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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

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

Sídlo:

Komenského 614/2

Charakteristika školy:
IČ:
DIČ:

příspěvková organizace od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
63024616
CZ63024616

REDIZO:

600026230

Zřizovatel:

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

Sídlo:

735 06 Karviná-Nové Město

Statutární orgán
ředitelka školy:

Mgr. Marcela Jagošová

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:

596 311 289

tel. ředitelka školy:
tel. zástupce statutárního orgánu
tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov 1835/10
e-mail:
internetové stránky:
Odloučená pracoviště

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 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát
tel/fax kancelář školy

596 312 214

2. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení
Vydmuchov 399/5, 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

-4-

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

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

Typ

Název zařízení

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

110 300 297

A00

Mateřská škola

24

181 017 067

C00

Střední škola
Praktická škola
dvouletá

24

1. 9. 2010

12

1. 9. 2012

Kapacita

Praktická škola
jednoletá

Den zahájení činnosti

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 jejích
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. 2017 – 31. 8. 2020 byl
 třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje
 třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilý žáci
 třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci

stanoven na počet 6.
- 2 členy
- 2 členy
- 2 členy

Jednání školské rady
Ve školním roce 2017/2018 proběhla 3 jednání školské rady.
12. 10. 2017

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Projednání a schválení dodatku č. 1 ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ RVP ZV.
Projednání a schválení dodatku č. 2 ŠVP „Otevřená školka“.

15. 2. 2018

Projednání a schválení Zprávy o činnosti školy a plnění úkolů příspěvkové
organizace za rok 2017.
Informace o aktivitách školy ve 2. pololetí šk. roku 2017/2018 – 5. karvinská
Abilympiáda, soutěž ve zručnosti a pracovní dovednosti.

25. 6. 2018

Zpráva o činnosti školy a plnění úkolů ve školním roce 2017/2018.
Zakončení školního roku 2017/2018.
Informace o změnách ve vedení školy.
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Školská rada jako sociální partner školy
Členové školské rady se podílí na organizaci mnoha školních i mimoškolních akcích. Předkládají
návrhy na zkvalitnění výchovné činnosti a smysluplnější využití volného času zejména dětí, které žijí
v sociálně znevýhodněném prostředí.
Účast členů školské rady na akcích pořádaných školou:
 Kurz společenského chování a tance pro mládež s handicapem
 Pořádání 5. karvinské ABILYMPIÁDY
 Účast na sportovně- kulturním mítinku handicapovaných dětí a mládeže „Statečná srdce“
 Projektové dny
 Metodická setkávání s rodiči
 Workshopy s rodiči
 Slavnostní ukončení studia SŠ – obor praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá
 Den dětí 2018
 Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

1.1 Charakteristika školy
1.1.1 Mateřská škola, Základní škola, Základní škola speciální, Střední škola
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu
Škola
 poskytuje předškolní vzdělávání – děti mateřské školy při NsP
 poskytuje základní vzdělání - žáci základní školy
 poskytuje základy vzdělání - žáci základní školy speciální
 poskytuje přípravu na vzdělávání
 poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy dvouleté, praktické školy jednoleté
 poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu
 poskytuje poradenské služby – klienti speciálně pedagogického centra pro děti a žáky
s mentálním postižením a děti, žáky a studenty s vadami řeči.
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 obcí, popř. z okrajových částí dalších měst.
Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických
zařízeních - nemocnice s poliklinikou 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 využívali především žáci navštěvující školní družinu.
Žáky do školní jídelny odváděli pedagogičtí pracovníci, kteří byli pověřeni dohledem během oběda a
kteří přiváděli žáky zpět do školní družiny.
Stravování žáků a dětí na odloučeném pracovišti na ulici Vydmuchov 1835/10 bylo zajištěno ve
školní jídelně dětského domova SRDCE.
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1.1.2 Technický stav školních budov, materiální vybavení a technické zázemí
A. Budovy školy na ul. Komenského 614/2
Škola oslavila 96. 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.
Činnost školy se uskutečňuje v těchto prostorech:
 hlavní školní budova
 vilka
 samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny
 tělocvična
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 výchovného poradce a školní metodičky
prevence, učebna dílen,
I. patro - 6 kmenových tříd, počítačová učebna s 10 pracovními místy s připojením k internetu
(místnost je využívána nejen k výuce informatiky, ale i ve výuce jednotlivých předmětů
nebo k zájmové činnosti školní družiny, šatna pro učitele,
II. patro - 2 kmenové třídy, 3 třídy pro žáky s PAS, 1 oddělení ŠD, sborovna,
suterén - cvičný byt, který je využíván i jako oddělení ŠD, 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, administrativní pracovnice),
I. patro - 1 třída ZŠS zařízená moderním nábytkem i pomůckami, 2 pracovny psycholožek SPC,
multisenzorická učebna Snoezelen (vodní lůžko, kuličkový bazén, terapeutická místnost
pro rozvoj smyslového vnímání, pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky),
II. patro - 3 místnosti pro činnost logopedek a sociální pracovnice SPC.
Samostatná přízemní budova – školní družina
Pro činnost školní družiny je zatím vyhovující samostatná přízemní budova se sociálním zařízením a
s výhledem do školní zahrady. Následkem větších otřesů půdy vlivem důlní činnosti dochází ke
vzniku prasklin na stěně. Toto poškození celistvosti omítek je průběžně opravováno. Problematické
je rovněž pronikání vlhkosti do budovy v důsledku nedostatečné izolace. Účelné a estetické prostory
školní družiny jsou využity nejen pro děti, ale staly se i místem pro pořádání workshopů s rodiči a
projektových dnů.
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Prostorná tělocvična s podiem
Tělocvična 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. V budově tělocvičny je i samostatná místnost posilovny, která je opatřena
rotopedy na posílení fyzické síly a zdraví našich žáků.
Školní hřiště
Škola pravidelně využívá venkovní víceúčelové hřiště nejen k hodinám tělesné výchovy, ale také
k různým projektovým dnům. V letošním roce proběhla na hřišti a přilehlé zahradě tradiční městská
soutěž pro handicapované děti a mládež Statečná srdce. Součástí sportovního mítinku byla
hippoterapie a canisterapie.
1.1.3 Materiální podmínky
Škola efektivně hospodaří s objemem finančních prostředků na opravy a materiální vybavení. Daří
se postupně plnit plán oprav a materiálně vybavovat školu. Průběžně jsou prováděny opravy
majetku, postupně se obnovují malby ve třídách i odborných učebnách.
Ve školním roce 2017/2018 byla provedena:
- oprava toalet v tělocvičně
- oprava odpadů ve vilce
- opravy schodišťové plošiny, kopírovací techniky, vybavení na ohřev teplé vody,
- oprava ústředního topení na pracovišti Vydmuchov.
K předprofesní přípravě žáků se zdravotním postižením pomáhá průběžné vybavování učeben
novými pracovními nástroji a pracovním nářadím. Vybavování SPC se soustředilo na zútulnění
pracoven adekvátní výzdobou a pokládkou koberců. 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 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 některých učeben a tříd pro žáky s PAS je odpočinkový a hrací prostor s pohodlnými
sedacími kouty.
Pro zkvalitnění speciálně pedagogické péče o děti s těžkým zdravotním postižením slouží
nadstandardně vybavené dvě multisenzoriální učebny Snoezelen, jedna slouží především pro
potřeby školy a druhá pro činnost SPC, využívají ji však i žáci školy.
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.
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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, v projektech, 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, lavička), a to vše na kvalitní dopadové ploše.
Herní sestava je pořízena z nadačního příspěvku EVRAZ. Svým barevným provedením zpříjemňuje
pobyt dětí ve školní zahradě.
Žáci se svými učiteli věnují pozornost péči o ovocné stromky. 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.
Škola se v předchozím školním roce stala výhercem projektu TESCO Karviná a získala odměnu 30
tis. Kč. Z této částky byly mimo jiné zakoupeny i ovocné stromky a keře, které byly v podzimním
období žáky školy vysázeny na školním pozemku.
Podmínky na školní zahradě komplikuje 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.
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 budovy.
Energetická náročnost budovy:
- celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná,
- vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako nehospodárné.

B. Budova školy ul. Vydmuchov 1835/10

Budova školy na odloučeném pracovišti Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835/10 je pavilonového typu a
je členěna na sektory A, B, C. V sektoru A se nachází kancelář zástupkyně ředitelky školy, sborovna
a denní místnost pro učitele vybavena počítačem s tiskárnou.
Prostory bývalé ředitelny poslouží pro potřeby Speciálně pedagogického centra (SPC) pro žáky
s autismem, kpt. Vajdy, Ostrava. Šatny a vestibul propojují sektor B, který tvoří tři jednopodlažní
pavilony.
Pavilon B1 byl k 15. 11. 2015 po rozsáhlé rekonstrukci předán pro potřeby sociálního odboru KÚ
Moravskoslezského kraje. Spolu s budovou pavilonu B1 došlo i k převodu části pozemků, např.
pozemek se zahradní boudou pro úschovu pracovního nářadí.
Příspěvková organizace Benjamín odebírá energie od školy. Na základě této skutečnosti došlo
k výraznému nárůstu spotřeby energií. Spotřeba příspěvkové organizace Benjamín je
přefakturována.
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, je stále zaznamenáván únik tepla nezatepleným stropem.
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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.
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 budovy.
Energetická náročnost budovy:
- celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako nehospodárná,
- vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako méně úsporná.
Plán odstranění dalších technických problémů
Také v objektu pavilonu B2 se nacházejí okna ve velmi špatném technickém stavu. Krajskému úřadu
na odbor investiční a majetkový byl opětovně předložen požadavek na realizaci výměny oken a
zateplení celé školní budovy.
Vybavení školy ICT
Škola stále pracuje na inovacích a doplňování počítačového vybavení. Starší počítače, kopírky a
tiskárny jsou stále více finančně náročné na zajištění provozu (opravy, nákupy barev, spotřeba el.
energie), proto jsou vyřazovány a postupně nahrazovány novějšími, úspornějšími.

Vybavení školy počítačovou technikou

Počet

Počítače celkem
z toho přístupné žákům/studentům
Počítače s připojením k Internetu

56
46
56

z toho přístupné žákům/studentům
Počítače s rychlým připojením

46
56

Notebook

10

Dataprojektor
Interaktivní tabule

7
7

Digitální videokamera

1

Digitální fotoaparát

2

Smlouva o pronájmu nebytových prostor o výměře 18,9 m2 na pracovišti Vydmuchov 1835/10
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
Většina oprav historické školní budovy souvisí se stále se zhoršujícím stavem vnitřních a venkovních
omítek. Budova školy nemá dostatečně provedenou izolaci základů, proto dochází k prosakování
spodní a srážkové vody do suterénu a do kotelny nejen v období zvýšeného výskytu dešťových
srážek, ale i v období relativně suchém. Omítky vlivem vlhkosti opadávají, kolem plastových oken se
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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 na schválení investiční
akce.
Pro imobilní žáky je vybudován do přízemí hlavní budovy školy bezbariérový přístup. 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 šetří odborní pracovníci SPC všechny imobilní klienty v kmenové škole nebo v rodině.
Škola ul. Vydmuchov 1835/10
V této budově je nutné v rámci úspory tepelné energie v nejbližších letech provést zateplení celého
venkovního pláště včetně střechy.
Třídy zde nemají k dispozici vlastní školní tělocvičnu ani hřiště. Hodiny tělesné výchovy jsou
realizovány v pronajaté tělocvičně dětského domova SRDCE.
Areál školy je obklopen pozemky, které zčásti patří dětskému domovu, zčásti škole a zčásti také
domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín. Škola pečuje o svou část území, plochu
využívá také jako školní zahradu. V letošním školním roce probíhaly práce na pozemku, jednotlivým
třídám byl přidělen záhonek pro pěstování zeleniny, bylin nebo květin. Žáci školy pečovali o
„bylinkovou zahrádku“ a zvýšené záhony (dřevěné). Přístup na zahradu je umožněn i imobilním
žákům po zpevněné ploše.
Parkování pedagogů a rodičů přivážejících děti do školy je umožněno na vymezených místech na
pozemcích náležejících ke škole, a to na základě povolenek vydávaných školou.

1.2 Školní družina
V zájmovém vzdělávání realizovala škola činnost ve 3 odděleních školní družiny na ulici
Komenského a 1 oddělení na ulici Vydmuchov. Kapacita dětí zapojených do zájmového vzdělávání
je stanovena na počet 30. Na odloučeném pracovišti Vydmuchov 1835/10 se oddělení naplňuje do
14 žáků. Plán práce školní družiny byl zpracován na základě ŠVP pro školní družinu a plánu školy.
Hlavní úkoly zájmového vzdělávání ve školním roce:
- tematické projektové dny
- workshopy s rodiči
- pěstovat vztahy mezi spolužáky a vzájemnou ohleduplnost
- řešit problémy přijatelným způsobem
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 1835/10
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 je vnitřní směrnicí stanovena na 100,-Kč/
měsíc. Finanční prostředky za pobyt ve školní družině jsou využívány k zajištění pomůcek,
konstruktivních her, hraček a výtvarného materiálu pro zájmovou činnost dětí.
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Technické a materiální zabezpečení
Činnost školní družiny se odehrává v prostorech samostatně stojící přízemní budovy. V objektu se
nacházejí 3 místnosti pro realizaci zájmového vzdělávání, kabinet a šatna. Oddělení a herna svým
vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Zařízení
umožnuje odpočinek, samostatné intelektuální aktivity i různé zájmové činnosti. Do vybavení školní
družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, výtvarné náčiní a
materiál, jednoduché hudební nástroje, výpočetní a audiovizuální technika, didaktické a relaxační
pomůcky.
Jedno oddělení ŠD se naplňuje do počtu 14 dětí (počet dětí ovlivňuje míra zdravotního postižení).
Děti zapsané v družině mají přístup na školní zahradu s pískovištěm a herními prvky, na hřiště, do
budovy tělocvičny a na doskočiště. Děti v rámci svých aktivit 2x týdně využívají školní kuchyňku a
PC učebnu s interaktivní tabulí.
Přímá výchovná činnost je zajištěna vychovateli v době od 11:30 hodin do 15:30 respektive do 15:45
hodin (pracoviště Vydmuchov). 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.
Činnosti pro děti byly plánovány tak, aby měly pozitivní a motivující charakter a směřovaly k rozvoji
jejich osobnostních kvalit.
Program ve školní družině byl uzpůsoben potřebám dětí, nebyl dodržován zcela striktně, ale poněkud
volněji. Cílem bylo umožnit dětem volbu mezi různými činnostmi tak, aby byl zachován odpočinkový,
rekreační a zájmový ráz práce školní družiny.
Aktivity byly postaveny tak, aby umožňovaly 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.
Činnosti odpočinkové
Pravidelně byly zařazovány po obědě, a dále podle potřeby. Jejich cílem bylo odstranit únavu žáků.
Činnosti rekreační
Při rekreačních činnostech se aktivní odpočinek prolínal s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny
byly 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
Byly uplatňovány formou hry a odpočinku, navazovaly na výchovně-vzdělávací program školy. Cílily
na rozvoj osobnosti žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a
ekologické.
Realizovány byly 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, koláž e)
 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)
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I. pololetí

Měsíc

září

Místo konání

Karviná

tematické vycházky - místo, kde žijeme - naše
město

26

ŠD

barvy kolem nás – barevný podzim, výtvarné
znázornění

26

ŠD
TV

KARVINÁ
ŠD
listopad
ŠD
CVIČNÝ BYT

ŠD
ŠD
Karviná
ŠD

seznamujeme se s pravidly slušného chování
podzimní slavnosti - Drakiáda, Halloween

výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
8. 11. umět pomoci sobě i kamarádovi – základy
zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
15. 11. pravidla první pomoci
22. 11. konstruktivní hry - stavebnice, lego, kostky
čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů
a čertic
kouzelné Vánoce ve školní družině
návštěva vánočního jarmarku, výroba vánočních
přání a dárků, pečení perníčků
posezení u vánočního stromečku, zpívání koled

27
29

27
24
23
27

26
27
25
25

ŠD

zimní radovánky na školním hřišti, stavění
sněhuláka
turnaj ve stolních hrách šachy, dáma, domino

ŠD

superstar školní družiny – hudební soutěž

28

Park B. Němcové

vycházky – pozorování zimní přírody

26

ŠD
leden

Počet dětí

Zahajujeme školní rok a uvítání nových žáků, seznámení se s prostory školní družiny a
přilehlých budov. Vzájemné poznávání se, seznámení se s pravidly ŠD. Naše škola není
bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole
pracuje. Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy.
Společná výzdoba herny.

říjen

prosinec

Název akce
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II. pololetí

Měsíc

únor

březen

Místo konání

Název akce

Počet dětí

ŠD

hry cvičící pozornost, postřeh a paměť - puzzle,
piškvorky

26

ŠD

výroba papírových karnevalových masek

28

TV

míčové a sportovní hry v tělocvičně

26

ŠD

výzdoba chodeb a tříd „Vítání jara“

25

ŠD

zdobení a barvení kraslic

23

ŠD

velikonoční vystřihovánky

20

RK KARVINÁ

seznámení s dětskou literaturou, návštěva knihovny v
našem městě

22

pozemek školy

Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště

24

ŠD
duben
park B. Němcové
ŠD

26
27
27

ŠD

výzdoba chodeb a tříd „Náš svět“

25

ŠD

výroba dárků pro maminky

29

okolí školy

malování na chodník

25

školní hřišti

sportovní pětiboj

29

zahrada školy

Hopsalín - dětský den – zábavné odpoledne

26

ŠD

výzdoba „Těšíme se na prázdniny“

12

pozemek školy

hry v přírodě

9

ŠD

bezpečnost o prázdninách

30

květen

červen

BESIP - dopravní výchova situace v běžném dopravním
provozu cestou do školy
vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin,
kvetoucích stromů
čarodějná diskotéka
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Společné akce s rodiči probíhaly průběžně během celého roku, většina z nich se vázala ke konkrétní
historické, kulturní a sportovní události, významné dny nebo svátky nebo svátky:
1. Halloween
2. Vánoční tvoření
3. Svátky jara - Velikonoční tvoření
5. Letní olympiáda
6. Dětský karneval
7. Den matek
8. Družinový výlet s rodiči

Sportovní den

Kulturní vystoupení Hopsalína

1.3 Zájmové kroužky a kluby
Ve školním roce 2017/2018 byla nabídka školních kroužků organizována prostřednictvím projektů OP
VVV.
V rámci projektu “GRAMMY” KVIC Nový Jičín je realizován kroužek “Jóga”. Kroužek je zaměřen
na osvojování zdravého životního stylu, zvládání prvků relaxace s hudbou a zároveň smysluplné
využívání volného času.
Z projektu GRAMMY jsou organizovány i 2 Kluby rozvoje čtenářské gramotnost a 2 Kluby rozvoje
matematické gramotnosti, každý z nich pracuje na prvním i druhém stupni.
Klub „Škola jako centrum komunity“ zajišťuje zájmovou činnost pro 10 žáků různých ročníků, a to 4
hod. měsíčně. Děti v rámci klubu si založily klubové průkazky a průběžně vedou kroniku a pořizují
fotodokumentaci z každé akce. Do společných akcí se zapojili i rodiče - sportovní odpoledne nebo
Valentýnský workshop. Cílem činnosti klubu je např. zvýšit zájem o své okolí, podpořit zapojení
rodičů do dění školy, rozvíjet komunikační dovednosti, navázat spolupráci s místními organizacemi,
podpořit schopnost rozhodování a učit se vyhledávat informace. Mezi oblíbená místa k návštěv patří
Regionální knihovna nebo karvinská hlavní pošta.
Činnost Klubu zábavné logiky a deskových her je velmi zajímavou a pro naše žáky zcela netradiční.
Tento klub je pořádán v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I, jsou zde zapojeni žáci v rozsahu 1,5
hod. týdně. Pedagog připravuje náplň schůzek tak, aby docházelo k rozvoji vrozené logiky,
verbálních schopností, matematických schopností a představivosti. Kladen je zde důraz i na
posilování kreativity, důvtipu a postřehu.
Zapojení dětí do zájmových kroužků a klubů je jednou z nejúčinnějších zbraní proti rizikovému
chování dětí.
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Zájmové kroužky a kluby na škole se daří i nadále organizovat pouze vlastními pedagogickými
pracovníky. Účast na činnostech je pro žáky bezplatná. Spotřební materiál je hrazen z projektů a
dokrýván rozpočtu školy.
Přehled zájmových kroužků a klubů
škola na ul. Komenského 614/2
Poř. č.
1.

