zařízení:
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
ul. Komenského 614/2 Karviná – Nové Město
tel/fax sekretariát školy:
tel. ředitelka školy:
tel. zástupce statutárního orgánu
tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov 1835
e-mail:
internetové stránky:
Odloučená pracoviště

596 311 289
596 314 997
596 311 289
596 312 214
zvs.karvina@seznam.cz
www.szmkarvina.cz

1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina
Vydmuchov 1835, 733 01 Karviná - Fryštát
tel/fax kancelář školy

596 312 214

2. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení
Areál nemocnice 5/399, 734 12 Karviná - Ráj
3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení
Dělnická 24/1132,
736 01 Havířov - Město
Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení
telefon:

596 314 923
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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Id. zařízení

Typ

Název zařízení

Kapacita

Den zahájení činnosti

102 168 181

B00

Základní škola

303

1. 9. 1996

102 168 181

B31

Základní škola
speciální

64

1. 9. 2010

150 007 370

G21

Školní družina

93

1. 2. 2002

174 101 091

K20

SPC

neuvedena

1. 9. 2005

174 106 904

G22

Školní klub

10

1. 9. 2008

110 300 297

A00

Mateřská škola

24

181 017 067

C00

Střední škola
Praktická škola
dvouletá

24

1. 9. 2010

Praktická škola
jednoletá

12

1. 9. 2012

30. 5. 1996

Školská rada
Zřizovací listina školské rady byla vydána na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne
13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
Dodatek č. 1 zřizovací listiny školské rady ev.č. ŠR/005/2005 nabyl účinnosti dnem 1. září
2010. Dodatkem č. 2, který nabyl účinnosti 1. září 2011, se mění počet členů školské rady.
Počet jejich členů je stanoven na základě Zásad zřizování školských rad při základních,
středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.
Počet členů školské rady pro tříleté období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 je stanoven na počet 6.
 třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje - 2 členy
 třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilý žáci
- 2 členy
 třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci
- 2 členy

Jednání školské rady
Ve školním roce 2014/2015 proběhla 2 jednání školské rady:
9. 10. 2014
11. 2. 2015

Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Podíl na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
Schválení Zprávy o činnosti a plnění příspěvkové organizace za rok 2014
Projednání inspekční zprávy České školní inspekce

Účast členů školské rady na akcích pořádaných školou
 2. karvinská ABILYMPIÁDA
 Závěrečná kurzu „Taneční“ pro žáky Praktické školy dvouleté
 Den učitelů 2015, Den dětí 2015
 Účast na sportovně- kulturním mítinku handicapovaných dětí a mládeže „Statečná
srdce“
 Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015
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1.1. Charakteristika školy
1.1.1. Základní škola, Základní škola speciální
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu
Škola poskytuje:
 předškolní vzdělávání – děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP,
 základní vzdělání – žáci základní školy (praktické),
 základy vzdělání – žáci základní školy speciální,
 přípravu na vzdělávání,
 střední vzdělání - žáci praktické školy dvouleté, praktické školy jednoleté,
 zájmové vzdělávání – žáci navštěvující školní družinu a školní klub,
 poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a
studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru.
Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města
Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí
dalších měst.
Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve
zdravotnických zařízeních – nemocnice Karviná a Havířov.
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle
vzdělávacích programů.

Stravování
Stravování dětí a žáků ze školy ul. Komenského 614/2 bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ
Dělnická, Sokolovská 1758, Karviná – Nové Město, která je vzdálena necelých 200 m.
Možnost pravidelného stravování využívaly děti navštěvující školní družinu a školní klub.
Žáky do školní jídelny odváděli pedagogičtí pracovníci, kteří byli pověřeni dohledem během
oběda a kteří přiváděli žáky zpět do ŠD.
Stravování žáků a dětí na odlouč. pracovišti ul. Vydmuchov bylo zajištěno ve školní jídelně
dětského domova SRDCE.

1.1.2. Technický stav školních budov, materiální vybavení a
technické zázemí
A. Budovy školy na ul. Komenského 614/2
Škola oslavila 93. výročí svého založení, původní název Jiráskova škola.
Historická školní budova svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu. Zlepšování
pracovního prostředí pro žáky i zaměstnance jak z hlediska estetických, hygienických, tak
hlavně bezpečnostních, byla věnována soustavná pozornost.
Škola je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a centra města. Dostupnost školy je
dopravně velmi dobrá. Ve vzdálenosti cca 5 minut jsou autobusové zastávky ze všech
přilehlých měst a obcí, před školou je vymezen prostor pro parkování, kterého využívají
především rodiče pro dopravu žáků s těžším zdravotním postižením a klienti speciálně
pedagogického centra.
Hlavní budova školy na ul. Komenského je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky
s poruchou hybnosti má škola jeden boční vchod opatřen bezbariérovým vstupem – pojízdná
plošina.
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Činnost školy se uskutečňuje v těchto prostorech:
 hlavní školní budova
 vilka
 samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny
 tělocvična s posilovnou
Školu tvoří hlavní školní budova, která je zastřešenými koridory propojena s přilehlými
budovami, a to vilkou a tělocvičnou. Všechny části jsou velmi prostorné a odpovídají
přirozené potřebě dětí -pohybu.
V hlavní budově školy se nachází:
přízemí - ředitelna a sekretariát školy, pracovna zástupce ředitelky školy, 4 kmenové třídy,
denní místnost pro učitele, kabinet UP, kabinet výchovné poradkyně a školní metodičky
prevence, učebna dílen a šití,
I. patro - 5 kmenových tříd, 1 přípravná třída ZŠ, počítačová učebna s 10 pracovními místy
s připojením k internetu (místnost je využívána nejen k výuce informatiky, ale i ve výuce
jednotlivých předmětů, zájmových kroužků nebo k zájmové činnosti školní družiny a
školního klubu), šatna pro učitele;
II. patro - 3 kmenové třídy, 2 třídy pro žáky s PAS, místnost pro výkon funkce školní
psycholožky, tkalcovská dílna, herna školního klubu, sborovna;
suterén - cvičný byt, školní kuchyňka, šatny žáků, pracovna školníka, kotelna.
V přilehlé budově školy, vilce, jsou umístěny:
přízemí - pracovny pro šetření klientů a poskytování poradenských služeb pracovníky SPC
(prostory pro výkon funkce speciálních pedagogů, psychologů, sociální pracovnice);
I. patro - 2 třídy zařízené moderním nábytkem i pomůckami umožňujícími výuku žáků
základní školy speciální podle školního vzdělávacího programu „Škola – místo
porozumění“, (relaxační terapie dle individuálních potřeb jednotlivých žáků) - nově zřízená
multisenzorická učebna Snoezelen (vodní lůžko, kuličkový bazén, pomůcky pro rozvoj
smyslového vnímání, pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky apod.);
II. patro - 3 místnosti pro činnost logopedek a sociální pracovnice SPC .
Samostatná přízemní budova – školní družina
Pro činnost školní družiny je vyhovující samostatná přízemní budova se sociálním zařízením
a s výhledem do školní zahrady. Účelné a estetické prostory školní družiny jsou využity
nejen pro naše děti, ale staly se i místem pro činnost zájmových kroužků a workshopů s
rodiči a projektových dnů.
Tělocvična s podiem
Prostorná tělocvična s přísálím a přilehlým zázemím slouží k pohybovým aktivitám v rámci
tělesné výchovy, k zájmové činnosti i volnočasovým aktivitám, je dostatečně vybavena
standardním sportovním nářadím, drobným náčiním a pomůckami pro rozvoj koordinace.
Školní hřiště
Škola pravidelně využívá venkovní víceúčelové hřiště nejen k hodinám tělesné výchovy, ale
k různým projektovým dnům. V letošním roce proběhla na hřišti a přilehlé zahradě tradiční
městská soutěž pro handicapované děti a mládež „Statečná srdce“. Setkání sportovců bylo o
to zajímavější, že se v jedné soutěži utkaly jak děti ze speciálních mateřských škol, žáci
základních škol speciálních, ale také mladí lidé ze zařízení sociální péče.
Školní hřiště se stává místem pro aktivity v rámci Canisterapie a Hipoterapie.
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CANISTERAPIE

Asistenční pejsek umí poslouchat
HIPOTERAPIE

1.1.3. Materiální podmínky
Efektivita sloučení 3 příspěvkových organizací se nadále pozitivně promítá do dobrého
hospodaření školy.
Škola hospodaří s mnohem větším objemem finančních prostředků, proto se daří realizovat
plán oprav a efektivně materiálně vybavovat školu. Průběžně jsou prováděny opravy
majetku, postupně se obnovují malby ve třídách i odborných učebnách.
V průběhu hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení:
škola Komenského - toalety dívčí a chlapecké,
SPC
- sociální zařízení pro klienty SPC pro mentální postižení
- oprava toalety pro klienty SPC s vadami řeči
- oprava topení v pracovnách psycholožek SPC
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K předprofesní přípravě žáků se zdravotním postižením pomáhá vybavení učebny novými
pracovními stoly, nábytkem, tabulí, pracovními nástroji a pracovním nářadím.
Vybavování školy se soustředilo na výměnu běžného školního nábytku za nábytek, který je
vyroben pro konkrétní žáky nebo určitý druh postižení.
Nejen vlastními zdroji, ale také finančními prostředky z projektů se vybavují kabinety novými
učebními pomůckami, zejména materiálem pro pracovní vyučování v dílnách, ve cvičné
kuchyni, přípravné třídě ZŠ a třídách pro žáky s autismem.
Všechny třídy jsou vybaveny jednomístnými nebo dvojmístnými, výškově nastavitelnými
lavicemi, jejichž uspořádání se mění podle potřeby a charakteru výuky. Cílem je postupné
vybavení všech tříd samostatnými počítači.
Součástí přípravné třídy ZŠ, dvou tříd pro žáky s PAS a dalších tříd I. stupně je odpočinkový
a hrací prostor s pohodlnými sedacími kouty.
Pro zkvalitění speciálně pedagogické péče o děti s těžkým zdravotním postižením slouží
kvalitně vybaveny 2 odborná učebny Snoezelen.

Hygienické podmínky
Škola má zpracován plán malování tříd, chodeb a toalet, proto i v letošním roce se
v některých třídách obnovovala malba. Většinou se jedná o třídy, v nichž byly prováděny
nějaké opravy nebo dochází ke změně v obsazení tříd. Hygienické vybavení školy je
v souladu s příslušnými normami. Celá budova je opatřena zabudovanými vertikálními
žaluziemi. Škola má dostatečné hygienické zázemí. Všechny toalety jsou opatřeny
dávkovačem mýdla a hygienickými ubrousky, v přízemí je zřízena bezbariérová toaleta.
Samozřejmostí je sociální zázemí u tělocvičny a posilovny včetně sprch.
Školní pozemek
Škola má zpracován harmonogram:
- udržování čistoty všech částí školního pozemku,
- péče o zelené plochy,
- údržbu ostatních ploch uvnitř areálu školy.
Školní pozemek leží v bezprostřední blízkosti městské komunikace, chodníků, proto je nutno
neustále sledovat pořádek. Ani živý plot mnohdy nezabrání, aby v době mimo provoz školy
nevnikly do areálu školy cizí osoby. Zvlášť atraktivní a lákavé místo k pobytu se pro lidi bez
domova jeví dřevěná pergola se zahradním nábytkem.
Zahradní pergola byla v příznivém jarním a letním počasím hodně využívána nejen
v zájmovém vzdělávání, k projektové výuce, realizaci zájmových kroužků, ale také pro
samotnou výuku.
Ke školní budově náleží rozlehlý školní pozemek se skleníkem a zahradou. Zahrada je
rozčleněna na pozemek určený k pěstitelským pracím a část je vyhrazena pro bylinnou
zahradu. Produkty z pěstitelských prací zůstávají ve škole pro potřebu přípravu pokrmů ve
cvičné kuchyňce (součást cvičného bytu).
Na ploše školní zahrady je postavena herní sestava pro aktivity žáků s autismem (
houpačka „hnízdo“, domeček se skluzavkou, lavičkou, a to vše na kvalitní dopadové ploše.
Herní sestava je pořízena z nadačního příspěvku EVRAZ v hodnotě 178 552,-Kč, svým
barevným provedením zpříjemnila pobyt dětí s autismem ve školní zahradě.
Žáci se svými učiteli věnují pozornost péči o ovocné stromky. Silně znečištěné ovzduší
v Karviné se však dlouhodobě podílí na jejich špatné kvalitě. Různorodá práce a pobyt na
školní zahradě slouží nejen k relaxaci a odpočinku žáků se zdravotním postižením během
výuky, ale také k rozvoji poznání a pěstování pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně.
Situaci při pohybu dětí na školní zahradě znepříjemňuje skutečnost, že v areálu školy jsou
postaveny 4 garáže, jejichž majitelé svými osobními auty a motocykly projíždějí po
zatravněné ploše. Škola si je vědoma povinnosti zajistit zvýšený dohled nad bezpečností a
ochranou zdraví našich dětí a žáků.

10

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Průkaz energetické náročnosti budovy
V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o
energetické náročnosti budov byl zpracován dokument Průkaz energetické náročnosti budov.
Energetická náročnost budovy školy ul. Komenského 614/2
- celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná,
- vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako méně úsporná.
Energetická náročnost budovy školy ul. Vydmuchov 1835
- celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná,
- vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako nehospodárná.
Budova školy na odloučeném pracovišti Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835 je pavilónového
typu a je členěna na sektory A, B, C. V sektoru A se nachází sekretariát, kancelář
zástupkyně ředitelky školy, ředitelna, sborovna a denní místnost pro učitele vybavena
počítačem s tiskárnou. Šatny a vestibul propojují sektor B, který tvoří tři jednopodlažní
pavilony.
Pavilon B1 byl k 30. 6. 2014 vyklizen za účelem provádění rozsáhlé rekonstrukce pro
potřeby sociálního odboru KÚ Moravskoslezského kraje.
Od února 2015 započaly stavební práce na pavilonu B1,
název akce: „4. Etapa transformace organizace Marianum – DOZP Karviná“.
V souvislosti se stavebním ruchem v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu školy a
přilehlého pozemku byla učiněna opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.
Ředitelka školy se zúčastňuje kontrolních dnů akce „4. Etapa transformace organizace
Marianum – DOZP Karviná“. Škola je průběžně informována o všech důležitých
skutečnostech, které mohou omezit provoz školy.
V pavilonu B2 jsou umístěny třídy základní školy, odborné učebny, dvě počítačové učebny
a kabinety. Pavilon B3 slouží především žákům základní školy speciální. Žáci zde mají
k dispozici speciální nábytek, kompenzační a rehabilitační pomůcky. Z projektu EU peníze
školám byla do třídy pro žáky s těžkým zdravotním postižením nainstalována interaktivní
tabule.
V sektoru C je zřízena moderní dílna, která je vybavena 10 pracovními stoly, nářadím a
pracovními nástroji, skříněmi a pojízdnými židlemi ke každému pracovnímu místu. Přestože
jsou zde vyměněna okna za plastová, teplota v místnosti se sice zvýšila, ale stále je
zaznamenáván únik tepla nezatepleným stropem.
V sektoru C se dále nachází keramická dílna, informační centrum, cvičná kuchyně, 2 třídy
střední školy, zázemí domovníka a uklízeček. Škola je bezbariérová, vstup hlavním vchodem
do školy je opatřen vhodným nájezdem pro vozíčkáře. Na pavilon B3 byla nainstalovaná
pojízdná plošina.
Plán odstranění dalších technických problémů
Také v objektu pavilonu B2 se nacházejí okna ve velmi špatném technickém stavu. Pro rok
2016 byl opět předložen požadavek na odbor investiční a majetkový MSK na realizaci
výměny oken a zateplení celé školní budovy.
Vybavení školy ICT
Přestože stávající vybavení ICT není ve špatném stavu, je zapotřebí stále inovovat a
doplňovat počítačovou techniku. Starší počítače, kopírky a tiskárny jsou stále více finančně
náročné na zajištění provozu (opravy, nákupy barev, spotřeba el. energie).
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Smlouva o pronájmu nebytových prostor o výměře 18,9 m2 na pracovišti Vydmuchov
1835
Škola má uzavřenou Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s MUDr. Smetanovou Helenou
s.r.o. na provoz ambulance praktického lékaře pro děti a dorost.

1.1.4. Přetrvávající technické problémy
Škola ul. Komenského 614/2
Veškeré opravy historické školní budovy souvisí s postupně zhoršujícím stavem vnitřních a
venkovních omítek. Budova školy nemá dostatečně provedenou izolaci základů, proto
dochází k prosakování spodní vody do suterénu. V období zvýšených dešťových srážek
prosakuje spodní voda do prostor kotelny. Omítky vlivem vlhkosti opadávají, kolem
plastových oken se vyskytuje plíseň. Nejen suterénní prostory, ale i celé obvodové zdivo do
výše 1,5 m se nachází ve velmi špatném stavu. Na KÚ Moravskoslezského kraje byl podán
požadavek bude na schválení investiční akce.
Bezbariérový přístup pro imobilní žáky je vybudován do přízemí hlavní budovy školy. Stále
není vyřešena bezbariérovost speciálně pedagogického centra pro děti, žáky a studenty
s vadami řeči a mentálním postižením. Je to způsobeno tím, že do stávajícího schodiště je
po technické stránce nevhodné vbudovat plošinu tak, aniž by byla ohrožena bezpečnost
procházejících osob. Podle potřeby odborní pracovníci SPC šetří všechny imobilní klienty
v kmenové škole nebo v rodině.
Škola ul. Vydmuchov 1835
V rámci úspory tepelné energie je zapotřebí v nejbližších letech provést zateplení celé školní
budovy.
Škola nemá vlastní školní tělocvičnu ani hřiště. Hodiny tělesné výchovy probíhají v pronajaté
tělocvičně dětského domova SRDCE.
Areál školy je obklopen rozsáhlým pozemkem školy, který je však školou obtížně plně
využíván a představuje velkou zátěž pro jeho údržbu – sekání trávy, odstraňování spadlých
suchých větví. Převedení části pozemku pod novou příspěvkovou organizaci Benjamin,
Petřvald dojde k úbytku prací spojených s jeho údržbou.
V letošním školním roce probíhaly práce na pozemku, jednotlivým třídám byl přidělen
záhonek pro pěstování zeleniny, bylin nebo květin. Nově byla zřízena „bylinková zahrádka“,
instalovány zvýšené záhony (dřevěné) a zbudována zpevněná plocha pro pohyb vozíčkářů
po školní zahradě.
Pro pracovní činnosti žáků základní i střední školy je žádoucí v příštích letech vybudovat
skleník.
Žákům s těžkým zdravotním postižením je zapotřebí více přizpůsobit školní zahradu pro
relaxaci, rehabilitační aktivity, realizaci EVVO a zdravého životního stylu.
Přetrvávající problémy s parkováním - žádost o změnu dopravního značení
Z iniciativy Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace je podána žádost na Magistrát města Karviné o změnu dopravního značení před
vjezdem do areálu nejen záchranné služby, ale i naší školy. Z důvodu nežádoucího
parkování omezují návštěvníci protější NsP Karviná možnost rodičů přivézt dítě s postižením
k bezbariérovému vstupu do školy. Škola vytvoří vlastní povolenky, které budou umístěny ve
vozidlech přepravující žáky s poruchou hybnosti a vozidlech zaměstnanců školy.
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1.2. Školní družina
Úkolem školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků v době
po výuce. Kromě zájmového vzdělávání zajišťuje i po určitou dobu dohled nad dětmi po
skončení vyučování.
- zájmové kroužky v rámci ŠD
- být tolerantní k odlišnostem jiných
- workshopy s rodiči
- učit se žít společně
Provozní doba školní družiny
škola Komenského 614/2
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provoz ŠD
11,30 - 15,30
11,30 - 15,30
11,30 - 15,30
11,30 - 15,30
11,30 - 15,30

škola Vydmuchov 1835
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provoz ŠD
11,30 - 15,45
11,30 - 15,45
11,30 - 15,45
11,30 - 15,45
11,30 - 15,30

Úplata za přihlášeného žáka v zájmovém vzdělávání byla stanovena částkou 50,-Kč/měsíc.
Finanční prostředky za pobyt ve školní družině byly využívány k zajištění pomůcek,
konstruktivních her, hraček a výtvarného materiálu pro zájmovou činnost dětí.
Technické a materiální zabezpečení
Prostory pro činnost školní družiny jsou dostačující. Interiér je průběžně inovován tak, aby
odpovídal přirozené potřebě dětí. V současné době se ve školní družině na škole
Komenského 614/2 začaly vyskytovat ve stěnách praskliny, které jsou následkem důlních
otřesů. Bude zapotřebí provést zpevnění stěny a stropu.
Zázemí školní družiny tvoří 3 samostatné místnosti, kabinet pro vychovatele a sociální
zázemí. Oddělení a herna svým vybavením umožňují příležitost k odpočinku, samostatným
intelektuálním aktivitám i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří
stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební
nástroje, televizor, audiovizuální technika, počítače s Internetem.
V bezprostřední blízkosti je školní zahrada, hřiště s kompletní hrací sestavou, tělocvična a
doskočiště. Na odloučeném pracovišti Vydmuchov 1835 děti hojně využívají ke svým
aktivitám přilehlý lázeňský park a pronajatou tělocvičnu Dětského domova SRDCE. Školní
družina 2x týdně využívá školní kuchyňku a PC učebnu s interaktivní tabulí.
Činnost školní družiny
ŠD škola Komenského 614/2
Ve 2 odděleních školní družiny bylo zapsáno celkem 28 žáků. Oddělení mladších žáků
navštěvují děti ve věku 6 – 10 let, oddělení starších žáků navštěvují většinou děti ve věku 8 –
12 let. Aktivity probíhají v samostatně oddělených učebnách. I starším žákům základní školy
speciální, zejména s autismem nebo s těžkým tělesným postižením je umožněno
navštěvovat školní družinu .
Jedním ze záměrů školní družiny je nabídnout dětem pestrý a zajímavý program
v odpoledních hodinách. Estetické a kulturní prostředí školní družiny částečně kompenzuje
málo podnětné a nevlídné prostředí, ve kterém některé děti žijí.
Provoz školní družiny zajišťují vychovatelé formou přímé výchovné činnosti v době od 11:30
hod., nejpozději však do 15:45 hod. Do přímé výchovné činnosti se zahrnuje i doprovod dětí
a žáků na oběd, který je zajištěn v ZŠ Dělnická, Karviná nebo v jídelně dětského domova
SRDCE.
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Ve školním roce 2014/2015 se výchovná činnost prováděla na základě celoročního plánu
činnosti školní družiny. Z jednotlivých aktivit byla zřejmá rámcová koncepce práce se
skupinou dětí. Činnosti byly plánovány tak, aby měly pozitivní a motivující charakter a
směřovaly k rozvoji osobnostních kvalit dětí. Práce ve školní družině je na rozdíl od
vyučování organizována volněji. Cílem je umožnit dítěti volbu mezi různými činnostmi tak,
aby byl zachován odpočinkový, rekreační a zájmový ráz práce školní družiny.
Výchovný program umožňoval citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady a sociální potřeby
dětí. Program byl koncipován bez závazných témat a dovoloval, aby vychovatelé s dětmi
plánovali a realizovali takové činnosti, které děti zaujmou a současně naplňoval jejich
potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd.
Aktivity školní družiny
Školní družina realizuje zájmové vzdělávání mimo vyučování zejména těmito činnostmi:
Činnosti odpočinkové
Posláním odpočinkových činností je odstranit únavu žáků. Do denního režimu bývají
vřazeny kdykoliv během dne – dle potřeby. Jde o klidové hry, poslech, četba apod.
Činnosti rekreační
Kladou si za cíl relaxaci ( po soustředění ve vyučování) a regeneraci sil. Převažuje v nich
odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny jsou hry řízené i spontánní.
Většinou se jednalo o sezónní hry (hry na školní zahradě, pohybové hry v tělocvičně, jízda
na kole a koloběžce) nebo o plnění úkolů dopravní výchovy, pohybových chvilek atd.
Činnosti zájmové
Sledují rozvoj osobnosti žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky),
společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince.
Řazeny jsou jako činnosti kolektivní nebo individuální:
 pracovně zájmové činnosti (práce s přírodninami, s textilem, konstruktivní činnosti
 výtvarně zájmové činnosti (kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou,
koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD)
 přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě,
ochrana životního prostředí- praktické činnosti, sběr kaštanů, žaludů,léčivých bylin
 hudebně zájmové činnosti (poslech hudby i její reprodukce, tanec, instrumentální
činnosti)
 sportovní zájmové činnosti (sportovní hry – v tělocvičně, na hřišti, v přírodě)
 společenskovědní zájmové činnosti (osvojování základních společenských pravidel
Příprava na vyučování
Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však
povinná činnost školní družiny. Většinou se jedná o vypracování domácích úkolů, a to
pouze na žádost rodičů. Vychovatelé v tomto případě písemné práce neopravují.
Častěji se jedná o zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a
upevňování poznatků v praxi při vycházkách exkurzích apod. Pro děti jsou velmi
podnětné činnosti s textem – zejména práce s dětskými časopisy. Mnohé informace
pro potřeby výuky si žáci získávají při práci s Internetem.
Pitný režim
Pitný režim je zajištěn formou podávání čaje, který připravují vychovatelky před příchodem
dětí.
Spolupráce s rodiči
Školní družina má velmi dobře vypracovaný systém spolupráce s rodiči. Rodiče se ochotně
podílejí na různých akcích, zejména na různých rukodělných činnostech. Společná setkání
nejčastěji probíhají u příležitosti svátků:
Workshopy s rodiči
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Památka zesnulých – dekorativní vyřezávání dýní Halloween
Vánoce- výroba adventního věnce
Velikonoce – malování kraslic
Den matek – zdobení perníkového srdce

