Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2010/2011
Ředitelka Speciální základní školy ve Šluknově předkládá výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2010/2011.
Název a adresa školy, zařízení: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710,
příspěvková organizace,
Sídlo organizace:

407 77 Šluknov, Tyršova 710

IČO: 65082478
IZO: 600 232 449
Charakteristika školy
Od 01. 01. 1998 získala ZvŠ ve Šluknově právní subjektivitu.
Od září 2003 – změna názvu na: Speciální školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
Od října 2005 – změna názvu na: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková org.
Speciální ZŠ vzdělává a vychovává žáky mentálně postižené.
Ve školním roce 2010/2011 se na škole vyučovalo v 5 třídách s 9 postupnými ročníky.
Celkem: 45 žáků – Základní školy
14 žáků - Základní školy speciální
2 žákyně-Přípravný stupeň pomocné školy
Celkem: 61 žáků
Od 01. 09. 1999 byl zřízen Kurz pomocné školy.
Ve školním roce 2010/2011 pracoval 1 kurz PŠ, který navštěvovalo 13 klientů.
Pracovalo rovněž 1 oddělení školní družiny.
Třída(post.roč.)
Počet žáků
Třídní učitel/ka
Kurz pomocné školy I.
13
pí. uč. Marcela Poláčková - 2.PP
Pomocná třída - 1.PT
6
pí.uč. Bc.Zuzana Sedláková
asistentka pedagoga Jiřina Špicarová Černá
asistentka pedagoga Marcela Poláčková
Pomocná třída – 2PT
6+1
7
pí.uč. Nikola Kurucová
asistentka pedagoga Zuzana Bradáčová
I. tř. ( 2 p.r.+ 5. p.r.)
(3+8)
11
pí. uč. Milada Jahnová
II. tř. (3.p.r.+ 4.p.r. )
(3+6)
9
pí. uč. Hana Vítková
III. tř. (6.p.r. )
(8)
8
p. uč. Mgr. Vít Steklý
IV. tř. (7.p.r.+ 3PT )
6 + 2)
8
p. uč. Bc. Jiří Svoboda
V . tř. (8.p.r. + 9.p.r.)
(8 + 2)
10
p.uč. Mgr. Rác Roman
Přípravná třída
2
pí.uč. Bc. Zuzana Sedláková
Bez třídnictví: paní učitelka Mgr. Jana Vlastníková
paní učitelka Johana Knollová
druhý pracovní poměr – pí. Gabriela Karmanová, pí. Marcela Poláčková
Základní škola speciální – 3 třídy ve kterých pracují 3 asistentky pedagoga.
Celkem k 30.9.2010: 45 žáků + 14 žáků + 2 přípravná třída + 13 klientů KPŠ = 61+13=74 žáků
Dojíždějících: ZŠ + ZŠ spec.= 29 žáků tj. 47,54 %
Kurz PŠ = 12 klientů tj. 92,30 %
Z celkového počtu je: 41 chlapců - 20 dívek, Kurz PŠ – 7 chlapců, 6 dívek
Ve školní družině zapsáno 14 žáků, vychovatelka pí. Gabriela Karmanová
Vycházejících žáků – 9 - z toho :
do učebních oborů
7
pokračování v SZŠ
1
ukončení ZŠ speciální
1 Praktická škola jednoletá
Kurz PŠ ukončilo
6 klientů
Školní rok 2010/2011 dokončilo k 30.06.2011:
55 žáků + 14 žáků + 2 přípravná třída + 13 klientů KPŠ = 71+13=84 žáků
ZŠ (praktická)…. …… 55 žáků-25 žáků I.stupeň
30 žáků II.stupeň
ZŠ spec.(Pomocná škola) ………. 14 žáků
Kurz PŠ…………………………..13 klientů
Přípravný stupeň……… 2 žákyně
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Učební plány školy
Nový školský zákon č.561/2004 Sb.,562/2004 Sb., 563/2004 Sb., - platný od 1.1.2005.
Ve škole používáme:
Vzdělávací program zvláštní školy – dobíhající obor – 5.p.r.
Schválený MŠMT ČR č.j. 22 980/97 dne 20.06.1997 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu § 39
odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženímč.j. K-260/07/01Od 01.09.2010 – upravený: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávání žáků s lehkým
mentálním postižením- č.j. K-260/07/03 - 1.p.r., 2. p.r., 3.p.r., 4.p.r.+ 6.p.r., 7.p.r., 8.p.r., 9.p.r.