Zájmový kroužek
Jóga
škola na ul. Komenského 614/2

Poř. č.
1.
2.
3.
4.

Klub
Klub rozvoje čtenářské gramotnosti
Klub rozvoje matematické gramotnosti
Klub zábavné logiky a deskových her
Klub – Škola jako centrum komunity

1.4 Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům s vadami
řeči a dětem a žákům s mentálním postižením, a to zejména z okresu Karviná. Do centra ovšem
přicházejí žadatelé 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 2017/2018
3 psychologové s celkovým úvazkem 3,0
4 speciální pedagogové, psychopedi s celkovým úvazkem 3,4
3 speciální pedagogové, logopedi s celkovým úvazkem 3
1 sociální pracovnice s celkovým úvazkem 1,0
1 administrativní pracovnice s celkovým úvazkem 1,0
Personálně byly služby centra zajištěny 12 pracovníky. Do budoucna je nezbytné zajistit vyšší
saturaci především odborníky se zaměřením na psychopedii.
Obsah činnosti SPC
Hlavní náplní práce SPC v oddělení vad řeči i v oddělení mentálního postižení bylo zjišťování
speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků, případně studentů, nastavování vhodných podpůrných
opatření, ať už se jednalo o děti nebo žáky vzdělávající se ve školách nebo třídách, které nejsou
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zřízeny dle § 16 odst. 9 školského zákona nebo o ty, které dle uvedeného paragrafu zřízeny jsou.
Byla rovněž realizována péče u klientů školsky nezařazených v souvislosti s doporučováním
vhodného způsobu předškolního, základního či středního vzdělávání. Diagnostika probíhala
v prostorách SPC nebo jako terénní služba v podmínkách škol.
Přestože se mnohé v souvislosti se zaváděním tzv. „Společného vzdělávání“ v tomto školním roce
stabilizovalo a vyjasnilo, přetrvávají četné nejednotnosti v poskytování poradenských služeb. Jako
velmi problematické vnímáme neustálé změny legislativy, které mají vést ke snížení finanční
náročnosti poskytovaných podpor. V průběhu tohoto školního roku nabyly účinnosti hned dvě
novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., které však vnesly spíše další nejistotu do celého systému. Na
novinky v legislativě navazovaly změny interaktivního formuláře pro zpracování výstupů z vyšetření.
Seznamování s těmito úpravami dále zatěžovalo odborné pracovníky centra, již tak velmi vytížené
obligatorně danými úkony péče o jednotlivé klienty (vlastní diagnostika, projednávání podpůrných
opatření se zákonným zástupcem, se školou, školským zařízením, s jiným poradenským zařízením
v případě souběhu postižení více vadami, zjišťování aktuálních personálních a materiálních
podmínek, vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření a realizace IVP). Jako velmi nevstřícné
k zákonným zástupcům, ke školám i k pracovníkům SPC vidíme nutnost administrativních úprav
Doporučení při přechodu na jinou školu (vstup do základního vzdělávání, středního vzdělávání,
změna školy při přestupu žáka). To, že je Doporučení vázáno na konkrétní vzdělávací instituci,
s sebou nese nutnost úprav, na které se opět nabalují další činnosti se zákonnými zástupci a
školami. Veškeré tyto úkony vesměs administrativního charakteru ubírají odborným pracovníkům
čas, který by měl být věnován přímé péči o klienta.
Nejžádanější podporou byla i v tomto roce asistence pedagoga. Její doporučování je dlouhodobě na
vzestupu i kvůli nárůstu počtu dětí a žáků vzdělávaných v rámci hlavního vzdělávacího proudu.
Odborní pracovníci SPC realizovali také kariérové poradenství pro žáky odcházející ze základního
vzdělávání na střední školy, v souvislosti s tím upravovali klientům s vadou řeči podmínky pro
přijímací řízení. Dále probíhalo vyhodnocování a doporučování úprav podmínek ukončování
vzdělávání, především uzpůsobení k závěrečným a maturitním zkouškám.
Zákonní zástupci klientů vyhledávali služby kvůli posouzení školní zralosti, doporučení odkladu
povinné školní docházky, a také optimálního způsobu předškolního vzdělávání. Prováděna byla i
šetření v rámci profesní orientace u žáků odcházejících ze základního vzdělávání na střední školy,
případně také u žáků, kteří již některý obor ukončili a mínili pokračovat v jiném.
SPC realizovalo rovněž prvovyšetření z důvodu školní neúspěšnosti. O diagnostiku žádali zákonní
zástupci z vlastní vůle nebo na doporučení školy. Poradenská činnost pak byla cílena na nalezení
optimálního řešení školních obtíží, případně byli odesláni do péče dalších odborníků z oblasti školství
(jiné SPC, PPP) nebo zdravotnictví (diferenciální diagnostika a odborná pomoc lékařů).
SPC zabezpečovalo péči o klienty, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem podle § 42
školského zákona. Letos bylo vzdělávání zastřešeno některou ze škol zřízených dle § 16 odst. 9
školského zákona, o způsobu vzdělávání rozhodl krajský úřad. Ze strany SPC se jednalo zejména o
metodickou pomoc při vzdělávání a vyhodnocování naplňování IVP.
Centrum poskytovalo služby v oblasti individuální a skupinové péče při rozvoji grafomotoriky, řeči,
sluchové a zrakové percepce pouze v omezené míře, neboť upřednostňovalo činnosti, jejichž
termíny jsou specifikovány v legislativě a jsou závazné. Přesto byla realizována ve třídě zřízené dle §
16 odst. 9 školského zákona v MŠ E. Holuba jedna skupina stimulačního programu pro předškoláky
MAXÍK a další probíhala v prostorách SPC. V rámci rozvoje komunikačních dovedností pak byla
poskytována ambulantní individuální péče jednomu klientu centra s mentálním postižením
(dlouhodobým klientům centra) a devíti s vadami řeči.
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Pracovnice SPC metodicky pomáhaly školám při tvorbě IVP, poskytovaly pomoc při zavádění
podpůrných opatření do praxe. Zodpovídaly hojné dotazy, především týkající se školské legislativy,
výkaznictví, financování podpůrných opatření, rámcových vzdělávacích programů a jejich úprav,
realizace podpůrných opatření v praxi a mnoho dalších souvisejících se vzděláváním žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Speciální pedagožky – logopedky prováděly depistáže v prostředí MŠ. Tato služba byla ze strany
ředitelů MŠ velmi žádaná kvůli provedení preventivní diagnostiky a vytipování dětí, které nezbytně
potřebují péči odborníků.
Péči o žáky se souběžným postižením více vadami zajišťovalo centrum ve spolupráci s dalšími
školskými poradenskými zařízeními, s lékaři, klinickými psychology a logopedy.
Mezi standardní činnosti pracovníků centra patřilo předávání informací ze sociálně právní oblasti,
zapůjčování odborné literatury a didaktických pomůcek.
Se žádostí o realizaci dlouhodobé odborné praxe se na SPC obrátily 3 studentky vysokých škol, ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské Univerzity jsme zajistili jednodenní stáž pro studenty
speciální pedagogiky.
Ředitelé škol MSK, při nichž jsou zřízena SPC, spolu s vedoucími těchto center se několikrát ročně
setkávali na společných jednáních v Ostravě. Předávali si informace a zkušenosti, radili se při
problémech, snažili se najít vhodné postupy a řešení akceptovatelné všemi SPC. Na některých
setkáních byli přítomni i zástupci zřizovatele nebo také další pracovníci centra (psychologové,
sociální pracovnice).
Akce zajišťované SPC ve školním roce 2017/2018
Metodická schůzka s výchovnými poradci
V říjnu 2017 a v březnu 2018 se uskutečnily schůzky s výchovnými poradci a školními speciálními
pedagogy v prostorách naší školy. O setkání byl značný zájem, proto se obě uskutečnila ve dvou
termínech. Na jednáních byli účastníci kromě legislativy informováni o organizaci péče o klienty,
o možnostech spolupráce při zajišťování služeb dětem a žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, řešily se konkrétní otázky aktuální poradenské a školské praxe.
Metodické setkání pracovníků SPC v MSK
Dne 31. 5. 2018 se v prostorech tělocvičny školy na ulici Komenského uskutečnila v rámci projektu
KIPR metodická schůzka pracovníků speciálně pedagogických center z celého MSK. Pozvání k
lektorování přijala PhDr. Jana Zapletalová, která představila očekávané legislativní změny a
zodpovídala konkrétní dotazy účastníků. O akci byl ze strany SPC velký zájem, zúčastnilo se 89
odborných pracovníků center.
Přednášky pro rodiče
V rámci spolupráce se školami a na základě jejich požadavků se v jarním období uskutečnily 2
přednášky pro rodiče předškoláků. Byly zaměřené na školní zralost, přechod z předškolního do
základního vzdělávání a rozvoj komunikačních dovedností u dětí.
Projekty
„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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V letošním školním roce skončila udržitelnost projektu, presto však jsme pokračovali v aktivitě
Metodická schůzka pro výchovné poradce – Integrace bez legrace.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná (MAP)
Pracovnice SPC jsou zapojeny v projektu MAP Magistrátu města Karviné jako zástupci školských
poradenských zařízení jak v řídícím výboru, tak v pracovní skupině zaměřené na inkluzivní
vzdělávání (Inkluzivní vzdělávání včetně podpory talentu a nadání). Pravidelně se účastní setkání
řídícího výboru, spolupracují s dalšími pracovními skupinami a podílí se i na dalších aktivitách
projektu (zajištění vzdělávacích aktivit, účast na vzdělávání).
KIPR
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je zacílen na podporu kvalitních poradenských sužeb ve
školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze. Příjemcem dotace je
Národní ústav pro vzdělávání. Do projektu je zapojena jedna pracovnice SPC. V rámci aktivit se
účastnila pravidelných setkání krajských metodiků.
Rozvojový program MŠMT – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v
roce 2018
SPC má zájem o udržení vysokého standartu při použití diagnostických nástrojů, proto i v letošním
školním roce požádalo o finanční prostředky na dovybavení pracoviště. Žádali jsme o dotaci na
pořízení nástroje pro intervenci a diagnostiku Klokanův kufr a psychologického testu CAS2 a
proškolení v této metodě. Peněžní prostředky jsme obdrželi ve výši 43.400,- Kč, v podzimním období
následujícího školního roku budou prostředky použity v souladu s účelem dotace.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SPC
V důsledku ukončení dříve realizovaných projektů byla možnost vzdělávat se významně limitována
rozpočtovými možnostmi školy, proto odborné pracovnice zvyšovaly svou kvalifikaci i
sebevzděláváním v programech, kterých se zúčastnily jako samoplátci, případně byly realizovány
zdarma NÚV.
Účast pracovníků SPC na vzdělávacích aktivitách v roce 2017/2018
Název kurzu

Rozsah kurzu

Proškolení pracovníci

Spisová služba

3 hodiny

1

Vyhláška o spisové službě a
novela archivního zákona
v podmínkách školství
Registr smluv

6 hodiny

1

2 hodiny

1

Krajská digitální spisovna

4 hodiny

1

Konzultace spisové služby

3 hodiny

1
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Vedení spisové služby ve
školství
Informační systém datových
schránek
Diagnostika míry školní
připravenosti. Užívání
MaTeRS – Mapujícího testu
školní připravenosti
Doporučení pro vzdělávání
žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami –
metodické setkání
Baterie testů fonologických
schopností pro děti
předškolních a raného
školního věku

4 hodiny

1

3 hodiny

1

8 hodiny

2

6 hodin

1

5 hodin

1

WISC - III – Wechslerova
inteligenční škála pro děti
Sexuální výchova žáků
s mentálním postižením
Výcvik v práci s WISC – III
(Weschlerova inteligenční
škála pro děti)
Proškolení ke standardizaci
testu – Woodcock Johnson
test
Specializační studium:
logoped ve školství
Případová konference
sociálních pracovníků PPP a
SPC
Diagnostika schopností a
dovedností v oblasti čtení a
psaní
Diagnostika školní
připravenosti
Kompletní krizová
intervence

8 hodin

1

8 hodin

1

8 hodin

2

6 hodin

1

100 hodin

2

5 hodin

1

6 hodin

1

6 hodin

1

150 hodin

2

SPC a profesní sdružení
Odborné pracovnice centra dlouhodobě působí v několika profesních sdruženích. 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.

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý
stupeň mentálního postižení. Vzděláváni jsou zde také žáci se souběžným postižením více vadami mentální postižení v komorbiditě se sluchovým postižením, tělesným postižením, vadou řeči, s PAS.
Mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
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Obory vzdělání podle Klasifik ace k menových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy
Kód
oboru
79-01B/01
79-01C/01
78-62C/02
78-62C/01

Popis
oboru
Základní
škola
speciální

Forma
vzdělávání

Základní
škola
Praktická
škola
dvouletá
Praktická
škola
jednoletá

Vyučovací
jazyk

Délka
vzdělávání

Povolený
počet žáků

Dobíhající
obor

Denní

český

10 r. 0 měs.

64

ne

Denní

český

9 r. 0 měs.

170

ne

Denní

český

2 r. 0 měs.

24

ne

Denní

český

1 r. 0 měs.

12

ne

Vzdělávací programy školy
Třídy

Mateřská škola

Školní vzdělávací program (ŠVP)

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)

Základní škola

ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ – dle RVP ZV – LMP
(pracoviště ul. Komenského 614/2, ul. Vydmuchov 1835/10)
příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV
č. j. 32 405/2004-22 (pracoviště ul. Komenského 614/2)
příloha č. 3 ŠVP Školní družiny

Základní škola speciální

ŠVP „Škola – místo porozumění“ dle RVP ZŠS – Díl I, Díl II
(pracoviště ul. Komenského 614/2, ul. Vydmuchov 1835/10)
Příloha ŠVP ZŠS – „Duhová dílna“

Střední škola
Praktická škola dvouletá

ŠVP „Učíme se pro život“ dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 2
kód oboru 78-62-C/02
(pracoviště ul. Vydmuchov 1835/10)

Praktická škola jednoletá

ŠVP „Tvořivá dílna“
dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 1
kód oboru 78-62-C/01
(pracoviště ul. Komenského 614/2 a Vydmuchov 1835/10)
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Počet tříd a žáků na škole k 30. 9. 2017
ul. Komenského 614/2
předškolní vzdělávání

základní vzdělávání

střední vzdělávání

Počet tříd

Počet žáků

přípravná třída ZŠ

0

0

třídy pro žáky s PAS

3

15

ZŠ speciální

2

18

ZŠ

10

92

praktická škola jednoletá

1

6

16

131
Počet žáků

celkem

Počet tříd

ul. Vydmuchov 1835/10
základní vzdělávání

střední vzdělávání

ZŠ speciální

1

5

základní škola

3

28

praktická škola dvouletá

2

22

praktická škola jednoletá

1

6

7

61

Počet tříd

Počet žáků

celkem
školy při zdrav. zařízení Havířov, Karviná
předškolní vzdělávání

mateřská škola

2

17

základní vzdělávání

základní škola

2

23

4

40

celkem
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace

celkem 27 tříd

232 žáků

Ve školním roce 2017/2018 bylo zřízeno celkem 27 tříd, a to na čtyřech pracovištích. V těchto třídách
bylo zapsáno celkem 232 žáků.

A. Přípravná třída základní školy
Přípravná třída nebyla ve školním roce 2017/2018 otevřena.
B. Základní škola
Škola je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona jako škola pro žáky s mentálním postižením. Jsou
zde přijímáni žáci s různým stupněm mentální retardace, případně se souběhem dalších postižení. K
přijetí ke vzdělávání je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonného
zástupce. V základní škole se vzdělávají žáci nejen s lehkým mentálním postižením, ale také ti, kteří
mají přidružené další zdravotní obtíže. Velmi často jde o žáky s tělesnými či smyslovými vadami,
poruchami chování, vadami řeči či PAS. Edukační proces je zaměřen na rozvíjení a kultivaci
osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků
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potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. 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. Využívají místní
nabídky učebních oborů „E“, „C“, někteří odcházejí i do „H“ oborů.

Kooperace asistentky pedagoga a žákyně
C. Základní škola speciální
Ve školním roce 2017/2018 byly zřízeny 4 třídy pro žáky se středním a těžkým zdravotním
postižením a 3 třídy pro žáky s autismem. Ve všech třídách je zřízena funkce asistenta pedagoga na
základě doporučení příslušných školských poradenských zařízení. Výchovně vzdělávací činnost je
operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu
žáků, jsou zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie
se uskutečňuje v multisenzoriálních učebnách snoezelen. Formou projektového vyučování se žáci
setkávají se ostatními spolužáky, zapojují se do společných pracovních aktivit v odborné učebně
dílen, a tím se začleňují do širšího školního prostředí. 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.
Statečná srdce
Dne 8. června 2018 se konal 21. ročník sportovního mítinku „Statečná srdce“. Akce se zúčastnili
děti a žáci s těžším stupněm mentálního, tělesného a smyslového postižení nebo autismem, a to z
mateřských, základních a středních škol v Karviné. Součástí akce v areálu školy byla hippoterapie a
canisterapie s aktivním zapojení dětí. Sportovní disciplíny byly inspirovány úspěchy slavných
českých sportovců. “Závodníci” házeli oštěpem, zdolávali slalom v kánoích, stříleli branky, házeli na
koš, skákali do dálky a v rámci hippoterapie se povozili na koni. Přínosem sportovního mítinku je
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začleňování handicapovaných dětí a mládeže do života města, umožnit jim vlastní prožitek ze
závodění, setkat se s jinými vrstevníky a zažít radost ze sportovního úspěchu.
Aktivity speciálně pedagogické péče:
Canisterapie, hippoterapie
Canisterapie
Tato terapie pomáhá v navazování kontaktů mezi obtížně komunikujícími dětmi s poruchou
autistického spektra. Je využívána jako forma 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.
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.
I děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáží za psem 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.
Oblíbenou činností našich žáků je vodění asistenčního pejska na vodítku, udílení povelů a následné
odměňování pamlsky. Skutečný kontakt s asistenčními pejsky zažívají imobilní žáci při metodě
polohování. Děti reagují na rytmus dechu psa a při jejich blízkém kontaktu se psem se jim upravuje
dýchání a dochází k uvolnění spazmů.