Malování kraslice
Rodiče se zapojují do práce školní družiny i tím, že se účastní nejrůznějších projektů, jezdí
jako doprovod na výlety – horská chata Zuzana v Mostech u Jablunkova, pomáhají při
organizaci soutěží např. Bob a Bobek.
Projekty
1. Zelená kuchyň
2. Práce s korálky a výroba gelových svíček
3. Keramický kroužek – tvoření z hlíny
V rámci dotačního programu Magistrátu města Karviná bylo projektové zájmové vzdělávání
podpořeno finanční částkou. Děti se do projektů rády zapojují, neboť zde mohou využít svoji
tvořivost a kreativitu.
Výchova a prevence rizikových projevů chování
1. Plán sociálních programů
2. Zapojení do projektů Magistrátu města Karviné
3. Práce v kroužcích pořádaných školní družinou
4. Individuální práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
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Eko – tvoření v zájmovém vzdělávání ŠD
Speciální programy
V roce 2014/15 byly speciální program zacíleny na negativní jevy ve výchově dětí. Celé
rodiny se rády zapojovaly do připravovaných akcí a svými příběhy obohacovaly připravený
program.
 Vedení domácnosti
 Šikana, násilí, závislost na PC, videu a TV
 Základy finanční gramotnosti (hospodaření s rodinným rozpočtem)
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I. pololetí ve školní družině
Měsíc

září

Místo konání

Název akce

Počet
dětí

herna ŠD

seznámení se s prostředím,
spolužáky, poučení BOZ, řádem
a provozem ŠD, navázání
přátelských vztahů

25

školní hřiště

pohybové hry

20

herna ŠD

základní hygienická pravidla

28

okolí školy

přírodovědná vycházka

27

výroba papírového draka

26

přírodovědné hádanky

24

herna ŠD
areál školy
říjen

herna ŠD

výroba draků

areál školy

drakiáda

tělocvična

halloween

herna ŠD

vyhodnocení soutěže
Ahoj prázdniny
turnaj ve vybíjené

tělocvična

listopad

prosinec

leden

27
25
24

tělocvična

turnaj ve florbalu

25

herna ŠD

turnaj v pexesu

28

herna ŠD

sociální program

24

okolí školy

vycházka pozorování podzimní
krajiny

28

herna ŠD

přišel Mikuláš

28

Karviná - kostel

povídání si o vánocích, návštěva
Betlému

22

herna ŠD

vánoční pošta, tvorba ván. přání

22

herna ŠD

advent, koledy, tradice

26

herna ŠD

vánoční zvyky, koledy, zdobíme
vánoční stromeček, výroba
dárků a přání

22

areál školy

sněhové stavby

25

Park B. Němcové

Sáňkování, bobování

25

herna ŠD

masopust – výroba masek

22

Park B. Němcové

staráme se o zvířátka

23

tělocvična

karneval

20
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II. pololetí ve školní družině

Měsíc

únor

březen

duben

Místo konání

Název akce

Počet
dětí

herna ŠD

Valentýn -zábavné odpoledne

27

tělocvična

cvičení na nářadí - soutěž

25

tělocvična

školní družina má talent - soutěž

25

herna ŠD

beseda - vliv návykových látek

20

park B. Němcové

vycházka – ZOO koutek

23

herna ŠD

měsíc knihy, beseda

26

herna ŠD

příprava a výzdoba herny

18

herna ŠD

o nejkrásnější malované vajíčko

22

herna ŠD

jarní výzdoba prostor ŠD

24

park B. Němcové

změny v přírodě

21

park B. Němcové

není bylina, aby na něco nebyla vycházka

11

herna ŠD

hádej,hádej, hadači - soutěž

28

park B. Němcové

Den Země

27

pečení velikonočního perníku

25

okolí školy

dopravní výchova - bezpečné kolo

25

školní hřiště

májový pětiboj

28

areál školy

Den matek

28

park B. Němcové

návštěva dětského koutku

22

tělocvična

školní družina má talent

26

cvičná kuchyň

květen

hřiště a pískoviště

červen

jízda na koloběžce, hrátky
v písku, na herní sestavě
družinový výlet chata Zuzana

Mosty u Jablunkova
tělocvična

Den dětí – zábavné odpoledne

28
28
22

1.3. Školní klub
Zaměření školního klubu (ŠK)
Zájmové aktivity školního klubu na škole ul. Komenského 614/2 jsou zaměřeny na specifika
žáků 2. stupně. Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve
škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika,
která ho odlišují nejen od školního vyučování, ale i od činností školní družiny. Hlavním
posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků s mentálním
postižením, a to zejména formou workshopů. V letošním školním roce byly pro rodiče
zorganizovány 3 tematické workshopy. Rodiče se spolu s dětmi začínají více podílet i na
tvorbě projektových dnů.
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Zájmové vzdělávání ve školním klubu má každý den v týdnu odlišnou náplň zaměřenou na:
-rozvoj přirozeného pohybového a hudebního nadání,
-nácvik přípravy jednoduchých pokrmů zdravé výživy,
-tvořivost a představivost při práci s různými materiály,
-rozvoj počítačové gramotnosti a práce s internetem,
-dílenské a pěstitelské práce.
Aktivity dětí školního klubu
Děti školního klubu v průběhu roku co nejvíce pobývaly na školní zahradě, pomáhaly
s přípravou sazenic ve skleníku, později pečovaly o svůj záhonek. Cílem těchto aktivit je, aby
si co nejvíce osvojily základní vědomosti a zkušenosti z oblasti pěstitelství. Tradičně se jedná
o činnosti, které podporují jejich vztah k přírodě, např. kypření, plení, zalévání, přihnojování,
přesazování, sklizeň.
Oblíbené workshopy s rodiči byly zaměřeny na využití přírodních materiálů ve výtvarné
činnosti, rukodělné produkty byly použity na estetizaci klubu, chodeb školy a pořádání.
Velmi oblíbenou učebnou pro aktivity dětí se stále více stává cvičná kuchyňka. Zde si žáci
připravovali zdravé pokrmy, naučili se sestavovat a připravovat jednoduchý jídelníček podle
aktuálního ročního období. Osvojili si bezpečné zacházení s běžnými kuchyňskými přístroji
Také otázce finanční gramotnosti byla věnována náležitá pozornost, neboť kvalitní a zdravé
potraviny nemusí být vždy finančně nákladné. Zvláště dětem s těším mentálním postižením
činí problémy orientovat se v cenách, porovnávat ceny ve vztahu k hmotnosti.
Práce s Internetem je stále pro většinu dětí velmi oblíbenou činností.
Odpočinkové a rekreační činnosti
Pobyt dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v multisenzorické učebně Snoezelen
splňuje požadavky na zajištění odpočinkové a relaxační části programu. V průběhu školního
roku zde bylo nakoupeno několik nových speciálních pomůcek a materiálního vybavení. Děti
s hyperaktivními projevy chování s oblibou volí pohodlí ne vodním lůžku, poslech tlumené
hudby a příjemné osvětlení odstraní neklid. Dětem s autismem byly předkládány volné hry
na koberci, prohlížení obrázků, časopisů, rozhovory, vyprávění, hry. Děti si oblíbily také
činnosti s související s aromaterapií.
Nově vybudovaná „herní soustava“ na školní zahradě, zejména houpačka „hnízdo“ sloužila
téměř ke každodenní rekreační činnosti dětí s autismem.
Příprava na vyučování
Přípravě na vyučování je ve školním klubu věnován stále prostor, i když aktivity jsou
zaměřeny na hlavně zájmové aktivity, Vše se však děje netradičními formami např.
didaktickými hrami, práce s Internetem, encyklopediemi, obrazovými slovníky a dalšími
aktivitami, kterými si žáci upevnili a rozšířili poznatky získané ve vyučování. Při pravidelné
návštěvě počítačové učebny zde žáci rovněž plnili zadané úkoly (vyhledávání neznámých a
nových slov, odborných výrazů, vysvětlení pojmů z učiva pomocí obrázků atd.).
Speciální preventivní program Prevence rizikového chování
Tak jako každým rokem i letos byla věnována pozornost prevenci rizikového chování dětí.
Školní psycholožka se spolupodílela na tvorbě programu, prostřednictvím kterého si žáci
osvojovali strategii, jak předcházet a bojovat s negativními jevy (drogy, alkohol, šikana,
rasismus).
V oblasti dopravní výchovy si děti upevňovaly zásady poskytování první pomoci, ošetření
drobných poranění a trénovaly techniku bezpečné jízdy na kole.
Společné vycházky posloužily k nácviku bezpečného přecházení přes komunikace, pohyb po
značených stezkách pro chodce.
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Činnost školního klubu směřovala k získávání klíčových kompetencí
Školní klub realizuje školní vzdělávací program „ Barevná dílna radosti“.
Žáci se v rámci svých individuálních schopností a dovedností učili započatou práci dokončit,
v rámci předprofesní přípravy si osvojili některé pracovní návyky. Cílem je, aby i děti
s mentálním postižením dokázaly získané zkušenosti uplatňovat v praktickém životě.
Důraz při všech praktických činnostech by kladen na dodržování zásad bezpečnosti při práci.
Činnost školníku klubu se soustředila i na úkoly související s řešením problémů, hledat
vhodná řešení, rozlišovat mezi správným a chybným řešením.

1.4. Zájmové kroužky
Nabídka zájmových kroužku ve školním roce 2014/2015 byla zaměřena tak, aby všichni žáci
mohli uplatnit své přirozené nadání a zároveň smysluplně využívat svůj volný čas.
Zapojení dětí do zájmových kroužků je jednou z nejúčinnějších zbraní proti rizikovému
chování dětí.
Zájmové kroužky na škole se daří i nadále organizovat pouze vlastními pedagogickými
pracovníky.
Stávající počet kroužků je dostačující na to, aby všichni žáci školy se mohli zapojit do
nabízených aktivit.
Účast na činnostech v zájmových kroužcích je pro žáky bezplatná. Spotřební materiál je
v mnoha případech hrazen v rámci projektů Magistrátu města Karviné.
Přehled zájmových kroužků škola na ul. Komenského 614/2
Poř.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zájmový kroužek
Šikovné ruce
Keramika
Sedmikrásky
Dramatický kroužek
Šikulové
Hrajeme si na zvířátka
Zelená kuchyň
Šikovné ruce

Přehled zájmových kroužků škola na ul. Vydmuchov 1835
Poř.č.
1.
2.
3.
4.

Zájmový kroužek
Florbal
EKO tvoření
Hello my friend
Klub mladých (zapojeni žáci SŠ,
tvorba školního časopisu Klubáček)
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2. Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství dětem, žákům a studentům
s mentálním postižením a s vadami řeči. Služby centra využívají především žadatelé
z okresu Karviná, objevují se však i klienti ze sousedních okresů, z přilehlých oblastí
Ostravska a Frýdeckomístecka. Centrum poskytuje poradenské služby v souladu s platnými
právními předpisy, plánem práce a organizačním řádem.
Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2014/2015
 4 psychologové s celkovým úvazkem 2,45
 3 speciální pedagogové- psychopedi s celkovým úvazkem 3,0
 2 speciální pedagogové- logopedi s celkovým úvazkem 2,0
 2 sociální pracovnice s celkovým úvazkem 1,8
Personálně byly služby speciálně pedagogického centra zajištěny 11 pracovníky.
Obsah činnosti SPC
Dnem 1. 9. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č.103/2014 Sb., která upravila některá
ustanovení dřívějších předpisů týkajících se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, a také poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tato legislativní
změna měla dopad i na praxi SPC, především na SPC pro mentální postižení. Ukončila
nezbytnost každoroční rediagnostiky žáků zařazených do škol pro žáky se zdravotním
postižením nebo vzdělávající se podle programu pro žáky se zdravotním postižením.
Ustoupilo se od dřívější praxe, kdy byla platnost doporučení omezena na jeden rok, a žákům
s těžším mentálním postižením dát doporučení podle potřeby. V průběhu celého školního
roku však žádali o vyšetření zákonní zástupci, jejichž dětem uplynula platnost doporučení
z předchozího roku a přicházeli noví žadatelé o služby, takže trend narůstajícího počtu
vyšetření se udržel i letos a měl negativní dopad na lhůty pro objednávání. Tříměsíční,
legislativně danou dobu od podání žádosti k poskytnutí poradenské služby nebylo možno za
současné personální kapacity mnohdy dodržet. Aby byly plněny povinnosti vůči klientům,
omezila se metodická podpora školám na nezbytné minimum a snížil se rozsah individuální a
skupinové péče.
Nárůst počtu klientů SPC
Mentální postižení

Vady řeči

800
600
400
200
0
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Přehled počtu vyšetřených klientů s MP v SPC
Školní rok
Počet
klientů s MP
Nárůst
klientů za 5
let

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

457

508

602

723

784

0

+ 51

+ 145

+ 266

+ 327

Přehled počtu vyšetřených klientů s VŘ v SPC
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Počet klientů
s MP

391

449

490

522

545

Nárůst
klientů VŘ za
5 let

0

+ 58

+ 99

+ 131

+ 154

Mezi stěžejní služby centra patří především zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí,
žáků a studentů, což je aktuálně nejpožadovanější činností. Pracovnice SPC se kromě
diagnostiky věnují také poradenství při volbě optimálního způsobu vzdělávání v předškolním,
základním i středním stupni. U žáků a studentů s vadami řeči se jedná většinou o
zabezpečení individuální integrace na základní či střední škole a vzdělávání dle IVP, u dětí
v předškolním věku o vydávání doporučení ke vřazení do logopedických tříd MŠ. Klientům
s mentálním postižením se především doporučuje adekvátní vzdělávací program, zajišťuje
individuální či skupinová integrace nebo doporučuje vřazení do školy samostatně zřízené pro
žáky se zdravotním postižením. Na základě požadavků zákonných zástupců centrum
posuzuje školní zralost a případně doporučuje odklad povinné školní docházky, a také
optimální způsob předškolního vzdělávání (MŠ speciální, zařazení sociálně znevýhodněných
klientů do přípravných tříd ZŠ a dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením do
přípravného stupně ZŠS). Je prováděno i šetření v rámci profesní orientace u žáků
odcházejících ze základního vzdělávání na střední školy.
Do kompetence školských poradenských zařízení náleží také posuzování pro zřízení funkce
asistenta pedagoga. Trend inkluzívního vzdělávání a vyšší informovanost zákonných
zástupců v uvedené oblasti s sebou přináší výrazný nárůst žádostí o zřízení této funkce.
Zákonní zástupci dětí a žáků především s lehkým mentálním postižením mají větší zájem o
individuální integraci svých dětí v podmínkách běžných základních a mateřských škol ( zde
je přítomnost asistenta ve třídě nezbytností). Většina požadavků přichází stále na SPC pro
mentální postižení, ale nárůst je patrný i v SPC pro vady řeči, neboť narušení komunikační
schopnosti je často doprovázeno komorbiditou poruch v oblasti pozornosti a chování.
Značně se rozšiřují i individuální integrace dětí s mentálním postižením v mateřských
školách, proto i zde je vystavováno více doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
než v minulosti.
Naše služby vyhledávali především žáci neúspěšní v hlavním vzdělávacím proudu, u kterých
byla prováděna vstupní diagnostiku a snaha o nalezení optimálního řešení školních obtíží.
Komplexní služby poskytovalo centrum klientům, kteří plní povinnou školní docházku jiným
způsobem podle § 42 školského zákona, byly provedeny diagnostiky a podány žádosti o
povolení pokračování v tomto způsobu vzdělávání.
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Pracovnice SPC i v tomto školní roce poskytovaly individuální a skupinovou péči při rozvoji
řeči, sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky. Tyto aktivity byly provozovány pouze
v omezené míře, neboť přednost měly činnosti, které byly termínově vázány legislativou.
Mezi vyhledávané služby ze strany škol patří podpora při tvorbě IVP, metodická pomoc při
zavádění podpůrných opatření do praxe. Řešily se dotazy týkající se školské legislativy a
integrovaných žáků.
Žádané jsou také depistáže logopedek v prostředí MŠ. Vedení škol se velmi často obracejí
na odborné pracovnice se žádostmi o provedení preventivní diagnostiky, vytipování dětí,
které nezbytně potřebují péči odborníků.
Žáci se souběžným postižením více vadami jsou rovněž klienty centra. Pracovnice proto
úzce spolupracují s odborníky z dalších školských poradenských zařízení, s lékaři, klinickými
psychology a logopedy. Pověření pracovníci se zúčastňovali schůzek SPC MSK, které se
konaly na jednotlivých pracovištích. V lednu 2015 setkání organizovalo naše pracoviště.
Snahou všech SPC je sjednotit výstupy z diagnostiky tak, aby byly shodné a sladili se
způsoby práce. Naše SPC se významně zasadilo o podobu tiskopisu k odkladu, který se
začne používat v příštím školním roce. Vzájemná setkávání pracovníků center jsou velmi
přínosná zejména z důvodu výměny zkušeností a sbližování postupů.
SPC se dále věnovalo osvědčené intervenční a terapeutické činnosti, kariérovému
poradenství, předávání informací ze sociálně právní oblasti, zapůjčování odborné literatury a
didaktických pomůcek.
Se žádostí o realizaci odborné praxe se na SPC obrátilo několik studentů vysokých škol,
uskutečnily se 2 stáže.
Dotazník spokojenosti s poradenskou péčí SPC
V období od března do června 2015 bylo realizováno dotazníkové šetření mapující
spokojenost s poradenskou péčí SPC pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a
vadami řeči v Karviné. V rámci šetření byli osloveni zákonní zástupci a zletilí klienti, dotazník
vyplnilo celkem 102 respondentů, z toho 45 za SPC pro mentálně postižené a 57 za SPC pro
vady řeči.
Dotazník v 1. části zjišťoval obecné informace ve vztahu ke způsobu vzdělávání, charakteru
poradenské péče a identifikaci oslovených, 2. část byla zaměřena na vlastní spokojenost
s poradenskou pomocí SPC. Zde zjištěná data poukazují na možnosti určitého zlepšení
činnosti SPC.
Z vyhodnocení 1. části dotazníku je zřejmé, že většina oslovených byli zákonní zástupci dětí
a žáků vřazených do některé z forem speciálního vzdělávání s převažujícími zkušenostmi
z déletrvající péče SPC (2 – 5 let, 5 a více let), kteří využívají zejména poradenskou pomoc
v prostředí SPC a informace o službách získali především ve školách, méně pak z jiného
zdroje (PPP, klinický logoped…).
V odpovědích na většinu otázek (10) z 2. části dotazníku se respondenti vyjadřovali ve
prospěch spokojenosti s péčí (ano, spíše ano). Jediný klient byl spíše nespokojen
s respektováním práv při volbě z možností způsobu vzdělávání (otázka 7). Jako velmi
vypovídající se jeví odpovědi na otázky (10, 11, 12) týkající se místní a časové dostupnosti,
dále pak osobního převzetí zprávy a doporučení, jež je na SPC v souladu s platnou
legislativou vyžadováno pro možnost vyjádření výhrad k vyhotovené zprávě.
Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno:
- oblast týkající se osobního přístupu pracovníků SPC (slušnost a respekt ke klientům,
důvěra k odborníkům, ochota vyjít vstříc) byly v obou odděleních hodnoceny převážně
kladně, téměř 95 %, popř. spíše kladně,
- oblast hodnotící kvalitu služeb (dostatek informací, časový prostor k poradenské péči,
míra pomoci, ochrana osobních dat, prostředí a materiální vybavení SPC, respektování práv,
doporučení služeb dalším osobám) byly v obou odděleních shodně oceněny převážně
kladně, téměř 93 %, popř. spíše kladně, pouze jeden klient byl spíše nespokojen
s respektováním práv při volbě z možností způsobu vzdělávání,
- oblast posuzující místní a časovou dostupnost (vzdálenost SPC od místa bydliště,
provozní, objednací a čekací doba) v úzké návaznosti na osobní převzetí zpráv byla ze
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strany klientů nejvíce kritizována, celkově převážně kladně ji hodnotilo 76,5% dotázaných,
vysloveně záporně 11,2 %.
OBECNÉ INFORMACE

Pořadí otázek

SPC pro MP

SPC pro VŘ

(celkem 45 respondentů)

(celkem 57 respondentů)

Znění otázek
Zákonný zástupce

43

95,5 %

56

98,2 %

Zletilý klient

2

4,5 %

1

1,8 %

Běžná MŠ, ZŠ, SŠ

17

37,8 %

5

8,8 %

17

37,8 %

0

0%

3

6,7 %

38

66,7 %

Individuální
integrace

5

11,0 %

14

24,5 %

Školsky nezařazen

3

6,7 %

0

0%

Poprvé

13

28,9 %

8

14,0 %

3.

1 rok

3

6,7 %

15

26,3 %

Délka péče

2 – 5 let

13

28,9 %

27

47,4 %

Více než 5 let

16

35,5 %

7

12,3 %

SPC

37

82,2 %

35

61,4 %

Škola

8

17,8 %

22

38,6 %

Domácí prostředí

0

0%

0

0%

Ve škole

35

77,8 %

32

56,1 %

Od příbuzných
známých

1

2,2 %

3

5,3 %

1

2,2 %

3

5,3 %

PPP, SPC

2

4,5 %

13

22,8 %

Jiný zdroj

6

13,3 %

6

10,5 %

1.
Žadatel

2.
Aktuální způsob

Škola samostatně
zřízená
Skupinová

vzdělávání

integrace

4.
Místo poskytování
péče

5.
Informace o
poradenských
službách

Předchozí
zkušenost
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SPOKOJENOST S PORADENSKOU PÉČÍ SPC
SPC pro VŘ

SPC pro MP
Poř
. ot.

Znění otázek
Ano

1.

Slušnost a respekt

2.

Důvěra

45
100 %
43
95,6 %
43

3.

Dostatek informací

4.

Ochota vyjít vstříc

5.

Časový prostor

6.

Míra pomoci

95,6 %

8.
9.

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
4,4 %
2
4,4 %
3

93,3 %

6,7 %

42

3

93,3 %

6,7 %

39

6

86,7 %

13,3 %
1

1

2,2 %

2,2 %

Ochrana osobních

44

1

dat

97,8

2,2 %

Prostředí,

42

3

materiální vybavení

93,3 %

6,7 %

Lokalita, místní

36

3

2

dostupnost

80,0 %

6,7 %

4,4 %

(provozní, í čekací
Osobní převzetí
zprávy a
doporučení

13.

ne

95,6 %

doba…)
12.

ano

Respektování práv

Časová dostupnost
11.

Spíše

42

43
7.