V pomocné škole ( obor vzdělávání 79-01-B/001 - dobíhající ) a v Kurzu pomocné školy používáme:
Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy
Schválený MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 jako učební dokument ve smyslu § 39, odst. 1 školského zákona.
Od 1.9.2010 –
Základní škola speciální –obor vzdělávání 79-01-B/01
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální –
č.j.: K-220/07/01 ze dne 1.9.2010
Individuální výuka
11 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu.
Integrovaní žáci: 5
Uvolněni z TV: 4 žáci
Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání
Personální zabezpečení provozu – kvalifikace - způsobilost
Pedagogičtí pracovníci:
Monika Kadlecová, Mgr.Bc., ředitelka
UJEP PF –ÚL, spec. pedagogika,školský managment,logopedie
Jana Vlastníková, Mgr., učitelka
SZŠ,TU PF Liberec-soc.péče, UJEP Ústí n/L-ped. způs.,
VŠ HK soc.ped., TU PF Liberec - spec.ped.,
studující-UHK PF – Výchovné poradenství,Personální řízení LB
Milada Jahnová, učitelka,
SŠ -vychovatelství
Marcela Poláčková, učitelka
SOU polygrafické s maturitou, UJEP ÚL -DPS,
Roman Rác, Mgr., učitel
SPŠS,Spec.ped.pro učitele a vých.pracovníky,VŠJAK-spec.ped.
Hana Vítková, učitelka
SPgŠ- učitelství pro MŠ, Litoměřice, Kurz ped.pro vych.
studující UHK – učitelství pro I.stupeň ZŠ,
Zuzana Sedláková Bc.,učitelka
SPgŠ –učitelství pro MŠ,Ústí n/L, UJAK Pha-spec.ped.vychovatelství,studující UJAK Pha-spec.pedagogika-uč.
Jiří Svoboda, Bc.
SZemŠ, Česká Lípa, TU PF Liberec-penitenciální péče
Nikola Kurucová,učitelka
SZŠ Rumburk
Zuzana Bradáčová,asistentka pedagoga
kurz asistent pedagoga
Steklý Vít, Mgr., učitel
SOU s maturitou Břeclav,UJEP PF učitelství
pro I.stupeň,
Gabriela Karmanová, vychovatelka
SOU s maturitou, Nový Bor,studující vych. TU PF Liberec
Jiřina Špicarová Černá,asistentka pedagoga Gymnázium Rumburk,studující UJAK Praha-Spec.ped.vych.
Statutární zástupce - Mgr. Jana Vlastníková
Výchovný poradce – Mgr. Jana Vlastníková
Primární prevence …. Mgr. Bc. Monika Kadlecová
Ostatní pracovníci:
Růžena Pajchlová, hospodářka
Danuše Hrobárová, školnice
Helena Rácová, uklizečka
Materiální zabezpečení provozu školy
Speciální ZŠ má jednu školní budovu.
V ní je umístěno 8 učeben, 1 školní družina, 5 odborných učeben ( školní kuchyňka, hudebna,
2 dílny+ sklad materiálu na PV, učebna PC ), 3 kabinety a knihovna.
Školní budova je po rekonstrukci-kolaudace byla provedena 29. 09. 1992.
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Opravy, úpravy ve školním roce 2010/2011:
– oprava přístrojů: hasících přístrojů, piana, drobné opravy ÚT,oprava docházkových hodin,výměna
zářivek,oprava el. sporáku….
Stavební úpravy:
běžná údržba – drobné údržbářské práce na škole
oprava ústředního topení - výměna jednoho tělesa v šatně, oprava těsnění, ventilů….
Plánované opravy, malování: z nedostatku finančních prostředků nebylo možné provést.
Použití fondů:
Z rezervního fondu (2010) bylo použito: 1 tisíc Kč na organizaci Dne otevřených dveří ( sponzorský finanční
příspěvek )
Tvorba fondu: 4 tisíce Kč – zůstatek roku 2010 + 25 tisíc Kč sponzorský finanční příspěvek na posílení
provozních nákladů
Z investičního fondu bylo převedeno: 14 tis Kč – odvod zřizovateli z IF dle usnesení Rady ÚK
Fond kulturních a sociálních potřeb: 129 tis Kč –použití fondu dle platné směrnice
Nákup pro zaměstnance – běžecký trenažér, ventilátory.