Hippoterapie
Škola několikrát ročně organizuje dny hippoterapie pro žáky s těžkým zdravotním postižením. Je
navázán kontakt s firmou, která splňuje všechny náročné požadavky na realizaci této činnosti.
Hippoterapie 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 jízdy na koni přispívá zejména u dětí s autismem
k navazování kontaktu se zvířaty a zlepšování adaptace na měnící se sociální podmínky. Do
hippoterapie nejsou začleněny děti, které mají alergie na srst koně.

D. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS)
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. Výchovně vzdělávací činnost
zajišťuje v každé třídě speciální pedagog s podporou asistentky pedagoga. Asistentka pedagoga se
zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým
postižením, včetně náhradní komunikace, vykonává i přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP
v souladu se stanoveným rozvrhem. Žáci jsou 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

- 24 -

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

všemi částmi výuky. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem jsou pro žáky vypracovány
individuální vzdělávací plány. Učitelé se zaměřili na organizování mimotřídních aktivit, které směřují
k upevňování dovedností a návyků běžného života.
Pro moderní výuku žáků s PAS byla jedna učebna vybavena interaktivní tabulí z Nadace Charta.

Karneval ve třídách pro žáky s PAS

E. Žáci se souběžným postižením více vadami
Nejpočetnější kombinaci postižení tvoří souběh mentálního postižení s PAS, tělesným postižením,
případně sluchovém postižením. 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 konzultantem 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 jako forma podpůrného opatření obsahuje informaci o organizaci výuky a
konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné m etody 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.
I nadále se zvyšuje počet dětí se sluchovým postižením, které jsou vzdělávány v českém znakovém
jazyce. Škola má dostatek učitelů a asistentů pedagogů, kteří absolvovali kurzy znakového jazyka na
různých úrovních. V péči o žáky se sluchovým postižením odborně i metodicky poskytuje podporu
Speciálně pedagogické centrum, Spartakovců 1153, Ostrava.
Škola se opět zapojila do
celorepublikové akce „Týden komunikace v tichu“.
Žáci s více vadami pro své postižení mívají omezenější možnosti zapojení se do různých projektů
v rámci základního vzdělání.
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Souběh postižení u žáků s mentálním postižením:
- vady řeči
- sluchové postižení
- zrakové postižení
- tělesné postižení
- porucha autistického spektra (PAS)
Spolupráce školy s SPC Moravskoslezského kraje při vzdělávání žáků s více vadami
SPC se zaměřením

Místo poskytování poradenských služeb

Mentální postižení

Karviná – Nové Město, Komenského 614/2
Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 98

Vady řeči

Karviná – Nové Město, Komenského 614/2

Autismus (PAS)

Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a

Tělesné postižení

Frýdek – Místek, Hálkova 927

Sluchové postižení

Ostrava – Poruba, Spartakovců 1153

F. Škola při zdravotnickém zařízení
Další 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 na dětském 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 v různých
dnech různé.
Průměrná doba hospitalizace se pohybuje mezi 3 - 4 dny.
Ve školním roce 2017/2018 nebyla na kmenovou ZŠ zaslána zpráva o průběhu vzdělávání v ZŠ při
nemocnici, neboť žádné dítě nebylo hospitalizováno déle než 10 pracovních dní.

Základní škola
Hospitalizované děti, které jsou vzdělávány v kmenových 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 od 8,00 do
11, 30 hod., tj. 4 vyučovací hodiny denně. Zátěž výuky se odvíjí od zdravotního stavu dítěte. Míru
zatížení každému žáku schválí jeho ošetřující lékař. Učitelé poskytují vzdělání také žákům střední
školy (plnící povinnou školní docházku ve víceletých gymnáziích). Také ostatním žákům SŠ
poskytují individuální konzultace a nabízí jim podporu při jejich samostudiu a umožňují jim přístup
k literatuře.
Hlavním cílem činnosti školy při nemocnici je zabezpečení kontinuity výchovy a vzdělávání žáka i po
dobu jeho hospitalizace. V souvislosti s tímto je velmi důležité předcházet citové deprivaci a jiným
negativním dopadům nemoci na psychiku dítěte. Výukové plány jsou proto sestavovány tak, aby
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respektovaly vzdělávací program kmenové školy žáka i jeho aktuální zdravotní a psyc hický stav.
Forma vyučování je podle situace volena jako individuální nebo skupinová. Při výuce je kladen
důraz na vytváření mezipředmětových vztahů a především na zabezpečení kontinuity výchovy a
vzdělávání - navazují na učivo své kmenové školy. Pozornost byla věnována především žákům, kteří
z důvodu opakovaných hospitalizací a domácí léčby zaostávají v učivu, a také těm, kteří se
připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Klasifikace je přizpůsobena zdravotnímu stavu
a individualitě žáků.
Mezi stálé úkoly ve vzdělávání hospitalizovaných dětí náleží rozvoj čtenářské gramotnosti. I děti,
které nejsou pro svůj akutní zdravotní stav zařazeny do vzdělávání, většinou požádají o zapůjčení
knih z dětské knihovny.
O problematiku finanční gramotnosti se hodně zajímali žáci zejména z víceletých gymnázií. V této
oblasti byly vhodně využívány různé výukové programy.
Projektové vyučování na ZŠ bylo zaměřeno zejména na téma zdraví, zdravý životní styl a
poskytování první pomoci. Společně se zdravotnickým personálem byly dívky poučeny o
samovyšetřování a prevenci karcinomu prsu.
Akce
Na dětské oddělení pravidelně dochází „Zdravotní klauni“, kteří svou veselou náladou navozují
přátelskou atmosféru u dětských pacientů. Zpestřením bývá beseda s pracovníkem Zoologické
zahrady v Ostravě a myslivcem z Petřvaldu. Pravidelně probíhá beseda nad knihou s knihovnicí
z Městské knihovny v Havířově. Žáci se seznamují s interaktivními knihami, čtečkami a věnují se
práci se zaměřením na bezpečný internet. Na Den dětí opět přišly pracovnice Těšínského muzea a
netradičním vyprávěním seznamovaly děti se zajímavými událostmi z regionu.
Členové Záchranného hasičského sboru v Havířově pravidelně navštěvují dětské oddělení.
Také žáci ze ZUŠ v Petřvaldě nezapomínají na své nemocné kamarády. Divadelní společnost
„Vodníci“ z jižních Čech vždy vyloudí úsměv na tváři hospitalizovaných dětí. Klub seniorů z Havířova
vyrábí vkusné hadrové panenky, které si nemocní pacienti odnášejí na památku domů. Miniteátro
Jiřího Tibitanzla vždy potěší a zpestří pobyt v nemocnici. O dopravní výchovu a bezpečnost na
silnicích se starají příslušníci Městské policie z Havířova. Velkou pozornost věnují ochraně člověka
za mimořádných událostí. V letošním roce se městská policie zaměřila na sebeobranu. Jedním
z preventivních témat bylo „Jak bezpečně do školy“.
Projektová aktivita
V měsíci prosinci byl realizován projekt „Vánoce u nás a ve světě“. Cílem aktivity se zaměřením na
ucelený pohled na Vánoce bylo vytvořit příjemné prostředí, posílit kladné citové vazby k ostatním,
naučit žáky samostatně vyjadřovat myšlenky, pocity, přání i obavy a rozvíjet osobnostní vlastnosti.
Důraz byl kladen i na pracovní návyky, mezilidské vztahy a pomoc druhým. Do projektu byly
zapojeny na všechny hospitalizované děti, zdravotníci a rodiče, kteří děti doprovázeli.
Žáci školy byli dle svého zdravotního stavu zapojeni do sportovních aktivit. Byl uspořádán – vánoční
šachový turnaj. Dále žáci soutěžili v deskových hrách – kulečník, fotbal, hokej. V rámci projektu byly
žákům předány ceny ve formě diplomů. Žáci obdrželi omalovánky, pexesa, nálepky, prstýnky, ozdoby
z korálků a přívěsky na klíče.
Mezi velmi atraktivní akci, která získala velkou podporu žáků, byla – vánoční křížovkářská soutěž
zaměřená na cizí jazyky. Žáci využívali znalosti, dovednosti z výuky cizích jazyků a prohloubili si slovní
zásobu a komunikační dovednosti.
V rámci spolupráce se SŠTO, Havířov – Šumbark, byla jednou z aktivit návštěva žáků z učebního
oboru „Kominík“. Kominíci přišli dětem popřát zdraví, štěstí a samé radosti do nového roku 2018.
Rovněž žáky seznámili s prací kominíků, s učebním oborem, který se studuje na SŠTO a vysvětlili,
proč kominíci nosí štěstí. Aktivita byla zaměřena na svět práce. Projektový tým zařadil pro žáky
výtvarnou aktivitu „Kominík nosí štěstí“. Žáci školy po návštěvě kominíčků z SŠTO kreslili své zážitky
z aktivity.
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Práce žáků ve výuce

Třídy MŠ na dětském oddělení
Výchova a vzdělávání v mateřské škole na dětském oddělení se uskutečňovala v souladu se školním
vzdělávacím programem „Otevřená školka“. Pedagogická činnost probíhala v hernách, kde
uspořádání nábytku, využívání hraček a pomůcek odpovídá potřebám dětí různých věkových skupin.
Při nákupu nových pomůcek a hraček bylo dbáno na bezpečnost a hygienu. Vzhledem
ke zdravotnímu stavu dětí se využívaly činnosti klidnějšího charakteru, zejména herní, výtvarné
a pracovní, které mají zároveň terapeutický účinek. Do vzdělávání byly zařazeny i děti s klidovým
režimem u lůžka na pokoji, popř. i na jednotce intenzívní péče, kde působení učitelky MŠ
má psychoterapeutický význam. I když byla ve většině případů hospitalizace dětí krátkodobá,
všechny byly po dohodě s ošetřujícím lékařem zařazeny do vzdělávání.
Nabídka aktivit hospitalizovaných dětí MŠ byla zaměřena na všestranný rozvoj:
- Herní činnosti (spontánní i řízené)
- Dostatek podnětů a didaktických pomůcek
- Činnosti přispívající k péči o životní prostředí (ekohry)
- Besedy s odborníky, kteří poučili děti o nebezpečných situacích
- Práce s literárními texty, encyklopedie
- Poslech pohádek a příběhů
- Praktické pokusy
- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí
- Dramatické činnosti
- Řešení problémových situací
- Artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry
- Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
- Grafomotorická cvičení
- Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, sebeobsluhu v oblasti osobní hygieny
a stolování
- Činnosti směřující k upevnění pravidel společenského chování
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Akce:
- Tvoření z podzimních listů, z papíru, z kaštanů a jiných přírodnin
- Rozvoj smyslového vnímání – chuť, hmat, čich (poznávání ovoce a zeleniny)
- Experimenty s přírodninami
- Mikulášská besídka
- Výroba dárečků a vánočních ozdob
- Zhotovení srdíček a dárků k Valentýnu
- Výroba karnevalových masek
- Výroba dárečků a přání k MDŽ
- Výstavka knih s ilustracemi Heleny Zmatlíkové
- Velikonoční tvoření
- Apríloviny – porozumění žertům

Tvoření z přírodnin

Prezentace výrobků na veřejnosti:
- Den Země - Tvoření z plastových lahví
- Pokusy s vodou – Co plave a co ne, Nafukovací balón
- Den dětí – den plný her, soutěží a zábavy
- Košík plný vědomostí – vědomostní soutěž o přírodě, zvířatech a lidech
- Návštěva žáků ZŠ v nemocnici – příprava předškoláků na školu před a po zápisu k povinné
školní docházce
Spolupráce s jinými subjekty:
- Zdravotnický personál
- Městská policie v Havířově
- Hasičský záchranný sbor
- Zdravotní klauni
- Klauni z Balónkova
- ZOO v Ostravě
- Myslivec z Mysliveckého sdružení Petřvald
- Spolupráce s rodiči – rozhovory, doporučení, drobné opravy hraček, věcné dary v podobě
hraček a společenských her
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Městská policie

Hasiči

Pracovník ZOO

Akce s rodiči:
- Dílničky pro šikovné ručičky – Vzpomínáme na prázdniny – tvoření z PET víček a barev na
sklo, výroba papírových větrných mlýnů.
- Turnaj ve společenské hře „Člověče, nedej se“
- Ukázka skládání z ORIGAMI – albatros
- Tatínku, maminko, obkresli si mě – poznávání svého těla.
- Tvoříme z dýní – zdobení dýní dle své fantazie – výstavka na sesterně, JIP.
- Výtvarné hry s barvami – dokreslované koláže.
- Mezinárodní Den rodiny – tvořivé a hrové dopoledne.
- Mezinárodní Den dětí – soutěže, plnění úkolů, kreativní tvoření.
- Zdravotní klauni – přinášeli dětem radost v dopoledních hodinách.
Osvědčené projekty dlouhodobého charakteru
Celé Česko čte dětem
V nemocničním prostředí má nepostradatelné místo také kniha. Děti si ji také často přináší z
domova. V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" se děti učí zacházet s knihou, rozvíjí si slovní
projev, jsou podněcovány k výtvarnému projevu. Kniha se často osvědčila při uklidnění dítěte,
navození příjemné atmosféry - zejména před lékařským zákrokem, po odchodu rodičů domů.
Výtvarné arteterapeutické činnosti
U hospitalizovaných dětí jsou arteterapeutické činnosti stále nejoblíbenější, a to zejména pro
možnost aktivní relaxace, zklidnění a rozvoj tvořivosti během pobytu v nemocnic i. Jejich hlavní
předností je, že je možné s dětmi pracovat nejen v herně, ale i přímo na lůžku, vždy s ohledem na
jejich aktuální zdravotní stav. Velký význam má pro děti hodnocení jejich práce, pochvala a
povzbuzení k další činnosti. Herny jsou vždy vyzdobeny pracemi dětí dle aktuálních svátků, výročí.
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.
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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.
Činnosti školní družiny byly přizpůsobeny I významným výročím či událostem roku:
- Den horníků
- Mezinárodní den zvířat
- Mezinárodní den stromů
- Mezinárodní den pozdravů
- Den Země
- Den matek
- Mezinárodní den rodiny
- Světový den hygieny rukou
- Světový den vody
- Světový den zdraví
- Evropský den slunce
- Evropský den parků
- Mezinárodní den ztracených dětí
- Světový den bez tabáků
- Světový den životního prostředí
- Dny Karviné
- Světový den dárců krve
- Den otců

Medaile pro zdravotnický personál
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Přehled počtu dětí a žáků ve školách při zdravotnickém zařízení NsP Karviná a NsP Havířov

Počty žáků v ZŠ
Pracoviště

Počet žáků

NsP HAVÍŘOV

797

NsP KARVINÁ

523

CELKEM

1320

Počty dětí v MŠ
Pracoviště

Počet dětí

NsP HAVÍŘOV

496

NsP KARVINÁ

360

CELKEM

856

Počty žáků v ŠD
Pracoviště

Počet žáků

NsP HAVÍŘOV

771

NsP KARVINÁ

559

CELKEM

1330
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G. 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

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.
Charakteristika oboru
Praktická škola dvouletá – kód oboru 78-62-C/02 je obor určený žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole, 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.
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.
Praktické vyučování se realizuje ve spolupráci s TESCO Karviná. Zde je 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.
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Praktická škola jednoletá
Praktická škola jednoletá – kód oboru 78-62-C/01. Obor je zaměřen na přípravu pro jednoduché
pracovní činnosti v domácnosti.
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.
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
e) sportovní činnosti - sportovní aktivity v tělocvičně, na hřišti a v přírodě
Hlavním problémem při vzdělávání žáků střední školy je skutečnost, že obor Praktická škola
jednoletá a Praktická škola dvouletá nemá zpracovány žádné učebnice a v současné době nejsou
připravovány. Vyučující jsou proto nuceni tvořit pracovní listy téměř pro každou hodinu. Využívají
vhodné texty z časopisů, encyklopedií či internetu. Nezbytnou podmínkou pro dosažení dobrých
studijních výsledků je 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 respektu k jiným
- 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, přípravy pokrmů, rodinné a
zdravotní výchovy
- 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
V letošním školním roce probíhaly na škole vzdělávací exkurze, realizovaly se prožitkové semináře
prevence rizikového chování. Zvýšená pozornost byla věnována čtenářským a literárním činnostem,
které vedou k získávání kladného vztahu k českému jazyku a literatuře.
Kulturní, společenské i sportovní činnosti byly i letos nedílnou součástí výuky, navazovaly na ně, a
tak probíranou látku obohacovaly a celkově přispívaly k rozvoji žáků s mentálním postižením.
Hlavním záměrem bylo spojit výchovné působení školy s mimoškolními aktivitami při rozvíjení
klíčových kompetencí. Pedagogové SŠ se pravidelně scházeli a kontrolovali si plnění tematických
plánů, hledali nejvhodnější metodické postupy a vyměňovali si zkušenosti. Společným zájmem
všech učitelů SŠ bylo vytvářet kvalitní školní klima, ve kterém se žáci cítili bezpečně. Velká
pozornost byla věnována prevenci úrazů při všech pracovních činnostech.
Výuka podle ŠVP umožňovala zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a
realizaci projektů. Velký důraz byl kladen na provázání 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 nejintenzívněji realizovala všechna průřezová témata. 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.
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Den otevřených dveří ve střední škole
Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče organizují obě pracoviště, kde jsou třídy
zřízeny, a stává se tradiční akcí střední školy. Připravují se na něj i samotní žáci SŠ, neboť se s
učiteli podílí na realizaci programu, tvorbě prezentace a chystají občerstvení. Rodiče a další
návštěvníci tak mohli nahlédnout přímo pod pokličku chystaných pokrmů, ochutnat nebo si odnést
některý z výrobků žáků, které byly zhotoveny v hodinách ručních prací nebo výtvarné výchově.
Velkým přínosem bylo, že žáci sami představovali spolužákům a veřejnosti svou školu, seznamovali
je se svými aktivitami a komentovali videoprezentaci.
Spolupráce s rodiči, se zákonnými zástupci
Část žáků pochází ze sociálně znevýhodněných rodin, proto byla spolupráci s rodinami věnována
zvýšená pozornost. Atraktivními akcemi pro žáky i jejich rodiče jsme se snažili získat jejich důvěru.
Na vzájemných společných 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. Aktuální informace z dění školy nalézali rodiče na webových stránkách školy. Rodiče se
prostřednictvím svého zástupce podíleli na aktivitách a činnosti školské rady. Spolupráce s rodinou
se dále uskutečňovala formou netradičních třídních schůzek, workshopy s rodiči.
Další významnou skutečností ve spolupráci s rodinami našich žáků SŠ je existence spolku TANDEM
DUHA, který při škole působí. Na všech mimoškolních akcích se setkávají žáci, rodiče a
pedagogové. Mezi nejúspěšnější společné akce škola – spolek TANDEM DUHA patří kurz
společenského chování a tance.
Realizované projektové vyučování motivovalo žáky oboru praktická škola jednoletá a praktická škola
dvouletá k potřebě pracovat a vytvářet si vztah k manuální práci. Tyto aktivity se vždy setkávají s
příznivým ohlasem rodičů. Cílem projektové výuky je, aby do vyučování vstoupil skutečný svět a
zároveň se neformálním způsobem posiloval vztah učitele a žáka.