Spíše

37
82,3 %

%

0

0

0

2
4,4 %

3

3

77,7 %

6,7 %

6,7 %

43

SPC dalším

95,6 %

2
4,4 %

0

0

35

Doporučení služeb
osobám

6
13, 3

Ne

0
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4
8,9
%
0
4
8,9
%
0

Ano

Spíše

Spíše

ano

ne

56

1

98,2 %

1,8 %

51

6

89,5 %

10,5 %

53

4

93,0 %

7,0 %

52

5

91,2 %

8,8 %

55

2

96,5 %

3,5 %

46

11

80,7 %

19,3 %

53

4

93,0 %

7,0 %

54

3

94,7 %

5,3 %

47

10

82,5 %

17,5 %

39

17

68,4 %

29,8 %

46

9

80,7 %

15,8 %

40

3

70,1 %

5,3 %

57
100%

0

Ne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1,8

0

%
2
3,5

0

%
5

9

8,8

15,8

%

%

0

0
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Akce zajišťované SPC ve školním roce 2014/2015
Metodická schůzka s výchovnými poradci
V říjnu 2014 proběhlo setkání výchovných poradců a školních speciálních pedagogů
v prostorách naší školy. Schůzky jsou z kapacitních důvodů realizovány ve dvou termínech.
O letošní byl rekordní zájem, neboť došlo k legislativním změnám, které měly dopad na
oblast speciálního vzdělávání a pracovníci centra avizovali jejich prezentaci účastníkům. Ve
značném počtu se zúčastnili vyučující především základních škol ze spádového regionu. Na
jednání byli kromě změn ve vyhláškách seznámeni s organizací péče o klienty, s možnostmi
spolupráce při zajišťování služeb dětem a žákům s postižením, řešily se otázky aktuální
poradenské a školské praxe při integraci žáků s postižením.
Přednášky pro rodiče
Pro rodiče budoucích prvňáčků byla určena přednáška Školní začátky, jejímž cílem je
seznámit zákonné zástupce s úskalími prvního období po nástupu malého žáčka do školy,
poskytnout praktické rady a návody pro práci s dětmi v domácím prostředí. Přednáška je
organizována v návaznosti na projekt Centra integrované podpory v MSK, jež byl ukončen
v únoru 2013. Letos si ji po předchozích zkušenostech opakovaně vyžádala Základní
škola, Bohumín – Skřečon.

26

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Nově zřízená relaxační místnost - snoezelen
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků SPC
Odborné pracovnice centra se soustavně vzdělávají. Oproti minulému roku to bylo poněkud
v menší míře, neboť byl již v prosinci 2014 ukončen projekt „Podpora dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ zaměřený zejména na vzdělávání. Využila se
možnost zúčastnit se bezplatných kurzů a seminářů pořádaných v rámci projektu, dále akcí
pořádaných NÚV, ALŠ apod., a to i jako samoplátci.
Účast pracovníků SPC na vzdělávacích aktivitách v roce 2014/2015
Název kurzu

Rozsah kurzu

Proškolení pracovníci

16 hodin

1

3 hodiny

1

Býti spolu v síti – rodina v proměnách

konference

2

Systémová podpora inkluzívního vzdělávání

konference

5

Zvyšování kvality vzdělávání žáků se SVP ve školní praxi

4 hodiny

1

IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5-10 let

8 hodin

2

Učení prostřednictvím hry: základy – stupeň I (Son-rise)

24 hodin

1

Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování

4 hodiny

1

Odborný workshop

1

2. a 3. semestr Specializovaného vzdělávání logopedů

100 hodin

1

2. ročník Psychoterapeutického výcviku Model růstu Virginie
Satirové

177 hodin

2

SFUMATO I a II
Spisová služba a archivnictví

Budoucnost vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

SPC a profesní sdružení
Pracovnice SPC Karviná se angažují v činnosti několika profesních sdružení. Jsou členkami
Asociace speciálních pedagogů ČR, ve které dvě naše pracovnice působí ve vedení krajské
sekce, dále Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Asociace logopedů ve
školství.
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3. Přehled oborů vzdělání
Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl
diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci s více vadami -mentální
postižení v kombinaci se sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením
nebo s vadami řeči.
Žáci s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra (PAS) jsou vřazeni do dvou
speciálních tříd.
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy
Kód
oboru

Popis
oboru

79-01B/001

Povolený
počet
žáků
v 1. ročníku

Povolený
počet
žáků

Dobíh
ající
obor

10 r. 0 měs.

Neurčen

64

ano

český

10 r. 0 měs.

Neurčen

64

ne

Denní

český

9 r. 0 měs.

Neurčen

170

ano

Denní

český

9 r. 0 měs.

20

170

ne

Denní

český

2 r. 0 měs.

14

24

ano

Denní

český

2 r. 0 měs.

14

24

ne

Denní

český

1 r. 0 měs.

6

6

ne

Forma
vzdělávání

Vyučovac
í jazyk

Pomocná
škola

Denní

český

79-01B/01

Základní
škola
speciální

Denní

79-01C/001

Základní
škola

79-01C/01

Základní
škola

78-62C/002
78-62C/02
78-62C/01

Praktická
škola
dvouletá
Praktická
škola
dvouletá
Praktická
škola
jednoletá

Délka
vzdělávání
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Vzdělávací programy školy, dobíhající vzdělávací program
Třídy

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Dobíhající vzdělávací program

Mateřská škola

ŠVP mateřské školy – „Otevřená školka“
(MŠ při nemocnici Havířov, Karviná)
ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - „Škola – brána do života“ – dle RVP ZV
(ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná)
ŠVP - „S mojí školou mě baví svět“ – dle RVP ZV – LMP
(pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)

Základní škola

Základní škola speciální

příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV
č. j. 32 405/2004-22 (pracoviště ul. Komenského)
příloha č. 3 ŠVP Školní družiny
příloha č. 4 ŠVP Školního klubu „Barevná dílna“
ŠVP - „Škola – místo porozumění“ – dle RVP ZŠS – Díl I, Díl II
(pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835)
Příloha ŠVP ZŠS – „Duhová dílna“

Pomocná škola
- dobíhající program
Rehabilitační třídy
- dobíhající program
Střední škola
Praktická škola dvouletá
- dobíhající obor
Praktická škola dvouletá
Praktická škola jednoletá

24 035/1997-22, Pomocná škola
(pracoviště ul. Komenského 614/2, 6. ročník)
15 988/2003-24,
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy
(pracoviště ul. Komenského 614/2, ul. Vydmuchov 1835, 6. ročník)

Učební osnovy schváleny MŠMT dne 14. 5. 1993,
č. j.: 16735/93-24 obor vzdělání 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá
(pracoviště ul. Vydmuchov 1835)
ŠVP “Učíme se pro život“ – dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 2 78-62-C/02
(pracoviště ul. Vydmuchov 1835)
ŠVP „Tvořivá dílna“ dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 1 78-62-C/01
(pracoviště ul. Komenského 614, ul.Vydmuchov 1835)
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Počet tříd a žáků na škole k 30. 6. 2015

Ve školním roce 2014/2015 bylo na škole zřízeno celkem 29 tříd, z toho:
ul.Komenského
předškolní vzdělávání

základní vzdělávání

střední vzdělávání

Počet tříd

Počet žáků

přípravná třída ZŠ

1

14

třídy pro žáky s PAS

2

12

ZŠ speciální

1

14

ZŠ (praktická)

10

111

praktická škola jednoletá

1

6

15

153

celkem

Počet tříd

ul. Vydmuchov
základní vzdělávání

střední vzdělávání

ZŠ speciální

3

21

základní škola (praktická)

3

39

praktická škola dvouletá

2

19

praktická škola jednoletá

1

5

9

84

celkem
školy při zdrav. zařízení Havířov, Karviná

Počet tříd

předškolní vzdělávání

mateřská škola

2

16

základní vzdělávání

základní škola

3

24

29

277

celkem
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace celkem 29 tříd
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3.1. Přípravná třída základní školy
pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem školní docházky
Ve školním roce 2014/15 na naší škole byla pro velký zájem rodičů opětovně otevřena
přípravná třída ZŠ. Děti se v této třídě vzdělávaly podle školního vzdělávacího programu „
S mojí školou mě baví svět“, který vycházel z RVP PV.
Do přípravné třídy byly přijímány děti před zahájením školní docházky nebo s odkladem
školní docházky na základě doporučení SPC, PPP, jímž byla tato docházka doporučena.
Celkově bylo do přípravné třídy přijato 11 dětí. Vzdělávání probíhalo v dopoledních hodinách
v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně, tedy 20 hodin týdně. Mnoho rodičů využilo možnost
přihlásit své dítě k zájmovému vzdělávání ve školní družině.
Cíle vzdělávání v přípravné třídě ZŠ v roce 2014/2015
 přistupovat ke každému dítěti individuálně, přizpůsobit metody a formy práce
k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení,
 nácvik sociálních sociálních dovedností a návyků,
 osvojení základů hodnot, na níž je založena naše společnost ,
 vést děti k samostatnosti, prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich
sebevědomí a sebeovládání,
 úzce spolupracovat s rodinou, navazovat na práci jiných specialistů – psychologů,
logopedů,
 probouzet u dětí zájem o prostředí, vnímat vzájemné působení člověka na přírodu a
naopak,
 vytvářet kladné sociální postoje, snažit se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o
vytvoření přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a
sounáležitost s kolektivem,
 připravit děti k nástupu do 1. třídy.
Děti se rozvíjely v těchto oblastech :
 Dítě a jeho tělo
 Dítě a jeho psychiky
 Dítě a ten druhý
 Dítě a společnost
 Dítě a svět
Činnosti v přípravné třídě ZŠ byly rozpracovány do tematického plánu pro jednotlivé měsíce.
Třídní učitelka se ve spolupráci s logopedkou z SPC pro vady řeči zaměřila na rozvoj
komunikačních dovedností. Rovněž probíhala odborná diagnostika vad řeči. Následně po
diagnostice vad řeči byla dětem věnována individuální logopedická péče. Třídní učitelka byla
v pravidelném kontaktu se školní psycholožkou, průběžně hodnotily individuální rozvoj
každého dítěte. Rodičům byla nabídnuta možnost konzultací, zapojení se do projektových
dnů a workshopů. Zákonní zástupci byli o svém dítěti pravidelně informováni, rozsáhlejší
informace o jeho rozvoji získávali na třídních schůzkách.
Absolvování přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se
neklasifikují. Přesto dostalo každé z dětí na konci roku“ vysvědčení“ a slovní hodnocení pro
rodiče.
Během školního roku se děti z přípravné třídy zapojily do akcí školy, celoškolních projektů,
exkurzí i výletů.
Mezi nejúspěšnější akce patří tvůrčí dílny rodičů s dětmi.
Celkově všechny děti, které tuto třídu navštěvovaly, udělaly velký pokrok. Polovina dětí byla
připravena na vstup do první třídy, dosáhla bez problémů školní zralosti ve všech směrech.

32

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Pěti dětem byl doporučen odklad školní docházky. Přípravná třída se osvědčila a byla i velmi
kladně hodnocena rodiči těchto předškoláků.
Zapsané děti do přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2014/2015
Nastoupilo
do přípravné
třídy ZŠ
2014/2015

Absolvování
přípravné
třídy ZŠ

11
14

Počet dětí, které zahájí povinnou školní
docházku v 1. ročníku
ZŠ hlavního
vzdělávacího
proudu

ZŠ pro žáky se spec.
vzdělávacími
potřebami

7

6

Odklad povinné
školní
docházky

1

Individuální speciálně pedagogická péče poskytována dětem přípravné třídy ZŠ
Dětem s narušenými komunikačními schopnostmi byla poskytována individuální logopedická
péče, kterou zajišťovaly odborné pracovnice SPC pro vady řeči.

3.2. Základní škola (praktická)
„S mojí školou mě baví svět“ dle RVP ZV – LMP
Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se
nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je
zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování
vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.
Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení
školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení
odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci
s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog
individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po
splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do „E“ učebních
oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky nově zřízené střední školy,
obor Praktická škola dvouletá a jednoletá, která je umístěna na odloučeném pracovišti ul.
Vydmuchov 1835. Od 1.9. 2014 byla na škole Komenského 614/2 otevřena další třída pro 6
žáků SŠ, obor Praktická škola jednoletá.
Realizace výuky nového předmětu Připravuji se do života
- předmět vyučován v 7. a 8. ročníku ZŠ (praktické) i ZŠ speciální, a to 2 hodiny týdně.
Pátým rokem je realizována výuka předmětu Připravuji se do života. Pro tento předmět
pedagogové vytvořili v rámci projektu OPVK vlastní učební plán, metodiky, 130 pracovních
listů rozpracovaných do 9 oblastí včetně evaluace. Výuka probíhá v odborné učebně tzv.
Cvičný byt.
Cílem netradičního předmětu je připravit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro
praktický rodinný život, vytvořit jim představu o některých učebních oborech a praktickém
výkonu práce, orientovat se v základním právním rámci rodinného života, seznámit se
standardními podmínkami rodinného života, principy kooperace v rodině, seznámit je se
zásadami správného životního stylu v rodině.
Mnoho žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pochází ze znevýhodněného
sociokulturního prostředí a mnohdy bez možnosti :
- převzít správné rodinné vzory a modely do vlastního života
- vytvářet sociální a rodinné vazby
- chovat se zodpovědně k nemateriálním i materiálním rodinným hodnotám.
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Výukou ve cvičném bytě bylo umožněno, aby žáci pomocí prožitkového učení pochopili
principy a poslání obou rolí a převzali je jako modely do vlastního života.
Chlapci a dívky se např. společně naučí postupům při vaření kompletního teplého jídla se
zřetelem na zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků, provádění následného
úklidu, separace odpadu a údržbě.
Vybudování a vybavení cvičného bytu standardními přístroji (kuchyňské stroje a zařízení,
myčka, pračka, koupelnový kout, kout pro péči o dítě, domácí dílna) umožnila žákům v praxi
toto zařízení využívat a udržovat.
Žáci se zde učili třídit odpad a správně pracovat s čistícími a dezinfekčními prostředky, aby
se nedopouštěli necitlivých zásahů do životního prostředí
Výstup
V rámci nového předmětu získali žáci znalosti o vztazích v rodině, ekonomice domácnosti a
zodpovědného přístupu k rodinným financím a také znalosti o rodinně právní a sociálně
právní problematice. Novou koncepcí předmětu budou lépe připraveni pro samostatný život
a budou seznámeni s důsledky nezodpovědného nebo nesprávného přístupu ke členům
rodiny nebo rodinným financím.
Ve cvičném bytě, který je rozdělen do boxů (pracovních míst) např. kuchyňský box, box pro
péči o dítě s přebalovacím pultem, boxy domácí dílny pro dívky (šití, žehlení, rukodělné
práce) i boxy pro chlapce (jednoduché údržbářské a řemeslné práce ), koupelnový box, box
pro práci s počítačem,
žáci nacvičovali jednotlivé typy rodinných činností a povinností.

3.3. Základní škola speciální
Dobíhající program: 24 035/97-22, Pomocná škola
Ve školním roce 2014/2015 bylo zřízeno 5 tříd pro žáky se středním a těžkým zdravotním
postižením a dvě třídy pro žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog
a asistent pedagoga. Ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2014/2015 vydal
souhlas zřizovatel školy KÚ MSK. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena
individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je
vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení
s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání,
základy nauky o přírodě a společnosti.
Žáci ZŠ speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu
„Škola - místo porozumění“ – dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II.
Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti se využívá speciální zvedák.
Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické
péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie.
Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Formou projektové
vyučování se žáci rehabilitačních tříd setkávají se staršími spolužáky, zapojují se do
společných pracovních aktivit v odborné učebně dílen, a tím se začleňují do širšího školního
prostředí.
Aktivity speciálně pedagogické péče:
Canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie
Canisterapie
Canisterapii využíváme jako formu pozitivního působení psa na zdraví dítěte s těžkým
zdravotním postižením, přičemž je kladen důraz především na řešení problémů
psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení canisterapie na fyzické zdraví
našich žáků je až druhotné. Prostřednictvím této terapie pomáháme v navazování kontaktů
mezi obtížně komunikujícími dětmi s poruchou autistického spektra.
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Mnohdy je obtížné zvládat s dětmi v hodinách tělesné výchovy některá cvičení, zatímco
v rámci canisterapie dokáže žák např. lépe procvičovat svaly na rukou a nohou, bez
pobízení hází psu míček a natahuje se, aby ho pohladilo, rozevírá dlaň, aby cítilo jeho srst,
když se s ním mazlí.
Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dováží za psem i plazit nebo lézt po čtyřech,
aby se ho alespoň dotkly.
Stěžejní cíl canisterapie u dětí s těžkým zdravotním postižením
1. V oblasti rozvoje citových schopností:
snaha o navázání kontaktu dítěte se psem, aby se u něho snížila jeho nesmělost a
uzavřenost, a tím podpořila spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám.
2. V oblasti rozumových schopností:
získat zájem dítěte prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů se psem, a tak postupně
zvyšovat dobu schopnosti soustředit se.
Hipoterapie
Několikrát ročně se organizují dny hipoterapie pro žáky s těžkým zdravotním postižením.
Škola má navázán kontakt s firmou, která splňuje všechny náročné požadavky na realizaci
této činnosti. Hipoterapie slouží především k tomu, aby se u dítěte s postižením podpořily
pozitivní změny chování, odstranily se nebo zmírnily projevy úzkostných stavů a zejména
normalizace svalového napětí a koordinaci pohybů. Začlenění do výuky vození se na koni
přispívá zejména u dětí s autismem k navazování kontaktu se zvířaty a zlepšování adaptace
na měnící se sociální podmínky. Do hipoterapie nejsou začleněny děti, které mají alergie na
srst koně.
Rozvojový program pro ZŠ speciální
Škole byl schválen rozvojový program
„Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“
v celkové částce 32 800,-Kč
- speciální program Symwriter (usnadní komunikace žáků s autismem)
- Klokanův kufr (pomůcka pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání žáků s těžkým
postižením)

3.4. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)
Ve dvou třídách jsou žáci vyučováni výchovně-vzdělávacím TEACCH programem, jehož
cílem je zprostředkovat vnější svět jedincům s PAS takovým způsobem, aby se u nich
eliminoval stres a nežádoucí projevy chování z nepochopení přijatých informací. Program se
stále rozvíjí a při jeho realizaci se využívají prvky alternativní komunikace. Různé
piktogramy, obrázky, fotografie, reálné či zmenšené předměty, symboly a celá další škála
pomůcek, které nejsou v podstatě ničím eliminovány. Základ tvoří individualizace,
strukturalizace a vizualizace prolínající se všemi stěžejními body, o které se opírá metodika
programu. Žáci jsou vzděláváni podle 4 školních vzdělávacích programů, které vychází
z RVP pro ZV. V souladu s těmito programy jsou ve spolupráci se speciálně pedagogickým
centrem pro všechny žáky vypracovány individuální vzdělávací plány. Realizace výuky
probíhá ve třech speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím
potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro
individuální výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru.
Koncem školního roku byly pořízeny 2 tablety pro interaktivní výuku. Výchovně vzdělávací
činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga.
Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti
sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává
přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé
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se zaměřili na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a
návyků běžného života.

3.5. Žáci s více vadami
Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče,
většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální
vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou
poradkyní a konzultanta příslušného SPC.
Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty
oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné.
Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni
jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy
práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více
vadami měli možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační
pomůcky. Ve spolupráci s SPC, Spartakovců 1153, Ostrava se škola zaměřuje na integraci
žáků se sluchovým postižením. Učitelé i asistenti pedagoga v těchto třídách jsou absolventy
akreditovaného kurzu znakového jazyka.
Některým žákům s více vadami příslušné SPC doporučilo do výuky asistenta pedagoga.
Více vady našich žáků s mentálním postižením:
- vady řeči
- sluchové postižení
- tělesné postižení
- porucha autistického spektra (PAS)
Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci
mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a
stupeň zdravotního postižení.
Spolupráce školy s SPC Moravskoslezského kraje při vzdělávání žáků s více vadami
SPC se zaměřením
Mentální postižení

Místo poskytování poradenských služeb
Karviná – Nové Město, Komenského 614
Slezská Ostrava, Těšínská 78

Vady řeči

Karviná – Nové Město, Komenského 614

Autismus (PAS)

Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a

Tělesné postižení

Frýdek – Místek, Hálkova 927

Sluchové postižení

Ostrava – Poruba, Spartakovců 1153

Škola pokračovala spolupráci s Unií neslyšících, Praha za účelem zorganizování
akreditovaného 81 hod. rekvalifikačního kurzu Základy znakového jazyka – mírně pokročilí.
Celkem 8 pedagogů ukončilo před odbornou komisí kurz znakového jazyka závěrečnými
zkouškami dne 15. 6. 2015.
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3.6. Škola při zdravotnickém zařízení
Další dvě odloučená pracoviště školy jsou umístěna v Nemocnici s poliklinikou Havířov
a Karviná.
Základním posláním škol při zdravotnických zařízeních je poskytování předškolního,
základního a zájmového vzdělávání dětí a žáků i po dobu hospitalizace. Učitelky a
vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově
poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do
zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka
probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. Nástup a propouštění dětí a žáků z
nemocnice je individuální, početní stavy žáků jsou den ode dne různé.

Základní škola
Hospitalizované děti, které jsou vzdělávány v běžných základních školách, jsou vyučovány
individuálně podle školního vzdělávacího programu „Škola – brána do života“. Výuka probíhá
v samostatné třídě nebo přímo u lůžka žáka. Vyučování je podle rozvrhu organizováno v
dopolední části – celkem 20 hod týdně a v odpolední části tvoří výuku 2 vyučovací hodiny
týdně. Zátěž výuky se odvíjí od zdravotního stavu dítěte. Míru zatížení každému žáku schválí
jeho ošetřující lékař. Učitelé poskytují vzdělání také žákům plnící povinnou školní docházku
střední školy (víceletá gymnázia) a poskytují jim individuální konzultace v učivu, neboť žáci
stále plní povinnou školní docházku. Ostatním žákům středních škol učitelé nabízí podporu
při jeho samostudiu a umožní přístup k literatuře apod.

Třída na dětském oddělení
Každému žákovi je poskytována speciálně pedagogická péče v maximálním možném
rozsahu podle jeho zdravotního stavu. Metody a formy výuky jsou přizpůsobeny druhu
onemocnění a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin ve
vzdělávacích oblastech zejména v jazykové komunikaci, matematice a v oblasti týkající se
začlenění člověka do společnosti. Aktuální jsou projekty týkající se znalostí o lidském těle a
péči o své zdraví a výchově ke zdravému životnímu stylu, předcházení nemocem a zásady
osobní hygieny. Své místo zde má i prevence rizikových projevů chování. Žáci jsou vedeni
ke slušnému chování, vzájemnému respektu, k toleranci a ohleduplnosti ke zdravotně
postiženým a zdravotně znevýhodněným kamarádům.
Pobyt hospitalizovaným dětem byl zpestřen dalšími zajímavými besedami a návštěvami
osobností kulturního, sportovního a společenského života:
 Městská policie Havířov – problematika negativních jevů v chování školní mládeže
 ZOO Ostrava – zajímavosti ze života zvířat chovaných v zajetí
 Náš region – postřehy z přírody očima myslivce
 Besedy o knize na různá témata: pohádky, detektivky, bajky, dobrodružná literatura,
elektronické knihy, mýty a pověsti z našeho region aj.
 Pěvecké vystoupení a dramatizace pohádek žáků ZUŠ: Vánoční pásmo, Den
matek, MDD,
 Divadelní společnost „Vodníci z jižních Čech”
 Setkání s hokejisty AZ Havířov
 Zdravotní klauni - obveselení hospitalizovaných dětí a žáků
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 Klauni z Balonkova
 Senioři – obdarování šitými hadrovými panenkami
 Poskytnutí první pomoci – žákyně SZŠ v Karviné, prezentace ukázek první pomoci
 Ústní hygiena – nácvik správného čištění zubů, prevence zubních kazů
 Miniteatro Jiřího Tibitanzla
 Spolupráce s klubem důchodců z Havířova – cestování nejen po Evropě
Výuka ve třídě na dětském oddělení

Výuka na izolačním pokoji

Beseda s pracovníkem ZOO Ostrava
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Třída ZŠ na infekčním oddělení
Počet žáků na infekčním oddělení byl nižší, protože do konce školního roku nebyl uveden do
provozu celý pavilon. Výuka zde směřuje k jedinému cíli, a to vytvářet dětem optimální
emocionální a tvůrčí zázemí během pobytu v nemocnici. Výuka probíhala podle ŠVP „Škola
– brána do života. Tento program podněcuje tvořivé myšlení a logické uvažování. Každému
žáku byla poskytována maximální pedagogická péče podle jeho zdravotního stavu. Způsob
výuky je veden individuálně, často za přítomnosti dospělých pacientů nebo rodičů přímo na
pokojích u lůžka hospitalizovaného žáka. Všichni žáci základních a speciálních škol,
předškolní děti, studenti a učni měli vytvořeny dobré podmínky pro učení i zábavu.