Školní potřeby, školní pomůcky a učebnice byly pro žáky dodávány firmou DC TRADE Děčín.
Sponzorské dary: – získání finančních příspěvků a věcných prostředků na vylepšení technického zázemí školy
IV.Q.2010 – 25 tisíc Kč – finanční sponzorské příspěvky na pokrytí provozních nákladů,
I. – II. Q. 2011 Fotbalové dresy pro žáky, školní a kancelářské potřeby, míč, finanční příspěvek na pokrytí provozních nákladů
(celkem 25.000,- Kč ), rádio (CD, MP3,USB), kamery – videosystém + zapojení – ostraha objektu – především
hřiště, automatická pračka, vysavač, občerstvení pro žáky - organizace turnaje žáků v malé kopané, občerstvení
pro vystupující děti při Dni otevřených dveří ….
Kompenzační a didaktické pomůcky-nákup didaktických pomůcek - hrazeno z projektu EU UZ 33123,
Přijímání a zařazování dětí
Do ZŠ (ZŠ praktická) bylo vřazeno 0 žáků - SPC v Rumburku, SPC Děčín, MUDr. Kravcivová Česká Lípa,
Do ZŠ speciální (PT) – SPC Rumburk , SPC Děčín - 2 žáci
Do Kurzu PŠ – 0 klientů
Zápis - byl proveden podle pokynů MŠMT do 1. třídy - byli zapsáni do Základní školy speciální: 8 žáků z toho 4
žáci - po odkladu školní docházky, 1 žák nenastoupí – jiný způsob vzdělávání.
Základní škola – u zápisu nebyl žádný žák.
Od 01. 09. 1999 byl zřízen kurz pomocné školy, vřazováni jsou klienti dle zákona č. 29/1984/Sb – metodický
pokyn č.j. 19 096/97 – 24 k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou.
Ve školním roce 2010/2011 – kurz pomocné školy navštěvovalo 13 klientů.
Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů, celková situace
Většina pedagogického sboru nemá potřebnou kvalifikaci pro vyučování na spec. školách.
3 vyučující s plnou aprobací na Spec.školy,
Kombinované studium -2 vyučující – mag. studium UJAK Praha – spec. pedagogika
1 vyučující – mag. studium UHK PF
1 vyučující – studium – vychovatelství TU PF Liberec
1 vyučující – studium - Praha – logopedie
1 vyučující – studium vých.poradenství UHK PF
1 vyučující – studium Personální řízení – Liberec
1 vyučující – specializační studium EVV - Lesná
Plnění učebních plánů a osnov
Osnovy jsou plněny vyučujícími ve všech vyučovacích předmětech.
Přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků školy
Všichni vyučující respektují mentální postižení žáků a individuelně pracují se žáky přiměřeným způsobem při
vyučovací hodině. Žáci s kombinovaným ( sluchově ) postižením jsou dále individuelně vyučováni po vyučování,
za pomoci asistenta pedagoga a logopedická náprava .
Individuálně je rovněž prováděna řečová výchova – vyučují učitelé, kteří získali logopedické osvědčení.
Využívání efekt. metod: např. znak do řeči, Genderova rovnost ve škole, orofaciální stimulace, komunikační
systém VOKS, sociální učení, globální čtení… atd.
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Mimoškolní a volnočasové aktivity
a) Zájmová činnost
Ve školním roce 2010/2011 pracovaly na škole 4 zájmové kroužky.
Kroužek taneční a pohybový – ROMIX – ( vedoucí Mgr. Jana Vlastníková )
Kroužek uskutečnil několik zdařilých vystoupení v Domově důchodců a DPS, pro děti z MŠ.
Vystoupení dětí na akcích pořádaných městem Šluknov, školou….
Kroužek – Německý jazyk konverzace – ( vedoucí Bc. Jiří Svoboda )
Kroužek informatiky – ( vedoucí Mgr. Vít Steklý )
Kroužek Práce na PC – ( vedoucí Mgr. Roman Rác )
Škola byla zapojena do projektu Múzické dílny - výtvarné ( artefiletika ),hudební – ( muzikoterapie ).