Dlabání dýně v Praktické škole jednoleté

- 35 -

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

3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Zařazení zaměstnanců

Stupeň řízení
0. 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
I. stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí práci podřízených zaměstnanců
II. stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení
III. stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec,
který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení
IV. stupeň řízení
Vedoucí zaměstnanec – statutární orgán

Školník-údržbář

Finanční referent
Vedoucí vychovatel ŠD
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 jejích 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

Finanční referent

Vedoucí SPC

1. st. řízení

1. st. řízení

2. st. řízení
ul.Vydmuchov

Vvychovatelka

Učitelé SŠ

Učitelé 1. a 2. st.
ZŠ a ZŠS

Správní
zaměstnanci

Personalistka
Referentka
majetkové správy

ŠD

školník, uklízečky

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

Organizační struktura příspěvkové organizace k 31. 8. 2018

Učitelé 1. a 2.
st.ZŠ a ZŠS ,

Školník vedoucí
provoz. zam.

Vedoucí
vychovatel ŠD

školy při zdrav.zař.

0. st.řízení

1. st.řízení

Spec. pedagogové
Psychologové
Sociální
pracovnice

Vychovatelky
Asistent pedagoga

Uklízečky

ŠD

Personální obsazení školy k 31. 8. 2018

Fyzické
osoby

Přepočtené
osoby

Učitelka MŠ

2

1,75

Učitel/ka ZŠ

29

29

Učitel/ka SŠ

5

4,29

Vychovatel/ka ŠD a ŠK

5

3,93

Asistent pedagoga

24

23,25

65

62,22

Hlavní účetní

1

1,00

Personalistka

1

1,00

Referentka majetkové
správy

1

0,80

Školník

2

1,75

Uklízečka

7

5,05

12

9,60

77

71,80

Speciální pedagog

5

4,40

Logoped

3

3,00

Psycholog

3

3,00

11

10,40

Sociální pracovnice

1

1,00

Administrativní prac.

1

1,00

Celkem počet zaměstnanců SPC

13

12,40

Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

90

84,22

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

Pedagogičtí pracovníci SPC celkem
Nepedagogičtí
pracovníci
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Funkce a počet pedagogických pracovníků na MŠ, ZŠ, SŠ a SPC šk. rok 2017/2018

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

25

24,09

Učitel/SŠ

5

4,29

2

1,91

2

1,75

3

2,43

2

1,50

5

4,40

3

3,00

3

3,00

0

0

24

23,25

77

72,62

Pracovní zařazení, funkce

Učitelka ZŠ při zdravotnickém
zařízení
Učitelka MŠ při zdravotnickém
zařízení
Vychovatel/ka ŠD a ŠK
Vychovatelka ŠD při zdravotnickém
zařízení
Speciální pedagog v SPC
psychoped
Speciální pedagog v SPC
logoped
Psycholog v SPC
Asistent/ka pedagoga pro žáky se
sociálním znevýhodněním
Asistentka pedagoga pro žáky se
zdravotním postižením
Pedagogičtí pracovníci celkem

4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
A. Základní škola
Termín zápisu pro školní rok 2018/2019 do prvního ročníku základního vzdělávání se konal 25. 4.
2018 v sídle školy na pracovišti Komenského 614/2 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.
Žáci přijati do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019
Přijetí do I. Ročníku pro rok 2018/2019

Z toho

s odkladem školní
docházky
s dodatečným
odkladem školní
docházky
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Ve školním roce 2017/2018 byli do základní školy přijímáni noví žáci na základě:
- Doporučení školského poradenského zařízení,
- písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
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
školského zákona.

Přeřazení do ročníku
I.
II.
III.
IV
V.
VI.
VII
VIII.
IX.
Celkem žáků

do základní školy zřízené dle § 16 odst. 9

Počet žáků
3
5
6
4
4
2
0
0
2
26

Ve školním roce 2017/2018 bylo z hlavního vzdělávacího proudu nově vřazeno 26 žáků s
mentálním postižením.
Počty žáků ZŠ, ZŠ speciální
(nejsou uváděny počty hospitalizovaných žáků v NsP)
Pracoviště Komenského 614/2
Základní škola,
Základní škola speciální

k 30. 6. 2018

I. A

9

I. C

4

II. A

12

III. A

13

IV.

10

V. A

8

V. B

8

VI. A

11

VI. C

6

VII. A

10

VII. C

4

VIII. A

11

VIII. C

10

IX. A

7

IX. C

10

celkem

133
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Pracoviště Vydmuchov 1835/10
Základní škola,
Základní škola speciální

k 30. 6. 2018

III. D

7

V. E

5

VI. D

9

IX. D

12

celkem

33

Škola poskytuje také vzdělávání žákům s hlubokým mentálním postižením dle § 42 školského
zákona, kteří jsou uživateli služeb Benjamínu, Havířov, příspěvková organizace.

B. Praktická škola dvouletá
Přijímací řízení 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

26. 4. 2018
31. 5. 2018

Počet přijatých uchazečů
6
1

Celkem přijatých uchazečů

7

C. Praktická škola jednoletá
Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté – kód oboru 78- 62-C/01
Přijímací řízení
1. kolo
2. kolo
3. kolo

Termín
26. 4. 2018
31. 5. 2018
26. 6. 2018

Celkem přijatých uchazečů

Počet přijatých uchazečů
1
1
1
3
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Kritéria přijímacího řízení
Splnění povinné školní docházky.
Uchazeč bude přijat na základě skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy.
Uchazeč odevzdá do 1. 3. 2018 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.

5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
STANOVENÝMI ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY

PODLE

CÍLŮ

5.1 Comenia Script

2. stupeň základní školy
Písmu Comenia Script se věnuje i nadále pozornost. Někteří žáci i nadále píší do sešitů s
pomocnými linkami. Záznamy bez pomocné 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 je obohacen o individuální tendence každého žáka, který si písmo
přizpůsobí.
Mnozí žáci si již vytvořili v psaném projevu svůj osobitý styl. Na základě diagnostických prověrek
učitelka zjišťuje, zda žáci chybují v psaní diakritických znamének, písmo je čitelnější.
Písmo Comenia Script bylo oficiálně uznáno MŠMT jako alternativní psací písmo. I leváci mají
možnost psát nevázaným písmem a tahy si přizpůsobovat svému psaní.
Zkušenosti s realizací písma Comenia Script u žáků:
1) Žáci lépe rozumí textu, neboť písmo Comenia Script je jednodušší a neodvádí jejich pozornost od
obsahu.
2) 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
Dlouhodobě probíhá spolupráce s oddělením grafických analýz Kriminalistického ústavu Praha,
kterému jsou 2 x ročně pravidelně zasílány zkušební vzorky písma našich žáků.
5.2 Školní vzdělávací program (ŠVP)
Žáci základní školy s lehkým mentálním postižením jsou vzdělávání dle ŠVP, který je zpracován
v souladu s minimálními očekávanými výstupy RVP ZV. Pracovní název ŠVP zůstává zachován
„S mojí školou mě baví svět“.
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.
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Charakteristika školního vzdělávacího programu
ŠVP je sestaven na základě hodnocení dlouhodobých výsledků výchovně vzdělávací činnosti na
škole. 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 další období 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).
Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím:
 webových stránek školy,
 třídních schůzek,
 záznamů v žákovských knížkách,
 ostatních sdělení, pozvánek, nástěnek školy.
V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I se pořádala tzv. tematická setkávání s rodiči. Byli zváni
lektoři ze speciálně pedagogického centra, knihoven a další odborníci z oblasti pedagogických věd.
V průběhu školního roku se pedagogové setkávali s rodiči a zákonnými zástupci na třídních
schůzkách. Zde se rodiče seznamovali s prospěchem a chováním svých dětí, jednotlivými
výukovými i výchovnými problémy 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,
 s realizací písma Comenia Script
 s realizací Individuálního výchovného plánu,
 s působením školské rady,
 se školní preventivní strategií, minimálním preventivním programem, programem proti
šikanování, s fungováním školního poradenského pracoviště a jeho aktivitách,
 s konzultačními hodinami školního metodika prevence, výchovného poradce
 s existencí schránky důvěry pro žáky,
 s formami další možné spolupráce, např. forma neformálních setkání, účast rodičů na 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,
 plánech akcí pořádaných školou a projektovém vyučování,
 činnosti zájmového vzdělávání,
 výsledcích a průběhu vzdělávání žáků v rámci ŠVP,
 prevenci proti šikaně a výskytu rizikových projevů chování,
 práci školní metodičky prevence a výchovné poradkyně,
 profesní orientaci vycházejících žáků, jejich uplatnění na trhu práce,
 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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5.3 Studijní výsledky žáků a výchovná opatření
Základní škola, základní škola speciální (nejsou zahrnuti žáci ze škol při NsP)
Žáci s

Prospěli

Neprospěli

počet žáků počet žáků
Nehodnoceni s 2. st.
s 3. st.

Třída

Počet žáků
celkem

I. A

9/9

6

5

3

3

0

1

0

0

0

0

0

0

I. C

4/4

2

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

II. A

13/11

3

4

6

5

2

0

2

2

0

0

1

0

III. A

13/12

6

4

3

5

3

2

1

1

0

0

0

0

III. D

9/10

7

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. A

10/10

3

3

6

6

0

0

1

1

0

0

0

0

V. A

8/7

2

3

5

3

1

1

0

0

0

0

0

0

V. B

8/8

3

3

5

5

0

0

0

0

1

1

1

1

V. E

5/6

0

1

5

3

0

1

0

0

0

0

0

0

VI. A

12/11

4

2

7

11

1

0

0

0

2

0

0

1

VI. C

6/6

2

2

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. D

9/11

2

2

7

9

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. A

9/10

1

3

8

7

0

0

0

0

1

1

0

0

VII. C

4/4

0

2

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. A

8/9

0

1

7

6

0

0

1

1

2

3

0

0

VIII. C

9/9

2

0

7

8

0

0

0

1

0

0

0

0

IX. A

7/6

0

0

7

5

0

0

0

1

0

0

0

0

IX. C

10/10

0

0

8

8

0

0

2

2

0

0

0

0

IX. D

12/11

2

1

10

10

0

0

0

0

0

0

1

0

166/165

45

42

107

108

7

6

7

9

6

5

3

2

Celkem

význam.
z chování
z chování
II.
II.
II.
II.
II.
I. pol.
I. pol.
I. pol.
I. pol. II. pol. I. pol.
I. pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
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3. stupeň z chování obdrželi žáci zejména za neomluvenou absenci (dle školního řádu).
Uvolnění z tělesné výchovy
V průběhu školního roku ředitelka školy v souladu s § 50 odst. 2 školského zákona uvolnila na
žádost rodičů nebo zákonných zástupců žáky z předmětu tělesná výchova. Žádost byla doložena
doporučením praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborným lékařem.

Střední škola

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

počet žáků
s 3. st.
z chování

počet žáků
s 2. st.
z chování

nehodnoceni

neprospěli

prospěli

prospěli s
vyznamenáním

I./II. pol.

celkem

počet žáků

třída

Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

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

I. A PrŠ 1

6/4

1

1

3

2

2

1

0

0

0

0

0

0

I. B PrŠ 1

6/5

0

0

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

I. PrŠ 2

12/12

3

4

9

7

0

1

0

0

0

0

0

1

II. PrŠ 2

10/10

4

3

6

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Celkem

34/31

8

8

24

20

2

3

0

0

0

0

0

1

Tři žákyně ukončily vzdělávání na střední škole před vykonáním závěrečných zkoušek.
Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2017/2018


Praktická škola jednoletá

Závěrečné zkoušky
Hodnocení
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Počet žáků
1
0
0
1
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Teoretická
zkouška

Předmět

Rodinná
výchova

Praktická
zkouška

Část

Práce v
domácnosti

Obor

78-62C/01

78-62C/01

Počet

Úroveň/
forma

Úspěšně vykonalo

Prům.
prospěch

přihlášených

konajících
zkoušku

DT

PP

ÚZ

teoretická
zkouška

1

1

--

--

1

2

praktická
zkouška

1

1

--

--

1

1

Závěrečné zkoušky vykonala 1 žákyně Praktické školy jednoleté. Praktická zkouška z předmětu
Práce v domácnosti se konala dne 13. 6. 2018. Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova
vykonala žákyně dne 20. 6. 2018.


Praktická škola dvouletá

Závěrečné zkoušky
Hodnocení
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Praktická Teoretická
zkouška
zkouška

Část

Předmět

Obor

Počet žáků
3
2
0
5

Počet

Úroveň/
forma

Úspěšně vykonalo

přihlášených

konajících
zkoušku

DT

PP

ÚZ

Prům.
prospěch

Rodinná
výchova

78-62C/02

teoretická
zkouška

5

5

--

--

5

1,60

Příprava
pokrmů

78-62C/02

praktická
zkouška

5

5

--

--

5

1,60

Závěrečné zkoušky vykonalo 5 žáků Praktické školy dvouleté. Praktická zkouška z předmětu
Příprava pokrmů se konala dne 12. 6. 2018. Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova a
zdravotní výchova složili žáci 19. 6. 2018.
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2. kolo přijímacího řízení na střední školu

5.4 Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
Základní škola, Základní škola speciální
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PRŠ 1

10

13

9

10

11

17

4

8

12

9

PRŠ 2

Celkem

10

113

Ročník
Počet
žáků

Individuální vzdělávací plány upravovaly obsah vzdělávání, byly v nich zapracovány určené metody
a postupy na zmírnění výukových obtíží. 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. IVP byly doporučeny příslušnými SPC.

5.5 Výroční zpráva o činnosti metodických sdružení (MS)
Ve školním roce 2017/2018 působilo na škole 5 metodických sdružení:
 MS základní školy a základní školy speciální (pracoviště Komenského 614/2)
 MS základní školy a základní školy speciální (Vydmuchov 1835/10)
 MS praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté
 MS škol při zdravotnických zařízeních
 MS školní družiny
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Ve školním roce 2017/2018 se členové metodických sdružení (MS) pravidelně scházeli na
pracovních schůzkách. Členy MS jsou všichni učitelé, vychovatelé a asistenti pedagogů. Metodická
sdružení navzájem spolupracují a společně tvoří např. školní projekty.
Metodická sdružení si stanovila v průběhu školního roku plnění následujících cílů:
-

Plnění konkretizovaných očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání
Zapojení do celoročního projektu dopravní výchovy.
Rozvíjení matematické a čtenářské gramotnosti.
Organizování školních projektů.
Zapojení rodičů zájmové činnosti žáků ve školní družině.
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,
- hodnocení žáků jako motivace k dosažení očekávaných výstupů,
- rozvíjení dovednosti sebehodnocení s ohledem na věk a individuální schopnosti žáků,
- vedení žáků ke vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k životnímu prostředí,
- využívání moderních technologií ve vyučování (tablety, interaktivní tabule, výukové
programy na PC).
Další aktivity
- zajištění spolupráce s regionálními firmami,
- organizování soutěží, besed, výstav, exkurzí, kulturních akcí, výletů,
- realizace workshopů se zákonnými zástupci.
Školní projekty:
Šablony pro ZŠ:
Projekt MŠMT – OP VVV projekt probíhal I ve školním roce 2017/2018, v kroužcích jsme žáky
doučovali v ČJ a MA, prohlubovali jsme jejich dovednosti v oblasti finanční a čtenářské gramotnosti.
GRAMMY:
Ve spolupráci s KVIC byl realizován projekt GRAMMY, cílem byl rozvoj finanční a čtenářské
gramotnosti, podpora spolupráce škol. Žáci se v projektu účastnili také exkurzí a soutěží.
Canisterapie:
Zajistili jsme pro žáky lekce canisterapie, které probíhaly zejména na odloučeném pracovišti
Vydmuchov.
Odpaďáček:
Projekt EVVO. Uspořádali jsme pro žáky přednášky o recyklaci, třídní kolektivy sbíraly víčka a
nápojové plechovky z hliníku, třídili jsme další materiály (kompost, papír, plast, baterie, drobné
elektrospotřebiče).
Sportem k morálce:
Ve spolupráci s metodikem prevence jsme připravovali žáky 1. stupně na sportovní aktivity určené
pro žáky 2. stupně ZŠ (fotbálek, vybíjená aj.).
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Statečná srdce:
Projekt určený pro žáky základní školy a třídy základní školy speciální. Byl realizován den plný her a
soutěží.
Projektová vyučování:
Poznáš, co říkám?
Projekt v rámci týdne komunikace osob se sluchovým postižením. Žáci shlédli pohádku ve znakové
jazyce „Nepovedený čert“. Učili se komunikovat s neslyšícími spolužáky a s neslyšící asistentkou
pedagoga.
Les:
Projektové vyučování EVVO, v němž jsme nenásilnou formou probudili zájem žáků o les. Žáci si
v dílničkách procvičili vědomosti o lesních rostlinách a živočiších, dozvěděli se, jak využívat les ke
svému prospěchu a jakým způsobem chránit životní prostředí lesa.
Vaření pokrmů z brambor v rámci projektu OKD:
V projektu jsme využili výpěstky z naší školní zahrady. Ve cvičné kuchyni žáci pod vedením svých
učitelů vařili, pekli a smažili tradiční i netradiční pokrmy z brambor.