Vzdělávání dětí na infekčním oddělení

Třída MŠ na dětském oddělení
Také mateřské školy zřízené při NsP v Havířově a v Karviné, pracují podle ŠVP, který je
přizpůsoben zvláštním okolnostem prostředí a stejně tak i specifické situaci, ve které se dítě
nachází. Na rozdíl od běžných MŠ, vzdělávání probíhá v jiných organizačních podmínkách neznámé prostředí, nepříjemné lékařské zákroky a vyšetření a odloučení od rodičů na delší
dobu. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí se využívají činnosti klidnějšího charakteru,
zejména herní, výtvarné a pracovní, které mají zároveň terapeutický účinek.
Psychoterapeutický význam má návštěva učitelky na dětské jednotce intenzívní péče.
Zvýšená pozornost byla věnována:
 podpoře přirozených aktivit a potřeb dětí, především manipulaci s předměty a
experimentování
 dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
 posílení zdravého životního stylu
 rozvoji předmatematické a čtenářské gramotnosti
 kreativitě dětí
 herní činnosti
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Realizované akce MŠ
 poznej svoje tělo – prevence nemoci
 seznámení s piktogramy – přírodní jevy
 rozvoj slovní zásoby – denní režim
 poznávání ovoce – rozvoj smyslového vnímání
 prevence sebeobrany – beseda s příslušníky Městské policie v Havířově
 velikonoční tvoření
 účast na vystoupení dětí ZU Petřvald
 Den zdraví
 Den Země
Spolupráce s jinými subjekty
 Zdravotní klauni
 ZOO Ostrava
 Městská policie v Havířově

Školní družina
Na činnost základní školy navazuje při hospitalizaci činnost školní družiny. Navštěvují ji
hospitalizované děti ve věku 6 – 15 let. Také žáci středních škol mohou využívat prostory
školní družiny a zapojit se do zájmových aktivit. Zájmové vzdělávání u hospitalizovaných dětí
probíhá v herně, která je k tomu vhodně vybavena potřebnými pomůckami, společenskými a
didaktickými hrami, stavebnicemi, televizí, přenosnými přehrávači DVD, žákovskou
knihovnou, dětskými časopisy a výtvarným materiálem. S dětmi, které nemohou navštěvovat
hernu, pracují vychovatelky individuálně na pokojích.
Děti mají možnost zapojit se do činností, které jsou jim blízké, ve kterých mohou uplatnit
svou zručnost, své schopnosti a tvořivost. Zájmová a odpočinková činnost je ve školní
družině přizpůsobena nejen zdravotnímu stavu dětí, ale i věku a pohlaví. Rozumová stránka
je rozvíjena pomocí různých soutěží, kvízů, hlavolamů a procvičování vědomostních a
komunikačních dovedností. Při předčítání knih a následných rozhovorech s dětmi o hrdinech
knihy si děti vytvářejí kladný vztah ke knihám samotným. Nedílnou součástí výchovné práce
je upevňování a prohlubování hygienických návyků, péče o zdraví, vzájemné ohleduplnosti a
mnoho dalších zásad spojených s nemocničním prostředím. V zájmové a výtvarné činnosti
měly děti možnost vytvářet výrobky k různým příležitostem. Hotové výrobky si děti odnášely
domů jako dárečky pro své blízké, nebo sloužily k výzdobě oddělení.
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Realizované akce ve školní družině
 beseda s knihovnicí
 beseda s příslušníky Městské policie Havířov
 beseda s myslivcem
 spolupráce s Klubem důchodců
 přednáška zubní specialistky
 vystoupení žáků ZUŠ
 výchova ke zdraví
 miniteatro Jiřího Tibitanzla
 prezentační předměty pro sociální lůžka seniorů a oddělení LDN
 beseda s pracovníkem ZOO Ostrava
 projekt „Celé Česko čte dětem“
Práce žáků byly prezentovány na internetových stránkách školy, v prostorách herny a v
dokumentech školy. Nedílnou součástí byla významná výročí a události roku. K oblíbeným
aktivitám patřily zábavné a soutěžní hry, kde si děti procvičovaly komunikační dovednosti,
pozornost, paměť, postřeh a zároveň získaly nové poznatky z různých oblastí.
Ukázka prací žáků ve školní družině při nemocnicích.

Počty žáků vřazených do ZŠ
Pracoviště

třída/oddělení

Počet žáků

NsP Havířov

dětské oddělení

792

NsP Havířov

infekční oddělení

131

NsP Karviná

dětské oddělení

600

Celkem žáků

1523

Roční průměr žáků na třídu ZŠ

474
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Počty žáků v ŠD
Pracoviště

Počet dětí

NsP Havířov

792

NsP Karviná

735

Celkem žáků

1527

Roční průměr žáků na oddělení ŠD

764

Počty dětí vřazených do MŠ
Pracoviště

Počet dětí

NsP Havířov

461

NsP Karviná

412

Celkem dětí

873

Roční průměr na třídu MŠ

437

4. Střední škola
Profil absolventa Praktické školy dvouleté
1) Být samostatným
2) Být schopen adaptovat se v měnících se sociálních podmínkách
3) Mít potřebu pracovat a naučit se vnímat hranici mezi dobrem a zlem

4.1. Praktická škola dvouletá
Studijní obor připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na:
- přípravu pokrmů
- drobnou údržbu
- kulturu bydlení
Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího
studia na odborných učilištích.
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Charakteristika oboru
Studijní obor Praktická škola dvouletá – kód oboru 78-62-C/02 je určen žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické),
v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných
případech v devátém ročníku základní školy.
Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním
postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních
schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních
podnicích, případně chráněných dílnách.
Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu
povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních
dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím
pracovním životě.

4.2. Praktická škola jednoletá
Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti
Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život
a)příprava pokrmů
praktická příprava celodenního menu, nakupování
b)zahradnické práce
pěstování plodin , péče o stromy a keře ,údržba zahrady
c)práce v dílnách
seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi
d)pracovní činnosti
pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce
Záměrem všech aktivit střední školy bylo propojit vzdělávání s mimoškolními aktivitami při
naplňování klíčových kompetencí. Metodické sdružení SŠ systematicky vytvářelo podmínky
pro realizaci praktického cvičení mimo školní prostředí.
Podařilo se prohloubit spolupráci s TESCO Karviná do té míry, že je zde žákům
umožňováno sledovat běžný provoz firmy, dodržování zásad bezpečné práci, formy jednání
se zákazníky a zároveň si žáci mohou procvičovat některé manuální dovednosti a ověřovat
teoretické vědomosti v praxi. Toto prostředí zároveň napomáhá k uvědomování si nutnosti
být finančně gramotný.
Pro socializaci žáků bylo velmi důležité osvojování si technik navazování komunikace, umět
pojmenovat problém a snažit se nalézt nejoptimálnější řešení. K této problematice byly
zaměřeny třídní i školní projekty, účast žáků v různých soutěžích napomáhala zvyšování
jejich sebevědomí.
Činnosti v odborných učebnách –dílny, cvičná kuchyň, počítačová učebna, patřily u žáků k
tzv. velmi oblíbeným. Úroveň závěrečných zkoušek dokladovala, že se i žákům s těžkým
zdravotním postižením dostává kvalitní přípravy do běžného praktického života.
Výuka žáků SŠ byla zaměřena především na přípravu pro praktický život, pro samostatnost
a zodpovědnost za své jednání. Postupně se napravují nedostatky týkající se poměrně
nízké čtenářské gramotnosti. Osvojení si dobré techniky čtení je i pro žáky s těžkým
zdravotním postižením klíčem k jejich seberealizaci a dosažení maximální možné míry
celoživotního vzdělávání.
Nevýhoda vzdělávání našich žáků střední školy spočívá především ve skutečnosti, že obor
Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá nemá zpracovány žádné učebnice a v
současné době nejsou připravovány.
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Vyučující tvořili pracovní listy téměř pro každou hodinu, využívali vhodných textů z
časopisů, encyklopedií, map a vyhledávali vhodné informace z Internetu.
Nezbytnou podmínkou pro dosažení dobrých studijních výsledků bylo i vytvoření
příznivého školního klimatu, ve kterém se žáci cítí bezpečně.
Cíle a úkoly vzdělávání žáků praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté:
- vést žáky s postižením k dovednostem spolupracovat, k toleranci a vzájemnému
respektování
- podporovat osobnostní a sociální výchovu jako nástroj vedoucí utváření názorů a
postojů
- zacílit osvětu na prevenci rizikových projevů chování
- rozvíjet estetické vlohy, tvořivost, přirozený talent a osobitost
- připravovat žáky na jejich profesionální orientaci
- rozvíjet a upevňovat vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a přípravy pokrmů,
rodinné a zdravotní výchovy
- zlepšit fyzickou zdatnost žáků
- pěstovat a rozvíjet smysl pro týmovou práci
- naučit žáky respektovat pravidla a normy, osvojovat si vhodné formy chování a
jednání
- rozvíjet poznatky z pracovních procesů a technologií
Celý rok pokračovaly na škole vzdělávací exkurze, probíhaly prožitkové semináře prevence
rizikového chování. Zvýšená pozornost byla věnována čtenářským a literárním činnostem,
které vedou k získávání kladného vztahu k českému jazyku a literatuře.
V dubnu 2015 se v sále Městského domu Družba Karviná uskutečnila v pořadí třetí
“Závěrečná” tanečního kurzu pod vedením profesionálních tanečních mistrů. Tanečního
kurzu se zúčastnili i mladí lidé s těžkým zdravotním postižením.
Oproti minulému roku se na této slavnostní akci mnohonásobně zvýšila účast rodičů a
veřejnosti. Zásluhou finančních darů od sponzorů byl připraven bohatý program, zajištěna
květinová výzdoba, upomínkové dárky pro absolventy kurzu a občerstvení.

Vítězný taneční pár 2015
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Pedagogové připravili pro žáky připravili řadu akcí, při nichž získávali cenné poznatky,
dovednosti a zkušenosti jinými způsoby než tradiční výukou. Celý rok pokračovaly na škole
vzdělávací exkurze, probíhaly prožitkové semináře prevence rizikového chování. Zvýšená
pozornost byla věnována čtenářským a literárním činnostem, které vedou k získávání
kladného vztahu k českému jazyku a literatuře. Třídní kolektivy pod vedením učitelů se
prezentovaly na kulturních akcích např. na slavnostním ukončení kurzu společenského tance
a chování na „Závěrečné”.
““

Den otevřených dveří ve střední škole
Den otevřených dveří pro rodiče, zájemce o studium a širší karvinskou veřejnost byl
uspořádán
16. prosince 2014 na pracovišti Vydmuchov 1835.
Velkým přínosem bylo, že žáci sami představovali spolužákům a veřejnosti svou školu,
seznamovali je se svými aktivitami a komentovali videoprezentaci.
V průběhu školního roku na škole pracoval kroužek Klub mladých, který tvořil a vydával
školní časopis. Členové kroužku se spolupodíleli na organizaci kurzu společenského tance a
chování.
Výuka podle ŠVP umožňovala zavádění nových metod a postupů, propojování výukových
jednotek a realizaci projektů. Velký důraz byl kladen na propojení školního života s životem
praktickým. Byla preferována výuka formou projektového vyučování. Projekty jednodenní i
delšího charakteru byly připravovány společně s žáky, což zlepšovalo vzájemnou
spolupráci a komunikaci mezi žáky a učiteli. V projektech se nejintenzivněji realizovala
všechna průřezová témata. Realizované projektové vyučování motivovalo žáky ke
školní práci a zároveň setkalo se s příznivým ohlasem rodičů. Umožňovalo, aby do
vyučování vstoupil reálný svět a zároveň se posiloval vztah učitel -žák.
Praktická škola dvouletá doplňovala a rozšiřovala všeobecné vzdělání dosažené v průběhu
povinné školní docházky. Vzdělávací proces byl zaměřen na získání základních pracovních
dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím
pracovním životě.
Velká část žáků vyžadovala zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé,
speciální pedagogové, tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřené na speciální
pedagogiku.
Spolupráce s rodiči, se zákonnými zástupci
Spolupráci s rodiči byla věnována zvýšená pozornost, neboť část žáků pochází ze sociálně
znevýhodněných rodin. Zajímavými akcemi pro žáky i jejich rodiče jsme se snažili získat
jejich důvěru. Na vzájemných společních setkáních měli rodiče možnost vidět na výstavách
v prostorách školy výkony svých dětí.
Mimo pravidelné třídní schůzky měli rodiče právo využívat konzultační hodiny s učiteli,
v případě potřeby si rodiče individuálně smluvili schůzku s pedagogy, konzultovali výukové
či výchovné problémy svého dítěte.
Po domluvě s pedagogem využívali rodiče možnost sledovat své dítě přímo ve výuce. Při
řešení výchovně vzdělávacích problémů mohli rodiče využívat služeb školní psycholožky.
Aktuální informace z dění školy nalézali rodiče na webových stránkách školy. Rodiče se
prostřednictvím svého zástupce mohli podílet na aktivitách a činnosti školské rady.
V průběhu školního roku jsme prostřednictvím dotazníku získali od rodičů náměty a
připomínky ke zkvalitnění činnosti školy.
Spolupráce s rodinou se dále uskutečňovala formou netradičních třídních schůzek,
workshopy s rodiči.
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Projektová výuka Den řemesel

4.3. Studijní výsledky ve škol. roce 2014/2015
Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

třída

žáci
počet
s vyznam.
žáků
celkem

prospěli

neprospěli

II.
II.
II.
I./II. pol. I. pol. pol. I. pol. pol. I. pol. pol.

počet žáků
s 3. st.
z chování

počet žáků
s 2. st.
z chování
I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I.A PrŠ 1

6/6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

I.B PrŠ1

6/5

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

I. PrŠ 2

12/9

1

2

7

5

1

2

0

0

0

0

II. PrŠ 2

12/11

1

1

10

8

0

2

0

0

0

0

Celkem

36/31

2

3

28

24

1

4

0

0

0

0
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Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2014/2015


Praktická škola jednoletá

Závěrečné zkoušky
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Teoretická
zkouška

Předmět

Rodinná
výchova

Praktická
zkouška

Část

Práce v
domácnosti

Obor

78-62C/01

78-62C/01

3
1
0
4

Počet

Úroveň/
forma

Úspěšně vykonalo

Prům.
prospěch

přihlášených

konajících
zkoušku

teoretická
zk.

4

4

4

1,75

praktická
zk.

4

4

4

1,25

DT

PP

Závěrečné zkoušky vykonali 4 žáci Praktické školy jednoleté.
Praktická zkouška z předmětu Práce v domácnosti se konala dne 19. 6. 2015.
Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova vykonali žáci dne 26. 6. 2015.
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Praktická škola dvouletá
Závěrečné zkoušky
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Praktická
zkouška

Teoretická
zkouška

Část

Předmět

Rodinná a
zdravotní
výchova

Příprava
pokrmů

Obor

78-62C/002

6
0
0
6

teoretická
zk.

78-62C/02
78-62C/002
78-62C/02

Počet

Úroveň/
forma

praktická
zk.

Úspěšně vykonalo

přihlášených

konajících
zkoušku

2

2

2

4

4

4

2

2

2

4

4

4

DT

PP

Prům.
prospěch

ÚZ

1,5

1,33

Závěrečné zkoušky vykonalo 6 žáků Praktické školy dvouleté.
Praktická zkouška z předmětu Příprava pokrmů se konala dne 18. 6. 2015.
Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova a zdravotní výchova složili žáci 25. 6.
2015.
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Akce
Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá
Datum

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Místo konání akce

Název akce

Soc. služby Karviná
Karviná – Fryštát, Klub zahrádkářů
SPŠ Karviná
Hrádek ve Slezsku
Krytý bazén Karviná
Filipka
MěDK
Landek- muzeum hornictví
Santé Havířov
Městská police Karviná
Exkurze Bohumín
Galerie Avion-interaktivní prohlídka
Školní akce
Školní akce
Školní akce
MěDK
MěDK
Kostel Povýšení svatého kříže Karviná
Školní akce
Reg. knihovna Karviná
Beseda
Školní akce

Canisterapie
Beseda – Náboženství a sekty
„Závislosti“
Beseda se školním psychologem:
Jak mi jde učení na SŠ, v čem se mohu zlepšit
Valentýnské pečení
„Bílá nemoc“
Beseda “Kyberšikana”
Exkurze
Projektová výuka “Den mozku”
Závěrečná společenského tance a chování
Beseda Etnické nástroje
2.karvinská Abilympiáda, soutěž zručnosti
Beseda – AIDS, sex, partnerské vztahy
Poznej cyklostezky pěšky
Planetárium Ostrava
Exkurze
Cyklostezky poznej na kole i pěšky
Keramická dílna
Landek Ostrava
Cyklostezky poznej s trekkingovými holemi
Beseda “Moderní hudební směry”
Sportovní mítink - Statečná srdce
Školní turistický výlet
Exkurze v zámku
poznáváme Beskydy - Skalka

Školní akce
Beseda o drogách
Reg. knihovna Karviná
Planetárium Ostrava
Školní akce
Společenský dům Družba, Karviná
Reg. knihovna Karviná
Škola Komenského 614
Centrum primární prevence,karviná

Duben

Květen

Červen

Veletrh sociálních služeb karviná
Výstava “Zahrada 2014”
Výstava včelařství
Adaptační kurz
Plavání pro zdraví, vodní hry
Adaptační výlet
Národnostní menšiny
Exkurze
Den otevřených dveří Santé Havířov
Beseda s ukázkami aktivit
Pěchotní bunkr MO - S5 “Na trati”
Výstava filmových kostýmů
Recitační soutěž
Multikulturní setkání se zahraničními
studenty AISEC
Projektová výuka “Den řemesel”
Beseda “Záhady naší planety”
Koncert skupiny “Contrio”
Varhanní vánoční koncert

projekt Poznáváme MSK
Čokoládovny Olomouc
Město Karviná a okolí
Vydmuchov
Projekt Poznáváme MSK
Město Karviná a okolí
Reg. knihovna Karviná
Školní akce
Ostravice-Sepetná
Zámek Karviná-Fryšát
Třídní výlet
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zařazení zaměstnanců

Stupeň řízení
I.stupeň řízení
Zaměstnanec, který není vedoucím
zaměstnancem, avšak je podle organizačního
předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat
práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu
závazné pokyny
II.stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí práci podřízených zaměstnanců
III.stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení
IV.stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení
V.stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec – statutární orgán

Školník-údržbář

Hlavní účetní
Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK
Vedoucí učitelka SŠ
Vedoucí SPC
Zástupce ředitelky školy
Zástupce statutárního orgánu
Statutární orgán – ředitelka školy
Příplatek za vedení stanoví ředitelce
školy – příspěvkové organizace,
Moravskoslezský kraj, rada kraje,
v souladu se Zásadami vztahů orgánů
kraje k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny krajem nebo byly na
kraj převedeny zvláštním zákonem

Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti
statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy
během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti
ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky
školy i na odloučených pracovištích.
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Ředitelka školy
statutární orgán
IČO 630 246 16
4. st. řízení

Zástupce
statutárního
orgánu
3. st. řízení

Zástupce ředitelky
školy

Hlavní účetní

Vedoucí učitelka
SŠ

Učitelé 1. a 2. st.
ZŠ a ZŠS

1. . st.řízení

ul. Vydmuchov

Vedoucí SPC

1. st. řízení

Správní
zaměstnanci

Personalistka
Referentka
majetkové správy

ŠD

Učitelé 1. a 2. st.ZŠ
a ZŠS

Školník vedoucí
provoz. zam.

Vedoucí
vychovatel ŠD a ŠK

ul. Komenského

0. st.řízení

1. st.řízení

1. st. řízení

1. st. řízení

2. st. řízení

Vvychovatelka

Ved. Učitelka škol
při zdrav. zařízení

Učitelky a
vychovatelky škol
při zdrav. zař.

Spec. pedagogové
Psychologové
Sociální pracovnice

Vychovatelky
Asistent pedagoga

školník, uklízečky

Učitelé SŠ

Asistent pedagoga

Organizační struktura příspěvkové organizace k 1. 9. 2014
Asistenti pedagoga
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Personální obsazení školy k 31. 8. 2015
Fyzické
osoby

Přepočtené
osoby

Učitelka MŠ

2

1,73

Učitel/ka ZŠ

32

31,50

Učitel/ka SŠ

4

4,00

Vychovatel/ka ŠD a ŠK

6

3,76

Asistent pedagoga

16

11,76

Školní psycholog

1

0,50

61

53,25

Hlavní účetní

1

1,00

Personalistka

1

1,00

Referentka majetkové
správy

1

1,00

Školník

2

1,75

Uklízečka

7

5,05

12

9,80

73

63,05

Speciální pedagog

3

3,00

Logoped

2

2,00

Psycholog

4

2,45

Pedagogičtí pracovníci SPC celkem

9

7,45

Nepedagogičtí
pracovníci

2

1,80

Celkem počet zaměstnanců SPC

11

9,25

Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

84

72,30

Název zařízení

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí
pracovníci

Mateřská škola,
Základní škola,
Střední škola
(včetně ŠD a
ŠK)

Pedagogičtí pracovníci školy celkem

Nepedagogičtí
pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci školy celkem
Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ

Pedagogičtí
pracovníci
SPC

Sociální pracovnice
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Funkce a počet pedagogických pracovníků na MŠ, ZŠ, SŠ a SPC šk. rok
2014/2015
Fyzické osoby (podle
pracovního zařazení)

Přepočtené
osoby

Ředitelka školy, statutární orgán

1

1,00

Zástupce statutárního orgánu

1

1,00

Zástupce ředitelky školy

1

1,00

Učitel/ka ZŠ

26

25,50

Učitel/SŠ

4

4,00

3

3,00

2

1,73

Vychovatel/ka ŠD a ŠK

4

2,18

Vychovatelka ŠD při zdravotnickém
zařízení

2

1,58

Školní psycholožka

1

0,50

Speciální pedagog v SPC
psychoped
Speciální pedagog v SPC
logoped

3

3,00

2

2,00

Psycholog v SPC

4

2,45

3

1,53

13

10,23

70

60,70

Pracovní zařazení, funkce

Učitelka ZŠ při zdravotnickém
zařízení
Učitelka MŠ při zdravotnickém
zařízení

Asistent/ka pedagoga pro žáky se
sociálním znevýhodněním
Asistentka pedagoga pro žáky se
zdravotním postižením
Pedagogičtí pracovníci celkem

6. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
6.1. Základní škola
Termín zápisu pro školní rok 2015/2016 do prvních tříd a do přípravné třídy základní školy se
konal v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to
10. února 2015.
Zařazení žáci do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2014/2015
Nastoupilo do I. tř. 2014/2015

Z toho

s odkladem školní
docházky
s dodatečným
odkladem školní
docházky
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Ve školním roce 2014/2015 byli do základní školy zařazováni noví žáci na základě
odborného posouzení:
-Speciálně pedagogickým centrem pro mentálně postižené, Karviná
-písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o vřazení,
-doporučení odborného lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost.
Všem zákonným zástupcům ředitelka školy vydala dle zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád,
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.
Počet žáků přeřazených z běžné základní školy do základní školy samostatně zřízené pro
žáky se zdravotním postižením
Přeřazení žáci
2014/2015
Pracoviště Komenského 614/2
Pracoviště Vydmuchov 1835

Počet žáků
7

Celkem žáků

Ve školním roce 2014/2015 bylo z hlavního vzdělávacího proudu nově vřazeno žáků se
zdravotním postižením.
Prodloužení školní docházky – desátý rok
Na základě žádosti zákonných zástupců a po projednání v pedagogické radě povolila
ředitelka školy 4 žákům pokračovat v docházce do školy desátým rokem.
Počty žáků
Základní
škola

k 30. 9. 2014

k 30. 6. 2015

I.

7

11

II.

11

12

IV.

14

15

V.

11

12

VI. A

12

11

VI. C

9

10

VI. D

13

14

VII. A

10

9

VII. B

9

10

VIII. A

9

10

VIII. C

6

6

VIII. D

13

15

IX. A

10

11

IX. B

9

9

IX. D

9

10

IX. F

7

6

IX. G

4

4

X. C

6

6

X. E
celkem

7
174
+ 7 § 38+ 3 § 42
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V průběhu školního roku 2014/2015 došlo k celkovému nárůstu 9 žáků v základním
vzdělávání.

6.2. Střední škola
6.2.1. Praktická škola dvouletá
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 do Praktické školy dvouleté
kód oboru 78- 62-C/02
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zájemci o
studium nevykonávali přijímací zkoušku, ale pouze přijímací řízení.