Artefiletické dílny – Výtvarný kroužek – vedoucí Nikola Kurucová
Artefiletické dílny – Výtvarný kroužek – vedoucí Gabriela Karmanová
Muzikoterapeutické dílny - Muzikoterapie – vedoucí Marcela Poláčková
Zájmové kroužky byly hojně navštěvovány a u žáků byly velmi oblíbené.
b) Ostatní aktivity školy
Škola se zapojovala do celookresních soutěží pro žáky Speciálních škol.
Sportovní:
V prosinci 10 – se ve škole uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj - školní kolo ve vybíjené mezi postupnými
ročníky – na druhém stupni ZŠ
- vánoční besídky s účastí rodičů
Okresní soutěž – florbalový turnaje v České Kamenici
Okresní soutěž – turnaj v sálové kopané v České Kamenici
Okresní kolo SHM ve Varnsdorfu V rámci oslav –– Dětského dne - bohatý sportovní program -, soutěže –pro nepřízeň počasí v budově školy.
Organizace tradičního okresního turnaje v malé kopané ve Šluknově
Pořádání celoškolního branného závodu-cvičení
Účast na okresním branném závodě v Jiříkově
Soutěž – zručnosti:
Okresní soutěž PV - chlapci „ Zlaté kladívko “ - Rumburk
Okresní soutěž PV - dívky „ Zlatá nitka „ - Děčín
Výtvarná soutěž – Varnsdorf -výtvarná soutěž žáků speciálních škol a DOZP Ústeckého kraje –vyhodnocení
soutěže až při oslavách založení školy Varnsdorf .
červen 10 – školní výlety – žáci – zaměření na poznávání okolí Šluknova, Rumburku, Valdeku, výlet ZOO –
Děčín,
poznávací výlet do Liberce….
Ve škole se pravidelně pořádaly výstavky výtvarných prací žáků s tématikou – multikulturní,
vánoční, velikonoční, jarní, zimní, nebezpečí drog, sportovní…..
Celoškolské soutěže- výtvarná - různá aktuální témata ( bezpečnost při cestě do školy, vánoce, zimní radovánky,
velikonoce..)
Uspořádání školního KARNEVALU pro děti a rodiče – včetně účasti v maskách, soutěže..)
Projektový den – Indiánské léto
Vystoupení dětí – školní besídka ke Dni učitelů, slavnostní ukončení školního roku .
Účast na akcích
Účast žáků na Hubertské jízdě a Majálesu- Šluknov
Žáci se zúčastňovali výstav pořádaných kulturním střediskem ve Šluknově,
mladší žáci navštěvovali dětská filmová představení- filmové pohádky v městském kině…
Představení Divadélko úsměw – v hudebně -divadelní představení pro žáky
Účast dětí na vystoupeních v Domově důchodců, MŠ – pěvecký a pohybový kroužek- „ROMIX“ Bezpečné chování o prázdninách – získání „řidičského průkazu “ chodce, cyklisty – spolupráce s DDM Rumburk
Spolupráce – se Soukromou školou G.P. – Dolní Poustevna
Pravidelná účast na seminářích Prim.prevence soc.patolog. jevů,proškolování aktuálních otázek
Účast na poradách výchovného poradenství
Pokračování spolupráce Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice-sledování akcí v síti M.R.K.E.V environmentální výchova – p. Steklý – pokračování ve specializačním studiu
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V rámci environmentální výchovy – exkurze – Správa NP Českého Švýcarska – Krásná Lípa, Arboretum
Kunratice
Pořádání Dne otevřených dveří – za hojné účasti rodičů a přátel školy.
Pokračování v účasti ELEKTROWIN – sběr el. odpadu.
Teen Challenge – prezenční přednášky – Šluknov-(drogy, AIDS a vztahy, šikana…)
Pravidelné proškolení zaměstnanců BOZP a PO.
Proškolování učitelů školy „ Primární prevence drog. závislosti „ - aktuální problematika
Plnění programu ŠPS – PRIPRE v jednotlivých třídách. Průběžná kontrola plnění Školní primární prevence – plán
na školní rok 2010/2011 - během školního roku ve třídách.
Pravidelná účast a spolupráce – Komise soc. právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov, MěÚ Rumburk
Dostatečně bylo využíváno TS programů a videokazet, CD jak výukových na PC, tak hudebních, využívání
dataprojektoru – interaktivní tabule prezentace.
Přednáška – probační a mediační služba – téma: agresivní chování.
Besedy s Policií ČR – trestná činnost, drogy, nebezpečí – bezpečnost dětí,…...