Workshop Tradice a řemesla:
V dílničkách se děti z karvinských mateřských škol učily manuálním dovednostem v řezbářství, tkaní,
drátkování a pletení košíků. Také paní učitelky z MŠ poznaly prostředí naší školy, společně s dětmi
se seznámily s pracovními postupy, které mohou využívat ve svých mateřských školách.
Zahraniční mise příslušníků Armády ČR:
Projekt se zaměřil na utváření vlasteneckého cítění žáků. Prostřednictvím projektu jsme žáky
seznámili s činností armády (vojáků 7. mechanizované brigády „Dukelská“ z Hranic).
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Seznámení s životem žáků v internátní škole sv. Filipa Neriho v Josce:
V tomto projektu se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o vzdělávání dětí v Keni. V praktické části
jsme vařili a ochutnávali pokrmy, které jedí děti v Africe.
Adventní zpívání vánočních koled u vánočního stromu:
Prostřednictvím projektu jsme u žáků vytvářeli atmosféru vánočních příprav. Součástí projektu byly
také doprovodné akce, např. besedy o vánočních tradicích, pečení vánočního cukroví, vytváření
adventních věnců, vánoční besídky aj. Žáci společně se svými učiteli nacvičili novou vánoční píseň
od zpěvačky Ewy Farné „Vánoce na míru“.
Možná přijde i Mikuláš:
V letošním školním roce si připravili program a kostýmy žáci deváté třídy pod vedením svého třídního
učitele a asistentky pedagoga. Členové MS žákům ze svých tříd zajistili dárkové balíčky.
Poznáme naše město Karviná:
Žáci v projektu plnili úkoly na trase, která vedla historickou částí města Karviná. Vyhledávali
informace o přírodních a historických zajímavostech našem městě přímo v terénu, v přírodních
lokalitách Fryštátu a Darkova.
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Zvířata a my:
V projektu EVVO žáci získávali základní poznatky o různých druzích zvířat, vyhledávali informace
v encyklopediích a na internetu, soutěžili ve zvířecí olympiádě a seznamovali se s ohroženými druhy
zvířat ve světě.
Evropský Den mozku:
Projektový den byl zaměřený na rozvíjení vědomostí žáků o stavbě a funkci lidského mozku.
5. Karvinská Abilympiáda:
Soutěže zručnosti a pracovních dovedností pro děti a mládež se zdravotním postižením se zúčastnilo
40 soutěžících z různých škol Moravskoslezského kraje. Žáky naší školy, kteří nesoutěžili, jsme
zapojili do činností v doprovodných akcích (řemesla – včelař, zedník, stolař, kominík, zámečník).
Cesta za pokladem:
Projektové dopoledne ke Dni dětí se konalo v parku B. Němcové. Žáci si na stanovištích procvičili
svou zručnost, pohotovost, přesnost a tvořivost. Vyučujícími byli vedeni ke spolupráci v týmu a k
dodržování zásad pohybu ve volné přírodě.

Čisté ručičky:
Projekt reagoval na opětovné šíření infekcí přenášených špinavýma rukama v důsledku snížené
hygieny rukou. Žáci se učili zásady pravidelné osobní hygieny, nejzákladnější hygienické návyky a
rizika jejich nedodržování. Děti čekala praktická ukázka postupu správného mytí rukou, kde si za
pomocí UV lampy vyzkoušely, zda si ruce myjí správně.
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Prázdniny bez úrazu:
Na letním koupališti v Karviné se žáci seznámili s prací složek integrovaného záchranného systému.
V praktických činnostech se naučili, jak reagovat v mimořádných situacích, jak se zachovat
v dopravě a při záchraně lidského života.

Mimoškolní aktivity organizované pro žáky:
-

exkurze na MP Karviná – besedy s policisty, ukázky práce příslušníků MP, prvky
sebeobrany, chování na veřejnosti, výcvik služebních psů, chování žáků za
mimořádných situací atd.,

-

návštěva včelařské výstavy v Medocentru v Karviné – Mizerově,

-

Zhlédnutí výstavy „Zahrada 2017“ v areálu Českého zahrádkářského svazu Karviná,

-

jízda zručnosti na školním hřišti, ověření si pravidel bezpečnosti v silničním provozu
na dopravním hřišti, výtvarné práce na téma bezpečnosti v dopravě,

-

zpívání vánočních písní společně se skupinou Písklata,

-

upořádáni sbírky pro psí útulek v Karviné v rámci celosvětového projektu
„JSEMLASKAVEC“ pod vedením školního parlamentu,

-

návštěva výstavy k oslavám 750 let založení města Karviná v Základní umělecké
škole Bedřicha Smetany v Karviné – Mizerově,

-

exkurze do Centra přírodovědné stanice v Karviné – Ráji,

-

besedy v knihovně MěDK, výchovné koncerty, divadelní a filmová představení,

-

vlastivědné exkurze - komentované prohlídky k 750. výročí založení města Karviná,

-

účast na akcích na náměstí v Karviné - Fryštátě - vánoční jarmark, velikonoční
jarmark, Den Země,

-

exkurze do Světa techniky v dolní oblasti Vítkovic v Ostravě,

-

hippoterapie ve stáji u Luka v Chotěbuzi,

-

výjezdy na školní výlety (Dinopark Orlová, Kotulova dřevěnka, meandry řeky Lučiny,
bowlingové utkání, Rybí dům Chotěbuz, Hradiště Chotěbuz, Beskydy – Gírová,
dětský koutek ve Starém Bohumíně).
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Metodické sdružení střední školy
- třídy praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnilo pět setkání metodického sdružení pro střední školu Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. MS tvořili čtyři třídní učitelé jednotlivých
ročníků, pět asistentů a učitelé dalších předmětů. Naše výchovná a vzdělávací činnost se řídila cíli
vytýčenými v celoročním plánu práce, který byl průběžně plněn v rámci výuky, při naplňování třídních
a školních projektů, při různých akcích a při spolupráci s dalšími subjekty.
Koncepce kulturních akcí školy vycházela kromě aktuálních nabídek, především z ohledu na věk a
mentální zralost žáků, také na souvislosti s probíraným učivem i s ohledem na návaznost
představení z minulých let.
Všechny tyto činnosti jsou nedílnou součástí ŠVP a také na ně navazují. Tím probíranou látku
obohacují a celkově přispívají ke vzdělávacím pokrokům a rozvoji osobnosti žáků.
Cílem především bylo spojit výchovné působení školních činností s mimoškolními aktivitami při
rozvíjení klíčových kompetencí.
Metodické sdružení celý školní rok pracovalo systematicky, pedagogové se pravidelně scházeli a
kontrolovali vzájemně práci dle tematických plánů. Hledali nejvhodnější metodické postupy a na
společných setkáních si vyměňovali zkušenosti. Týmová práce všech pedagogů byla na velmi dobré
úrovni a vždy probíhala v přátelské atmosféře.
Náplň práce MS:
-

-

tvorba plánu na školní rok 2017/2018
stanovení metodických okruhů
plánování, zajištění a kontrola akcí, školních projektů, zájmové činnosti
řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků
zpracování podnětů a připomínek ŘŠ, ZŠ
dodržování jednotného postupu v zásadních oblastech výchovně vzdělávacího
procesu (kritéria pro klasifikaci, kritéria pro vedení žákovské dokumentace, výchovná
opatření)
naplňování výstupů školního vzdělávacího programu
metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních

Cíle a úkoly MS:
-

začleňovat osobnostní a sociální výchovu do vzdělávání jako nástroj, který vede k
utváření názorů a postojů žáků
vytvářet smysluplnost učiva a získávání znalostí, schopností a dovedností, využitelných v
praxi, zaměstnání, na trhu práce a v životě
užívat moderních metod práce, které vedou žáky k dovednostem spolupracovat,
k toleranci a vzájemnému respektování
socializovat a integrovat žáky mezi své vrstevníky
šířit cílenou osvětu v rámci prevence soc. patologických jevů, zdravé výchovy
rozvíjet estetické vlohy, tvořivost, talent a osobitost
připravovat žáky na jejich profesionální orientaci
rozvíjet a upevňovat vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a přípravy pokrmů, rodinné
výchovy, ručních prací a praktických cvičení
zlepšit celkový fyzický stav žáků, posilovat jejich organizmus
zařazovat rekreační a relaxační úkoly
rozvíjet kladné osobnostní vlastnosti, smysl pro týmovou práci
učit žáky respektovat společenská pravidla a normy
rozvíjet poznatky z pracovních procesů a technologií
posilovat roli třídního učitele
osvojovat a upevňovat vhodné chování a jednání mezi lidmi
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utvářet citový vztah ke svému městu a nejbližšímu okolí
poskytovat podmínky pro efektivní společenskou integraci žáků

Také v tomto školním roce jsme pro žáky připravili řadu akcí, při nichž žáci 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 historickým faktům, které souvisí s oslavou
750. výročí založení města Karviná, a literárním činnostem s tímto tematickým obsahem, které vedou
k získávání kladného vztahu a vědomostí o našem městě. Třídní kolektivy pod vedením učitelů se
prezentovaly na soutěžích Moravy a Slezska a také na regionální soutěži. Tento školní rok byl
věnován zejména rozvoji tvůrčích a manuálních schopností žáků, profesní orientaci a uplatnění se na
trhu práce.
kK

K

Kulinářská soutěž „O nejlepší slaný muffin“ v Olomouci

Soutěž pod názvem „Tvoříme pro radost jiným“
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V rámci Mezinárodního dne mateřského jazyka, který probíhá vždy 21. února, byl vyhlášen týdenní
projekt pod názvem „Mezitřídní zpravodajství reportérů z regionu“.
Všichni žáci Praktické školy dvouleté se do projektu aktivně zapojili a v denním tisku, časopisech i na
internetu hledali vhodné zprávy, kterými by zaujali v projektu závěrečnou mezitřídní soutěží.

Během školního roku se uskutečnilo několik akcí, které přispěli ke zlepšení kvality vzájemných
vztahů žáků, byl již tradiční podzimní Adaptační kurz s turistickým zaměřením.

Adaptační kurz žáků - Hrádek ve Slezsku 11. 9. 2017
Žáci sami představili spolužákům a veřejnosti svou školu na „Dni otevřených dveří“. Kde návštěvníci
mohli nahlédnout přímo pod pokličku chystaných pokrmů, ochutnat nebo si připravit některý
z pokrmů ve školní kuchyni a vyrobit si stojan na tužky, který byl zhotovován v dřevařské dílně.
Také kulturních akcí a exkurzí byl dostatek. Exkurze v sociálním podniku ERGON, v tyčinkárně
BERTYČKY Petrovice, v AROMCE Dětmarovice, v Globusu Havířov.

Exkurze je jedna z forem mimoškolního vzdělávání.
Celoroční školní soutěž, ve které jsme plnili zadané úkoly a řešily otázky z regionu a našeho města.
Bylo to nesmírně zajímavé a poučné vzhlédnutí do historie města. Žáci získali velmi cenné znalosti.
Plnění úkolů bylo po celou dobu průběžně prezentováno na panelech v prostorách chodeb školy.
V hodinách výtvarné výchovy žáci vyrobili spoustu krásných výtvarných děl, které byly vystaveny při
závěrečném vyhodnocení soutěže ve vestibulu školy.
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Soutěž „750 let Karviné“
Po několika letech jsme letos opět obnovili soutěž pro žáky ve zručosti a praktických dovednostech
pod názvem „Praktická dívka a praktický hoch“. Na pěti stanovištích plnili jednotlivci dvanáct
disciplín. V kuchyňce byly prověřeny znalosti ve vážení surovin, přípravě jednohubek a loupání
brambor za daný časový limit. Na dalším místě soutěžící předvedli zručnost v povlékání ložního
prádla, oblékání panny a skládání zástěry. V dřevařské dílně byl zadán úkol nejen v přesném měření
materiálu, ale také v dobrém výkonu práce se dřevem. Zručnost se prověřovala také v šití, tvorbě
šperku z korálků a drátů, přesazování rostlin, apod.

Soutěž ve zručnosti a praktických dovednostech „Praktická dívka a praktický hoch“.

Seznam akcí metodického sdružení praktické školy dvouleté
Výuka podle ŠVP umožňuje zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a
realizaci projektů. Velký důraz klademe na propojení běžného školního života s životem praktickým.
Výuka tak probíhá formou projektového vyučování. Projekty jednodenní i delšího charakteru jsou
připravovány společně, což zlepšuje nejen vzájemnou spolupráci, komunikaci, ale i provázanost
vzdělávacího obsahu. Projekty vytvářejí příležitosti pro individuální i skupinové uplatnění žáků, jejich
vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet osobnost žáka. V projektech se nejintenzivněji realizují
všechna průřezová témata, přestože se samozřejmě prolínají všemi vyučovanými předměty na škole.
Projektové vyučování považujeme za velmi zdařilé, protože motivuje žáky k práci a setkává se
s příznivým ohlasem rodičů. Umožňuje, aby do vyučování vstoupil skutečný svět, a je velmi užitečné
pro vztah učitele a žáka.

5.6 Hodnocení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
Škola podle školního vzdělávacího programu plní průřezové téma Environmentální výchova
v průběhu výuky všech vzdělávacích oblastí a na její realizaci se podíleli všichni vyučující. Vyučující
vhodně zařazovali aktivity podle ročního období, svátků či významných dnů, s ledovali se žáky změny
v přírodě.
ORGANIZAČNÍ CÍLE EVVO
Organizujeme výuku a využíváme různé formy a metody výuky EVVO
Průřezové téma Environmentální výchova je integrováno do výuky všech předmětů.
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Škola organizuje exkurze s environmentální tematikou.
Ekologizujeme provoz školy
Vedeme žáky ke snižování spotřeby vody a energií (světlo, teplo).
Ekologicky nakládáme s odpady.
Spolupracujeme v oblasti EVVO s dalšími organizacemi
Škola spolupracuje s Centrem přírodovědné stanice, Karviná - Ráj a dalšími organizacemi.
V letošním školním roce jsme zrealizovali tyto akce:
Celoroční projekty
Recyklohraní
Průběžné jsme plnili úkoly prostřednictvím internetu. Odevzdali jsme 29 kg baterií a 189 kg
elektroodpadu.
Korespondenční soutěž
Opět jsme se zapojili do korespondenční soutěže. Tuto soutěž připravilo Centrum Přírodovědná
stanice. Zúčastnili jsme se všech 6 kol. Zapojili se žáci IX. tříd.
Canisterapie
Pravidelně každý měsíc se konalo setkání s pejsky, kterého se zúčastnili žáci speciální školy a žáci
praktické školy jednoleté.
Péče o školní pozemek
Během celého školního roku probíhaly práce na školním pozemku, na speciálních vyvýšených
záhonech a skalce. Před vstupem do školy byla provedena inovace záhonů. Zapojili se žáci celé
školy v rámci předmětu ČSP.
Projektové vyučování
Světový den stromů - říjen
Téma strom, ochrana přírody, význam stromů pro lidstvo jsme zahrnuli do všech vyučovacích
předmětů. Při vycházkách jsme poznávali stromy, které rostou v našich parcích, seznamovali jsme
se s památnými stromy v našem nejbližším okolí. Téma „strom“ jsme využili ve výtvarné soutěži a
v předmětu ČSP.
Fotovýstava – Památné stromy v Karviné.
Projektový den „Les“ - říjen
Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Ve třídách rozeznávali hmatem
dřevo v různých podobách, čichem a chutí rozlišovali lesní byliny a plody lesa, podle zvuků poznávali
lesní živočichy. Žáci druhého stupně určovali stromy a rostliny, ale také se zamýšleli nad závažnou
problematikou ohrožení lesa lidskou činností. Výrobky, které vytvořili v rámci projektového dne, si
pak vyzdobili svoje třídy a školní chodby.
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Sázení stromků – podzim
Žáci druhé třídy na školní zahradě sázeli stromky a keře (jabloně, hrušně, rybíz, borůvky a angrešt).
S pomocí učitele a asistenta vyhloubili jámy a kořeny mladých stromků vložili dovnitř. Zasypali je pak
hlínou a zalili. Všichni se těší na to, až nadejde ten správný čas, kdy mladé stromky začnou plodit
ovoce

Vyrábíme z přírodnin - podzim
Žáci využili přírodní materiál pro rukodělnou a výtvarnou činnost, instalace výstavky.
Škola řemesel – tesař – listopad, prosinec
Výroba betlémů z různých materiálů. Zapojeni žáci IX. třídy a žáci PRŠ. Výstavka.
V září vánočních světel - prosinec
Zhotovení vánočních svícnů z různých materiálů, instalace výstavky. Žáci I. PRŠ 1.
Paní Zima maluje - leden
Výtvarné činnosti na zimní téma. Instalace výstavky. Žáci ZŠ a PRŠ.
Vítání jara a výroba Morény - březen
Loučení se zimou a vítání jara utopením Morény. Žáci ZŠ a PRŠ.
Světový den vody - březen
Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. O významu šetření vodou jsme diskutovali
ve všech předmětech v týdnu, který předcházel Dni vody. Žáci 2. stupně řešili kviz o vodstvu v ČR na
internetu. Čistotu vody jsme sledovali při vycházkách v potoku Mlýnce. Žáci v nějaké podobě ztvárnili
Vodu, jako symbol života. Uváděli si příklady literárních děl s tématikou vody, poslouchali a zazpívali
si písničky o vodě.
Vitamíny na talíři - duben
Žáci I. PRŠ 1
Zvířata a my - květen
Cílem projektu bylo utřídění poznatků o zvířatech, rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat ve
skupině. Během dopoledne žáci ve škole, nebo v okolí školy plnili zajímavé úkoly s tematikou zvířat –
vyhledávali informace v encyklopediích a na internetu. Přiřazovali zvířecí stopy a kostry. Seznámili se
s ohroženými druhy. Tvořili vlastní básně o zvířatech.
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Poznáváme naše město – květen
Poznáváme Staré lázně Darkov - květen
Projektové vyučování zaměřené na poznávání přírodních, kulturních a historických zajímavostí
města, v němž žijeme.

Statečná srdce - červen
Tradiční sportovní mítink „Statečná srdce“ proběhl za účasti žáků naší školy, autistické třídy školy U
Lesa a dětí z MŠ Klíček. Letošní ročník byl vzpomínkou na olympijské hry.
Ostatní akce
Exkurze
Brána řemeslům otevřená, IX.D, II. PRŠ 2
Ergon – chráněná dílna v Třinci, II. PRŠ 2
Výrobna tyčinek Bertyčky, PRŠ 2
Globus Havířov, PRŠ 2
Soutěže
Sběr kaštanů
I v letošním školním roce se žáci naší školy průběhu měsíců října a listopadu zapojili do sběru
kaštanů a žaludů., Nasbírali jsme 200 kg kaštanů, které jsme odevzdali myslivcům.
Sběr kaštanů jsme prováděli zejména v okolí obou škol a v parku Lázní Darkov.
Zlatá šiška
Soutěž ve šplhu s přírodovědným kvizem.
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2x měř a jednou řež
Soutěž zručnosti pro žáky PRŠ.
Řízni, řízni, řízni
Soutěž zručnosti pro žáky ZŠ.
Praktická dívka, praktický hoch
Soutěž pro žáky PRŠ v pracovních dovednostech.
Ptačí budky
Výroba a instalování budek, sledování budek od osídlení až po vyvedení mláďat.
Statečná srdce 2018
Akce pro handicapované děti
Jsem Laskavec
O tom, že být laskavý a činit dobré skutky přináší dobrý pocit, se přesvědčili žáci třetího ročníku a
speciálních tříd, kteří se zúčastnili Dne laskavosti. V tento den uklidili okolí své školy a přilehlý parčík
a navštívili psí útulek Karviná, kde obdarovali pejsky různými dobrotami.
Čisté ručičky
výukový program pro mladší žáky zaměřený na zásady pravidelné osobní hygieny, nejzákladnější
hygienické návyky a rizika jejich nedodržování. Žáky čekala praktická ukázka postupu správného
mytí rukou, kde si za pomocí UV lampy vyzkoušeli, zda si ruce myjí správně.