Přijímací řízení

Termín

1. kolo
2. kolo

23. 4. 2015
-

Počet přijatých uchazečů
14
0

Celkem přijatých uchazečů

14

6.2.2. Praktická škola jednoletá
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 do Praktické školy jednoleté
kód oboru 78- 62-C/01
Přijímací řízení

Termín

1. kolo
2. kolo

23. 4. 2015
31. 8. 2015

Celkem přijatých uchazečů

Počet přijatých uchazečů
5
1
6

Ředitelka školy povolila 7 žákům s těžkým zdravotním postižením praktické školy jednoleté
na žádost zákonných zástupců prodloužit střední vzdělávání o další školní rok.
Kritéria přijímacího řízení
Splnění povinné školní docházky.
Uchazeč bude přijat na základě skutečností, osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a
zájmy.
Uchazeč odevzdá do 15. 3. 2015 vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku. Součástí
přihlášky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučení školského
poradenského zařízení.
U přijímacího řízení je nutná účast žáka a jeho zákonného zástupce.
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovenými
školními vzdělávacími programy
7.1. Psací písmo Comenia Script
5. ročník ZŠ
Při hodnocení písma se vyučující v 5. ročníku soustavně zaměřuje na čitelnost a dodržování
správných proporcí písmen při psaní do sešitů bez pomocných linek. Záznamy do sešitů
používaných v jiných předmětech, bez náležité liniatury, zatím nejsou vždy náležitě úhledné
a čitelné. Písmo je pro žáky s lehkým mentálním postižením jednodušší a odpovídá i
potřebám dětem s poruchou jemné motoriky. Písmo je vytvořeno na principu renesančního
psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence
každého žáka, který si písmo přizpůsobí.
Mnozí žáci si již vytvořili v psaném projevu svůj osobitý styl a začali ve slovech některá
písmena vázat. Na základě diagnostických prověrek učitel zjišťuje, že žáci méně chybují
v psaní diakritických znamének, písmo je čitelnější.
Od roku 2012, kdy bylo písmo Comenius Script oficiálně uznáno MŠMT jako alternativní
psací písmo, mají i leváci možnost psát nevázaným písmem - skriptem- a tahy si
přizpůsobovat svému psaní. Dosud leváci musí používat pouze písanky s vázaným písmem,
které svým charakterem neumožňuje tvořit tahy pro leváky, neboť slovo je napsáno souvisle
jedním tahem
Zkušenosti s realizací písma Comenia Script u žáků 5. ročníku:
1) Písanky „Umím psát“ původně připravené pro pokusné ověřování dosud obsahuje pouze
„univerzální“ tahy pro praváky (Nové písanky „Umím psát 1,2 – pro leváky i praváky bude
k dispozici až k novému školnímu roku 2015/2016.
2) Žáci mnohem méně chybují při psaní písmen s diakritickými znaménky,to usnadňuje styl
přiřazování písmen.
3) Žáci lépe rozumí textu, neboť písmo Comenia Script je jednodušší a neodvádí jejich
pozornost od obsahu.
4)Písmo Comenia Script podporuje individualitu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
je tolerantní k projevům a potížím s jemnou motorikou.
Spolupráce s oddělením grafických analýz Kriminalistického ústavu Praha
Již třetím rokem probíhá spolupráce s oddělením grafických analýz Kriminalistického ústavu
Praha, kterému jsou pravidelně zasílány zkušební vzorky písma našich žáků.
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Písmo Comenia script žáka 5. ročníku

7.2. Školní vzdělávací program (ŠVP)
Od 4. 9. 2006 byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu „ S mojí školou
mě baví svět“. Program byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V tomto
programu jsou stanoveny konkrétní cíle, formy, délka a povinný obsah vzdělávání, jeho
organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání. Dále
pak podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně péče o
žáky mimořádně nadané a děti a žáky se sociálním znevýhodněním. Ve školním
vzdělávacím programu jsou uvedeny nezbytné materiální, personální a organizační
podmínky pro činnost školy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Prioritou výchovně vzdělávací činnosti je vést žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce a
účelovému používání nabytých vědomostí, osvojování si pracovních postupů a k bezpečné
manipulaci s jednoduchými pracovními nástroji.

Charakteristika školního vzdělávacího programu
ŠVP je sestaven na základě hodnocení dlouhodobých výsledků výchovně vzdělávací
činnosti na škole.
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ŠVP má speciálními pedagogy rozpracované klíčové kompetence, které jsou během celé
výuky a školní docházky rozvíjeny a průběžně sledovány. Klíčové kompetence vedou žáky
k získání základního vzdělání a vytvářejí dobré předpoklady pro další vzdělávání a zapojení
se do praktického života.
Vzdělávání žáků základní školy podle ŠVP znamená změnu v přístupu pedagogů k přípravě
na výuku, změnu ve vztahu učitel – žák, učitel – rodič. Zákonní zástupci jsou o průběhu
kurikulární reformy průběžně informováni, případné dotazy jsou s nimi individuálně
konzultovány.
Priorita pro příští školní rok 2014/2015 je směřována na tyto oblasti:
zpracování dlouhodobých projektů zaměřených na volbu povolání,
zavést pravidelné burzy práce i na střední škole
zvýšení počtu akcí s rodiči – workshopy, zvýšit podíl exkurzí do podniků a firem.
Spolupráce s rodiči, třídní schůzky
Škola má propracovaný systém komunikace s rodiči (třídní schůzky, konzultační hodiny,
návštěvy rodin asistentem pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním).
Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím:
školního časopisu,
webových stránek školy,
třídních schůzek,
záznamů v žákovských knížkách,
ostatních sděleních, pozvánek, nástěnek školy.
V průběhu školního roku 2014/2015 se pedagogové setkali 5x s rodiči a zákonnými zástupci
na třídních schůzkách. Zde se rodiče seznamovali s prospěchem a chováním svých dětí,
jednotlivých výukových i výchovných problémech a podíleli se na jejich řešení, ale hlavně na
jejich předcházení.
Na 1. třídní schůzce byli rodiče seznámeni se :
školním řádem, koncepcí rozvoje školy,
školním vzdělávacím programem a dobíhajícími programy,
s realizací nového písma Comenia Script,
s realizací Individuálního výchovného plánu,
s působením školské rady,
školní preventivní strategií, minimálním preventivním programem, programem proti
šikanování,
s fungováním školního poradenského pracoviště a jeho aktivitách,
konzultačními hodinami školního metodika prevence, školního psychologa, výchovného
poradce a jejich pracovní náplní, s existencí schránky důvěry pro žáky,
s formami možné spolupráce, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na
výchovných a vzdělávacích akcích realizovaných školou, školních výletech, možnost
účast ve výuce atd.
Následující třídní schůzky byly zaměřeny zejména na podávání informací:
o studijních výsledcích a výchovných problémech dětí,
o plánech akcí pořádaných školou a projektovém vyučování,
o činnosti zájmového vzdělávání,
o výsledcích a průběhu vzdělávání žáků v rámci ŠVP,
o prevenci proti šikaně a výskytu rizikových projevů chování,
o práci školní metodičky prevence a výchovné poradkyně,
o profesní orientaci vycházejících žáků, jejich uplatnění na trhu práce,
o možnosti uskutečnit netradiční třídní schůzky.
Rodiče využívali konzultačních hodin, a tím se podařilo navázat užší spolupráci. Zejména
rodiče, kteří jsou zastoupeni ve školské radě, se podíleli na aktivitách pořádaných školou.
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7.3. Studijní výsledky žáků a výchovná opatření

7.3.1. Základní škola
Třída

Počet žáků
celkem

Žáci s
vyznam.
I. pol.

I.
II.
IV.
V.
VI. A
VI. D
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. D
IX. A
IX. B
X. E
Celkem

8/11

Prospěli

Neprospěli Nehodnoceni

II.
II.
II.
I.
I. pol.
I. pol.
I. pol. II. pol. I. pol. II. pol.
II. pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

3

3

4

4

6

7

5

5

5

1

10

14

0

0

12

12

1

1

9

10

14

0

1

14

13

10/9

0

1

7

5

1

1

3

1

5

8

1

1

1

8

8

4

2

11

2

2

0

11/12
15
11/12
10/12

10
10
15
10/11
10/9
7/11
141/151

počet žáků s počet žáků
2. st.
s 3. st.
z chování
z chování

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

2

2

0

0

2

1

0

1

1

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

0

0

2

1

1

0

0

1

0

10

9

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

27

22

106

118

3

6

5

5

1

2

8

5

0
0
0
0
0

4
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

V 1. pololetí školního roku 2014/2015 neprospěli 3 žáci.
V 2. pololetí školního roku 2014/2015 neprospělo 6 žáků.
Z důvodu neprospěchu z jednoho předmětu stanovených školním vzdělávacím programem
byla povolena 1 žákovi opravná zkouška.
Pro nedostatek podkladů ke klasifikaci nebyl hodnocen 1 žák, ředitelka školy stanovila
náhradní termín klasifikace do konce září 2015.
Uvolnění z tělesné výchovy
V průběhu školního roku ředitelka školy v souladu s § 50 odst. 2 školského zákona uvolnila
15 žáků s tělesným postižením nebo kombinovaným zdravotním postižením z předmětu
tělesná výchova. Uvolnění bylo povoleno na základě žádosti zákonného zástupce a
doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
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7.3.2. Základní škola speciální

Třída

Počet
žáků
celkem

7/10

VI. C

6

VIII. C

6

X. C

Prospěli s
vyznamená
ním
I. pol.

II.
pol.

0

0

3

Prospěli

Neprospěli

I. pol. II. pol.

Nehodn
oceni.

I.
I.
II.
II. pol.
pol.
pol. pol.
0

7

8

3

2

2

1

1

1

1

3

3

2

0

1

počet
počet
žáků s
žáků s
2. st.
3. st.
Z I.chování
II. z I.chování
II.
pol.

pol. pol.

pol.

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

IX. F

6

0

0

0

6

5

0

1

0

0

0

0

1

IX. G

4

0

0

4

3

0

1

0

0

0

1

0

0

Celkem

29/32

4

4

16

22

8

5

1

1

1

0

1

1

Ředitelka školy povolila 5 žákům opakování ročníku ze zdravotních důvodů na základě
žádosti zákonného zástupce a doporučení odborného lékaře.

7.4. Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
ZŠ, ZŠ speciální
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Celkem

Počet
žáků

1

2

6

4

4

6

4

10

10

2

49

Střední škola - Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá
Ročník
Počet žáků

1.

2.

Celkem

12

5

17

Individuální vzdělávací plány sledovaly obsah vzdělávání, určené metody a postupy na
zmírnění výukových obtíží a vyzdvižení toho, v čem dosahují žáci dobrých studijních
výsledků.
IVP umožňovaly žákům pracovat podle jejich skutečných schopností, zdravotních možností
a svým individuálním tempem. Zahrnovaly metody výkladu, způsob opakování a upevňování
učiva, způsob ověřování vědomostí a dovedností, možné tolerance a osobní přístup k žáku.
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IVP byly doporučeny SPC pro mentální postižení, sluchové postižení, autismus, tělesné
postižení a vady řeči.

8. Činnost metodických sdružení (MS)
8.1. Základní škola
Ve školním roce 2014/2015 působilo na škole 4 metodických sdružení:
MS základní školy a základní školy speciální
MS praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté
MS škol při zdravotnických zařízeních
MS školní družiny a školního klubu
MS základní škola, základní škola speciální
Ve školním roce 2014/2015 se členové metodického sdružení (MS) sešli na 5 pracovních
schůzkách a dalších 7 schůzkách k přípravě plánovaných projektů. Členy MS jsou učitelé
a asistenti pedagoga přípravní třídy, I. – IX. tříd a tříd ZŠ speciální. Metodické sdružení ZŠ
spolupracovalo s MS střední školy - Praktické školy jednoleté a dvouleté a MS školní
družiny.
Metodické sdružení si stanovilo v průběhu školního roku plnění následujících cílů:
Plnění konkretizovaných očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání,
které jsou přílohou RVP PV.
Zapojení do celoročního projektu dopravní výchovy.
Rozvíjení matematické a čtenářské gramotnosti.
Pokračování projektu Comenia Script.
Řešení rizikového chování žáků v rámci Individuálního výchovného programu (IVýP).
Plnění výstupů školního vzdělávacího programu „S mojí školou mě baví svět“.
Realizace projektu „Škola s místem pro všechny“, estetická výchova.
Organizování zájmové činnosti žáků.
Zvyšování povědomí žáků o tématu obrana vlasti.
Připomenutí významných výročí České republiky.
Všichni pedagogičtí pracovníci společně pracovali na zkvalitnění pedagogické
činnosti v těchto oblastech:
- zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se zdravotním postižením,
- příprava pracovních listů, využití digitálních učebních materiálů, práce s portfolií žáků,
- vypracování písemných prací dle individuálních potřeb žáků,
- spolupráce při objednávání nových knih, pomůcek a výukových materiálů,
- hodnocení žáků jako motivace k dosažení očekávaných výstupů,
- rozvíjení dovednosti sebehodnocení s ohledem na věk a individuální schopnosti žáků,
- monitorování předmětu Připravuji se do života na II. stupni ZŠ,
- vedení žáků ke vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k životnímu prostředí,
- využívání moderních technologií ve vyučování (tablety, interaktivní tabule, výukové
programy na PC),
- zajištění a používání reflexních vest a reflexních prvků ke zvýšení bezpečnosti žáků
v silničním provozu,
- plánování a zajištění akcí, školních projektů a zájmové činnosti,
- organizování soutěží, besed, výstav, exkurzí, kulturních akcí, výletů,
- realizace workshopů se zákonnými zástupci.
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Realizované projekty a školní akce:
Besedy
Jak se umíme učit a soustředit – beseda se školní psycholožkou
Já a spolužáci – beseda k rozvíjení vztahů mezi spolužáky (nezisková organizace On line)
Vánoce ve Slezsku - Muzeum Těšínska
Besedy v dětském oddělení Regionální knihovny Karviná
Besedy v dětském oddělení Regionální knihovny Karviná
Prevencí k morálce ve spolupráci s Městskou policií Karviná
Jak se chovat v případě požáru - besedy s hasiči

Exkurze
Veletrh sociálních služeb
Výstava Zahrada
Včelařská výstava
Den otevřených dveří – ukázka práce Městské policie Karviná
Den otevřených dveří – ukázka práce Hasičského záchranného sboru Karviná
Vánoční jarmark
Výstava „Hlína a kov“ v Galerii Zdravého města OPF SU Karviná
70. výročí od ukončení II. svět. války Ostrava, Národní památník Hrabyně
Exkurze do bunkru-srubu MO-S 5 „Na trati“ Bohumín
Školní výlety - ZOO Ostrava, Beskydy (Filipka, Skalka, Radhošť), Kotulova dřevěnka
Havířov, Miniuni Ostrava
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Projekty
Bezpečně doma i na silnici – Dopravní výchova
Vánoce pro zvířátka – EVVO
Sběr kaštanů a žaludů, sběr PET víček – EVVO
Recyklohraní - EVVO
Přijde k nám i Mikuláš
Adventní zpívání
Country Vánoce
Vánoční příběh a poslech varhanní hudby v kostele Povýšení sv. Kříže
Škola s místem pro všechny
Děti, pozor, červená! – Dopravní výchova
2. karvinská Abilympiáda
Canisterapie
Z pohádky do pohádky – Večerníček má 50 let!
Mladý cyklista – Dopravní výchova
Vystoupení dramatického kroužku na náměstí Karviné s pohádkou „Perníková chaloupka“
Projekt Nadace OKD – určen pro žáky ZŠ speciální
Planetárium Ostrava
Muzeum Tatra Kopřivnice
Landek Park Ostrava
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm s výukovým programem Obecná škola na Valašsku
Štramberská trúba (Štramberská hradní akademie pro děti)
Zámek Hradec nad Moravicí
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
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Kultura
Divadelní, loutková, taneční a hudební představení v MěDK
Koncerty pro žáky základních škol v Základní umělecké škole, Karviná-Mizerov

Výtvarná soutěž „Mistrovství světa v hokeji ČR 2015“ – Knihovna MěDK

1. místo v kategorii mladších žáků získala II. třída
Výtvarná soutěž Děti, pozor, červená !
Žáci II. třídy byli odměněni na vernisáži v soutěži Cesta do školy i na výlet.
Jejich obrázky jsou vystaveny v prostorách MěDK Karviná - Nové Město.

8.2. Střední škola
Praktická škola dvouletá, Praktická škola jednoletá
Ve školním roce 2014/2015 proběhlo celkem 5 schůzí metodického sdružení, v němž pracuje
sedm pedagogů vykonávající přímou pedagogickou činnost na střední škole. Koncepce
kulturních akcí střední školy vychází, kromě aktuálních nabídek, především z ohledu na věk
žáků, souvislost s probíraným učivem i s ohledem na další předprofesní přípravu.Kulturní,
společenské I sportovní činnosti jsou nedílnou součástí výuky, navazují na ně, a tak
probíranou látku obohacují a celkově přispívají k rozvoji žáků s mentálním postižením.
Hlavním záměrem je spojit výchovné působení školy s mimoškolními aktivitami při rozvíjení
klíčových kompetencí.
Metodické sdružení SŠ pracuje systematicky, pedagogové se pravidelně schází a kontrolují
si plnění tematických plánů, hledají nejvhodnější metodické postupy a vyměňují si
zkušenosti. Společným zájmem všech členů MS je vytvářet kvalitní školní klíma, ve kterém
se žáci cítí bezpečně. Velká pozornost je věnována prevenci úrazů.
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Náplň práce MS střední školy
- tvorba plánu na školní rok 2014/2015
- stanovení metodických okruhů
- plánování, zajištění a kontrola akcí, školních projektů, zájmové činnosti
- řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků
- seznámení se s novými trendy ve vzdělávání
- zpracování podnětů a připomínek ŘŠ
- dodržování jednotného postupu v zásadních oblastech výchovně vzdělávacího
procesu (kritéria pro klasifikaci a vedení žákovské dokumentace, výchovná opatření)
naplňování výstupů školního vzdělávacího programu
Cíle metodického sdružení střední školy
- začleňovat osobnostní a sociální výchovu do vzdělávání jako nástroje, který vede k
utváření názorů a postojů žáků, smysluplnost učiva a získávání znalostí, schopností
a dovedností využitelných v běžném životě, prevence rizikových projevů chování
- příprava žáků na jejich profesionální orientaci
- rozvíjet a upevňovat vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a přípravy pokrmů,
- rodinné a zdravotní výchovy, ručních prací a praktických cvičení
- zlepšit fyzický stav žáků, posílit jejich organizmus, zahrnout relaxační prvky do
výuky
- rozvíjet kladné vlastnosti a smysl pro týmovou práci
- respektovat pravidla a normy
- rozvíjet poznatky z pracovních procesů a technologií
- vybudovat podmínky pro efektivní společenskou integraci žáků
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Metodické okruhy 2014/2015
Měsíc

Metodický okruh

Náplň

srpen

Tvorba celoročního
plánu

Plán na rok 2014/15,vytváření pracovních skupin pro
praktická cvičení, ruční práce, příprava pokrmů, školní
dokumentace a projekty, IVP inovace školního řádu

listopad

Odměny a tresty ve
výchovném působení,
příprava Dne řemesel a
multikulturního setkání

Tvorba třídních kolektivů, rozklad učiva u žáků s IVP,
spolupráce s konzultanty SPC, organizace a rozdělení
kompetencí k projektu Den řemesel

leden

Příprava okruhů
závěrečných zkoušek
pro PRŠ jednoletou

Sestavení okruhů závěrečných zkoušek pro PRŠ jednoletou
a dvouletou. Specifikace témat praktické části závěrečných
zkoušek, příprava otázek k teoretické části. Příprava a
organizace Dne otevřených dveří. Informace o zahájení a
průběhu kurzu společenského tance a chování.

březen

Čtenářská gramotnost

Projektová výuka ve třídách na téma “Kniha přítel člověka”,
recitační soutěž mezi ročníky. Organizace přijímacího řízení
žáků do 1. ročníků. Sestavení časového harmonogramu
obou částí závěrečných zkoušek.

květen

Hodnocení studijních
výsledků žáků

Plán třídních výletů. Hodnocení IVP. Příprava slavnostního
zakončení studia v PRŠ za účasti rodičů.

červen

Zhodnocení plánu MS

Zhodnocení jednotlivých cílů a úkolů stanovených v plánu
práce, náměty pro tvorbu nového plánu 2015/2016.

9. Hodnocení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
Environmentální vzdělávání je důležitou součástí našeho školního vzdělávacího programu.
Na 1. stupni ZŠ je začleňováno zejména v předmětech prvouka a přírodověda. Na 2. stupni
se tato oblast prolíná napříč vyučovacími předměty. EVVO se žákům přibližuje nejen v rámci
výuky, projektových dnů a soutěží, ale také v oblasti mimoškolní, uplatněním v jejich
praktickém životě. Nadále se pokračuje v budování školní zahrady a její sezonní úpravě.
Všechny třídy se podílí na péči o pozemek, škola má stanoven harmonogram zahradnických
činností a přidělenou zodpovědnost za svěřené úseky.
I v letošním roce se pokračovalo s programem třídění odpadu Recyklohraní, jehož cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit dětem osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve sběru
baterií byly vyhlášeny 3 školní soutěže (Prázdninová, Vánoční a ke Dni Země). Nejlepší
sběrači byli odměněni diplomem a drobnými cenami. Naši žáci nasbírali 105 kg baterií, které
byly odevzdány ASEKOLU.
Dobře dopadl i sběr drobného elektroodpadu, kterého se odevzdalo 354 kg. Za odevzdaný
elektroodpad škola obdržela Certifikát Environmentálního vyučování.
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V tomto školním roce se třídy opět zapojily do projektu města Karviná, který se týkal sběru a
třídění odpadu (starý papír, kartóny, PET láhve). Sbíraly se kaštany, žaludy a suché pečivo,
které bylo odevzdáno do obory v parku B. Němcové. S úspěchem se pokračovalo i ve sběru
PET víček.
Další zajímavou aktivitou bylo zapojení se do korespondenční soutěže s přírodovědnou
tématikou, kterou pro karvinské školy připravilo Centrum – Přírodovědná stanice KSVČ
Juventus. Soutěž “Zvířata ZOO v ČR” byla zaměřena na zvířata chovaná v českých
zoologických zahradách. Kromě přírodovědných poznatků si žáci zdokonalovali a
procvičovali své dovednosti ve využití ICT, protože pro vyhledávání správných odpovědí
využívali Internet.
Žáci pečovali o pokojové květiny, učili se je poznávat a vyzdobili jimi chodby školy. Na
některých stromech školní zahrady
děti umístily budky pro ptáky, které
vyrobily
v pracovních činnostech. Žáci se aktivně podíleli na udržování vzhledu a pořádku v okolí
školy. Průběžně je žákům vštěpován návyk šetřit učebnice, školní pomůcky, materiály, vodu
a energickou energii ve třídách i na chodbách.
Projekty EVVO
1. Den stromů
Mezinárodní Den stromů připadá na 20. října. Na naší škole se tomuto významnému dni
věnovali žáci v průběhu celého měsíce října. Téma strom, ochrana přírody, význam stromů
pro lidstvo bylo zahrnuto do všech vyučovacích předmětů. Vycházky do blízkých parků byly
zacíleny na poznávání stromů, seznamování se s památnými stromy v Karviné, sbíraly se
přírodniny pro další činnosti. Ve třídách děti následně tvořily z přírodních materiálů dekorace,
uspořádala se výtvarná soutěž na téma STROM. Starší žáci si ověřili své znalosti v kvízu v
poznávání stromů podle listů. Byla sledována akce ALEJ ROKU, ve které soutěžila také
karvinská městská sakurová alej.
2. Den vody
Význam vody pro život nejen člověka, ale celé přírody byl připomínám ve
všech předmětech v týdnu, který předcházel Dni vody. Vysvětlit skutečnost, že bez vody by
nebylo života, bylo hlavním záměrem akce. Doprovodnou akcí byla výtvarná soutěž. Žáci
ztvárnili Vodu jako symbol života. Vytvářeli ilustrace k literárním dílům s tématikou vody,
poslouchali písně o vodě, žáci vyšších ročníků vyplňovali kviz zaměřený na problematiku
vodstva v ČR. Některé třídy uskutečnily vycházky k nejbližším vodním tokům Mlýnka a Olše,
kde pozorovaly život ve vodě a v okolí.
3. Advent netradičně Netradičním způsobem byla využity přírodní a odpadové materiály k
vánoční výzdobě celé školy. Z přírodních materiálů byl vytvořen i adventní věnec, u které se
zpívaly vánoční koledy. Účast dětí na rozsvícení vánočního stromu a vánočního jarmarku v
Karviné na náměstí, je vždy velkým zážitkem.
4. Vánoce pro zvířátka 12. a 17. prosince 2014 se na škole uskutečnil další projektový den
„Vánoce pro zvířátka”. V jednotlivých třídách se vyráběly vánoční dárečky pro zvířata.
Někteří vyráběli krmítka, jiní ozdobné řetězy, na jejichž výrobu byla použita jablka, palice
kukuřice, mrkev, ořechy, řepa, kaštany a žaludy apod. Dále byl obdobným způsobem
připravován „salám” pro ptáčky, lojové nebo sušené korálky, které byly nabídnuty ptáčkům
jak v naší školní zahradě, tak i v parku B. Němcové.
5. Bylinková zahrádka Žáci praktické školy jednoleté si přáli vytvořit bylinkovou zahrádku,
ve které by si sami pěstovali bylinky do předmětu příprava pokrmů. Bylinky byly
předpěstovány ve třídě, pak je teprve vysadili do upraveného políčka (máta, meduňka,
levandule, libeček, pažitka). Práci završili originálními zápichy s názvy jednotlivých bylin.