Pokračování spolupráce s DOMEM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA -ekopedagogika, metodické listy pro školy,
odborné vzdělávací kurzy.
Policie ČR – besedy se žáky.
Projekty:
Práce na zadávání nových projektů, vyhledávání projektů –
MŠMT – „Program rizikového chování“ – Název projektu: Umím si poradit
Schválená dotace: 60.000,- Kč – dotace MŠMT
20.000,- Kč - spoluúčast
Cíl: Prohlubování vědomostí, dovednosti žáků 2. stupně ZŠ, v oblasti rizikového chování. Pomoc žákům čelit
negativnímu sociálnímu tlaku, nenásilnému zvládání konfliktů, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání stresu,
předcházení problému s návykovými látkami…
Realizace projektu do konce roku 2012.
KÚ – Program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011“ –
Název projektu: Vstupujeme do života
Schválená dotace: 20.000,- Kč
Cíl: Hlavním cílem je poskytnout studentům (s těžším stupněm postižení) střední školy Praktické jednoleté,
základní informace teoretické a praktické z oblasti šikany a dalších forem násilí.Vysvětlit a naučit studenty
takovému chování, aby dokázali rozlišit rizikové chování, chování manipulativní, kdy se mohou stát obětí šikany i
obětí trestného činu.
Realizace projektu: do konce roku 2011
MŠMT - Projekt „Barvy duhy Evropy – Multikuturalita v životě dětí “ v rámci dotačního programu Podpora
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikukturní výchovy pro rok 2011–.
Název projektu: Barvy duhy a Evropy
Multikulturalita v životě dětí
Schválená dotace: 51.000,- Kč – 30.000,- Kč – dotace MŠMT
21.000,- Kč - spoluúčast
Cíl: Zaměření na multikulturalitu mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem,
mezi školou a rodinou a komunitou Šluknovského výběžku. Projekt by měl přispět ke vzájemnému poznávání
kultury majoritní a minoritní skupiny, ke vzájemné toleranci, k odstranění nepřátelství a předsudků vůči
„nepoznanému“. U obou skupin se budeme snažit najít styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a
spolupráci.
Projekt je určen všem žákům a jejich rodinám bez rozdílu zda jde o žáka se zdravotní postižením, zdravotním
znevýhodněním, sociálním vyloučením a z etnických minorit.
Realizace projektu: do konce roku 2011
Pokračování - Projekt…EU peníze do škol .. Operační program EU – Počáteční vzdělávání, Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK ).
Název projektu: Moderně a hravě
Cíle projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.
Metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy ped. pracovníků, tvorbou a následným používáním
nových metodických pomůcek, učebních materiálů ve výuce bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky.
Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělání bude
podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa nebo zavedením programu primární prevence.
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Délka trvání: 30 měsíců ( 2013 )
Schválená dotace: 578 391,- Kč
Čerpání dotace průběžně dle harmonogramu čerpání.
Čerpání -nákup –materiálu pro potřeby ICT – dataprojektor, interaktivní tabule, pojízdný stolek, dva notebooky
pro potřebu prezentace – výukové programy, USB, učební pomůcky, učební materiály ( matematika, geometrie,
přírodověda, logopedie..), skartovačka, toner, diktafon, školní a kancelářské potřeby……
Zapojení do projektů:
Rozmluva -zapojení do projektu ROZMLUVA v Ústeckém kraji – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti podpory komunikativních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – září 2010 až červen
2011 – 7 výcvikových bloků – po 2 dnech v Ústí nad Labem
Vzdělávací program – 160 výukově výcvikových hodin v průběhu školního roku 2010/2011.
Přehled edukačně-výcvikových bloků:
Logopedický blok, Surdopedický blok, Poradenský-speciálně pedagogický blok, Legislativně-kurikulární blok,
Terapeuticko-formativní blok, Metoda VTI, Personálně-sociální blok
Zapojení: dva pedagogičtí pracovníci
Múzické dílnyArtefiletické dílny – dvě výtvarné dílny – rozvíjení výtvarného cítění dětí, vytváření prací dle různých technik
Muzikoterapeutická dílna – muzikoterapie – jedna dílna – rozvoj hudebních znalostí – seznámení s vlivem hudby
na člověka…
Zapojení: tři pedagogičtí pracovníci
Ukončení: 30.6.2010
KOPT- Kultura a umění od první třídy –
Úkol: rozvíjení vědomostí a dovedností dětí od útlého věku
Cíl: ukázat žákům, jakým způsobem kultura ovlivňuje dění ve společnosti a jak je pro náš život nezbytná.