Sázení stromků
Žáci druhé třídy na školní zahradě sázeli stromky a keře (jabloně, hrušně, rybíz, borůvky a angrešt).
S pomocí učitele a asistenta vyhloubili jámy a kořeny mladých stromků vložili dovnitř. Zasypali je pak
hlínou a zalili. Všichni se těší na to, až nadejde ten správný čas, kdy mladé stromky začnou plodit
ovoce
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Vycházky
Byly zaměřené na pozorování přírody v různých ročních obdobích.
Školní výlety
Besedy
Chov terarijních zvířat a drobných savců
Odpaďáček – zapojena celá škola
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.

6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
6.1 Školní poradenské pracoviště
Ve školním poradenském pracovišti poskytují poradenské služby tito pracovníci:
2 školní metodičky prevence
2 výchovní poradci
škola ul. Komenského 614/2
1 výchovný poradce
1 školní metodička prevence

škola ul. Vydmuchov 1835/10
1 výchovná poradkyně
1 školní metodička prevence

Plnění MPP ve školním roce 2017/2018 vycházelo z jasně definovaných cílů Školní preventivní
strategie na léta 2018 – 2023:
- minimalizace šikany
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- zvyšování odolnosti žáků proti negativnímu působení návykových látek
Velké množství našich žáků pochází z rodin ohrožených sociálním vyloučením, což sebou nese řadu
problémů, se kterými se musí škola potýkat. Práce školních metodiček prevence se proto ve školním
roce 2017/2018 zaměřila na všechny žáky školy se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně
slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, ohrožených rizikovými faktory, jako je:
- neomluvená absence – záškoláctví
- šikanování
- kouření
- agresivní, vulgární chování vůči spolužákům a učitelům
- vandalismus – ničení školního majetku
- kyberšikana
- podezření na zneužití návykových látek
- ničení školního majetku, vandalismus
Plnění krátkodobého cíle (MPP):
Průběžná realizace primární prevence formou preventivních pravidelných i jednorázových
činností i dlouhodobých aktivit.
- besedy a přednášky, výukové filmy v rámci primární prevence pro jednotlivé věkové skupiny
- projektové dny
- soutěže, výlety, sportovní a jiné akce
- aktualizace nástěnek k problematice rizikového chování - informace pro žáky, rodiče,
zaměstnance školy obsahující důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.) a další
informace, které se vztahují k tématům zařazeným do MPP
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schránky důvěry - rychlá informovanost o případných rizikových projevech chování
podíl žáků na zkrášlování školy a jejího okolí - výzdoba tříd a prostor školy
podíl žáků na zkrášlování školy a jejího okolí - nástěnky a výstavky na téma Zdravý životní styl
práce školního parlamentu - jeden zástupce z každé třídy, vytvoření systému práce školního
parlamentu
spolupráce s odborníky - okresní metodičkou prevence, Policií ČR, Městskou policií Karviná,
OSPOD Magistrátu města Karviná, SPC Karviná pro žáky s mentálním postižením a vadami
řeči, SPC Ostrava pro žáky se sluchovým postižením, SPC Ostrava pro žáky s lékařskou
diagnózou autismus, SPC FM pro žáky s tělesným postižením, dětskými a jinými odbornými
lékaři
aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost - rodiče byli seznámení se školním řádem a ŠPS,
propagačními materiály vztahujícími se k problematice projevů rizikového chování žáků,
s postupem školy v případě řešení problémů žáků s drogami či šikanou a byly jim nabídnuty
konzultační hodiny školních metodiček prevence,
granty a dotace - žádost o finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového
chování na rok 2018 nebyl podpořen
třídní schůzky – 5x ročně
metodická práce a vzdělávací činnosti školních metodiček prevence (ŠMP) - účast ŠMP na
akcích pořádaných PPP a všech pracovních schůzek s oblastní metodičkou prevence;
elektronický kontakt s PPP a jinými organizacemi zajišťujícími primární prevenci; pravidelná
účast ŠMP na pedagogických poradách, proškolení pedagogů o problematice šikany a
netolismu, rasismu, xenofobie, týrání dětí a domácím násilí na metodickém sdružení,
poradách; na začátku školního roku seznámení pedagogů a dalších pracovníků školy s novou
ŠPS, MPP, Programem proti šikanování a způsobem řešení při výskytu návykových látek

- Průběžná realizace preventivně nápravné části MPP
-

Průběh řešení přestupků proti školnímu řádu ve školním roce 2017/2018:
jednání třídního učitele s rodiči - písemný záznam v dokumentaci třídního učitele a výchovného
poradce
pohovor školní metodičky prevence nebo výchovného poradce se žákem - písemný záznam
v dokumentaci školní metodičky prevence nebo výchovného poradce, potvrzení o poučení
žáků v třídní knize, seznámení rodičů s přestupkem
jednání s rodiči na úrovni výchovné komise - písemný záznam v dokumentaci výchovného
poradce
doporučení kontaktu s odborníky - písemný záznam v dokumentaci školní metodičky prevence
nebo výchovného poradce
v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě v případě
podezření o spáchání trestného činu nahlášení Policii ČR
na pedagogických radách se řešily závažnější případy a byla navrhována a udělována
výchovná opatření

6.2 Zpráva výchovných poradců za školní rok 2017/2018
Činnost výchovných poradců byla v letošním školním roce zaměřena především na oblast profesní
orientace žáků – volbu povolání a na výskyt rizikových projevů chování žáků – neomluvenou absenci
žáků, porušování školního řádu, nevhodné chování žáků vůči pedagogům a spolužákům, agresivní
chování, problematiku kouření.
Dále se výchovní poradci zaměřili na poskytování péče žákům s výukovými problémy – pomoc při
tvorbě a realizaci individuálně vzdělávacích plánu a poskytování podpůrných opatření.
Po celý školní rok byly stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy
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Pohovory se žáky se konaly na základě žádosti třídních učitelů a zákonných zástupců
ve spolupráci se školní metodičkou prevence. 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 v odborných učilištích a besedami v Informačním poradenském
středisku při Úřadu práce.
Žákům
s výukovými
problémy
byla
poskytována
individuálně
vzdělávací
péče
ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry. V letošním školním roce se podle individuálního
vzdělávacího plánu vzdělávalo celkem 111 žáků.
Výchovně vzdělávací práce
Výchovní poradci pravidelně:
-

informovali ředitelku školy o výchovných a vzdělávacích problémech žáků školy,
o jednání výchovných komisí, neomluvené absenci žáků,
podávaly návrhy na vyšetření v SPC a u odborných lékařů,
vedly evidenci individuálních vzdělávacích plánů,
spolupracovaly s třídními učiteli, dalšími vyučujícími a rodiči formou individuálních konzultací.

Profesní orientace – volba povolání
Vycházející žáci se zúčastnili exkurzí, které pro ně připravili výchovní poradci ze SOU DAKO L
Petrovice u Karviné, SOU Havířov – Šumbark a Střední školy techniky a služeb Karviná. V rámci
exkurzí si žáci prohlédli učiliště a byli podrobně seznámeni s jednotlivými studijními obory a
možnostmi studia na těchto učilištích. Vycházející žáci také navštívili akci pořádanou Úřadem práce
v Karviné „BURZA POVOLÁNÍ“ a v Informačním poradenském středisku na 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 výchovní poradci informovali zákonné zástupce o možnostech studia
jejich dětí a současně jim byla nabídnuta pomoc při vyplňování přihlášky na střední školu.
V letošním školním roce měli žáci možnost pro první kolo přijímacího řízení do denní formy
vzdělávání prostřednictvím svých zákonných zástupců vyplnit a odevzdat 2 přihlášky.
Každému žáku byl vydán zápisový lístek. Žáci odevzdali zápisový lístek řediteli školy, který rozhodl o
jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zařazení žáků do učebních oborů ze základní školy
Celkem ve školním roce 2017/2018 vychází 19 žáků. Žáci si volili vzdělávací obory úrovně C, E a H.
 2 z 8. ročníku,
 16 z 9. ročníku,
 1 z 10. ročníku,
z toho:



16 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole,
3 žáci se souhlasem svého zákonného zástupce nepodali přihlášku ke vzdělávání – studiu ve
střední škole
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Škola
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.

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.
Celkem

Obor
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
66-51-E/01
Prodavačské práce
33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
41-52-E/01
Zahradnické práce
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
29-54-H/01
Cukrář

Počet uchazečů
1
5
1
1
3
1
2
2
16
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Zařazení žáků do učebních oborů - střední škola
Celkem vycházejících žáků 7
 2 z praktické školy jednoleté
 5 z praktické školy dvouleté
z toho:
 5 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole.
Škola
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
diakonie, Český Těšín

Vyšší odborná škola
DAKOL a Střední škola
DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště
DAKOL, s. r. o.
SŠ a ZŠ, Školní 2/601
Havířov – Šumbark
Celkem

Obor
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
66-51-E/01
Prodavačské práce

23-51-E/01
Automontážní práce

- 65 -

Počet uchazečů
1
1
1

1

1
5

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

Přehled činnosti výchovné komise
V průběhu školního roku 2017/2018 proběhlo celkem 39 jednání se zákonným zástupcem, pouze v 8
případech se zákonní zástupci na jednání nedostavili. Jednání s rodiči předcházelo výchovné komisi
a byly zde řešeny méně závažné problémy.
Na těchto jednáních se nejčastěji řešilo neplnění školních povinností, nenošení pomůcek, pozdní
příchody do školy, nekázeň a nežádoucí chování vůči jiným žákům či pedagogům – agresivita,
vulgární vyjadřování, vyhrožování, afektované chování, dále zde byla řešena vysoká zameškaná
absence a neomluvená absence.
Výchovných komisí proběhlo celkem 14 a na všechny se zákonní zástupci dostavili. Výchovné
komise v tomto školním roce řešily vysokou omluvenou a neomluvenou absenci, dále porušování
školního řádu, nevhodné chování ke spolužákům a učitelům, neplnění školních povinností a
agresivní chování žáků. O jednání výchovné komise je veden protokol. Na výchovné komise byly
zvány kurátorky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné. Z důvodu
opakované neomluvené absence bylo podáno 7 oznámení o pokračujícím záškoláctví Odboru
správnímu, oddělení Magistrátu města Karviné. Dále byly podány 2 podněty k zahájení šetření a
trestnímu stíhání.
Jednání se
zákonným
zástupcem
pozváno
dostavilo se
nedostavilo se

39
31
8

Výchovná komise

pozváno
dostavilo se
nedostavilo se

14
14
0
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Magistrátu města
Karviné
podáno

7

Podnět k zahájení
šetření a trestního
stíhání dle § 217
TZ
podáno
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Záškoláctví – neomluvená absence
celková absence
1. pololetí
2. pololetí

omluvená absence

15 648
17 422

15 107
16 800

neomluvená
absence
541
622

Oznámení o zanedbání školní docházky – přestupková komise
neomluvená absence

počet oznámení

1. pololetí

307

6

2. pololetí

126

1

Záškoláctví – neomluvená absence (školní rok 2017/2018)

Spolupráce se školními metodičkami primární prevence
Výchovní poradci v průběhu školního roku úzce spolupracovali se školními metodiky prevence.
Společně metodicky vedli, koordinovali a předávali informace o problematice rizikového chování ve
škole, dokumentovali průběh preventivní práce ve škole. Ve spolupráci se školními metodiky
organizovali a vedli aktivity v oblasti profesní orientace a pravidel chování ve škole.
Aktivity organizované výchovnými poradci
Poř.
číslo
1.
2.
3.

Název akce

Termín

Účast

Zajišťující
organizace

Konzultace učitelům při tvorbě
IVP
Kompletace IVP

září

třídní učitelé, VP

VP

září

VP

Spolupráce s SPC Karviná,
SPC Kpt. Vajdy, Ostrava -

průběžně

žáci vzděláváni
podle IVP/ 111
SPC, VP
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zábřeh, SPC Ostrava –
Poruba, SPC Frýdek – Místek
Zajišťování vstupních
a kontrolních termínů vyšetření
žáků v SPC, kompletace
pedagogických zjištění
Spolupráce s vyučujícími při
řešení výchovných problémů
žáků
Účast na jednáních s rodiči –
na žádost třídního učitele nebo
vedení školy
Spolupráce s pracovnicemi
OSPOD města Karviné při
řešení výchovných problémů
Zajišťování termínů,
organizace a účast na
jednáních výchovných komisí

Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků
Den otevřených dveří

průběžně

SPC, VP

VP

průběžně

třídní učitele, VP

třídní učitele, VP

průběžně

třídní učitele, VP,
zákonní zástupci

třídní učitele, VP,
zákonní zástupci

průběžně

OSPOD města
Karviné, VP

VP

průběžně

VP

listopad
7. 11. 2017

vedení školy,
pracovnice
OSPOD Magistrátu
města Karviné,
školní metodik
prevence, zákonný
zástupce, VP
vycházející žáci a
jejich zákonný
zástupce
vycházející žáci

VP

SŠ, ZŠ a MŠ,
Karviná, p. o.
SŠTaS Karviná, p.
o.,
tř. Osvobození
60/1111, Karviná –
Nové Město
Úřad práce Karviná
VP, MP
VOŠ DAKOL a SŠ
DAKOL, o.p.s.
SOU DAKOL, s.r.o.
SŠ a ZŠ, p. o,
Havířov - Šumbark

11.

Brána řemeslům otevřená
SŠTaS Karviná

8. 11. 2017

vycházející žáci

12.
13.
14.

Burza povolání
Žijeme zdravě - projekt
Den otevřených dveří
DAKOL Petrovice u Karviné

14. 11. 2017
30. 11. 2018
7. 12. 2017

vycházející žáci
žáci I. + II. stupně
vycházející žáci

15.

Den otevřených dveří
SŠ a ZŠ, p. o, Havířov Šumbark
Informační a poradenské
středisko – volba povolání
Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků
Kompletace hodnocení IVP za
1. pololetí školního roku
Evidence vycházejících žáků
Kompletace a podání přihlášek
ke střednímu vzdělávání
První kolo přijímacího řízení,
Praktická škola jednoletá,
Praktická škola dvouletá
Druhé kolo přijímacího řízení,
Praktická škola jednoletá,
Praktická škola dvouletá
Vyhodnocení přijetí žáků ke
střednímu vzdělávání
Kompletace hodnocení IVP za
2. pololetí školního roku
Konzultační hodiny pro učitele,

11. 1. 2018

vycházející žáci

15. 1. 2017

vycházející žáci

Úřad práce Karviná

leden

VP

leden

vycházející žáci a
jejich zákonný
zástupce
VP

únor
únor

vycházející žáci
vycházející žáci

VP
VP

26. 4. 218

vycházející žáci

VP

31. 5. 2018

vycházející žáci

VP

květen

vycházející žáci

VP

červen

VP

VP

průběžně

VP, učitelé,

VP

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
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žáky, zákonné zástupce
26.

Vedení dokumentace

zákonní zástupci,
žáci
VP

průběžně

VP

VP – výchovný poradce, MP – metodik prevence, IVP – individuální vzdělávací plán
Přetrvávající problémy na škole
-

Narůstající agresivita žáků na mimotřídních a mimoškolních akcí
Slovní napadání, oslovování spolužáky hanlivými přezdívkami
Netolerance vůči odlišnostem
Neklesající počet hodin neomluvené absence

Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce)
Instituce

Obsah spolupráce

PPP

Prevence rizikových projevů chování (spolupráce s metodikem)
Výchovné komise - společné působení na rodiny dětí
s výchovnými problémy
Podle zdravotního postižení žáků
Řešení výchovných problémů žáků, možnosti terapie

Sociální odbory a kurátor
SPC MSK
Středisko výchovné péče

Psychiatr
Kliničtí psychologové
Policie ČR
Městská policie
VÚ (Vých. nebo diag. ústav)
Nestátní organizace
DD SRDCE Karviná
Zdravotnická zařízení
Školy

Firmy

Zařízení sociální péče

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
Organizace Podané ruce, o. p.– canisterapie,
Stáj u Luka, Chotěbuz - hippoterapie
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

6. 3 Zpráva školních metodiček prevence
1. Hodnocení Školní preventivní strategie (ŠPS)
Školní preventivní strategie byla koncipována jako základní nástroj prevence školy na období let
2018 – 2023. Stala se součástí školního vzdělávacího programu vycházejícího z příslušného
rámcového vzdělávacího programu. Byla naplánována 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 znevýhodněného a málo
podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a k dětem s rizikovým
chováním a zároveň jim pomáhala při ochraně jejich práv. Napomáhala přizpůsobovat se kulturním
a sociálním 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:
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neomluvená absence - záškoláctví
napadení spolužáka
podvody se žákovskou knížkou - padělání klasifikace
agresivní, vulgární chování vůči spolužákům a učitelům
předčasný sexuální život
vandalismus - ničení školního majetku
kyberšikana, šikana
podezření na zneužití návykových látek
ničení školního majetku, vandalismus
nevhodné trávení volného času.

Obsahovala:
I. Strategii primární prevence rizikového chování na období 2018 - 2023
II. Minimální preventivní program na období školního roku 2017 - 2018
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
 zvyšování odolnosti žáků proti negativnímu působení nabídky drog (návykových látek)
b) střednědobé
 snížení počtu neomluvených hodin
 podpora trávení volného času
 snížení počtu kázeňských problémů
 dodržovat zásadu „Třídní učitel zná své žáky“
 udržet stávající standard v komunikaci učitel - žák
 udržet a posilovat komunikaci pedagogický pracovník - rodiče
 pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů
 větší zainteresovanost pedagogických pracovníků na řešení problematiky rizikových
projevů chování ve škole
 posilovat důvěru rodičů i pedagogických pracovníků ve výchovného poradce a 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
 vytvářet příznivé psychosociální klima, minimalizace rizik, včetně represe
 vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného
chování, třídních pravidel)
 vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti, snížit výskyt násilí mezi žáky
 klást důraz na specifickou i nespecifickou prevenci
 zavádět do výuky efektivní metody, jako je projektové vyučování - vedle
běžně používané frontální i skupinové (kooperativní) výuky a výuky v týmu
c) krátkodobé
 zmapování potřeb v oblasti primární prevence,
 průběžná realizace primární prevence formou pravidelných i jednorázových činností
i dlouhodobých prožitkových aktivit (viz MPP).
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Realizace ŠPS, aktivity školních metodiček prevence
Školní metodičky prevence metodicky vedly a koordinovaly prevenci na škole. Pro školní rok
2017 – 2018 sestavily Minimální preventivní program, který byl zaměřen na výše uvedené rizikové
projevy chování žáků. 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.
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.
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).