67

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Bylinková zahrádka tak vytvořila na školním pozemku kouzelný a voňavý prostor pro užitek i
relaxaci.
6. Vyrábíme z odpadu Využití recyklovaného materiálu ve výuce fyziky a v pracovních
činnostech bylo spojeni s připomínkou výročí prvního letu člověka do vesmíru. 12. dubna se
proto na škole uskutečnil „Raketový den”. Chlapci 6.-9. tříd ZŠ a střední školy si vyrobili
rakety na vzdušný pohon. Při výrobě raket použili recyklovatelný materiál. Své výrobky
nakonec prověřili v soutěži Let rakety na dálku. Nejlepší konstruktéři byli odměněni
oceněním.
7. Sněhuláci pro Afriku Naše škola se přihlásila do projektu, kdy v jednom dni postavili
žáci po celé České republice sněhuláky pro africké děti a finanční částkou přispěli na
přepravu kol dětem do Zambie.
8. Týden pro Zemi Akce ke Dni Země 22. dubna probíhaly v rámci Týdne pro Zemi. Ve
škole se tradičně věnovalo úklidu kolem školy a údržbě školní zahrady. Učitelé využili
nabídky Centra Stanice mladých přírodovědců k návštěvám se žáky. Město Karviná
vyhlásilo 17. dubna při příležitosti Dne Země 2. ročník soutěže pod názvem EKOZOO.
Úkolem bylo vytvořit z odpadového materiálu zvířátka. Žáci VIII.D vytvořili velblouda
dvouhrbého z kartonu, PET lahví a papíru, žáci IX.D zhotovili ptáka s pohyblivými křídly. Zde
byl využit zejména plast a karton. Obě práce byly vystaveny na Masarykově náměstí v
Karviné.
9. Babiččina zahrádka Celoroční projekt zaměřený na úpravu části školního pozemku
k osetí a pěstování zeleniny a bylin do kuchyně. Žáci měli možnost pozorovat růst zeleniny a
bylin od vysetí až po sklizeň. Některé výpěstky použili ve cvičné školní kuchyňce k přípravě
zdravých pokrmů.
10. Poznej, co roste kolem nás Projekt zaměřený na poznání rostlin, které lze vidět
v nejbližším okolí školy během školního roku. Žáci VI. – IX. ročníku poznávali dřeviny (buk,
javor babyka, lípa, smrk, jedle, borovice, habr aj.), kolem kterých chodí každý den do školy.
Na travnatých plochách měli možnost poznat byliny, které rostou v jednotlivých ročních
obdobích.
Soutěže
1. Sběr kaštanů a žaludů I letošním školním roce se žáci naší školy průběhu měsíců října
a listopadu zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Sběr kaštanů se prováděl zejména v okolí
obou škol a v parku Lázní Darkov. Nasbírané kaštany se odevzdávaly Centru Stanici
mladých přírodovědců KSVČ Juventus. Celkem se podařilo nasbírat 829 kg kaštanů.
2. Zlatá šiška Jednalo se o soutěž ve šplhu na 4 metrové tyči. Sportovní soutěže se
zúčastnili převážně chlapci. Součástí sportovní akce byl připraven pro diváky kvíz o
jehličnatých dřevinách.
Besedy
1. Besedy v knihovně Ekohrátky, Bílá nemoc aneb drogy a mládež v literatuře, Vánoční
zvyky a obyčeje, Staré pověsti české, Poprvé v knihovně; Na kouzelném paloučku, Jaro,
léto, podzim, zima; Čáry máry muší noha, Broučci, Velká doktorská pohádka, Staré pověsti
Slezské, Nebuď jak slon v porcelánu; Karel IV. a jeho doba apod.
2. Besedy s požárníky
Beseda s ukázkou techniky byla pořádána ve spolupráci s
Hasičským záchranným sborem Karviná.
3. Se školní psycholožkou
Profesní orientace: ochránce životního prostředí, ekolog,
rybář, lesník apod. Pravidla chování v přírodě, Rozvíjení pozornosti a paměti formou
psychoher.
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4. Těšínské muzeum Příroda těšínských Beskyd, lidové tradice a zvyky, zpracování dřeva.
5. Včelařská výstava V budově Střední průmyslové školy Karviná - beseda se včelařem,
zdobení perníčků, ochutnávka pravého včelího medu.
Exkurze
Centrum Přírodovědná stanice v Karviné - Prohlídka stanice doprovázena odborným
výkladem o životě zvířat, jeho chovu a nezbytné ochraně.
Další vzdělávání v oblasti EVVO
Krajská Konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, Ostrava
(účast školních koordinátorů EVVO)
V rámci plnění dlouhodobých cílů školního plánu EVVO jsme se snažili pokračovat v
aktivitách vyplývající z realizovaných projektů v předešlých letech. Velmi pružně jsme
reagovali na možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Školní aktivity prezentujeme
prostřednictvím školních webových stránek. V případě dílčích aktivit, za něž byli zodpovědní
konkrétní pracovníci, bylo požadovaných cílů dosaženo.

10. Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků
10.1. Školní poradenské pracoviště
Ve školním poradenském pracovišti poskytují poradenské služby tito pracovníci:
 2 školní metodičky prevence
 2 výchovné poradkyně
 1 školní psycholožka
škola ul. Komenského 614/2
škola ul. Vydmuchov 1835
1 výchovná poradkyně
1 výchovná poradkyně
1 školní metodička prevence
1 školní metodička prevence
1 školní psycholožka poskytuje poradenské služby pro obě pracoviště
Činnost školního poradenského pracoviště vycházela z celoročního plánu školy a plánu
činnosti školního poradenského pracoviště pro rok 2014/2015, který byl průběžně
aktualizován. Školní poradenské pracoviště sloužilo k poskytování poradenských a
konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky a na základě
vytvořeného programu zajišťovalo péči
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cílem školního poradenského pracoviště bylo plnit školní vzdělávací program, zkvalitnit
sociální klima školy, zefektivnit vnitřní systém komunikace, pracovat se všemi subjekty školy
a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti.

10.2. Zpráva výchovných poradkyň za školní rok 2014/2015
Plán práce výchovných poradkyň byl realizován v souladu s § 46 školského zákona č.
258/1996 Sb. Byl zpracován na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., dále pak
z celoročního plánu školy pro rok 2014/2015, požadavků učitelů a potřeb žáků. Pružně
reagoval na výskyt negativních jevů, řešil okamžité problémy ve spolupráci s třídními učiteli.
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Výchovné poradkyně se v letošním školním roce zaměřily na výskyt negativních projevů
chování žáků – agresivní chování, šikanu, nevhodné chování vůči spolužákům a
pedagogům, problematiku kouření a záškoláctví.
Další část práce výchovných poradkyň byla zaměřena na profesní orientaci žáků – volbu
povolání
a na poskytování péče žákům s výukovými problémy - pomoc při tvorbě a realizaci
individuálních vzdělávacích plánů.
Výchovné poradkyně měly stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče a pedagogy.
Pohovory se žáky se konaly na základě žádosti třídních učitelů a zákonných zástupců
ve spolupráci se školní metodičkou prevence a školní psycholožkou. K problémům žáků bylo
přistupováno individuálně. Ze všech jednání byly pořizovány zápisy.
Výchovně vzdělávací problémy byly řešeny ve výchovných komisích za účasti zákonných
zástupců, vedení školy a kurátorek oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města
Karviné.
Péče o vycházející žáky a jejich profesní orientaci byla zajištěna především konzultacemi
s žáky a jejich rodiči, exkurzemi na odborných učilištích a besedami v Informačním
poradenském středisku pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Karviné.
Žákům s výukovými problémy byla poskytována individuální péče ve spolupráci se speciálně
pedagogickými centry MSK.
Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo v letošním roce celkem 66 žáků.
Výchovné poradkyně pravidelně:
1.informovaly ředitelku školy o výchovných a vzdělávacích problémech žáků školy –
jednání výchovných komisí, neomluvená absence žáků,
2. podávaly návrhy na vyšetření v SPC a u odborných lékařů,
3. vedly evidenci individuálních vzdělávacích plánů,
4. spolupracovaly s třídními učiteli, dalšími vyučujícími a rodiči formou individuálních
konzultací.
Profesní orientace – volba povolání
V průběhu celého školního roku byli vycházející žáci a jejich zákonní zástupci seznamování
s možnostmi studia na středních školách a se studijními obory prostřednictvím besed,
exkurzí, informačních letáků, informací k volbě povolání na internetu a konzultacemi
s výchovnými poradkyněmi. Dále pak byli informováni o konání Dnů otevřených dveří na
středních školách.
Žáci obdrželi brožury týkající se jednotlivých studijních oborů středních škol v okresu
Karviná,
a u výchovných poradkyň mají k dispozici informační přehled nabídek jednotlivých škol.
Vycházející žáci se zúčastnili exkurzí, které pro ně připravili výchovní poradci ze SOU
DAKOL Petrovice u Karviné, Střední školy a Základní školy, Havířov - Šumbark, p. o.
a Střední školy techniky a služeb Karviná, p. o. V rámci exkurzí si žáci prohlédli učiliště a byli
podrobně seznámeni s jednotlivými studijními obory a možnostmi studia na těchto učilištích.
Vycházející žáci navštívili již tradiční akci pořádanou Úřadem práce v Karviné „VOLBA
POVOLÁNÍ“
a v Informačním poradenském středisku pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce si
otestovali své předpoklady pro další studium.
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřad práce ČR – krajská
pobočka v Ostravě, pracoviště Karviná poskytlo žákům Atlasy školství.
Na pravidelných schůzkách výchovné poradkyně informovaly zákonné zástupce
o možnostech studia jejich dětí a současně jim nabídly pomoc při vyplňování přihlášky na
střední školu.
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V letošním školním roce měli žáci možnost pro první kolo přijímacího řízení do denní formy
středního vzdělávání ( prostřednictvím svých zákonných zástupců) vyplnit a odevzdat 2
přihlášky.
Každému žáku byl vydán zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
potvrdil uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. V letošním
školním roce 4 žáci se souhlasem svého zákonného zástupce nepodali přihlášku k dalšímu
vzdělávání.
Počet žáků, kteří podali přihlášky na střední školu: 24
Zařazení žáků do učebních oborů
Komenského 614/2, Karviná – Nové Město
Celkem vycházejících žáků 21
 2 z 10. ročníku
 1 z 8. ročníku
 18 z 9. ročníku
z toho:
 14 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání – studiu na SŠ
 5 žáků se souhlasem zákonného zástupce nepodalo nepodali přihlášku na SŠ
2 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí dle § 38 školského zákona
Škola

Obor

Počet uchazečů

Vyšší odborná škola DAKOL a
Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště
DAKOL, s. r. o.

Stravovací a ubytovací služby

1

Prodavač

1

Prodavačské práce

1

SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.

Praktická škola dvouletá

3

Střední škola a Základní škola,
Havířov – Šumbark, p. o.

Pečovatelské práce

2

Instalatér

2

Číšník - kuchař

1

Elektrikář

1

Prodavač

1

Cukrář

1

Střední škola techniky
a služeb, Karviná, p. o.

71

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Zařazení žáků do učebních oborů
Odloučené pracoviště Vydmuchov 1835, Karviná – Fryštát
Celkem vycházejících žáků 12
 10 z 9. ročníku
 2 z 10. ročníku
z toho:
 10 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání – studiu na SŠ
 2 žáci se souhlasem zákonného zástupce nepodali přihlášku na SŠ
Škola
Obor
Počet uchazečů
Střední škola, Havířov Prostřední Suchá, p. o.
Střední škola techniky
a služeb, Karviná, p. o.
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.

Střední škola a Základní škola,
Havířov – Šumbark, p. o.

Kadeřník

1

Instalatér

1

Praktická škola jednoletá

2

Praktická škola dvouletá

4

Prodavačské práce

1

Pečovatelské práce

1
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Zařazení žáků do učebních oborů
Škola
Vyšší odborná škola DAKOL
a Střední škola
DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště
DAKOL, s. r. o.
Střední škola techniky
a služeb, Karviná, p. o.

Obor

Počet uchazečů

Prodavačské práce

1

Stravovací a ubytovací služby

1

Prodavač

1

Prodavač

1

Instalatér
Elektrikář

3
1

Číšník - kuchař
Cukrář
Praktická škola dvouletá

1
1
7

Praktická škola jednoletá

2

Střední škola a Základní škola,
Havířov – Šumbark, p. o

Pečovatelské práce

3

Prodavačské práce

1

Střední škola, Havířov Prostřední Suchá, p. o.

Kadeřník

1

SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.
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Přehled činnosti výchovné komise, škola Komenského 614/2
V průběhu školního roku 2014/2015 se výchovná komise sešla a jednala celkem
jedenáctkrát.
O jednání výchovné komise je veden protokol. Na výchovné komise byly zvány kurátorky
oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné.
Vyzvání ke školní
návštěvě

Výchovná komise

pozváno

58

pozváno

19

dostavilo se

43

dostavilo se

15

nedostavilo se

15

nedostavilo se

4

Oznámení
Magistrátu města
Karviné
podáno

6

Podnět k zahájení
šetření a trestního
stíhání dle § 217 TZ
podáno

1

Oproti minulému školnímu roku došlo k výraznému nárůstu počtu vyzvání zákonného
zástupce ke školní návštěvě. Důvody k vyzvání byly:
 nedodržováním ve třídě vymezených pravidel slušného a přátelského chování ke
spolužákům a učitelům
 omlouvání absence žáka dle školního řádu – neomluvená absence
 nerespektování povinností žáka stanovených školním řádem
Záškoláctví – neomluvená absence
celková absence

omluvená absence

neomluvená absence

1. pololetí

12 189

11 914

275

2. pololetí

15 114

13 946

1 168

průměr na žáka

200

189

11
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Oznámení o zanedbání školní docházky – přestupková komise
neomluvená absence

počet oznámení

1. pololetí

0

0

2. pololetí

468

6

Přehled činnosti výchovné komise

odloučené pracoviště Vydmuchov 1835

V průběhu školního roku 2014/2015 proběhlo celkem 10 výchovných komisí s 10 žáky.
Výchovné komise řešily neomluvenou absenci, dále porušování školního řádu a vysokou
omluvenou absenci. Na výchovné komise, které řešily neomluvenou absenci, byly přizvány
kurátorky Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Z důvodu
opakované neomluvené absence bylo podáno 1 oznámení o pokračujícím záškoláctví
Odboru správnímu – přestupkovému oddělení Magistrátu města Karviné.
Vyzvání ke školní
návštěvě

Oznámení
Magistrátu města
Karviné

Výchovná komise

pozváno

9

pozváno

10

dostavilo se

5

dostavilo se

9

nedostavilo se

4

nedostavilo se

1

podáno

1

Podnět k zahájení
šetření a trestního
stíhání dle § 217 TZ
podáno

0

Záškoláctví – neomluvená absence
celková absence

omluvená absence

neomluvená absence

1. pololetí

7 841

7 670

171

2. pololetí

9 939

9 425

514

průměr na žáka

211,80

205,96

8,25
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Oznámení o zanedbání školní docházky – přestupková komise
neomluvená absence

počet oznámení

1. pololetí

0

0

2. pololetí

195

1

Záškoláctví – neomluvená absence
celková absence

omluvená absence

neomluvená absence

1. pololetí

20 030

19 584

446

2. pololetí

25 053

23 371

1 682

průměr na žáka

204,99

197,48

9,62

76

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Vyzvání ke školní
návštěvě

Oznámení
Magistrátu města
Karviné

Výchovná komise

pozváno

67

pozváno

29

dostavilo se

48

dostavilo se

24

nedostavilo se

19

nedostavilo se

5

podáno

7

Podnět k zahájení
šetření a trestního
stíhání dle § 217 TZ
podáno

1

Spolupráce se školní metodičkou primární prevence a školní psycholožkou
Celoročně probíhala úzká spolupráce se školní metodičkou prevence, při které byly
sledovány projevy zneužívání návykových látek a ostatních rizikových projevů chování. Na
prevenci těchto jevů byly zaměřeny besedy a prožitkové semináře vedené pracovníky Centra
primární prevence. Pro žáky I. a II. stupně byl uspořádán projekt na téma „Normální je
nekouřit“.
Dále to byla spolupráce se školní psycholožkou v oblasti profesní orientace a pravidel
chování ve škole. Školní metodička prevence i školní psycholožka se účastnily jednání
výchovných komisí.
VP - výchovná poradkyně, IVP – individuální vzdělávací plán

Společné akce organizované výchovnými poradkyněmi
Poř. číslo
1.

Název akce

Termín

Kompletace IVP

září

1

Účast

Zajišťující organizace

žáci vzděláváni
VP
podle IVP/ 62

2.

Volba povolání

6. 11. 2014

vycházející žáci

Úřad práce Karviná

3.

Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků

listopad

vycházející žáci
a jejich
zákonný
zástupce

VP

4.

Brána řemeslům
otevřená

14. 1. 2014

vycházející žáci

SŠTaS Karviná

5.

Normální je nekouřit projekt

20. 11. 2014

Žáci I. + II.
stupně

VP

6.

Den otevřených dveří

20. 1. 2015

vycházející žáci

SŠ, ZŠ a MŠ,Karviná, p.o.

7.

Exkurze – DAKOL
Petrovice u Karviné

21. 1. 2015

vycházející žáci

VOŠ DAKOL
a SŠ DAKOL, o. p. s.
SOU DAKOL, s. r. o.

Informační a
poradenské středisko
– volba povolání

22. 1. 2015

vycházející žáci

Úřad práce Karviná

leden

vycházející žáci
a jejich
zákonný
zástupce

VP

8.

9.

Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků
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10.

únor

vycházející žáci
a jejich
zákonný
zástupce

VP

Kompletace a odeslání
přihlášek ke střednímu
vzdělávání

únor

vycházející žáci

VP

Výtvarná soutěž –
Moje Budoucnost

duben

Vyhodnocení přijetí
žáků ke střednímu
vzdělávání

květen

Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků

11.

12.

13.

žáci II. stupně
vycházející žáci

VP

VP

VP - výchovná poradkyně, IVP – individuální vzdělávací plán

10.3. Zpráva školní psycholožky
Činnost školní psycholožky byla ve školním roce 2014/2015 prováděna v souladu s
vypracovaným rámcovým plánem práce a zaměřena zejména do oblasti diagnostiky a
depistáže, konzultační, poradenské a intervenční práce. Při působení na obou pracovištích
se věnovala velká pozornost vytváření pozitivního klimatu. Svými aktivitami se školní
psycholožka zapojila do realizace školního preventivního program a metodického pokynu
MŠMT. Společně s pedagogy obou pracovišť se zaměřila na vytváření pozitivního klimatu ve
škole. Svými aktivitami se zapojila do realizace školního preventivního programu a k řešení
šikany ve škole.
Ve dvou termínech 9/2014 a 5/2015 byla mezi žáky 4.-9. ročníků provedena anonymní
dotazníková anketa zaměřena na zjištění vztahů a spokojenosti jednotlivých žáků
v třídních kolektivech. Žáci s lehkým mentálním postižením se anonymní formou mohli
vyjádřit k oblíbenosti či neoblíbenosti svých spolužáků. Rovněž jim mohli přiřadit určité
pozitivní nebo negativní vlastnosti. Z negativních vlastností byly sledovány zejména
odpovědi, které by mohly vypovídat o sklonu k agresivitě, šikanování apod. Z pozitivních
vlastností např. kdo je vnímán jako nejvíce pravdomluvný, kdo pomáhá slabším, kdo nikdy
nezradí, atp. Výběrem ze tří graficky znázorněných možností (smajlíků) pak žáci vyjádřili
svou spokojenost v kolektivu třídy – převládající
Ze srovnání výsledků úvodní a závěrečné ankety vyplývá, že ke konci školního roku přibylo o
8% dětí uvádějících pozitivní pocity ve škole a kolektivu spolužáků. Současně o 2% ubylo
těch, kteří uvedli nevyhraněné – neutrální pocity. Z celkového vyhodnocení vyplývá, že na
začátku I na konci školního roku jednoznačně převládala na obou pracovištích pozitivní
atmosféra. Se závěry šetření školní psycholožka seznámila třídní učitele a na třídních
schůzkách na toto téma jednala i s rodiči.
Na obou pracovištích jsou umístěny schránky důvěry, jež v tomto školním roce žáky pouze
2x využita. Podněty, které naznačovaly možnost začínající šikany, byly řešeny školní
psycholožkou ve spolupráci se školní metodičkou prevence a třídními pedagogy.
Ze skupinových preventivně zaměřených aktivit školní psycholožka realizovala programy,
které se dlouhodobě u žáků osvědčují, učí se předcházet projevům rizikového chování.
Při práci se třídami se osvědčily programy:
- Komunikace ve škole (v čem se můžeme ještě zlepšit)
- Pravidla chování ve školním kolektivu, stop šikaně
- Jak se umíme učit (motivace k výkonu, procvičování pozornosti a paměti psychohrou)
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Individuální práce s dětmi přípravné třídy ZŠ
V rámci předcházení počátečních neúspěchů při nástupu do školy se školní psycholožka
věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které navštěvují přípravnou třídu
naší školy. U těchto dětí pokračovala v dlouhodobě osvědčeném zařazování prvků Metody
dobrého startu, v rozvíjení komunikačních schopností, sociálních dovedností a pracovních
návyků. Před zápisem do prvních tříd byl připraven pro rodiče workshop ke školní zralosti:
Nejen zákonní zástupci, ale I ostatní členové rodiny byli seznámeni s tím, jaké dovednosti,
návyky a znalosti jsou potřebné pro úspěšný start do třídy běžné základní školy. Školní
psycholožka poskytovala rodičům individuální konzultace k problematice školní zralosti a
možnosti dalšího rozvoje jeho dítěte.
Vycházejícím žákům s lehkým i středně těžkým mentálním postižením byla školní
psycholožka, prostřednictvím orientační zájmové diagnostiky, nápomocna v oblasti profesní
orientace. V následných besedách je pak s využitím pozitivních příkladů z jejich blízkého
okolí - úspěšných rodičů a bývalých žáků motivovala k pokračování ve vzdělávání na
středních školách, které vyhovují jejich možnostem a intelektovým předpokladům.
V doporučení konkrétního oboru středoškolského vzdělávání spolupracovala přes zákonné
zástupce s odbornými pracovníky SPC Karviná.
Ve 4 třídách střední školy – obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá bylo
v průběhu školního roku monitorováno klima. Kontakty a besedy se žáky i pedagogy
opakovaně potvrzovaly pozitivní atmosféru na těchto školách a spokojenost středoškoláků
s přípravou do života i praktickým zaměřením zvolených oborů vzdělávání.
Přetrvávající problémy, které nepříznivě ovlivňují vzdělávání
-

Narůstající agresivita žáků
Nerespektování autority učitele
Slovní napadání, oslovování spolužáky hanlivými přezdívkami
Fyzické napadnutí spolužáků
Netolerance vůči odlišnostem
Neklesající počet hodin neomluvené absence

Akce pořádány školní psycholožkou
- Pravidla chování ve společnosti
- Pravidla chování ve třídě
- Procvičování pozornosti a paměti psychohrou
- Jak se umíme soustředit
- Komunikace ve třídě, předcházení konfliktu
Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce)
Instituce

Obsah spolupráce

PPP
Sociální odbory a kurátor
SPC MSK
SVP

V případě vřazení dětí do přípravné třídy ZŠ
Výchovné komise -společné působení na rodiny
s výchovnými problémy
Podle zdravotního postižení žáků
Řešení výchovných problémů žáků, možnosti terapie

Psychiatr
Kliničtí psychologové
Policie ČR
Městská policie
VÚ (Vých. nebo diag. ústav)

Se souhlasem zákonných zástupců, při řešení obtíží žáků
s psychiatrickou diagnózou
Přes zákonné zástupce – dle aktuální potřeby
Prevence patologických jevů
Působení na problémové žáky
Dle aktuální potřeby – v případě umístění našeho žáka
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Nestátní organizace
DD SRDCE Karviná
Zdravotnická zařízení
Školy

Firmy
Zařízení sociální péče

Organizace Podané ruce, o. p.– canisterapie,
Šakiron Doubrava – hipoterapie
Při řešení vzdělávacích potřeb či výchovných obtíží žáků naší
ZŠ nebo ZŠS umístěných v DD SRDCE
Dle potřeby – přes zákonné zástupce
Při přestupu žáků do naší školy
TESCO Karviná
Technické služby města Karviné, burza práce pro žáky
(kadeřník, obuvník, kuchař, kosmetička, cukrářka)
Péče o děti umístěné v zařízení Heřmánek
Dům v Aleji, Karviná
Eunika, Olbrachtova, Karviná

10.4. Zpráva školních metodiček prevence
1. Hodnocení Školní preventivní strategie (ŠPS)
Školní preventivní strategii byla koncipována jako základní nástroj prevence školy na období
let 2013 – 2018. Stala se součástí školního vzdělávacího programu vycházejícího
z příslušného rámcového vzdělávacího programu. Byla naplánován tak, aby oddalovala,
bránila nebo snižovala výskyt rizikových projevů chování. Strategie se zaměřovala na
všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy a střední školy, se zvláštním přihlédnutím k
dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným
prospěchem a k dětem s rizikovým chováním a pomáhala jim při ochraně jejich lidských
práv. Napomáhala přizpůsobovat se kulturním, sociálním či politickým okolnostem, struktuře
školy i specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí. Podporovala zdravý životní styl.
Byla podkladem ke zpracování Minimálního preventivního programu, který se zaměřoval
zejména na tyto rizikové projevy chování:













neomluvená absence – záškoláctví
napadení spolužáka
podvody se žákovskou knížkou – padělání známek
šikanování
kouření
agresivní, vulgární chování vůči spolužákům a učitelům
předčasný sexuální život
vandalismus – ničení školního majetku
kyberšikana
podezření na zneužití návykových látek
ničení školního majetku, vandalismus
nevhodné trávení volného času

Obsahovala:
I. Strategii primární prevence rizikového chování na období 2013- 2018
II. Minimální preventivní program na období školního roku 2014 – 2015
III. Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy
IV. Školní program proti šikanování
Byla vypracována na základě platné legislativy.
ŠPS jasně definovala dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé cíle:
a) dlouhodobé

minimalizace šikany,

výchova ke zdravému životnímu stylu,
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zvyšování odolnosti žáků proti negativnímu působení nabídky drog,

b) střednědobé
 snížení počtu neomluvených hodin,
 podpora trávení volného času,
 snížení počtu kázeňských problémů,
 udržet stávající standard v komunikaci učitel-žák,
 udržet a posilovat komunikaci pedagogický pracovník – rodiče,
 pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím projektů,
 větší zainteresovanost pedagogických pracovníků na řešení problematiky
rizikových projevů chování ve škole,
 posilovat důvěru rodičů i pedagogických pracovníků ve výchovného poradce
školního metodika prevence,
 rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů a ostatní veřejnosti v oblasti
problematiky rizikových projevů chování formou zveřejňování na školním webu,
 věnovat pozornost rizikovým skupinám žáků,
 vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti, snížit výskyt násilí mezi žáky,
c) krátkodobé
 zmapování potřeb v oblasti primární prevence,
 průběžná realizace primární prevence formou pravidelných i jednorázových činností
i dlouhodobých prožitkových aktivit.

