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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

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

Sídlo:

Komenského 614/2, 735 06 Karviná-Nové Město

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:
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, 735 06 Karviná – Nové Město
tel/fax sekretariát školy:
tel. ředitelka školy:
tel. zástupce statutárního orgánu
tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov 1835/10
e-mail:
internetové stránky:
Odloučená pracoviště

596 311 289
596 314 997
596 311 289
596 312 214
sekretariat@szmkarvina.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 klub při zdravotnickém zařízení
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná - Ráj
3. Základní škola, Mateřská škola a Školní klub při zdravotnickém zařízení
Dělnická 24/1132, 736 01 Havířov - Město
Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení
telefon:

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

Typ

Název zařízení

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

181 108 364

G22

Školní klub

24

1. 9. 2019

174 101 091

K20

SPC

neuvedena

1. 9. 2005

110 300 297

A00

Mateřská škola

24

30. 5. 1996

181 017 067

C00

Střední škola
Praktická škola
dvouletá

24

1. 9. 2010

Praktická škola
jednoletá

12

1. 9. 2012

Kapacita

Den zahájení činnosti

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 stanoven na počet 6.
 třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje - 2 členy
 třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci
- 2 členy
 třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci
- 2 členy

Jednání školské rady
Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla celkem třikrát.
V průběhu školního roku školská rada
projednala a schválila:
 výroční zprávu o činnosti školy a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018/2019
 výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019
jednala o:
 změnách ve ŠVP. Nový ŠVP je platný od 1. 9. 2019. Došlo především k úpravě pravidel
pro hodnocení. Pravidla zohledňují specifické potřeby našich žáků.
 GDPR pro členy školské rady
vzala na vědomí:
 projekty ve spolupráci s dalšími subjekty - Šablony pro ZŠ a SŠ, Grammy, MAP, Ovoce a
zelenina do škol, Pošli to dál (dobrý skutek)
 realizaci regionálního pracovního setkání pedagogů praktických škol (praktická škola
jednoletá a dvouletá) zaměřené na přijímací řízení
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plánované školní projekty – Abilympiáda, Statečná srdce, Čtyřboj, Komunikace v tichu, 2
projekty prevence (kouření, šikana), 2 projekty EVVO, Oslavy vánočních svátků,
Přehazovaná pro třídy ZŠS, 30. výročí Sametové revoluce
informace o průběhu investičních akcí ve škole

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 střední vzdělání - žáci praktické školy dvouleté, praktické školy jednoleté
 poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu, žáci navštěvující školní klub
při NsP
 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 zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti a
žáky s mentálním postižením. Poskytuje vzdělávání a školské služby především žákům ze všech
částí města Karviné, a také dětem dojíždějícím z přilehlých obcí, popř. z okrajových částí dalších
měst.
Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno rovněž 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
Škola nemá vlastní školní jídelnu ani výdejnu. Stravování dětí a žáků ze školy na ul. Komenského
614/2 bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ a MŠ Dělnická, Sokolovská 1758, Karviná – Nové Město,
která je vzdálena necelých 200m. Možnost pravidelného stravování využívali především žáci
navštěvující školní družinu. Doprovod do jídelny a dohled nad strávníky z naší školy zajišťovali
pověření pedagogičtí pracovníci.
Stravování žáků a dětí na odloučeném pracovišti na ulici Vydmuchov 1835/10 bylo zajištěno ve
školní jídelně dětského domova SRDCE.
1.1.2 Technický stav školních budov, materiální vybavení a technické zázemí