Snaha o propojení klasické výukové metody a netradičního pojetí ve vztahu ke kultuře a umění ve všech směrech
Krajánek – Projekt Poznej svůj krajSoutěž Krajánek – zaměření žáků na svůj region, mikroregion z vlastivědného hlediska. Žáci seskupení do
školního týmu vytvoří práci o svém regionu – nejdříve všeobecným způsobem a poté si určí prioritu v rámci svého
regionu a tuto do hloubky rozpracují a popíší konkrétním způsobem.
Doba trvání: 1.9.2011 - ukončení první čtvrtletí 2012
Zapojení do projektu „ Ovoce do škol „
Projektové dny na škole:
Co s odpady – třídění odpadu, ukládání odpadu – ochrana životního prostředí.
Exkurze – skládka Rožany, Železárny Velký Šenov.
Den ZEMĚ – průřez – různé národnosti, kultury, seznámení s tradicemi jednotlivých národů…
Hasičský záchranný sbor ve Šluknově – návštěva, beseda s hasiči – ukázka způsobu hašení, záchranné akce..
Ve školním roce 2010/2011 pokračování práce Metodického sdružení – vedoucí pí. řed. Mgr. Monika Kadlecová (
I. stupeň ), Mgr. Jana Vlastníková ( II. stupeň ), Bc. Sedláková Zuzana ( Speciální třídy ) + účast všech
pedagogických pracovníků.
Plán práce byl zaměřen na problémy a pomoc vyučujícím v JČ, Mat., zaměření na aktuální problémy speciální
pedagogiky, úprava sešitů, práce s PC, dopravní výchova, řečová výchova, PRIPRE, práce s problémovými
žáky,zaměření na průřezová témata v učebních plánech..
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání-vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – upravené
vydání č.j. K-260/07/03 – platnost od 1.9.2010.
Zkušenosti se zavedením tohoto programu – vyhodnocování průběžně během školního roku.
Koordinátor pí.řed. Mgr. Monika Kadlecová + aktivní účast všech pedagogických pracovníků – především
vyučujících v prvním, druhém,třetím,čtvrtém a šestém, sedmém, osmém, devátém postupném ročníku.
Zahájení ve školním roce 2010/2011 – 1. ročník a 7. ročník – ZŠ speciální - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální – č.j. K-220/07/01 – platnost
od 1.9.2010 - koordinátor pí. uč. Bc. Zuzana Sedláková.
Zkušenosti se zavedením tohoto programu – vyhodnocování průběžně během školního roku.
Další vzdělávání pedagogů
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají individuálně, studují pedagogickou literaturu, UN, zúčastňují se akcí
pořádaných PPP Ústí n/L .
Zajištění účasti na seminářích - konferencích:
Zapojení do projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje
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Seminář – Asiaté – Děčín – 2 ped. pracovníci
Seminář - Romská problematika – Děčín – 2 ped. pracovníci
Seminář – Náboženství – Děčín – 2 ped. pracovníci
Seminář pro pedagogický sbor – Šikana, soc.klima třídy – Spec.prim.prevence ÚK – projekt
Seminář pro pedagogický sbor – Řešení konfliktů – Spec.primární prevence ÚK - projekt
Trénink drogové prevence – Teplice – 2 dny – 2 ped. pracovníci
Seminář – pedagogický sbor – Šluknov -Tvorba prezentace – PowerPoint – dotace EU Netradiční výtvarné techniky – Rumburk – 1 ped.pracovník
Komunikace s problémovým žákem a s rodiči při řešení problémů – Děčín – 2 ped.pracovníci
Projekt - Multikulturní svět škol Ústeckého kraje – závěrečná konference – Děčín –
2 ped.pracovníci
Setkání výchovných poradců Šluknov – 1 ped. pracovník
Ekoateliér Rumburk – Jarní a letní motivy – 1 ped. pracovník
Seminář EU – Monitorovací zpráva – Děčín – 2 pracovníci
Roadshow – Liberec – EU peníze školám - 2 ped.pracovníci
Odměňování pracovníků – Teplice – 2 pracovníci
Školení - Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem – Varnsdorf – 7 ped. pracovníků
Prevenční přednášky – Teen Challenge – 4 přednášky pro žáky v rámci projektu Spec.prim.prevence ÚK –
„Bezpečná třída „ – ( září 2010 až prosinec 2010 ) – Šikana, Závislosti, Sex, AIDS a vztahy, Psychohry.