Realizace školní preventivní strategie
Aktivity školních metodiček prevence
Školní metodičky prevence metodicky vedly a koordinovaly prevenci na škole. Pro školní rok
2014/2015 sestavily Minimální preventivní program, který byl zaměřen na výše uvedené
rizikové projevy chování žáků. Metodicky ho vedly a dohlížely na jeho plnění. Na konci
školního roku vyhodnotily preventivní aktivity v závěrečných zprávách písemnou formou
(Hodnocení ŠPS, Hodnocení MPP). S písemnými záznamy byla seznámena ředitelka školy i
pedagogové. Vyhodnocení za školní rok (MPP) se týkal věcné podstaty realizace
jednotlivých akcí a aktivit, dával přehled o počtech účastníků, schopnosti realizovat jednotlivé
programy apod.
Školní metodičky prevence připravovaly, zajišťovaly a realizovaly odborné přednášky a jiné
formy preventivních akcí na škole. Kromě akcí zaměřených na primární prevenci rizikových
forem chování se podílely i na přípravě školních exkurzí, soutěží, projektů a workshopů,
které velkou měrou přispívaly k všeobecné prevenci ve škole.
Úzce spolupracovaly s učiteli, společně zachycovaly varovné signály vzniku rizikového
chování a v případě vzniklého problému v oblasti primární prevence dávaly podněty k možné
nápravě. Pomáhaly žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy rizikového chování. Aktivně
spolupracovaly s rodinou v případě krizové intervence.Koordinovaly spolupráci školy s Policií
ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky. Koordinovaly vzdělávání pedagogických
pracovníků. Poskytovaly informační a metodické materiály. Do ŠPS byla začleněna
preventivní průřezová témata, klíčové kompetence i učivo vztahující se k prevenci
negativních jevů. Pedagogové se snažili daná témata prevence zakomponovat do
tematických celků učiva podle platných tematických plánů pro jednotlivé ročníky.
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Evaluace ŠPS byla realizována formou:
 pravidelného vyhodnocování plnění MPP
 dotazování žáků a vyhodnocování anket a diagnostických aktivit (školní

psycholožka)
 vyhodnocování projektů školních, třídních, práce se třídou, s rodiči žáků (učitelé)

Opatření ŠPS:
 jsou přijímána na konci každé hodnotící zprávy (hodnocení MPP),
 jsou přijímána při jednání výchovné komise školy na základě jednotlivých případů

žáků řešených ve škole,návrhy řešení jsou zapracovány do MPP nového školního
roku,
 jsou realizována jako novelizace základních dokumentů školy (např. školní řád).
Školní preventivní strategie je plněna. Dlouhodobé cíle, které si vytýčila, jsou ve stádiu
dalšího ověřování. Na konci daného období se bude hledat nejefektivnější cestu, která by
zabránila výskytu rizikových forem chování a zvýšila schopnost žáků činit informovaná a
zodpovědná rozhodnutí.

10.5. Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP)
MPP podrobně rozpracovával dlouhodobé cíle ŠPS na aktivity, které se uskutečňovaly ve
školním roce 2014/ 2015. Byl zpracován v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými
pracovníky za podpory vedení školy a odrážel specifikace regionu i školy. Zaměřoval se na
všechny věkové kategorie žáků. Realizace MPP zahrnovala co nejvíce spolupracujících
složek, včetně rodičů. Primární prevence MPP byla realizována formou jednorázových
činností i pravidelných dlouhodobých preventivních aktivit. Plnění MPP mnohdy procházelo
nelehkými cestami. Velké množství našich žáků pochází ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí, např. lokalita Karviná – Nové Město. Řadu problémů, jako je vysoká
nezaměstnanost, nedostatečná péče o děti, zde řeší policie, terénní pracovníci i pracovníci
OSPOD. Škola se v mnoha případech u těchto žáků potýká s výchovnými problémy,
nepravidelnou docházkou, sníženou školní úspěšností a následnou profesní orientací.
Velkým problémem je pak vznik rizikového chování takto ohrožených dětí. Nedostatek
základních biologických, emociálních, ekonomických a zejména pak sociálních potřeb je nutí
hledat náhradní úniková řešení, která nejjednodušeji najdou v prostředí sociálně
patologickém, tedy v místě svého bydliště. Základním principem práce školních metodiček
prevence byla proto snaha předcházet nebo zabránit výskytu rizikového chování žáků.
Primární prevence ve školním roce 2014 – 2015
Akce v rámci specifické primární prevence.
Primární prevence byla realizována formou pravidelných i jednorázových činností a
dlouhodobých preventivních aktivit. Akce pro žáky organizované školními metodičkami
prevence a ve spolupráci s jinými institucemi.
Téma besed, exkurze

Spolupráce s institucí

Bezpečně do školy
Spolupráce veřejnosti s policií – exkurze
Bezpečně doma i na silnici
Záškoláctví, cizí lidé, cizí prostředí
Základy právního vědomí, vandalismus
Drogy, zneužívání drog
Právní vědomí
Exkurze

Městská policie Karviná
Městská policie Karviná
Městská policie karviná
Městská policie Karviná
Městská policie Karviná
Městská policie Karviná
Městská policie Karviná
Městská policie Karviná
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Význam dopravní výchovy
Etiketa-umění slušného chování a vystupování
Ach, ta láska!
Náboženství a sekty
Poruchy příjmu potravy
Rasismus a tolerance
Od Sherloka Holmese po Jamese Bonda 007
Bílá moc aneb drogy a mládež v literatuře
Závislosti
Kyberšikana
Národnostní menšiny
Sex, AIDS a vztahy
Chovám se bezpečně
Děti s cejchem
Nebezpečí Internetu
Etnika mezi námi
Já a spolužáci
Mít vztah
Drogy v našem životě
Nekuřátka
Jsem online
Šikana, Kyberšikana

Městská policie Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Regionální knihovna Karviná
Prevence On Line, Centrum primár. prevence
Prevence On Line, Centrum primár. prevence
Prevence On Line, Centrum primár. prevence
Prevence On Line, Centrum primár. prevence
Prevence On Line, Centrum primár. prevence
Linka bezpečí Praha

Den otevřených dveří – exkurze
Význam Požární ochrany
Společenské chování-výukový film
Mezi stěnami- výukový film
Škodlivost kouření
Pracovně-právní vztahy
Prevence šikany -výukový film
Prevence AIDS – výukový film
Společenské chování – výukový film

Hasičský záchranný sbor Karviná
Hasičský záchranný sbor Karviná
Škola
Škola
Škola
Škola
Škola
Škola
Škola

Zpráva o podaných projektech v rámci primární prevence
Magistrátu města Karviná
Plnění cílů Programu proti šikanování
A) Zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu a také v jeho
průběhu). Na začátku školního roku školní metodičky prevence zmapovaly situaci
v problematice vztahů ve třídách na základě:
 hodnotící zprávy MPP z předchozího školního roku (výskyt šikany v uplynulém roce),
 konzultací s třídními učiteli o možných varovných signálech výskytu šikany ve třídách,
 šetření školní psycholožky na počátku školního roku od 4. do 9. tříd.
V průběhu školního roku prováděly analýzu programu formou konzultací s třídními učiteli o
dalších možných varovných signálech výskytu šikany ve třídách.
B) Motivování pedagogů pro změnu
Na 1. pracovní poradě byli pedagogové i další pracovníci školy seznámeni se školní
preventivní strategií, minimálním preventivním programem, programem proti šikanování.
C) Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů
V průběhu školního roku se uskutečnily semináře pro pedagogy zaměřené na řešení
problematiky šikany a na rozvoj sociálních vztahů ve třídách.
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Akce v rámci nespecifické primární prevence
Aktivity pedagogů
Součástí školního vzdělávacího programu školy byla témata týkající se prevence rizikového
chování žáků (v ŠVP označena barevně). Pedagogové v předmětech, které mají významný
vztah k prevenci rizikového chování tuto problematiku průběžně během celého školního roku
s žáky řešili. Všeobecná prevence rizikového chování byla zaměřena i na další aktivity ve
škole. Kulturní, sportovní a environmentální aktivity pedagogů a jejich žáků napomáhaly
předcházet rizikovému chování žáků a rozvíjely jejich zdravý životní styl. Estetizace školy učitelé se svými žáky pravidelně aktualizovali výzdobu školy, která se odvíjela od
uskutečněných projektových dní probíhajících v průběhu školního roku i od dalších
společenských, sportovních a environmentálních aktivit.
Další činnosti a aktivity školních metodiček prevence
Prevence zaměřena na žáky s rizikovým chováním
Prioritou činnosti ŠMP bylo zaměřit se na zvyšování sociálních kompetencí. Ke zjištění
aktuálního rizikového chování ve škole byly využívány práce třídních učitelů, výchovné
poradkyně, školní psycholožky, připomínky členů školního parlamentu, schránky důvěry,
informace od rodičů.
Individuální konzultace, pohovory. Při výskytu některých forem negativního chování žáků
byli problémoví žáci vyzvání k pohovoru, znovu seznámeni se školním řádem a upozorněni o
pravidlech slušného chování. Byly jim připomenuty důsledky (výchovná opatření), které
vyplývají z nedodržování školního řádu.
Schránka důvěry: V průběhu školního roku měli možnost se žáci svěřovat se svými
problémy písemnou formou do schránky důvěry, která byla nainstalována v prvním patře a
na Vydmuchově ve vestibulu školy.
Výskyt rizikového chování žáků
Rizikové chování žáků bylo řešeno na obou školách formou pohovorů za účasti výchovné
poradkyně a školní metodičky prevence, které seznámily problémového žáka se školním
řádem a poučily ho o pravidlech slušného chování. O pohovoru byl proveden písemný
záznam podepsaný zúčastněnými osobami i písemné potvrzení o poučení žáků v třídní
knize. Zákonní zástupci byli seznámeni s rizikovým chováním svého dítěte. Na
pedagogických radách se řešily závažnější případy a byla navrhována a udělována
výchovná opatření (viz zápisy z pedagogických porad).
Metodická práce a vzdělávací činnosti
Školní metodičky prevence se pravidelně zúčastňovaly akcí pořádaných PPP a všech
pracovních schůzek s oblastní metodičkou prevence. Elektronickou cestou byly v kontaktu
s PPP a jinými organizacemi zajišťujícími primární prevenci. Zúčastňovaly se vzdělávacích
seminářů v rámci pracovních schůzek pořádaných PPP. Školní metodičky prevence se
pravidelně zúčastňovaly pedagogických porad, spolupracovaly na výchovných komisích,
které se konaly za účasti zákonných zástupců žáků a zástupců OSPOD při MÚ Karviná,
s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou.
Proškolily pedagogy o problematice šikany a netolismu, rasismu, xenofobie, týrání dětí a
domácím násilí na metodických sdruženích a poradách.
Další aktivity zaměřené na účinnou primární prevenci
 primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování,
 demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů,
 spolupráce s rodiči,
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 vhodný způsob seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně, na webových
stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních schůzkách,
 školní poradenské služby,
 spolupráce se specializovanými zařízeními,
 vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení problémového
chování žáků zúčastněných škol).

11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V souladu s potřebami odborného růstu a úrovně metodické činnosti na škole byl vypracován
plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období 2013 – 2015. Tento plán
zohledňoval následující oblasti:
 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky
- rekvalifikační kurz znakový jazyk pro mírně pokročilé
- SBOROVNA
 vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně pedagogického centra.
Priority ve vzdělávací oblasti v roce 2014/2015 byly stanoveny v souladu s koncepčními
záměry školy a se zvláštním důrazem na:
 Změny ve školské legislativě
 Sborovna- Prevence rizikových projevů chování
 Znakový jazyk –Unie neslyšících Praha
 DVPP pro pracovníky SPC

Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP
Akreditační zařízení,
název kurzu, semináře

P.č.

Počet ped.
prac.

1

NIDV Ostrava, Pracovní právo v praxi ředitele školy

1

2

KVIC, Začínající učitel mezi paragrafy

6

3

NIDV Ostrava, Aktuální témata předškolního vzdělávání

1

4

Společnost ČEZ, Svět energie

2

5

KVIC, Metodické vedení asistentů pedagoga

1

6

KVIC, Hrátky se zvířátky aneb cvičíme, dýcháme, relaxujeme

1

7

Ing. Pavel Bundil, vzdělávací agentura KPS Vsetín, Celostátní
muzikofiletika a prvky muzikoterapie ve výchovně vzdělávacím procesu
ve školských zařízeních

1

8

KVIC, Motorika a hry na rozvoj motoriky II

1

9

NIDV Ostrava, Komunikace pro vedoucí pracovníky

1

10

NIDV Ostrava, Stížnosti a jejich řešení

1

11

KVIC, Evaluační plán

3

12

NIDV Ostrava, Dítě s poruchami autistického spektra v běžné MŠ

2

13

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Seminář pro překladatele
romského jazyka

1

14

KEV Praha, Evaluace v environmentální výchově

2

15

KVIC, Prvky Montessori pedagogiky – oblast smyslové výchovy

2
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16

KVIC, Minikonference – metody aktivního učení

2

17

KVIC, Prvky Montessori pedagogiky – oblast kosmická výchova

2

18

Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava, Býti spolu v síti – Rodina v
proměnách

2

19

KVIC, Učíme se genetikou

2

20

NIDV Ostrava, Řešení problémových situací z pohledu práva

1

21

KVIC, Využití trampolíny u dětí se zdravotním postižením

1

22

KVIC, Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování

40

23
24
25

Centrum nové naděje, Frýdek – Místek, Sociálně-psychologický trénink
s podílem sebezkušeností zaměřený na inkluzívní vzdělávání
Centrum nové naděje, Frýdek - Místek, Mentoring I – vzájemná podpora
učitelů
Centrum nové naděje, Frýdek – Místek, Mentoring II – externí nástroj
rozvoje kvality pedagogické práce

1
1
1

26

KVIC, Minikonference MŠ

1

27

Unie neslyšících, Praha, Znakový jazyk

8

28

KEV Praha, Biotechnologie v potravinářství

1

Celkem
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Ve školním roce 2014/2015 učitelé přednostně využívali vzdělávacích akcí poskytovaných
KVIC Nový Jičín. Pro velký zájem učitelů proběhl 81 hodinový akreditovaný kurz znakového
jazyka. Účastníci vzdělávacího programu získali osvědčení o rekvalifikaci – Základy
znakového jazyka mírně pokročilí.

SPC

Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVP
Název kurzu, semináře, školení

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Umění relaxace a zvládání stresů
Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového
uvědomování podle Elkonina
Žák s poruchou chování, řešení náročných situací
v komunikaci s klienty a jejich rodiči, mezirezortní spolupráce
odborníků ve školství a zdravotnictví
Dysfázie
KUPREV
KUPOZ
Trivium
Orofaciální dysfunkce – možnosti využití myofunkční terapie
v rámci logopedické intervence na ZŠ
Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při
začleňování dětí do běžných škol
Celkem

Počet hodin
6

Počet
pracovníků
6

6

7

5

2

40
8
8
18

7
2
2
5

12

2

6

1

109 hod

34

Všichni pedagogičtí pracovníci SPC využili nabídky kurzů a seminářů pořádaných v rámci
projektu „Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpory vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami“ CZ.1.07/1.2.00/14.0029 spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
12.1. Ocenění pedagogů - vyhlašovatel Magistrát města Karviné
Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 2 pedagogů ke Dni učitelů 2015
za nadstandardní práci v oblasti péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ocenění 2 pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů 2015
A) 1. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku:
1 pedagog SŠ
B) 2. kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost:
1 pedagog ZŠ

12.2. Udělení medaile MŠMT 2. stupně
Učitelce přípravné třídy ZŠ bylo uděleno nejvyšší resortní vyznamenání:
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně.
Medaile byla udělena za nadstandardní speciálně pedagogickou péči, kterou třídní učitelka
poskytuje dětem se zdravotním postižením, z nichž mnohé žijí v sociálně vyloučené lokalitě
Karviná.

12.3. Prezentace školy prostřednictvím televizní reportáže
Reportáž v ČT Polar: Prezentace mimoškolních aktivit pro žáky praktické školy dvouleté

12.4. Sportovní soutěže
Sportovní aktivity ve školním roce 2014/2015 byly organizovány na dvou úrovních. Prvnízákladní úroveň, byla realizována formou pravidelné činnosti sportovního kroužku a kroužku
florbalu, které probíhaly jednou týdně po celý školní rok. Hlavním cílem kroužků bylo
vytipovat a připravit žáky pro reprezentaci naší školy na různých soutěžích v oblasti sportu.
Do druhé oblasti můžeme zařadit účast našich žáků ve sportovních soutěžích pořádaných
školou nebo reprezentace žáků na sportovních akcích městského, okresního, krajského i
národního formátu. I v tomto školním roce žáci naší školy dosáhli několika velmi dobrých
sportovních úspěchů. Za největší úspěch lze považovat postup 1 žáka do národního kola
SHM v lehkoatletickém čtyřboji, které se konalo v Ústí nad Orlicí.

87

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Sportovní soutěže
P.č.

Název akce

1.
2.
3.
4.

Olympijský den
Turnaj ve florbalu
Vánoční turnaj ve vybíjené
Fotbal mezi karvinskými školami

Počet
žáků
40
35
50
12

5.
6.
7.
8.

Turnaj v košíkové
Atletický čtyřboj SHM
Atletický čtyřboj SHM
Atletický čtyřboj SHM

42
55
6
7

9.

Atletický čtyřboj SHM

1

Umístění

Druh sportovní akce
Školní akce
Školní kolo
Školní akce
Městská akce

4.místo

2. místo družstvo chl.
2.místo soutěž jednotlivců
3. místo smíšené družstvo

6.

místo

Školní akce
Školní akce SHM
Okresní kolo SHM
Krajské kolo SHM
Národní kolo SHM

12.5. Karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež se zdravotním
postižením
Soutěž zručnosti a pracovních dovedností pro žáky s těžším zdravotním postižením budou
patřit
i nadále mezi akce, které svým zaměřením jsou optimální pro vzájemné porovnání si
omezených možností. V letošním školním roce proběhla již 2. karvinská ABILYMPIÁDA v
prostorách tělocvičny na škole ul. Komenského 614/2. Soutěž byla zaměřena zejména na
zručnost a pracovní dovednosti handicapovaných mladých lidí . Akce byla přístupna
veřejnosti, aby zdraví návštěvníci byli svědky, že při poskytnutí adekvátních podmínek
mohou handicapovaní odvádět pracovní výkony srovnatelné
s výkony zdravých. Bylo vyhlášeno celkem 9 disciplín:
 Aranžování květin
 Zdobení kraslic
 Studená kuchyně
 Košíkářství
 Mechanická montáž
 Výroba svíček
 Korálkování
 Zdobení perníčků
 Pletení papírových ruliček

2. karvinské Abilympiády se zúčastnili žáci s těžkým zdravotním postižením následujících
škol:
 SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace - Komenského 614/2
- Vydmuchov 1835
 SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
 MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Český Těšín
 ZŠ, Orlová, Mládí 400
Ve volném čase mezi disciplínami se mohli soutěžící seznámit s nejstaršími obory lidské
činnosti jako je obuvnictví, včelařství a drátkování. Mezi doprovodné akce náleželo skládání
puzzle a v canisterapii plnění úkolů s asistenčními pejsky.
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Z poskytnutých sponzorských darů se částečně pokryly náklady na zakoupení pracovního
materiálu, surovin na přípravu pokrmů a na zabezpečení odměn pro výherce jednotlivých
disciplín.
Výrazná část nákladů byla pokryta z finančního příspěvku Nadace OKD.
Patronem akce se stal opět zaměstnanec OKD Karviná. Členové poroty byli nominováni
z řad školské rady.
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
13.1. Kontrolní činnost ČŠI
Dne 20. října 2014 provedla na naší škole inspekční činnost Česká školní inspekce,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava 2.
Předmět kontroly:
Tematická inspekční činnost byla zaměřená na bezpečnost dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.
Závěr kontrolního zjištění:
Při inspekční činnost nebylo shledáno žádné pochybení školy v oblasti zajištění
bezpečnosti dětí a žáků.