A. Budovy školy na ul. Komenského 614/2
Stávající stav
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.
Činnost školy se uskutečňuje v těchto prostorech:
 hlavní školní budova
 vilka
 samostatná přízemní budova pro činnost školní družiny
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 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.
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.
V hlavní budově školy se nachází:
přízemí - ředitelna a sekretariát školy, pracovna zástupce ředitelky školy, 3 kmenové třídy, denní
místnost pro učitele, relaxační místnost, kabinet UP, kabinet výchovného poradce a školní metodičky
prevence, učebna dílen,
I. patro - 6 kmenových tříd, počítačová učebna s interaktivní tabulí a 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.
Škola oslavila 98. výročí svého založení, původní název Jiráskova škola. Historická školní budova
svou rozlohou a členitostí vyžaduje neustálou údržbu. Zlepšování pracovního prostředí pro žáky i
zaměstnance z hlediska estetického, hygienického a především bezpečnostního, byla věnována
soustavná pozornost. Výhledově bude vyžadovat obnovu plášť historické budovy, zejména původní
skleněné výplně zasazené do kovových rámků na bočních stranách budovy, které rezivějí,
propouštějí vlhkost srážející se v meziprostoru, ten je pak napadán plísní.
Samostatná budova – vilka. 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.
Budova vilky, kde je centrum umístěno, dlouhodobě trpí prosakující vlhkostí a následným výskytem
plísní. Vlhkost prosakuje do sklepních prostorů a poškozuje zdivo budovy, poškození vodou je patrné
na venkovních i vnitřních omítkách. Vilka již pracovníkům SPC přestává kapacitně dostačovat, vázne
dodržení potřebných standardů zajištění péče, místnosti nejsou odhlučněny, chybí bezbariérový
vstup i toalety, schází adekvátní prostory pro archivaci dokumentů, na oddělení pro vady řeči není
čekárna pro klienty. Původní elektroinstalace byla v různých obdobích opravována a předělávána,
aktuálně je již vedena porůznu v lištách. Problémy se vyskytují také u odpadů, jež jsou v části budovy
původní, nevyhovují a ucpávají se. Rozvody teplé vody nejsou vůbec, ohřev je řešen průtokovými
ohřívači. Postupně byla ve většině místností vyměněna i topná tělesa, celý rozvod je však již
zastaralý a energicky málo úsporný, je napojen na kotelnu v hlavní budově. Pracovnicím centra
schází i vhodné sociální zázemí v podobě adekvátně vybavených kuchyněk. Problematické se jeví i
aktuální řešení počítačové sítě, která není fyzicky oddělena od školy, škola se speciálně
pedagogickým centrem sdílí jeden server.
Samostatná budova – školní družina. Její prostory jsou v dopoledních hodinách využívány jako třída
základní školy speciální, protože v hlavní budově již nejsou žádné volné učebny. Budova je
vybavena vlastním sociálním zařízením a je z ní přístup do školní zahrady. U této budovy vnímáme
nejakutnější problém. Technický stav se velmi rychle zhoršuje. Následkem větších otřesů půdy
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vlivem důlní činnosti dochází ke vzniku prasklin na stěnách. Problematické je rovněž pronikání
vlhkosti do budovy v důsledku nedostatečné izolace a odvodu dešťové vody do kanalizace. Z tohoto
důvodu škola podala žádost o zařazení celkové opravy do plánu investičních akcí MSK, stav budovy
považujeme za havarijní.
Samostatná budova školní tělocvičny 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. Opravu budou
vyžadovat vstupní dveře.
Školní hřiště škola pravidelně využívá venkovní víceúčelové hřiště nejen k hodinám tělesné výchovy,
ale také k různým projektovým dnům.
Provedené opravy
V letošním školním roce jsme dokončili investiční akci „Sanace vlhkého zdiva budovy školy“. Sanace
probíhala ve dvou etapách a byla započata již na sklonku předchozího školního roku. V průběhu
stavebních prací byla zjištěna neprůchodnost části kanalizace odvádějící dešťovou vodu, jejíž oprava
nebyla do investiční akce zahrnuta. Škola zafinancovala opravu z vlastních provozních prostředků.