Pravidelná účast na seminářích Prim.prevence soc.patolog. jevů,proškolování aktuálních otázek
Prevence a řešení šikany – Rumburk
Účast na poradách výchovného poradenství - Rumburk
Ředitelka školy se zúčastňovala aktuálních porad pro ředitele pořádaných KÚ Ústeckého kraje, odbor školství,
mládeže a tělovýchovy.
Pravidelná účast – členka Komise školské a sociální právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov-soc.odbor
Spolupráce – se Soukromou školou G.P. – Dolní Poustevna
Zajištění proškolení zaměstnanců a vedoucích pracovníků BOZP a PO.
Proškolování učitelů školy „ Primární prevence drog. závislosti „ - aktuální problematika
Průběžná kontrola plnění plánu „Primární prevence“ během školního roku ve třídách
Zajištění účasti na představeních – dětská filmová představení, divadelní - kino Dukla, zajištění besed – na aktuální
témata, návštěvy výstav pořádaných ve městě a blízkém okolí …
Výstava „Vzdělávání 2011-2012“
Účast na Hubertské jízdě městem Šluknov
Pokračování – sledování akcí v síti M.R.K.E.V- environmentální výchova, setkání EVVO v Lesné
Pravidelná účast a spolupráce – Komise soc. právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov, MěÚ Rumburk, porady
Výchovných poradců na MěÚ Šluknov – OSV…
Průběžná kontrola plnění PRIPRE během školního roku ve třídách
Uspořádání školního KARNEVALU pro děti a rodiče – (včetně účasti v maskách, soutěží..)
Zajištění vystoupení dětí ke Dni učitelů – školní besídka
Zajištění přednášky „ Co nám škodí a co prospívá „ – v rámci projektu – realizace aktivit v oblasti prevence
rizikového chování – „ Umím si poradit „ – pro žáky šestých a sedmých tříd – Projevy dospívání, Šťastný
znamená být i úspěšný, Hospodaření se svým časem.
Soutěže:
Sportovní:
Pořádání školského turnaje ve vybíjené – mikulášský turnaj žáků II.stupně
Okresní soutěž – florbalový turnaj ve Varnsdorfu
– pořadatel Česká Kamenice
Okresní soutěž – turnaj v sálové kopané ve Varnsdorfu – pořadatel Česká Kamenice
Okresní soutěž – pořádání turnaje žáků v malé kopané – pořadatel Šluknov
Prezentace školy: články - Šluknovské noviny, regionální tisk, pravidelná aktualizace webových stránek
Vystoupení žáků, zapojení do soutěží.
Periodické proškolování zaměstnanců a ředitelky v BOZP a PO, seznámení zaměstnanců s prvky první pomoci při
náhlých zdravotních potížích.
Pedagogičtí pracovníci individuálně. prohlubovali své znalosti práce na počítači, práce – prezentace – interaktivní
tabule – dataprojektor.
Školení ostatních zaměstnanců:
Paní hospodářka se zúčastňovala pravidelných porad ekonomů na KÚ ÚK v Ústí n/L.
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Periodické proškolování správních zaměstnanců v BOZP a PO.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 –nebyla na škole provedena inspekce ČŠI.
Doporučení v rámci ČŠI ve školním roce 2009/2010 byla provedena.
ČŠI v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků
s LMP – č.j. K-260/07/02 – dne 27.04.2010
ČŠI doporučila po srovnávací analýze uvedeného dokumentu:
Charakteristika školy v ŠVP –Charakteristika ŠVP -Učební osnovy-Pravidla pro hodnocení žáků.
Doporučení ČŠI byla zapracována do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání-vzdělávání žáků
s LMP – č.j. K-260/07/03 – platnost od 1.9.2010.
Přehled - výsledky výchovy a vzdělávání
Problém záškoláctví byl projednáván individuálně s rodiči žáků a na Městském úřadě Šluknov – komise sociální –
péče o dítě, soc. odbor Rumburk, Policie České republiky Šluknov.