6.4 Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP)
MPP podrobně rozpracovával dlouhodobé cíle ŠPS na aktivity, které se uskutečňovaly ve školním
roce 2017 – 2018. 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 apod. 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.
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1. a) Akce pro žáky organizované školními metodičkami prevence a jinými organizacemi
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná
Pracoviště Vydmuchov
Poř.
číslo
1.

Datum
konání
11. 10. 2017

2.

11. 10. 2017

3.

11. 10. 2017

4.

10. 11. 2017

5.

30. 11. 2017

6.

15. 12. 2017

7.

18. 12. 2017

8.

Druh/název akce

Účast žáků

Výukový film prevence Samiproblém anorexie
Výukový film prevence Samiproblém anorexie
Bezpečně doma i na silnici,
záškoláctví, důležitá telefonní
čísla
Etiketa- umění slušného chování
a vystupování
Young adults literatura - beseda

VI. D, IX. D/18

VI. D, IX. D, I. PRŠ2, II. PRŠ 2/38

31. 1. 2018

Výukový film: Společenské
chování
Výukový film: Společenské
chování
Beseda – škodlivost kouření

9.

31. 1. 2018

Beseda – škodlivost kouření

III. D, I. B PRŠ 1/14

10.

22. 2. 2018

Závislosti

VI. D, IX. D, PRŠ 2, II. PRŠ 2/36

11.

26. 2. 2018

I. PRŠ 2, II. PRŠ 2/18

12.

26. 2. 2018

13.

2. 3. 2018

14.

28. 3. 2018

15.

28. 3. 2018

16.

19. 4. 2018

Výukový film: Na hraně
(problematika manipulace)
Výukový film: Na hraně
(problematika manipulace)
Poruchy příjmu potravy – problém
dnešní mládeže
Výukový film prevence AIDS Mezi
nimi
Výukový film prevence AIDS Mezi
nimi
Kyberšikana

17.

30. 5. 2018

18.

30. 5. 2018

Výukový film – Mezi stěnami,
prevence šikany
Výukový film – Mezi stěnami,
prevence šikany
Bezpečně o prázdninách – akce
Městské policie Prázdniny bez
úrazu

I. PRŠ 2,
II. PRŠ 2/20
VI. D, IX. D/19

19.

30. 5. 2018
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I. PRŠ 2, II. PRŠ 2/21
III. D, I. B PRŠ 1/11

VI.D, IX. D, I. PRŠ2, II. PRŠ 2/34
IX. D, I. PRŠ2, II. PRŠ 2/31

III. D, I. B PRŠ 1/10
VI. D, IX. D, I. PRŠ2, II. PRŠ 2/35

VI. D, IX. D/19
VI. D, IX. D, I. PRŠ 2, II. PRŠ 2/35
I. PRŠ 2,
II. PRŠ 2/19
VI. D, IX. D/19
VI. D, IX. D, I. PRŠ 2, II. PRŠ 2/25

VI. D, III. D, V. E/24
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Téma besed
Šikana, násilí, kyberšikana
Drogy, alkoholismus, kouření
Záškoláctví
Pravidla chování
Bulimie, anorexie
Prevence před trestnou činností, právní
vědomí
Dopravní výchova, prevence úrazů
Prevence AIDS
Celkem

Počet akcí / Počet žáků
101
85
11
110
74
55
11
38
18/485

2. a) Výskyt rizikového chování žáků
Výskyt řešených případů rizikového chování

Počet
případů

Počet
vyřešených
případů

Výskyt kouření v areálu školy

2

2

Výskyt kouření mimo areál školy

0

0

Nález cigarety u žáka

0

0

Výskyt jednorázového agresivního, vulgárního chování

1

1

Agresivita vůči pedagogům

0

0

Krádeže

1

1

Manipulace s pyrotechnikou

0

0

Nález trubičky, psaníčka s látkou podobné marihuaně

0

0

Výskyt šikany

0

0

Výskyt obtěžování na sociálních sítích

0

0

Celkem

4

4

1. b) Akce pro žáky organizované školními metodičkami prevence a jinými organizacemi
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná
Pracoviště Komenského
Poř.
číslo
1.
2.
3.

Datum
konání
13. 10.
2017
16. 11.
2017
29. 11.
2017

Druh/název akce

Účast žáků

Dny otevřených dveří, HZS
Karviná
Výukový film: Společenské
chování

I. A, I. C, II. A, III. A, IV. A, V. A, V. B VI. /74

Beseda: Prevence kouření ZŠS

I. C, VI. C, VII. C, VII. C, IX. C /25
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4.

6. 12.
2017

5.

Výukový film: Společenské
chování II.

VI. C, VII. C /10

13. 12.
2017
16. 1.
2018
18. 1.
2018

Projektový den: Prevence kouření

I. A, II. A, III. A, IV. A /35

Beseda: Prevence šikany

VII.A/7

Bezpečně doma a na silnici beseda

I. A, II.A/15

25. 1.
2018
20. 2.
2018

Výukový film: Prevence kouření

I. C, VI. C, VII. C /11

Bezpečně doma a na silnici,
důležitá tel. čísla, záškoláctví beseda

III. A, IV. A, V. A, V. B /35

23. 2.
2018
28. 2.
2018
23.3.
2018

Beseda: Prevence šikany

VI. A/9

Na hraně – výukový film
(problematika manipulace)

VIII. A, IX. A /12

Základy právního vědomí,
kouření, alkohol - beseda

VI. A, VI. C, VII. A /16

13.

29. 3.
2018

MP Karviná Bezpečně doma a na
silnici, důležitá tel. čísla,
záškoláctví, základy právního
vědomí - beseda

I. C, VI. C, VI. C, VIII. C, IX. C, PrŠ 1/ 28

14.

4. 5.
2018

Exkurze – budova Městské
policie Karviná

I. A, I. C, II. A, III. A, IV. A, V. A, V. B /64

15.

30.5.
2018

Prázdniny bez úrazu – ukázky
z činností Policie ČR, HZS,
Městská policie

I. A, I. C, II. A, III. A, IV. A, V. A, V. B, VI. C,
VII. C, VIII. C, IX.C/73

16.

20.6.
2018

Turnaj v přehazované 9.00 třídy
ZŠŠ

I. C, VI. C, VII. C, VIII. C, IX. C /24

17.

26. 6.
2018
27. 6.
2018

Šikana - beseda

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

18.

I. PRŠ 2,
II. PRŠ 2/19

Výukový Mezi nimi – prevence
šikany

Téma besed
Šikana, násilí, kyberšikana
Drogy, alkoholismus, kouření
Záškoláctví
Pravidla chování

VI. C, VII.C/9

Počet akcí / Počet žáků
55
85
63
20
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Prevence kouření
Prevence před trestnou činností, právní
vědomí
Dopravní výchova, prevence úrazů
Prevence AIDS
Celkem

71
64
186
38
18/582

2. b) Výskyt rizikového chování žáků
Výskyt řešených případů rizikového chování

Počet
případů

Počet
vyřešených
případů

Výskyt kouření v areálu školy

4

4

Výskyt kouření mimo areál školy

1

1

Nález cigarety u žáka

0

0

Výskyt jednorázového agresivního, vulgárního chování

5

5

Agresivita vůči pedagogům

4

4

Krádeže

1

1

Manipulace s pyrotechnikou

0

0

Nález trubičky, psaníčka s látkou podobné marihuaně

0

0

Výskyt šikany

0

0

Výskyt obtěžování na sociálních sítích

0

0

Celkem

15

15

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 školním roce),
 konzultací s třídními učiteli o možných varovných signálech výskytu šikany ve třídách,
 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 (srpen 2017) byli všichni zaměstnanci školy seznámeni se školní preventivní
strategií, minimálním preventivním programem, programem proti šikanování.
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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.
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 z jištění 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, opakovaně seznámeni se školním řádem a upozorněni na
pravidla 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 Komenského 614/2 a na Vydmuchově
1835/10 ve vestibulu školy. Přestože byli žáci opakovaně informováni o existenci schránky důvěry a
o možnosti ji využít k řešení problémů, nebyla ve šk. roce 2017/2018 využita. Školní metodičky
prevence a výchovní poradci uvádějí, že naši žáci si zvykli řešit jakékoliv problémy nebo návrhy
přímo osobně s jednotlivými pedagogy.
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 z účastňovaly
pedagogických porad, spolupracovaly na výchovných komisích, které se konaly za účasti zákonných
zástupců žáků a zástupců OSPOD Magistrátu města Karviná a s výchovnou poradkyní.
Proškolily pedagogy o problematice šikany a netolismu, rasismu, xenofobie, týrání dětí a domácím
násilí na metodických sdruženích a poradách.
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Další aktivity zaměřené na účinnou primární prevenci





primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování,
účinný školní řád, dohledy učitelů,
spolupráce s rodiči,
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).

7 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 dvouleté období. Tento plán zohledňoval
následující oblasti:
 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, podpůrná opatření
 cizí jazyky
 čtenářská gramotnost a matematická gramotnost
 vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně pedagogického centra.
Priority ve vzdělávací oblasti v roce 2016/2017 byly stanoveny v souladu s koncepčními záměry
školy a se zvláštním důrazem na:
 Šablony pro ZŠ a MŠ I.
 KVIC – GRAMMY
 Euroregion Těšínské Slezsko – příhraniční spolupráce se speciální školou
 DVPP pro pracovníky SPC – Národní ústav vzdělávání Praha

Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP

P.č.
1
2

Akreditační zařízení,
název kurzu, semináře
KVIC, Ostrava, Možnosti, přístupy a limity MŠ ve vztahu k dětem méně
než tříletým
AGAMOS s.r.o., Horní Suchá, Specifika práce s problémovými
skupinami žáků

Počet ped.
prac.
1
2

3

KVIC, Ostrava, Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování

2

4

KVIC, Ostrava, Krizová intervence jako nástroj v rukou pedagoga

2

5

Tvořivá škola, Brno, Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku

1

6
7

KVIC Ostrava, Úprava školního vzdělávacího program v souvislosti s
legislativními změnami
NÚV Praha, Baterie testů fonologických schopností pro děti
předškolního a raného školního věku

3
2

8

KVIC, Ostrava, Adventní a vánoční dekorace

1

9

KVIC, Ostrava, Tradiční materiály netradičně

1

10

KVIC, Ostrava, Facilitační setkání

4

11

KVIC, Ostrava, Neklidné dítě

3
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12

NIDV, Ostrava, Plán pedagogické podpory a práce s žákem l. stupně

1

13

KVIC, Opava, Krizová intervence jako nástroj pedagoga

1

14

KVIC, Ostrava, GeoGebra ve výuce geometrie na 2. stupni ZŠ

1

15

KVIC, Ostrava. Kurz anglického jazyka

1

16

GATTOM, Havířov, Na kafíčko s Erasmem

1

17

KVIC, Ostrava, Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč
vyučovacími předměty

1

18

Gymnázium a SOŠ, Rýmařov, Celokrajská konference EVVO

1

19

Pedagogická fakulta UK Praha, Aktuální otázky v psychopedii a
logopedii

1

Celkem

30

Ve školním roce 2017/2018 učitelé opět přednostně využívali vzdělávacích akcí poskytovaných KVIC
Nový Jičín. Pracovníci SPC využili nabídky kurzů a seminářů pořádaných Národním ústavem
vzdělávání Praha, a to v souvislosti s legislativními změnami v oblasti vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci zapojeni do projektu GRAMMY, KVIC Nový Jičín,
se zúčastňují i vzdělávacích akcí a seminářů v rámci projektu.

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
8. 1 Ocenění pedagogů - vyhlašovatel Magistrát města Karviné
Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 3 pedagožek ZŠ ke Dni učitelů 2018 za nadstandardní
práci v oblasti péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v oblasti 1. kategorie –
Výrazná pedagogická osobnost roku a 2. kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost.
Speciální pedagožka SPC byla oceněna zejména za dlouhodobé nadstandardní poskytování služeb
centra, realizaci odborné diagnostiky, provádění terapeutické činnosti, vytváření podmínek ve
školách hlavního vzdělávacího proudu pro úspěšné začleňování žáků s mentálním postižením. Dále
za podíl na realizaci projektů školy a speciálně pedagogického centra, činnost v rámci MAP Karviná,
za metodickou a organizační činnost.
Učitelka střední školy získala ocenění za vzdělávání žáků s těžšími formami postižení, pro které
individuálně připravovala učební materiály, uzpůsobovala jim komunikační kanály, podílela se na
tvorbě a realizaci projektů, organizovala pro rodiče netradiční třídní schůzky.
Ocenění za výraznou pedagogickou osobnost roku získala učitelka základní školy za nadstandardní
a inovativní práci v oblasti základního vzdělávání žáků s mentálním postižením. Pedagožka se
zásadním způsobem podílela na tvorbě ŠVP, řídila a koordinovala práci pedagogického kolektivu.
Organizovala projektové dny, metodicky připravovala akce zaměřené na předprofesní přípravu.

8. 2 Ocenění pedagogů – vyhlašovatel KÚ MSK
Ředitelkou školy byla na ocenění v kategorii 1. – Výrazná pedagogická osobnost roku navržena
jedna pedagožka základní školy. Ocenění získala kromě nadstandardní edukační činnosti také za
zapojení do projektů školy a organizaci aktivit EVVO – Recyklohraní, Den stromů, Tonda obal na
cestách a jiných, zajištění projektu Dva světy, při kterém zajišťovala komunikaci mezi slyšícími a
neslyšícími žáky školy tlumočením do znakového jazyka. Pedagožka zorganizovala již počtvrté
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karvinskou Abilympiádu – soutěž zručnosti a pracovních dovedností dětí a žáků se zdravotním
postižením.

8. 3 Sportovní soutěže
Sportovní aktivity ve školním roce 2017/2018 byly organizovány na dvou úrovních. První - základní
úroveň, byla realizována formou pravidelné výuky tělesné výchovy, v níž byly pořádány různé
soutěže. Do druhé oblasti můžeme zařadit účast našich žáků ve sportovních soutěžích pořádaných
jinými organizacemi než školou, např. Městská policie Karviná, základní školy na území města
Karviné, partnerské školy apod. Spolupráce s Městskou policií Karviná je na velmi dobré úrovni, a to
zejména v oblasti prevence rizikových projevů chování žáků.
Mezi velmi přínosné sportovní aktivity s Městskou policií Karviná patří “Sportem k morálce”. Do
akce jsou zapojeny karvinské školy, které vykazují vyšší počet žáků ze sociálně vyloučených lokalit.
Úspěchy ve sportovních aktivitách a v dopravní výchově




V městském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů se na předních místech umís tili naši
mladší i starší žáci a žákyně.
V městském kole Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na
předních místech umístily čtyři dívky a jeden chlapec.
Ve florbalovém turnaji získalo družstvo mladších žáků 5. místo, tým starších žáků vybojoval
umístění na stříbrné pozici.

8. 4 Karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež se zdravotním postižením
Dne 23. března 2018 škola pořádala již 5. karvinskou ABILYMPIÁDU pro 50 účastníků z řad dětí a
mládeže se zdravotním postižením. O účast v této soutěži zručnosti a pracovních dovedností pro
žáky s těžším zdravotním postižením projevují stále větší zájem školy Moravskoslezského kraje. Tato
akce svým zaměřením umožňuje soutěžícím vzájemné porovnání si omezených možností, ale i
přirozený talent, vkus a nadání.
Soutěž zaměřena na zručnost a pracovní dovednosti handicapovaných probíhala v 7 disciplínách:
- Aranžování květin - Uplatnit manuální dovednost a vkus při vazbě řezaných květin
- Mechanická montáž - Praktická výměna poškozeného zámku ve dveřích
- Studená kuchyně - Podpora zdravé výživy, výroba pokrmů z ovoce a zeleniny
- Drátování - Rozvoj tvořivosti a fantazie, rozvoj jemné motoriky
- Pletení velikonoční pomlázky – Zachování tradičních velikonočních zvyků
- Práce se dřevem - Výroba květiny, opracování dřeva, manipulace s nástroji
- Korálkování - Tvorba designovaných šperků
Pro žáky nebyly připraveny jen soutěžní disciplíny, ale dívky i chlapci si mohli v rámci doprovodného
programu prakticky vyzkoušet skutečná řemesla. Za tímto účelem škola navázala spolupráci se
Střední školou technických oborů, Havířov – Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace.
V této části Abilympiády se „mistry odborného výcviku“ stali samotní učni z Havířova, aby předvedli
našim žáků jednotlivé odborné práce na skutečných strojích a s materiálem.
Tandem učeň a žák speciální školy zkoušeli následující řemesla:
- Zedník - obkladač
- Kominík
- Tesař - truhlář
- Instalatér
- Klempíř
Přínos ABILYMPIÁDY:
- Žáci s postižením z běžných i speciálních škol se setkávají v jedné soutěži, v jednom týmu.
- Škola se stává místem praktického ověřování vědomostí a znalostí o řemeslech.
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- Soutěžící dostali příležitost obsluhovat jednoduché stroje a používat pracovní nástroje, seznámit se
s vlastnostmi materiálů, užívat určené ochranné pracovní pomůcky a dodržovat zásady bezpečnosti
práce.
Tým ABILYMPIÁDY:
- Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy (příprava disciplín, materiálu, organizace)
- Členové školské rady (porota, účast na stanovišti)
- Rodiče žáků (příprava občerstvení, sponzorské dary)
- Mistři odborného výcviku a učni Střední školy technických oborů, Havířov (ukázka řemesel)
- Ředitel Tesco Karviná (porota, sponzorský dar do studené kuchyně)
- Poslanec Parlamentu ČR (předávání cen, sponzorský dar)
Poslanec Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj na závěr akce ocenil vysokou úroveň školy a
práci našich speciálních pedagogů v oblasti přípravy žáků s postižením do praktického života.
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9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
V letošním školním roce neproběhla kontrola České školní inspekce.
V únoru 2018 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnosprávními prostředky.
Byly kontrolovány tyto oblasti:
- Vnitřní kontrolní systém
- Smluvní vztahy, agenda zákona o registru smluv
- Odměňování zaměstnanců
- Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017
- Hospodaření s majetkem organizace
- Doplňková činnost
- Hospodaření s peněžními fondy

10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje o hospodaření školy – rok 2017
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti - rok 2017

Kč

Výnosy

43 742 027,43

Náklady

43 651 386,76

Hospodářský výsledek

90 640,67

Výnosy - rok 2017

Kč

Úplata za ŠD

38 500,00

Čerpání fondu
fond rezerv - dary
Čerpání fondu
fond investiční – oprava a údržba
Bezúplatné převody
(projekt Škola pro život, vitríny
Úroky bankovních účtů

99 000,00
549 221,00
115 824,73
1 389,78

Rozpuštění IT

27 387,00

Příspěvky a dotace od zřizovatele
(ÚZ 205, 00001)
Příspěvky a dotace MŠMT
(ÚZ 33353, 33457, 33069, 33073, 33052)

4 121 000,00
38 742 391,92

Dotace z Magistrátu města Karviné

14 000,00

Projekt – Euroregion Těšínské Slezsko

33 313,00

CELKEM výnosy

43 742 027,43
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Náklady - rok 2017

Kč

Mzdové náklady

28 031 545,00

Zákonné sociální pojištění

9 429 222,00

Zákonné sociální náklady

1 102 488,44

Jiné soc. pojištění

110 443,00

Spotřeba materiálu

946 782,94

Spotřeba energie

1 505 031,73

Opravy a udržování

889 929,63

Cestovné

24 030,00

Ostatní služby

739 527,74

Odpisy

326 437,00

Náklady z drobného dl. hmotného majetku

540 515,20

Ostatní náklady

5 010,00

Jiné daně a poplatky

160,00

Srážková daň

264,08

CELKEM

náklady

43 651 386,76

Doplňková činnost

Výnosy - rok 2017

Kč

Výnosy z pronájmu pozemku

2 000,00

Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí

27 066,00

Výnosy z prodeje služeb

27 639,00

Ostatní výnosy - úroky

145,56

CELKEM výnosy

56 850,56

Náklady - rok 2017

Kč

Spotřeba materiálu

2 212,00

Spotřeba energie

21 521,00

Ostatní služby

1 117,00

Odpisy dlouhodobého majetku

3 785,00

Daň z příjmu – úrokový příjem z BÚ
CELKEM

27,65

náklady

28 662,65

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti - rok 2017

Kč

Výnosy

56 850,56

Náklady

28 662,65

Hospodářský výsledek

28 187,91
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Výsledek hospodaření za IČ - rok 2017
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

Kč
43 798 877,99
43 680 049,41
118 828,58

11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ, PROJEKTŮ EU
11.1 KVIC Nový Jičín
Projekt GRAMMY
Výzva č. 02_16_012, OP VVV
Partneři projektu: 11 škol z 3 krajů České republiky
Moravskoslezský kraj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlovi, Trnková 280
ZŠ, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, p.o.
ZŠ, Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.
ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p.o.
ZŠ, Karviná-Nové Město, tř. Družby 1383
ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o.
ZŠ, DD, ŠD a ŠJ, Vrbno pod Pradědem, p.o.
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p.o.