Sanační práce II. etapa

Staré schodiště objevené pří výkopových pracích

Plánované opravy a rekonstrukce
Pro celkovou rekonstrukci přilehlé vilky, ve které jsou umístěny především pracovny speciálně
pedagogického centra, má škola zpracovánu projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení.
Bohužel se nepodařilo zajistit jiné finanční prostředky na realizaci projektu po zrušení výzvy IROP.
Škola požádala o zařazení investiční akce do plánu investic MSK.
Tělocvična - opravu budou vyžadovat vstupní dveře, které jsou původní a atypické (výška). Náklady
na jejich rekonstrukci se pohybují v kategorii investic. Škola plánuje jejich opravu v příštím roce.
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 2019/2020 byla provedena:
- září - prosinec 2019
- oprava kamerového systému a domácího telefonu – Vydmuchov
- oprava kabelové trasy v počítačové učebně – Vydmuchov
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- malování - třídy, kabinetů – Vydmuchov
- malování - šatny, chodby, schodiště - Komenského
- leden - srpen 2020
- výměna podlahové krytiny v místnosti učitelů – Vydmuchov
- oprava omítek stěn a stropů včetně výmalby - Vydmuchov (bývalá ředitelna)
- malování - šatny, vestibul, hlavní vchod
- výměna svislé části kanalizace v učebně v pav. B3 – Vydmuchov
- oprava videookruhu – Komenského
- malování - suterén školy, některé místnosti SPC, třídy – Komenského
- výměna podlahové krytiny - třída PRŠ – Komenského
- oprava kanalizace včetně výměny mříže za poklop – Komenského
- hydroizolace anglického dvorku – Komenského
- výměna topného tělesa na SPC
K předprofesní přípravě žáků se zdravotním postižením pomáhá průběžné vybavování učeben
novými pracovními nástroji i pracovním nářadím. Počítačová učebna byla vybavena novými počítači,
které zčásti uhradila škola, a částečně byly zafinancovány z účelového příspěvku MSK na
modernizaci ICT. Do jednotlivých tříd je průběžně dokupován školní nábytek. V kanceláři
personalistky bylo vytvořeno další pracovní místo pro administrativního a spisového pracovníka, byl
zakoupen nový nábytek. Nový nábytek byl pořízen také do pracovny ředitelky školy. Vybavování
SPC se soustředilo na pořízení nábytku a počítačového vybavení pro nové pracovnice. 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. Pro žáky základní školy speciální byl zakoupen interaktivní mobilní panel.
Z prostředků nadace ČEZ a částečně z prostředků školy jsme pořídili interaktivní tabuli do třídy,
kterou navštěvují žáci se sluchovým postižením.
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 a interaktivními tabulemi.
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 funguje 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 a kancelářích 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 včetně
sprch.
Školní pozemek
Škola má zpracován harmonogram:
- udržování čistoty všech částí školního pozemku,
- péče o zelené plochy,
- údržbu ostatních ploch uvnitř areálu školy.
Školní pozemek leží v bezprostřední blízkosti městské komunikace a chodníků, proto je nutno
neustále sledovat pořádek. Ani živý plot, který letos nově osazujeme, mnohdy nezabrání, aby v době
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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 je 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 a část osázena
ovocnými stromky. 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.
Celý školní pozemek je ohraničen vzrostlými stromy. Tato zeleň si vyžaduje neustálou údržbu, a to
zejména ořez přestárlých stromů či poškozených větví. Částečný ořez jsme v období vegetačního
klidu zajistili za pomoci spolku dobrovolných hasičů. Některé stromy jsou napadeny jmelím, které je
ničí, u jiných vysoký vzrůst a padající větve začínají být nebezpečné. Škola plánuje pro příští rok
provedení razantní údržby (ořez) této zeleně, což si vyžádá nemalé finanční prostředky.
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, v platném znění a vyhlášky č.
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění 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
Stávající stav
Budova školy na odloučeném pracovišti Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835/10 je umístěna v dobře
dostupné klidné lokalitě v blízkosti NsP Karviná. Prostor školy je součástí komplexu, ve kterém sídlí
další dva subjekty zřizované MSK. Samotná stavba 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 vybavená počítačem s tiskárnou. Prostory bývalé ředitelny slouží 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. Příspěvková organizace Benjamín odebírá energie od školy.