Zameškané hodiny Spec.ZŠ celkem: ZŠ
10 214 z toho omluvené: 9 217
neomluvené:
997
ZŠ spec. 2.333 z toho omluvené: 2.233
neomluvené:
100
4
žáci neklasifikováni z TV ( zdravotní důvody)
3
žáci opakující ročník
Prvky šikany mezi žáky byly zaznamenány vyučujícími již na prvním stupni ZŠ, řešeny individuálně.
Přestupky byly projednávány s rodiči a v Komisi sociálně právní ochrany dětí – Městského úřadu ve Šluknově.
Složitější případy na druhém stupni ZŠ byly řešeny opětně s rodiči, s DD Lipová, se SPC v Rumburku a
v komisích Městského úřadu ve Šluknově, odbor sociálních věcí v Rumburku, Policií ČR.
Spolupráce
Ve školním roce 2010/2011 dále pokračovala dobrá spolupráce s MěÚ ve Šluknově, se spádovými ZŠ ve
Šluknovském výběžku, se speciálními školami, se SPC a PPP v Rumburku, SPC Děčín, s DD v Lipové, s DOZP
Brtníky, Integrovaným centrem Dolní Poustevna, spolupráce se Speciální základní školou a Praktickou školou
Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně –, spolupráce se SLŠ, SOŠ a SOU ve Šluknově ( vytváření podmínek pro
vycházející žáky ), spolupráce s Úřadem práce v Rumburku, spolupráce s MŠ ve Šluknově ……
( vystoupení žáků ), spolupráce s K-centrem Rumburk.
Pravidelná spolupráce – Komise soc. právní ochrany dětí – MěÚ Šluknov, MěÚ Rumburk
Prezentace školy: články - Šluknovské noviny, regionální tisk, pravidelná aktualizace webových stránek
( www.speczssluknov.cz).
Den otevřených dveří- prezentace školy veřejnosti, vystoupení žáků, prohlídka školy s výkladem, soutěže.
Na základě Rozhodnutí MŠMT bude od 1.9.2011 zahájena výuka na střední škole:
Praktická škola jednoletá – denní forma vzdělávání, délka studia: 1 rok
Od 1.9.2011 – změna názvu:
Základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
V březnu 2011 proběhlo přijímací řízení žáků pro školní rok 2011/2012.
V současné době probíhá příprava učebny a učebního plánu pro Praktickou školu jednoletou.
Rozvojový program pro rok 2010/2011, 2011/2012:
a) Inovace multikulturního průřezového tématu. Cílem průřezového tématu je seznámit žáky s rozmanitostí
různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami a tím si uvědomit svoji vlastní identitu.
Koordinace práce na přípravě ŠVP pro základní školu speciální, začlenění inkluzivního vzdělávání do ŠVP, reakce
na individuální specifické vzdělávací potřeby žáků s ohledem na jejich zázemí.
Zahájení vzdělávání žáků dle Vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků
v základní škole speciální - od 1.9.2010.
b) Úzká spolupráce s regionálním projektem. Komunitní plánování, které je zaměřeno na soc. prevenci,
zdravotně postižené a sociokulturní znevýhodněné skupiny.
- Podpora čtenářské gramotnosti - navázání na realizovaný projekt.
c) Sociálně právní poradenství pro pedagogy i rodiče, poradenství při ADD a ADHD pro pedagogy i rodiče.
Zavedení pravidelných porad s terénními pracovníky – Město Šluknov. Pomoc při odbourávání záškoláctví
s nepřizpůsobivými občany.
d) Výchovné poradenství při etopedických problémech pro pedagogy a rodiče.
e) Metodik primární prevence – pravidelné besedy, účast na poradách – předávání poznatků členům
pedagogického sboru.
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f) Využívání efektivních metod vzdělávání – metoda globálního čtení, splývavé čtení, znak do řeči, arteterapii,
muzikoterapii………
Vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s autismem, komunikace v komunikačním systému VOKS

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného
postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999
v platném znění.
1)Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
2)Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
3)Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
4)Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
5)Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy: 0
Školská rada
Na základě zákona č.516/2004Sb,§ 167 – byla zřizovatelem ustanovena Školská rada.
Školská rada na Speciální základní škole vykazuje pravidelnou činnost.
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla projednána a schválena všemi pedagogickými pracovníky na
závěrečné pedagogické radě dne 30. 06. 2011.
Schválena a odsouhlasena školkou radou dne 30. 08. 2011.
Šluknov dne 09. 09. 2011
Mgr. Bc. Monika Kadlecová
ředitelka školy
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