13.2. Kontrolní činnost ČŠI
Dne 2.července 2015 se uskutečnila na škole další kontrolní činnost České školní inspekce,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava 2.
.
Předmět kontroly:
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících provádějících předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, se
zaměřením na udělování posudků žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky za
podmínek odpovídacích jejich vzdělávacím potřebám. Kontrola vybrané dokumentace byla
vykonána ve speciálně pedagogickém centru bylo získání informací o udělování odborných
posudků žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodnění. Kontrolní zjištění
se opíralo celkem o 12 dokladů a ostatních materiálů. Výstupem této státní kontroly byl
Protokol o kontrole č.j.: ČŠIT-932/15-T
Závěr kontrolního zjištění:
Česká školní inspekce u všech 4 kontrolovaných oblastí konstatovala,
že nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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14. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy – rok 2014
Hlavní činnost
Výnosy rok 2014

Tis. Kč

Výnosy z vlastních výkonů – poplatky ŠD

23,50

Čerpání fondů
-fond rezerv - finanční dary,
-investiční fond - investiční akce, výměna
oken, dveří

1 243,29

Úroky bankovních účtů

6,92

Náhrady od pojišťoven

56,81

Ostatní výnosy (poukázky BILLA)

2,00

Rozpuštění investičních transfer

9,29

Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC
(ÚZ 205,140, 203, 00001)

4 252,40

Skutečné čerpání projektu „EU peníze středním školám“
Skutečné čerpání projektu „EU peníze základním
školám“
Příspěvek a dotace MŠMT
(ÚZ 33353, 33457, 33040, 33051, 33052)

60,61
150,46
30 647,06

Dotace z Magistrátu města Karviné
CELKEM

27,00

výnosy

36 479,34

Náklady rok 2014

Tis. Kč

Mzdové náklady

22 762,24

Zákonné sociální pojištění

7 600,27

Zákonné sociální náklady

595,94

Jiné soc. Pojištění

94,38

Spotřeba materiálů
-z toho školní potřeby, učebnice 54,95
tis.Kč

794,12

Spotřeba energie

1 436,04

Opravy a udržování

1 654,78

Cestovné

30,96

Ostatní služby

510,63

Odpisy

346,85

Náklady z drobného dl. hmotného majetku

569,62

Ostatní náklady
CELKEM

35,74

náklady

36 431,57
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Výsledek hospodaření z hlavní činnosti rok 2014

Tis. Kč

Výnosy

36 479,34

Náklady

36 431,57

Hospodářský

výsledek

47,77

Doplňková činnost - rok 2014
Výnosy

Tis. Kč

rok 2014

Výnosy z pronájmu pozemku

2,00

Výnosy z pronájmu tělocvičny, učeben

23,29

Výnosy z prodeje služeb

16,34

Ostatní výnosy – úroky
CELKEM

0,03

výnosy

41,66
Náklady

Tis. Kč

rok 2014

Spotřeba materiálu

2,68

Spotřeba energie

8,40

Ostatní služby

1,08

Odpisy dlouhodobého majetku

5,25

Daň z příjmu – úrokový příjem

0,02

CELKEM

náklady

17,43

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti rok 2014

Tis. Kč

Výnosy

41,66

Náklady

17,43

Hospodářský výsledek

24,23

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření

77 008,43 Kč.

Během školního roku 2014/2015 byly realizovány tyto opravy většího rozsahu:
škola ul. Komenského 614/2
 oprava rozběžiště a doskočiště
 výměna vstupních venkovních dveří
 oprava vjezdové brány a branky
 malování 3 tříd a nátěry radiátorů
 oprava světelného obvodu v šatnách
 elektroinstalace učebny na SPC
škola ul. Vydmuchov 1835
 oprava zvonění
 oprava rozvodů a kanalizace v kabinetech
 zednické práce – oprava omítek, obkladů – pavilon B2
 výměna PVC ve třídě – pavilon B3
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15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
15.1. KVIC Nový Jičín, příspěvková organizace
Podpora základních škol vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním
Projekt: Škola s místem pro všechny
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017
Projekt od 1.7.2012 do 31. 12. 2014 realizoval KVIC, Nový Jičín ve spolupráci s 9 základními
školami Moravskoslezského kraje.
1. ZŠ T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov, Trnková 28
2. ZŠ, Ostrava -Mariánské Hory, Karasova 6, p.o.
3. ZŠ, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o.
4. ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p.o.
5. ZŠ, Ostrava, Gebauerova 8, prac. Ibsenova 36
6. ZŠ, Karviná-Nové Město, tř. Družby 1383
7. ZŠ, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o.
8. Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava
9. SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p.o.
Předkladatelem projektu je KVIC Nový Jičín, škola má pozici nefinančního partnera. Projekt
je zaměřen na podporu základních škol vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním a
vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny.
Projekt svými aktivitami přispěje:
 ke zkvalitnění výuky žáků pocházející ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí,
 zvýšení motivace žáků k učení jako prevenci předčasného odchodu ze
systému vzdělávání.
Aktivity rámci projektu ve škol. roce 2014/2015
 Tvůrčí dílny rodičů s dětmi přípravné třídy ZŠ
 Podpora kulturního a společenského rozvoje (děti přípr. třídy a rodiče) :
MěDK Karviná, pohádka Žabí princ, Slezskoostravský hrad -výstava betlémů
(autobus z projektu)
 Projektové dny pro 1. i 2. stupeň zaměřeny na volbu povolání (fotograf, krejčí,
švadlena)
 Burzy práce pro 1.-2. stupeň
 Workshop –pracovně právní vztahy, 8. r.
 Exkurze do neziskových organizací Jekhetane Ostrava (autobus z projektu)
 Prezentace školy - ukázka tanečního a dramatického kroužku v rámci projektu

15.2. Partnerské školy a školská zařízení v ČR a zahraničí
Jsme školou otevřenou pro spolupráci a partnerství. Naše partnerské školy a školská
zařízení jsou nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Přehled partnerských škol a
školských zařízení:
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Česká republika
 ZŠ, MŠ a SŠ,Třinec, příspěvková organizace,
 ZŠ a Praktická škola, Opava, příspěvková organizace
Příhraniční spolupráce Česká republika - Polsko
 Zespol Szkol im. Dr. Mikolaja Witczaka Jastrzębie Zdroj,
Realizace mezinárodní výměny zkušeností v oblasti speciální pedagogiky v rámci :
EUROREGIONU Těšínské Slezsko – spolupráce s učiteli Speciální školy Jastrzebie- výměna
zkušeností se vzděláváním žáků s těžkým zdravotním postižením
 Specjalna szkola Tarnow (EKO projekt)
Hlavní cíle projektu:
 poznání tradic a zvyků různých kultur
 týmová spolupráce se školami hlavního vzdělávacího proudu
 seznámení pedagogů z partnerských škol se vzdělávacími systémy
 výměna zkušeností učitelů, poznání nových přístupů
 rozšíření jazykových znalostí, zlepšení ICT dovedností
 společné aktivity a produkty vedoucí k posílení sebevědomí, sebedůvěry žáků
 rozvinutí geografických znalostí (zlepšení znalostí o partnerských zemích a jejich
kulturách)

15.3. Projekty z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnosti
Projekt MŠMT INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo výzvy : 56
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0020
Název projektu: Vzdělávání pro budoucnost
Na základě žádosti o finanční podporu z OPVK schválené dne 9. června 2015 rozhodlo
MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu
Vzdělávání pro budoucnost reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0020
Odbor CERA MŠMT dne 14. 7. 2015 zaslal upozornění na uvolnění ex-ante platby
ve výši 522 694,-Kč, tj.100% rozpočtu projektu.
Rozpočet projektu ve výši 522 694,- Kč bude čerpán dle následujících klíčových aktivit.
Klíčová aktivita 1 - šablona
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
Počet 4 kusů šablon
celkem 227 024,- Kč
Klíčová aktivita 2 - šablona
Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Počet 2 kusů šablon
celkem 127 038,-Kč
Aktivita zrealizována
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Ve dnech 9. 8.- 22.8. 2015 absolvovaly jazykový kurz dvě učitelky cizích jazyků.
Jazykový kurz se konal v Dublinu, Irsko.
Klíčová aktivita 3 – šablona
Stínování (shadowing pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a
technických předmětů v zahraničí.
Počet 4 kusů šablon
celkem 168 632,-Kč

15.4. Projekty speciálně pedagogického centra
„Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpory vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami“ CZ.1.07/1.2.00/14.0029 spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
Projekt byl ukončen v únoru 2013, v rámci jeho udržitelnosti pokračujeme v aktivitách
týkajících se přednáškové činnosti (Školní začátky, Metodické schůzky pro výchovné
poradce, Není čtení jako čtení, Matika není tragika, Od čmáranice k písmenkům) a
individuální terapeutické péče (Snoezelen).
„Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“
CZ.1.07/1.2.25/02.0062
V prosinci 2014 byl projekt ukončen, škola byla nefinančním partnerem. V jeho průběhu se
pracovnice centra účastnily mnoha vzdělávacích aktivit, jejichž největší počet se uskutečnil
v předchozím školním roce. Nabyté vědomosti a dovednosti pak zakomponovaly do
individuální či skupinové práce s dětmi a žáky. Požadovaným výstupem projektu byl soubor
metodických listů, pracovnice centra zapojené do realizace přispěly do sborníku osmi listy.
„Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“
Na konci roku 2013 jsme z rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ požádali o dotaci na vybavení a proškolení
v testové metodě Woodcock - Johnson International Edition (WJ IE II COG), finanční
prostředky byly přiděleny, ale vzhledem k chybějícím testovým bateriím pro ČR je nebylo
možné vyčerpat. Obrátili jsme se proto na MŠMT a požádali o povolení změny v účelu
čerpání. Změna byla povolena a z finančních prostředků dotace byl na podzim roku 2014
pořízen test IDS a proškoleny dvě psycholožky. Rozdíl v ceně oproti finančnímu krytí
z rozvojového programu dokryla škola z vlastních prostředků.
„Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015“
Pracovníci SPC se neustále snaží sledovat nejnovější trendy v diagnostice, proto se stejně
jako v předchozích letech zapojili do tohoto rozvojového programu a požádali o finanční
prostředky na proškolení a test ACFS – dynamická diagnostika kognitivní funkcí u dětí (3 – 6
let). Naše žádost byla podpořena, finanční prostředky budou čerpány v průběhu podzimu
2015.
„Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“
CZ.1.10/2.1.00/20.01235
Projekt je zaměřen na vybavení speciálně pedagogických center. Pracovnice SPC
spolupracují při jeho realizaci s Moravskoslezským krajem. Centrum získalo v minulém roce
nástroje pro psychology a speciální pedagogy, čím se výrazně zlepšily možnosti diagnostiky.
V červnu 2014 byl dodán didaktický software pro individuální činnosti s klienty. Letos se
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podařilo projekt zdárně ukončit a vybudovat terapeutickou místnost. Byla pořízena vodní
postel, relaxační masážní křeslo, kuličkový bazén, světelná vlákna, světelný koberec,
projektor, pomůcky pro muzikoterapii i rozvoj hmatu a motoriky. Místnost začne sloužit
svému účelu v příštím školním roce. SPC bylo vybaveno novou výpočetní technikou a
kopírkami.

15.5. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
15.5.1. Statutární město Karviná
Pedagogičtí pracovníci naší školy každoročně využívají možnosti získat pro své aktivity
mimo rámec vyučování dotace na základě zpracování projektů. Pedagogové zaměřují své
náměty tak, aby navazovaly a propojovaly znalosti a dovednosti žáků získaných ve výuce a
zároveň rozvíjeli zručnost dětí.
Rada města Karviné na své schůzi konané dne 8. 4. 2015 projednala a svým usnesením
č. 442 rozhodla poskytnout naší organizaci – SŠ, ZŠ a MŠ , Karviná, příspěvková organizace
dotaci ve výši 26 000,00 Kč na realizace projektů s následujícím rozdělením:
Název projektu

1

Volnočasové a
zájmové aktivity ve
školním roce
2014/2015

Schválená
částka
Kč
4 000,00

Cíl projektu
Motivace žáků ke vzdělání, k práci, k
zodpovědnému přístupu k sobě samému i ke
společnosti, úzká spolupráce rodiny a školy.

Dotace byla rozdělena na tyto kroužky:






Zelená kuchyň
Šikovné ruce
Eko tvoření
Sedmikrásky
Jóga
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2

3

Název projektu

Schválená
částka
Kč

Statečná Srdce

12 000,00

Název projektu

Schválená
částka
Kč

Závěrečná kurzu
společenského tance
a chování

10 000,00

Celkem Kč

26 000,00

Cíl projektu
Sportovně-kulturní mítink pro handicapované
dětí a mládež
Cíl projektu

16. Sponzorské dary

ABILYMPIÁDA
Dne 31. března 2015 se v prostorách naší školy uskutečnil 2. ročník karvinské
ABILYMPIÁDY pro děti a mládež se zdravotním postižením. Soutěžící si své pracovní
dovednosti ověřili v několika disciplínách zaměřených na aranžování květin, přípravu
studené kuchyně, výrobu svíček apod. Materiální zajištění této soutěže bylo pro školu dosti
finančně náročné. Z toho důvodu jsme požádali o poskytnutí sponzorských darů na částečné
pokrytí nákladů na zakoupení pracovního materiálu,surovin a na zabezpečení odměn pro
výherce jednotlivých disciplín.
Sponzorský dar formou poukázek v celkové výši 2 000,00 Kč darovala škole firma BILLA
Karviná.
Níže uvedené firmy darovaly škole finanční dary.
P.č.
1
2
3
4
5
6
7

Sponzor
GASCONTROL
Havířov
ASTRA
Karviná
SYSTEMCONTROL
Ostrava
CIESLAR
Bystřice
MASPO
Karviná
ACP Market
Ostrava
OKD SRDCOVKA
Karviná
Celkem Kč

Částka
Kč

Akce
ABILYMPIÁDA

4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00
24 000,00
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Den dětí a Mikuláš
U příležitosti Dne dětí a Mikuláše byl škole poskytnut 2x sponzorský dar ve výši 1 000,00 Kč,
celkem 2 000,- Kč na zakoupení sladkostí.
P.č.
1

Sponzor
MUDr. Helena
Smetanová
Karviná

Částka
Kč

Akce
Den dětí, Mikuláš
škola Vydmuchov 1835

2 000,00

Kurz společenského tance
Další velkou společenskou akcí pro žáky střední školy byl kurz společenského tance, který
organizovaly třídní učitelky Praktické školy dvouleté na odloučeném pracovišti Vydmuchov.
Rovněž i zde bylo požádáno o poskytnutí sponzorských darů.
P.č.
1
2

Sponzor
Ing. Roman Cach
Ostrava
Jan Bura
Karviná
Celkem Kč

Částka
Kč

Akce
Kurz společenského tance

5 000,00
3 000,00
8 000,00

Počítačová sestava včetně PC stolku
Dárce Lenka Mlýnková Tothová darovala do X.E třídy základní školy speciální peněžní dar
ve výši 19 500,00 Kč na zakoupení počítačové sestavy včetně PC stolku.
P.č.
1

Sponzor
Lenka Mlýnková
Tothová
Karviná

Částka
Kč

Akce
PC sestava včetně stolku

19 500,00

Nadační příspěvek na projekt Poznávám svůj Moravskoslezský kraj
P.č.

1

Sponzor

Nadace OKD
Ostrava

Částka
Kč

Akce
Planetárium Ostrava
Muzeum Kopřivnice
Landek Ostrava
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
ZOO Ostrava

30 000,00

V letošním školním roce 2014/2015 se podařilo celkem od 13 dárců zajistit sponzorské dary
ve výši 109 500,- Kč.
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17. Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Ředitelka školy pro provozní potřebu odborů:
- poskytuje místnost k pořádání porad a schůzí a hradí náklady spojené s její údržbou a
technickým
provozem,
- umožňuje odborům přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně
elektronické
pošty,
-umožňuje pověřenému zástupci odborového orgánu působícího na škole přístup
k informacím
a
sdělením adresovaným odborům.
Vzájemná informovanost
Na škole zatím působí 2 odborové organizace, každá ze sloučených příspěvkových
organizací si ponechala své výbory s předsedy. Pedagogičtí pracovníci ze škol při
zdravotnickém zařízení v Karviné a Havířově nejsou do činnosti odborů zapojeni.
Odbory zvou ředitelku školy na své členské schůze a ředitelka školy zve zástupce odborů na
porady vedení školy. Ředitelka školy umožňuje na požádání účast i na dalších jednáních
svých orgánů či na poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám,
pokud se týkají zájmů druhé strany.
V průběhu školního roku 2014/2015 jednali zástupci základní organizace ČMOS
s ředitelkou školy celkem 7krát:

Termín konání schůze

Program jednání

září 2014

provádění organizační změny

listopad 2014

projednání rozpočtu FKSP na rok 2015
přiznávání mimořádných odměn
čerpání § 9 kultura, tělovýchova a sport

únor 2015

březen 2015

duben 2015

personální změny v organizaci
změna kritérií zvláštního příplatku
projednání přiděleného rozpočtu školy na rok 2015
závazný ukazatel –limit počtu pracovníků
vývoj zaměstnanosti, plánované organizační změny
příspěvkové org. k 1. 9. 2015
prověrky BOZP na pracovišti

duben 2015

projednání plánu dovolené na rok 2015

srpen 2015

aktualizace kritérií nenárokových složek platu a
příplatků pro školní rok 2015/2016,
projednání organizačních změn a zaměstnanosti
k 1.9. 2015, změna prac. smluv, nové pracovní smlouvy
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18. Průběžná autoevaluační zpráva
Hodnocení činnosti školy za období školního roku 2014/2015 se opírá o zjištění na základě
SWOT analýzy.

18.1. SWOT analýza - vnější a vnitřní determinanty školy
1) Silné stránky školy:
 Velmi dobrá prezentace školy na veřejnosti, pravidelné informace v regionálním
tisku, televizních programech
 Realizace krátkodobého i dlouhodobého projektového vyučování
 Vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením
 Netradiční třídní schůzky, Workshopy s rodiči, burzy práce, exkurze do podniků
 Spolupráce s TESCO Karviná – praktické cvičení žáků Praktické školy dvouleté
 Realizace nového typu písma Comenia Script
 Velmi dobrá úroveň učitelů – 3 pedagogové oceněni u příležitosti Dne učitelů 2015
 Slabé stránky školy:
 Neúplná kvalifikovanost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č.
563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Menší spolupráce s firmami a podniky zaměřené na profesní orientaci žáků
 Příležitosti pro školu:
 Zřízení samostatné třídy pro žáky se sluchovým postižením
 Zapojení školy do nových projektů OP VK Výzva č. 56, Výzva č. 57
 Tvorba inovovaného ŠVP ZV
 Opětovné zapojení do projektu Comenius
 Zkvalitnění speciálně pedagogické péče o děti a žáky se zdravotním postižením –
canisterapie, hipoterapie
 Zkvalitnění výuky s využitím digitálních učebních materiálů
 Hrozby pro školu:
 Následkem zrušení RVP ZV -přílohy LMP úbytek žáků základní školy
 Neuvážená integrace žáků s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu
 Zvyšování počtu žáků s rizikovým chováním a neomluvenou absencí
 Velká migrace rodin s dětmi se zdravotním postižením z důvodu nezaměstnanosti
v karvinském regionu

18.2. Priority školy na nejbližší období
 Pokračovat v realizaci projektů EU.
Inovace školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.
 Sjednotit všechny ŠVP do jednoho dokumentu.
 Rozšířit spolupráci s firmami a výrobními podniky pro další předprofesní přípravu
žáků SŠ.
 Uspět v Požadavku na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu
Moravskoslezského kraje :
- výměna oken a zateplení školy Vydmuchov 1835
- sanace vlhkého zdiva po celém obvodu školy Komenského 614/2
 Sledovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje.
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19. Průběžná autoevaluační zpráva šk. rok 2014/2015
Podařilo se, úspěchy

Nepodařilo se, problémy nové nebo přetrvávající

Vzdělávání
Projektová výuka
Výuka psacího písma Comenia Script
Tvorba a využití digitálních učebních materiálů
Vzdělávání formou projektového vyučování
Efektivní spolupráce SPC Moravskoslezského
kraje při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
6) Vzdělávání žáků dle §42 škol. zákona v zařízení
soc. péče Benjamin v Petřvaldě

Vzdělávání

1)
2)
3)
4)
5)

1) Střední škola nemá vytvořeny učebnice
2) Nižší úroveň čtenářské gramotnosti
3) Menší nebo jen příležitostná nabídka forem

Výchovy
1) Účinná preventivní strategie
2) Dopravní výchova
3) Nabídka zájmových kroužků v ŠD Komenského
4) Workshopy s rodiči
5) Multikulturní výchova (tvořivé díly se zahraničními
studenty Slezská univerzita Opava a žáky SŠ
6) Dramatická výchova (seberealizace a posílení
sebevědomí žáků s postižením), veřejná
vystoupení
7) Tělesná výchova – úspěch na SHM České
republiky

Výchovy
1) Agresivita žáků, opakované porušování školního
řádu
2) Zdlouhavé řešení spojeno s náročnou a opakující
administrativou při umísťování žáků s vysokou
neomluvenou absencí do ústavní výchovy
3) Malá propojenost školy s výstupy SVP

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
1) Ocenění 3 pedagogů ke Dni učitelů 2015
2) Účast 2 pedagogů na jazykovém kurzu v Dublinu,
Irsko
3) Reportáže v ČT „Kurz společenského tance a
chování pro mládež s postižením
4) 6 příspěvků do regionálního tisku Karvinský deník
5) Učitelé jako lektoři pro DVPP - KVIC Nový Jičín
(problematika hodnocení žáků SVP) - NIDV
Ostrava (výuka písma Comenia Script)
6) Pracovnice SPC v republikovém výboru Asociace
pec.ped pedagogů ČR
7) Spolupráce se spec. školou Tarnow v Polsku
8) Organizace 2. karvinské Abilympiády pro školy
MSK

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
1) Nezapojení školy do programu EU Comenius
2) Nepodařilo se zajistit prezentaci výsledků
speciálně pedagogické péče v odborném tisku –
časopis Speciální pedagogika, Učitelské noviny,
Školství apod.

Materiální vybavení školy
1) Vybavení tříd novým nábytkem (obě školy)
2) Zahájení opravy havarijního stavu soc. zařízením.
Komenského
3) Vybavení školy spotřebním materiálem a ICT
technikou z projektů

Materiální vybavení školy
1) Nevyhovující okna Vydmuchov, nezatepleno
2) Nedostatečně inovovaný fond knihoven
3) Nevyhovující prostor pro činnost ŠD Komenského (praskliny vlivem důlních otřesů)
4) Se snižující se životností a kvalitou ICT problémy
s výpadkem počítačů, tiskáren apod.
DVPP
1) Neobnovení akreditace MŠMT pro pořádání kurzů,
seminářů a akcí DVPP

DVPP
Rekvalifikační kurz 8 učitelů –znakový jazyk
Nárůst vzdělávacích akcí DVPP, vyšší účast
pedagogů
3) Vzdělávání formou Sborovna
4) Proškolení 8 pedagogů v Znakovém jazyce pro
pokročilé
5) Funkční studium pro management školy
1)
2)

speciálně pedagogické péče pro žáky s těžkým
zdravotním postižením
4) Nezajištění vzdělávací akce Finanční gramotnost
pracovníky z bankovního sektoru
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20. Závěr
Kvalitní prací učitelů školy a odborných pracovníků speciálně pedagogického centra se
podařilo zvládnout úkoly stanovené pro školní rok 2014/2015. Pracovní tvořivou atmosféru
školy narušuje mediální kampaň proti existenci samotných základních škol praktických.
Pedagogové se připravují na realizaci změn v souvislosti s novým školským zákonem a
očekávají znění prováděcích vyhlášek v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Oproti očekávaným trendům, že rodiče budou preferovat vzdělávání svého dítěte
s mentálním postižením v běžných základních školách, se kapacita žáků nesnižuje. O to
pečlivěji zvažujeme, jak modernizovat práci se žákem s postižením a jakou nadstandardní
speciální pedagogickou péči zavést. Velký důraz klademe na posílení vztahů učitel – žák a
učitel – rodič tak, aby rodiče měli důvěru ke škole a pro své dítě se zdravotním postižením
volili i nadále vzdělávání v naší speciální škole.
Existují však skutečnosti, které zaměstnanci školy nemohou ovlivnit, a to přibývající počet
dětí se sociálním znevýhodněním na Karvinsku. Dále existence rodin, které nepovažují
vzdělávání dětí za prioritu.
Rozšířením vzdělávací nabídky o nový studijní obor střední školy - Praktická škola jednoletá
a praktická škola dvouletá se podařilo na naší škole vytvořit ucelený systém speciálního
péče o dítě v předškolním vzdělávání (přípravná třída ZS, MŠ při NsP) až po dosažení
středního vzdělávání.
Zaměstnanci školy vzájemně spolupracovali při tvorbě školních projektů, velký důraz byl
kladen na propojení běžného školního života s životem praktickým (workshop řemeslo Duch
Projekty vytvářely příležitosti pro individuální i skupinové uplatnění žáků, respektování
odlišností a limitů stanovených zdravotním postižením.
Členové školské rady se zúčastňují školních aktivit, ujali se např. funkce porotců ve 2.
karvinské Abilympiádě. Škola se zapojila do nového projektu OPVK Výzva č. 56
V letošním roce byli opět vyznamenáni vynikající učitelé u příležitosti Dne učitelů 2015.
Podání návrhů na ocenění ke Dni učitelů 2015 vyhlásil Magistrát města Karviné.
 1. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku 2015:
1 pedagog SŠ

Kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost: 1 pedagog ZŠ


Ředitelka školy podala návrh na nejvyšší resortní ocenění zaměstnance ke Dni
učitelů 2015.
Nejvyšší resortní vyznamenání Medaile MŠMT 2. stupně
Ocenění z rukou ministra MŠMT ČR Marcela Chládka převzala učitelka přípravné
třídy ZŠ.

Výroční zpráva byla projednána a schválena:
- školskou radou dne 5. října 2015,
- na provozní poradě všech zaměstnanců školy dne 7. října 2015.

V Karviné dne 15. října 2015
Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy
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