Spotřeba příspěvkové organizace Benjamín je přefakturována.
V pavilonu B2 a B3 jsou umístěny třídy základní školy, základní školy speciální a střední školy,
odborné učebny, dvě počítačové učebny a kabinety. Žáci mají k dispozici speciální nábytek,
kompenzační a rehabilitační pomůcky, interaktivní tabuli, a také vybavení cvičného bytu, které je
využíváno i k relaxaci a polohování žáků s tělesným postižením.
Třídy jsou průběžně vybavovány novým nábytkem, je zde také prováděna postupná výmalba.
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.
V sektoru C se dále nachází keramická dílna, informační centrum, cvičná kuchyně, 2 třídy střední
školy, zázemí školníka a uklízeček.
Škola je bezbariérová, vstup hlavním vchodem do školy je opatřen vhodným nájezdem pro
vozíčkáře. Na pavilon B3 je nainstalovaná pojízdná plošina.
Budova je nyní v poměrně dobrém technickém stavu, co se týče obvodového zdiva. Přetrvává akutní
problém se zatékáním dešťové vody přes svislé svody do tříd. V průběhu stavebních prací při
zateplování a odstraňování havárie kanalizace bylo zjištěno, že některé střešní svody dešťové vody
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nejsou průchodné a bude muset být provedena jejich oprava. Rovněž se přišlo na problémy
s odtokem dešťové vody do kanalizace, kdy část v zemi umístěných odtokových potrubí je nefunkční,
zřejmě vlivem pohybu zeminy je přerušené jejich vzájemné napojení. Tato zjištění si zcela jistě
vyžádají akutní rekonstrukci napojení na kanalizaci.
Do budoucna bude stavba vyžadovat výměnu elektroinstalace a rozvodů tepla. Schází dokončit
opravy části sociálních zařízení a provést výměnu podhledů v přízemních spojovacích chodbách.
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. Přístup na zahradu je umožněn i imobilním žákům po zpevněné
ploše. S převodem pozemků na výše uvedený subjekt vznikl škole problém s parkovacími místy.
Jejich počet vnímáme jako nedostatečný, vznikají svízelné situace pro rodiče při dopravě žáků do
školy, zejména i proto, že mnozí návštěvníci nemocnice zajíždějí a parkují i přes zákaz na pozemku
školy. Do budoucna bude nutné problém řešit rozšířením parkovací plochy a dopravním značením.
Provedené opravy
V tomto školním roce byla ukončena investiční akce zaměřená na zateplení budovy. Byla vyměněna
okna, zaizolována a zateplena střecha. Obvodové zdivo bylo rovněž zatepleno a budova získala
novou barevnou fasádu. V rámci prováděných prací byly některé třídy vybaveny i vzduchotechnikou.
Při realizaci zateplování budovy bohužel nebyly řešeny problémy se zatékáním dešťové vody do tříd
vnitřními svody. V období hlavních prázdnin jsme byli nuceni řešit zatečení do třídy přes jeden tento
svod, který musel být celý vyměněn až po část pod podlahou třídy. Opravu hradila škola ze svých
provozních prostředků.
V zimním období jsme zejména v prostoru šaten řešili havárii kanalizace, musela být provedena
částečná oprava, prostředky poskytl MSK. V průběhu prázdnin byl celý prostor vymalován.
V souvislosti s opravou kanalizace, kdy byly prováděnými pracemi zasaženy i místnosti denní
místnost učitelů a pracovna pedagožky SPC pro PAS, jsme následně provedli jejich rekonstrukci.
Místnost SPC byla částečně zrenovována, byla provedena oprava stěny (sádrokartonová
konstrukce), výměna osvětlení včetně nového rozvodu a výmalba. Veškeré náklady šly na vrub
provozních prostředků školy. V denní místnosti učitelů bylo z prostředků školy položeno nové lino a
vymalovány stěny.
Plánované opravy
Pro nejbližší období plánujeme především opravy sociálních zařízení a pokračování v opravách
dešťových svodů. Opravy kanalizace budou předloženy do plánu investic MSK.
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. Po
zateplení a výměně oken byl zpracován nový energetický průkaz budovy.
Energetická náročnost budovy:
- celková dodaná energie do budovy je vyhodnocena jako úsporná,
- vliv provozu budovy na životní prostředí vyhodnoceno jako úsporná.
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. V tomto školním
roce se nám podařilo zajistit nákup 21 počítačů pro žáky. Finanční prostředky šly z rozpočtu školy a
z účelově vázaného příspěvku MSK. Dále jsme provizorně zabezpečili pokrytí internetovým
připojením zbývající třídy na pracovišti Vydmuchov. Celá školní síť však nutně potřebuje přestavbu a
zajištění nových serverů.