Jihomoravský kraj
1. ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o.
2. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.
Olomoucký kraj
1. ZŠ a MŠ Hanušovice, okres Šumperk
Příjemcem dotace projektu je KVIC Nový Jičín, škola má pozici nefinančního partnera. Cílem
projektu je vyrovnání nerovností ve vzdělávání a podpora otevřeného prostředí ve školách.
Cílová skupina projektu
-

Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci
Rodiče žáků

Klíčové aktivity projektu
-

Klub Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Klub Rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ (1. a 2. stupeň)
Klub Škola jako centrum komunity
Kroužek „Jóga“
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11.2 Projekt 3 X P pro Afriku (Pochopení, Přátelství, Pomoc)
Škola navázala spolupráci s misijní Základní školou sv. Filipa Neriho v Nairobi (Keňa, Afrika). Žáci se
vzájemně seznamují s odlišným způsobem života, kulturou a podmínkami pro jejich vzdělávání.
Formou výtvarných prací a výměnou obrázků se dovídají o odlišných tradicích, řemeslech a zvyky
země.

Vánoce v Africe
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11.3 Šablony pro ZŠ a MŠ I
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Neinvestiční projekt

Šablony pro ZŠ a MŠ I

Reg.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002065
Datum zahájení: 1. 1. 2017
Datum ukončení: 31. 12. 2018
Celková výše finanční podpory: 562 374,00 Kč
Cílem projektu je:
- podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování,
- podpořit pedagogické pracovníky v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a
cizích jazyků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání,
- spolupracovat s rodiči žáků ZŠ formou tematických setkávání, na nichž jim budou poskytnuty
informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího
systému,
- rozvoj klíčových kompetencí a rozvoj logického a strategického myšlení žáků prostřednictvím
klubu zábavné logiky a deskových her, který má formu volnočasové aktivity.

12 ÚDAJ O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

REALIZOVANÝCH

Sponzorské finanční dary byly poskytnuty:
1. na pořízení počítačového příslušenství – HONEST Computers, s.r.o. Třinec,
ve výši 15 000,00 Kč,
2. na uspořádání v pořadí již 5. karvinské ABILYMPIÁDY pro děti a mládež se zdravotním
postižením – PARIS s.r.o., Karviná, Gascontrol Plast a.s., Havířov, Zámečnictví Twardzik Miroslav,
Karviná, Bc. Josef Bělica, Havířov, Kateřina Majewská, Karviná, PaedDr. Vlčková Yveta, Havířov,
KOVONA Systém a.s., Český Těšín, SYSTEMCONTROL s.r.o., Ostrava, ve výši 25 000,00 Kč,
3. na sportovně – kulturní mítink „Statečná srdce“ pro handicapované děti a mládež – statutární
město Karviná ve výši 14 000,00 Kč
4. na nákup sladkostí na Mikulášskou nadílku a Den dětí – MUDr. Smetanová Helena
ve výši 3 000,00 Kč a Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava ve výši 5 000,00 Kč.
5. na nákup speciálních pomůcek pro děti s poruchou autistického spektra – Česká spořitelna, a.s.
Praha ve výši 5 000,00 Kč.
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13 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 dříve působily 2 odborové organizace, ke dni 4. 9. 2017 je již evidována jen jedna
odborová organizace s jedním předsedou. 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.

Celkem proběhly ve školním roce 2017/2018 čtyři schůzky ředitelky školy s výborem ZO.

Termín konání
schůze

Srpen 2017
přípravný týden

Listopad 2017

Březen 2018

Duben 2018

Srpen 2018

Program jednání
projednání úprav organizace školního roku 2017/2018
projednání vnitřních dokumentů školy
informace od zaměstnavatele o čerpání rozpočtu na další
období
informace od zaměstnavatele o nově navázaných a
ukončených pracovních poměrech
plán DVPP a jeho doplnění pro následující období
kritéria osobních příplatků
jednání o návrhu rozpočtu na příští rok
čerpání rozpočtu FKSP
projednání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok 2018,
stanovený limit počtu zaměstnanců na rok 2018
evidenční listy důchodového pojištění za uplynulý rok kontrola
roční prověrka BOZP
jednání o rozvaze ředitele školy na příští kalendářní rok a o
připravovaných organizačních změnách
návrhy na změny a doplnění vnitřních dokumentů školy školní řád, provozní řády
projednání plánu čerpání dovolené na rok 2018
projednání kritérií nenárokových složek platu
informace o čerpání rozpočtu školy
informace o vizi rozvoje školy
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14 PRŮBĚŽNÁ AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA
Hodnocení činnosti školy za období školního roku 2017/2018 se opírá o zjištění na základě SWOT
analýzy - vnější a vnitřní determinanty školy, provedené v předešlém školním roce:
1) Silné stránky školy









Velmi dobrá prezentace školy na veřejnosti, pravidelné informace v regionálním tisku
Realizace krátkodobého i dlouhodobého projektového vyučování
Vzdělávání žáků s těžkým sluchovým postižením ve znakovém jazyce
Netradiční třídní schůzky, Workshopy s rodiči, exkurze do podniků
Spolupráce s TESCO Karviná - praktické cvičení žáků Praktické školy dvouleté
Pracovní vyučování zaměřeno na posílení vztahu k řemeslu
Zkvalitnění výuky s využitím digitálních učebních materiálů
Velmi dobrá úroveň učitelů – ocenění u příležitosti Dne učitelů 2018

2) Slabé stránky školy



Menší spolupráce s firmami a výrobními podniky zaměřené na profesní orientaci žáků s
mentálním postižením,
obor SŠ -praktická škola jednoletá bez příležitosti zapojení do praxe

3) Příležitosti pro školu






Zapojení školy do nových projektů: OP VVV
Spolupráce se školami v Polsku v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko
Opětovné zapojení do projektu Erasmus
Zkvalitnění speciálně pedagogické péče o žáky s těžkým zdravotním postižením,
muzikoterapie, arteterapie
Pokračování tanečního kurzu pro žáky s těžkým zdravotním postižením

4) Hrozby pro školu

Demografický úbytek žáků v Moravskoslezském kraji

Neuvážené tzv. Společné vzdělávání žáků s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím
proudu

Velká migrace rodin s dětmi se zdravotním postižením z důvodu nezaměstnanosti
v karvinském regionu
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Podařilo se, úspěchy

Nepodařilo se, problémy nové nebo přetrvávající

Vzdělávání

Vzdělávání

1) Projektová výuka
2) Tvorba a využití digitálních učebních materiálů
3) Efektivní spolupráce SPC Moravskoslezského kraje
při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
4) Vzdělávání žáků v českém znakovém jazyce
5) Vzdělávání žáků dle § 42 škol. zákona v zařízení soc.
péče Benjamin, Havířov
6) Předmět SŠ praktické cvičení ve firmě TESCO Karviná
7) Doučování žáků – projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I

1) Nižší úroveň čtenářské gramotnosti
2) Menší nebo jen příležitostná nabídka forem
speciálně pedagogické péče pro žáky s těžkým
zdravotním postižením

Výchovy

Výchovy

1) Účinná preventivní strategie
2) Dopravní výchova
3) Výchova žáků ke vztahu k řemeslům
4) Wokshopy s rodiči
5) Dramatická výchova (seberealizace a posílení sebevědomí
žáků s postižením), veřejná vystoupení
6) Zdravý životní styl – týdenní pobyt žáků ZŠS v přírodě
Aktivity školy a prezentace na veřejnosti

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti

1) Ocenění 2 pedagožek ke Dni učitelů 2018, město Karviná
2) Ocenění 1 pedagožky ke Dni učitelů 2018, KÚ MSK
3) Reportáž TV Polar „Karvinský talent“
4) Návštěva poslance parlamentu za MSK
5) Realizace kurzu společenského chování a tance
6) Vedoucí SPC jako lektor NÚV Praha – společné vzdělávání
7) Pracovnice SPC ve výboru Asociace spec. pedagogů ČR
8) Organizace 5. karvinské Abilympiády
9) Zapojení školy a SPC do Místních akčních plánů, Karviná
10) Spolupráce se spolkem TANDEM DUHA, působí při škole
Materiální vybavení školy
1) Vybavení školy učebními pomůckami
2) Malování tříd
3) Opravy sociálního zařízení v budově
Komenského
4) Pořízení automobilu pro potřeby SPC

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

1) Opakované nezapojení školy do programu EU
Erasmus

Materiální vybavení školy

školy

na

ul.

DVPP

1) Nevyhovující okna Vydmuchov, nezatepleno
2) Nevyhovující suterénní prostory pro výuku ve
cvičné kuchyni Komenského 614/2 -vlhkost
3) Se snižující se životností a kvalitou ICT problémy
s výpadkem počítačů, tiskáren apod.
DVPP

1) Účast pracovníků školy na vzdělávání z projektu Šablony
pro ZŠ a MŠ
2) Průběžné vzdělávání pracovníků SPC v nových
diagnostických metodách
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2) Menší účast pedagogů
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15 ZÁVĚR
Ve školním roce 2017/2018 byla zahájena výuka dle nového ŠVP na 1. stupni základní školy a v 6.
ročníku na druhém stupni. Školní vzdělávací program musel být přepracován, neboť byla zrušena
příloha RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v souvislosti s nástupem
tzv. „Společného vzdělávání“. Byl ponechán název ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ a úpravy
provedeny v souladu s novým RVP.
V tomto školním roce nabyla na intenzitě aktivita související s realizací projektů a to zejména MAP
Karviná, Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ a GRAMMY. Realizovalo se doučování
žáků ohrožených školním neprospěchem, podporována byla čtenářská a matematická gramotnost,
probíhalo vzdělávání pedagogů.
Všichni zaměstnanci školy se podíleli na přípravě a realizaci 5. karvinské Abilympiády, která byla
zaměřena na posílení vztahu k řemeslu. Abilympiády se zúčastnil i poslanec parlamentu za
Moravskoslezský kraj, který ocenil vysokou úroveň školy a práci našich speciálních pedagogů v
oblasti přípravy žáků s postižením do praktického života.
Dlouhodobě se škole daří získávat sponzorské dary, které používá dle určeného účelu na svou
činnost. Úspěšné je rovněž zapojování členů školské rady do života školy, tito se zúčastňují školních
aktivit, projektových dnů, školních výletů a soutěží.
Pedagogové školy jsou rovněž oceňováni u příležitosti Dne učitelů. Letos byly oceněny 3 pedagožky,
převzaly ocenění z rukou primátora města Karviné a jedna z rukou hejtmana Moravskoslezského
kraje.
Priority školy na nejbližší období
- Pokračovat v realizaci projektů EU
- Rozšířit spolupráci s firmami a výrobními podniky pro další předprofesní přípravu žáků
SŠ
- Revitalizace školní budovy
o výměna oken a zateplení školy Vydmuchov 1835/10
o sanace vlhkého zdiva po celém obvodu školy Komenského 614/2
- Sledovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy MSK.

Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě dne 9. října 2018
a schválena školskou radou dne 15. října 2018.

V Karviné dne 16. října 2018

Zpracovala: Mgr. Marcela Jagošová, ředitelka školy
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Příloha č. 1
Tabulka DV/DVPP
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Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola

pořádá)
Ano/Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ano/Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2
Nově zahájené projekty
Projekty již v realizaci
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Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Ša blony
pro SŠ a

OP VVV

VOŠ

Spol ufinancová n
Evrops kou unií

Role
školy/ŠZ
v projektu

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/16_035/0005415

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

/partner

Rozpočet
projektu
(v přípa dě
pa rtnerství
ta ké částka,
která připadá
na š kolu)

příjemce

265 652,-Kč

Cíl em projektu je
omezování a
prevence
předčasného
ukončování
vzděl ávání,
podpora rovného
přís tupu ke
kva l itním
progra mům
s tředoškolského
vzděl ávání
včetně možností
formá lního,
neformálního a
i nformálního
učení

1.9.2017
do
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Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Opera ční
progra m/Zdroj
fi nancování

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.61./0.0/0.0/16_012/0000620

GRAMMY

Role
školy/ŠZ
v projektu

Rozpočet
projektu

Obs a h/Cíle
projektu

partner

š kola
pa rtner

Cíl em projektu
je vyrovná ní
nerovností ve
vzděl ávání a
podpora
otevřeného
pros tředí ve
š kolách

OP VVV
Příjemce
Spol ufinancován
KVIC
Nový Jičín

Evrops kou unií

čá s tka,
která
při padá na
š kolu)
1 500 000,Kč

Období
realizace

1.12.2016
do

30.11.2019

Obs a h: kluby
ma tematické a
čtená řské
gra motnosti,
kl ub Škola ja ko
centrum
komunity,
kroužek jóga

Šablony
pro ZŠ I

OP VVV

Registrační číslo projektu

příjemce

Spolufinancován
Evropskou unií

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00002065

562 374,Kč

Cíl em projektu
je podpořit
žá ky ohrožené
š kolním
neúspěchem
pros třednictvím
doučová ní,
podpořit
pedagogy
v čten. a
ma tem.
gra motn., cizích
ja zyků,
tema tická
s etkávání s
rodi či
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Příloha č. 3
1. Přehled výsledků maturitních zkoušek
Žáci střední školy, obor Praktická škola dvouletá, kód 78-62-C/02
a obor Praktická škola jednoletá, kód 78-62-C/01
vykonávají pouze závěrečnou zkoušku.
Škola neorganizuje maturitní zkoušky.

1. Přehled výsledků školy v program KVALITA ve školním roce 2017/2018
U žáků střední školy, obor Praktická škola dvouletá, kód 78-62-C/02
a obor Praktická škola jednoletá, kód 78-62-C/01 (obory bez maturitní zkoušky)
neproběhlo testování v rámci program KVALITA.
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Přehled výsledků MZ v termínu jarním/podzimním (vyberte)
Část

Předmět

Obor

Počet
přihlášených maturujících

DT

Úspěšně vykonalo
PP

ÚZ

Prům.
prospěch
Vysvětlivky:
DT - didaktický test
PP - písemná práce
ÚZ - ústní zkouška
Žáci SŠ, obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá vykonávají pouze závěrečnou zkoušku.
Škola neorganizuje maturitní zkoušky pro žáky střední školy.

ČJ

M

Profilová

Společná

AJ

Poznámka: Podle potřeby doplňte názvy maturitních předmětů a další řádky.

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 201./201.

Obor

Termín

prospěl

Jarní termín
prospěl
neprospěl
s vyzn.

prům.
prospěch

Podzimní termín
prospěl
neprospěl
s vyzn.

prospěl

prům.
prospěch

řádný
opravný
řádný
opravný
Poznámka: Uvádějte údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. květen 2013 a září
2013 pro školní rok 2012/2013). Podle potřeby doplňte řádky.

Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce ………………..

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední
vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol
úspěšnost

percentil

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání
název skupiny oborů
vzdělání *
percentil

Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý
* V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce.

- 96 -

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

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol
úspěšnost

percentil

Jazyk český
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk německý
* V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce.
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Výsledky školy v rámci skupiny oborů
vzdělání
název skupiny oborů vzdělání *
percentil

přidaná hodnota
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Příloha č. 4

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem
1

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější)
Tesco Stores ČR a.s.
Provozovna na adrese: tř. 17. listopadu 883/2a
734 01 Karviná - Ráj

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupracující partner

Profesní organizace

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce
-

Forma spolupráce
-

Firmy
Toma recycling a.s.,

Přínos v oblasti výchovy a vzdělávání - EVVO

Tř. Tomáše Bati 1566

Žákům SŠ – obor praktická škola dvouletá je umožněno
několikrát ročně konat exkurzi do podniku zaměřeného
na recyklaci odpadu. Seznamují se s provozem firmy,
jednotlivými profesemi, technickým zařízením a
významem recyklace odpadů.

76502 Otrokovice
Provozovna: Bohumín
J. Palacha 538

KELSTA s. r. o.
Stavební společnost

-Exkurze do
podniku

-zajištění
prázdninové brigády
pro žáky prak. školy
dvouleté

Technická pomoc při organizaci Karvinské Abilympiády soutěž zručnosti a dovednosti handicapovaných

Ostravská 921/23a

Pomoc při přípravě
soutěžních
stanovišť
V prostorách školy

Karviná - Fryštát

Stáj U Luka, Chotěbuz

Speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami – realizace prvků
hipporehabilitace prostřednictvím koní

Zajištění lekcí

Spolupráce v oblasti EVVO, ochrana životního prostředí

Účast na
projektových dnech,

Český svaz včelařů, Těrlicko

hippoterapie

Besedy, výstavy
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Podané ruce, z.s.
Zborovská 465,

Speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami - canisterapie s asistenčními
psy

Zajištění lekcí
canisterapie

Předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Pořádání

Frýdek-Místek

Další partneři (např. úřad
práce, obec…)
Úřad práce Karviná

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií
0

Firmy poskytující stipendium

Žákům SŠ nejsou udělena stipendia.
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Burzy povolání