- 11 -

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

ICT
Počítače
z toho přístupné
žákům/studentům
Počítače s připojením k Internetu
z toho přístupné
žákům/studentům
Počítače s rychlým připojením
Notebook celkem
Notebook pro žáky
Dataprojektor
Tablety pro žáky
Interaktivní tabule
Digitální videokamera
Digitální fotoaparát

Komenského

Vydmuchov

Počet celkem

62

48

110

40

31

71

110

48

110

40

31

71

62
27
5
7
23
8
1
1

48
12
3
5
4
4
0
1

110
39
8
12
27
12
1
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.

1.2 Školní družina
V zájmovém vzdělávání realizovala škola činnost ve 3 odděleních školní družiny na ulici
Komenského a 1 oddělení na ulici Vydmuchov, a to až do 11. března 2020, kdy nabylo účinnosti
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a všechna
oddělení byla uzavřena. Kapacita žáků zapojených do zájmového vzdělávání je stanovena dle
rejstříku škol a školských zařízení na počet 93. Jednotlivá oddělení se naplňují do 14 žáků. Školní
družina pracuje 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 se vstřícností k zákonným zástupcům i uživatelům ŠD
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
za 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 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.
Účastníci zapsaní v družině mají přístup na školní zahradu s pískovištěm a herními prvky, na hřiště,
do budovy tělocvičny a na doskočiště. V rámci svých aktivit 2x týdně využívají školní kuchyňku a PC
učebnu s interaktivní tabulí.
Pracovníci školní družiny zajišťují také doprovod 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, zachovávat 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, koláže)
 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 ve školní družině

Měsíc

září

Místo
konání

Název akce

Počet dětí

Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých
oddělení, poučení BOZP, organizace a režim ŠD, navázání přátelských vztahů za
pomoci společných her, cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů –
základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy
Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc,
pravidla společného soužití mezi dětmi, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu
Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si
pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr
lesních plodů pro zvířátka
Beseda - ekologická výchova – ochrana přírody, třídění
odpadů, sběr papíru

říjen

listopad

leden

29

Hrátky v přírodě – park B. Němcové

25

Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci

28

Podzimní výpravy do přírody, hry v terénu

28

Učíme se pořádku, přemýšlíme o vandalismu

24

Mikulášské řádění – soutěže, hry, tanec

26

Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích,
učíme se koledy
Vyprávíme si vánoční příběhy a sledujeme film s vánoční
tématikou
Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se
zimní tématikou

prosinec

26

23
25
27

Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu

28

Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

22

II. pololetí ve školní družině
Měsíc

Místo konání
Hřiště školy
ŠD

únor
ŠD
ŠD
březen

TV

Název akce
Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže,
výzdoba hřiště ŠD ledovými ozdobami
Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl,
hygiena, povídáme o tom, co jíme – bacily útočí
Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům,
učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro
přivolání pomoci
Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás
znamenají
Zábavné hry v TV - chůdy, obruče, kuželky
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1.3 Zájmové kroužky a kluby
Nabídka školních kroužků byla v tomto školním roce organizována prostřednictvím projektů OP VVV.
V rámci projektu “GRAMMY” KVIC Nový Jičín, který byl ukončen v listopadu, byl realizován kroužek
“Jóga”, zaměřený na osvojování zdravého životního stylu, zvládání prvků relaxace s hudbou a
zároveň smysluplné využívání volného času.
Z projektu GRAMMY byly organizovány i 2 Kluby rozvoje čtenářské gramotnost a 2 Kluby rozvoje
matematické gramotnosti, každý z nich pracoval na prvním i druhém stupni.
Klub „Škola jako centrum komunity“ zajišťoval zájmovou činnost pro 10 žáků různých ročníků, a to 4
hod. měsíčně. Žáci si v rámci klubu založili klubové průkazky, průběžně vedli kroniku a pořizovali
fotodokumentaci z akcí, do některých se zapojili i rodiče. 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.
Činnost Klubu zábavné logiky a deskových her je pro naše žáky velmi atraktivní. Tento klub je
pořádán v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ II, 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.
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.
Projekt byl ukončen 22. 11. 2019.
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 při SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné poskytuje poradenské služby dětem,
žákům a studentům s vadami řeči a dětem a žákům s mentálním postižením. Žadateli jsou
zejména klienti z okresu Karviná, případně z okresů sousedících - Ostrava a Frýdek - Místek.
Centrum zajišťuje poradenskou pomoc zákonným zástupcům, zletilým klientům a školám v rámci
předškolního, základního i středního vzdělávání v souladu s účinnými legislativními podklady,
organizačním řádem a plány činnosti.
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Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2019/2020:
- 3 psychologové s celkovým úvazkem 3,0;
- 5 speciálních pedagogů - psychopedů s celkovým úvazkem 5,0;
- 3 speciální pedagogové - logopedi s celkovým úvazkem 3,0;
- 1 sociální pracovnice s celkovým úvazkem 1,0;
- 1 administrativní pracovnice s celkovým úvazkem 1,0.
Provoz SPC byl celkově zabezpečen 13 pracovníky, z nichž 3 nastoupili nově. Obě oddělení
SPC (pro vady řeči, pro mentálně postižené) svoji činnost úzce kooperovala především
při nezbytnosti diferenciální diagnostiky. Psychologové zabezpečovali služby pro obě oddělení.
Ve spojitosti s obměnami v personálním obsazení centra z důvodu odchodů pracovníků (klinická
sféra, důchod, mateřská dovolená) bylo nutné zaškolit 3 nové pracovníky (po jednom na pozici
logopeda, psychopeda a psychologa). Z rozvojového programu MŠMT na navýšení kapacit v ŠPZ
bylo SPC nadále podpořeno úvazkem 1,0 pracovníka - psychologa. S přihlédnutím k permanentnímu
nárůstu počtu klientů se však personální zajištění jeví nadále jako deficitní, perspektivně by bylo
zapotřebí jeho další posílení o pozici logopeda a psychologa.
Materiální a prostorové zabezpečení SPC:
V kontextu průběžného nárůstu počtu pracovníků a počtu klientů se obdobně jako v předchozím roce
materiální a prostorové podmínky jeví v některých ohledech nadále jako ne zcela vyhovující.
Přestože ve sledovaném období došlo k vyčlenění další místnosti pro psychologa, stále nebyly
k dispozici pro všechny pracovníky samostatné vyšetřovací prostory (pracovníci oddělení pro vady
řeči se museli v místnostech střídat), což narušovalo plynulý chod a organizaci centra. Výhledově by
měl být tento problém řešen poskytnutím další vyšetřovny – původně třídy ZŠS. Rovněž technické
vybavení (zejména PC) zastarává, je nutné je v budoucnu průběžně obnovovat. V prostorách centra
rovněž není plně zabezpečen bezbariérový přístup a vyhovující sociální zázemí na všech patrech
budovy. Toto významným způsobem omezuje možnosti zajišťování kvalitních poradenských služeb
zejména žákům imobilním.
Obsah činnosti SPC
Základem činnosti centra zaměřeného na klienty s mentálním postižením a vadami řeči bylo
posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a nastavování optimálních podpůrných opatření
s cílem nalézt vhodné řešení výukových, popř. výchovných obtíží. Jde zejména o děti, žáky, popř.
studenty, kteří se vzdělávají ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
nebo ve třídách běžných. Poradenská péče byla rovněž realizována u klientů dosud školsky
nezařazených v souvislosti s posouzením odkladu školní docházky či vzděláváním v přípravné třídě.
V rámci doporučení nástupu na střední školy byly v určitých případech klientům upravovány
podmínky pro přijímací řízení, popř. doporučovány úpravy podmínek ukončování vzdělávání,
především uzpůsobení závěrečných či maturitních zkoušek.
Standardní činnost SPC probíhala především jako diagnostika v prostorách SPC a jako terénní
služba ve škole, v domácím prostředí či domově pro osoby se zdravotním postižením (především
u klientů s kombinovaným postižením se závažnými poruchami hybnosti). Poradenská pomoc byla
cílena na zletilé či nezletilé klienty a jejich zákonné zástupce, popř. pedagogické pracovníky škol,
jimž byla poskytována především podpora metodická. V rámci výjezdů na školy zejména během
prvního pololetí školního roku bylo vyhodnocováno nastavení podpůrných opatření.
Ve školním roce 2019/2020 se SPC rovněž zabývalo řešením problematiky klientů s jiným způsobem
plnění povinné školní docházky - podle § 41 školského zákona (Individuální vzdělávání žáka) byl
vzděláván 1 žák, dle § 42 (Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením) bylo na základě
rozhodnutí krajského úřadu vzděláváno 5 žáků. Centrum rovněž poskytovalo podporu žákům
vzdělávajícím se podle § 50 odst. 3 na základě jejich možností (v domácím prostředí). Ve výše
uvedených případech se jednalo zejména o žáky s těžkými handicapy a závažnou zdravotní zátěží
dlouhodobého charakteru, která znemožňovala běžné vzdělávání v kolektivu.
Odborní pracovníci oddělení pro vady řeči stejně jako v předchozím období prováděli depistáže u dětí
v mateřských školách a u žáků 1. ročníku na školách základních. Ze strany škol byla tato služba
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hojně a opakovaně využívána, celkem bylo realizováno 18 depistáží (17 v MŠ, 1 v ZŠ). Pro další
činnosti v rámci skupinové a individuální péče, které byly minulosti prováděny ve větší míře, se
dostávalo odborným pracovníkům SPC nadále omezeného časového prostoru. Přestože byla
v daném období poskytována pouze individuální ambulantní péče na oddělení pro vady řeči,
v souvislosti s navýšením počtu pracovníků byla ve srovnání s předchozím obdobím vyšší o 6 klientů,
celkem byla poskytována 10 klientům. Snaha o zapojení klientů s mentálním postižením opakovaně
selhávala na nezájmu zákonných zástupců. Skupinová péče realizována nebyla.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 od ledna 2020 a změnou financování došlo rovněž
k významnému omezení četnosti doporučení jednotlivých podpůrných opatření (zejména podpory
asistenta pedagoga a IVP). Aktuálně účinná legislativa ukládá školským poradenským zařízením
doporučovat finančně nároková podpůrná opatření (včetně asistenta) pouze školám, které nejsou
zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona, rovněž podpora IVP byla do určité míry limitována.
V kontextu těchto změn došlo k úbytku administrativy a výkonů, což bylo ze strany odborných
pracovníků SPC přijato velmi kladně. Ve srovnání s předchozími lety nelze pominout i snížení
nezbytnosti metodické podpory školám, které v rámci „Společného vzdělávání“ již získaly řadu
zkušeností.
Změny v počtu doporučení asistenta pedagoga jsou zachyceny v následující tabulce.
Doporučení asistentů pedagoga v období školních roků 2015/2016 až 2019/2020
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Doporučení AP - MP

84

130

169

233

71

Doporučení AP - VŘ

7

15

28

28

18

145

197

261

89

nárůst o
59%

nárůst o
116%

nárůst o
186%

pokles o
0,98%

91
Celkem
Změny v počtu
doporučení AP ve
srovnání s rokem
2015/2016 (percentuálně) 0%

V průběhu školního roku 2019/2020 byly na SPC opakovaně realizovány odborné praxe studentům
vysokých škol. Celkem proběhlo 6 průběžných a souvislých praxí na obou odděleních, z toho 1
v oblasti sociálně – právní, 3 logopedické a 2 psychopedické. Dále se uskutečnila 1 praxe studující
vzdělávacího programu Podpora komunikačních dovedností v MŠ – logopedický asistent.
V rámci multioborové komplexní péče byly poradenské služby SPC často realizovány v součinnosti
s dalšími institucemi a odborníky v rámci resortu školství (PPP, SVP, SPC zaměřená na jiný druh
znevýhodnění), zdravotnictví (odborní lékaři, kliničtí psychologové a logopedi) a sociální péče
(OSPOD). V těchto případech se jednalo často o klienty se souběžným postižením více vadami nebo
klienty, kterým byla poskytována např. krizová intervence. Z důvodu kvalitní spolupráce se opětovně
konala společná setkání ředitelů škol a vedoucích SPC Moravskoslezského kraje. Jednání se
uskutečnila v Ostravě 2 krát během 1. pololetí školního roku.
Jako významná negativa, která měla v průběhu sledovaného období nepříznivý dopad na kvalitu
poradenských služeb a organizaci SPC, lze jmenovat zejména opětovné zaučování nových
pracovníků včetně jejich intenzívního proškolování a systémové změny v průběhu školního roku
v souvislosti s legislativními změnami. Rovněž postupné převádění klientely do systému Didanet
(započaté v lednu 2019) a jeho opakované úpravy s sebou nesly řadu úskalí zejména technického
charakteru. Přestože v souvislosti se změnou legislativy došlo k určitému úbytku administrativy a
obligatorních úkonů, nadále v tomto ohledu ve vztahu k počtu pracovníků SPC přetrvává nadměrná
zátěž, která znemožňuje více se věnovat přímé práci s klienty.
K závažným překážkám plynulého chodu SPC došlo také z důvodu celorepublikového šíření
koronaviru COVID-19, díky kterému byla přijata dne 10. 3. 2020 mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví, jež vygradovala ve vyhlášení nouzového stavu k 13. 3. 2020. Pro SPC tím vznikla
povinnost nerealizovat v rámci poradenských služeb osobní styk s klienty a jejich zákonnými
zástupci, čímž byl rozsah běžných činností značně omezen a zcela nezbytné bylo konstruktivním
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způsobem řešit ošetření podpůrných opatření poskytovaných klientům ve školách v souvislosti
s končící platností Doporučení vydaných v minulých obdobích.
Situace byla řešena alternativním způsobem, tj. vystavováním nových Doporučení s prodlouženou
platností na základě předepsaných podkladů (zejména informovaného souhlasu a žádosti zákonného
zástupce), vyhodnocení naplňování podpůrných opatření v rámci průběžných každoročních návštěv
škol a aktuálního písemného vyjádření škol s posouzením potřeb žáka a účinnosti podpůrných
opatření. Nová Doporučení mohla být vystavena mimo jiné díky spolupráci s dalšími školskými
poradenskými zařízeními, u žáků s významnými zdravotními problémy zákonní zástupci dokládali
rovněž zprávy odborných lékařů.
Většině pracovníků SPC byla ředitelkou školy uložena práce doma, konkrétní úkoly zadávala vedoucí
SPC spolu se sociální a administrativní pracovnicí. Získávání písemných podkladů bylo řešeno na
základě telefonických konzultací, elektronickou formou, častěji byl však realizován poštovní styk.
V kontextu výše uvedeného bylo nesmírně náročné dodržovat pravidla nakládání s osobními daty.
Mimo zdlouhavost tohoto kontaktu byla významným problémem rovněž nesoučinnost části
zákonných zástupců.
SPC bylo otevřeno ke dni 27. května 2020 a v rámci omezeného provozu (z důvodu významných
personálních problémů) se zaměřilo primárně na vyšetřování akutních případů v souvislosti
s doporučováním odkladu školní docházky, nástupu k povinné školní docházce, zařazení do tříd či
škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, doporučení asistenta pedagoga aj. Vyšetření
probíhala za zvláštních opatření k ochraně zdraví všech zúčastněných. Nezbytné je upozornit na
skutečnost, že přestože ve většině krajů České republiky došlo k pozvolnému uvolňování
preventivních opatření, situace na Karvinsku pro navýšení počtu nemocných stále vyžadovala jejich
zvýšené uplatňování. Z tohoto důvodu se klienti často na SPC nebyli ochotni dostavit a mnohá
vyšetření proto nebylo možno realizovat.
I přes četná úskalí se podařilo práci koordinovat a zvládnout ke spokojenosti všech zúčastněných.
Následnou komplikací v důsledku vystavování nových Doporučení (celkem vystaveno 240, z toho 56
na oddělení VŘ a 184 na oddělení MP) zůstává přesun značného objemu práce do následujícího
školního roku v důsledku nerealizovaných kontrolních vyšetření.
Akce zajišťované SPC ve školním roce 2019/2020
S ohledem na uvedenou celospolečenskou situaci nebylo možno realizovat řadu plánovaných aktivit.
Metodické schůzky se zástupci škol
V listopadu 2019 SPC organizovalo v prostorách SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné 2 metodické schůzky se
zástupci škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a škol běžných. Účastníky byli zejména
kontaktní osoby škol (školní speciální pedagogové, školní psychologové, výchovní poradci), popř.
ředitelé škol (zástupci ředitele). Každoroční aktivní účast ze strany škol nejen okresu Karviná (téměř
80 pedagogických pracovníků) svědčí o značném zájmu o spolupráci, a to zejména v situaci
předpokládaných legislativních změn a jejich dopadu na praxi škol, tak jako tomu bylo letos.
Beseda
V rámci dlouholeté spolupráce s mateřskými školami se v listopadu 2019 rovněž uskutečnila beseda
pro rodiče „Školní zralost, aneb co by mělo dítě umět před nástupem do školy“ v MŠ U Vilíka v
Karviné – Novém Městě. Akci ocenili zejména rodiče dětí před nástupem povinné školní docházky.
Projekty
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná (MAP)
V řídícím výboru projektu MAP Magistrátu města Karviné je dlouhodobě zapojena jako zástupce
školských poradenských zařízení vedoucí SPC. Pravidelně se spolu s ředitelkou školy účastní
setkání řídícího výboru a v rámci činností cílených na řešení problematiky inkluze spolupracuje s
pracovními skupinami.
KIPR
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Na závěrečné práci v projektu KIPR Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj se podílela jedna pracovnice
SPC. Jednalo se o konečné zpracování a úpravy standardů poradenské práce, které by měly přispět
ke zvýšení kvality poskytovaných poradenských služeb. Projekt byl součástí Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), spolufinancován Evropskou unií, zacílen na podporu
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Příjemcem dotace byl bývalý
Národní ústav pro vzdělávání.
SPC a profesní sdružení
Odborní pracovníci SPC dlouhodobě působí v několika profesních sdruženích. Jsou členy Asociace
speciálních pedagogů ČR (1 pracovnice působí ve vedení krajské sekce), Asociace pracovníků
speciálně pedagogických center a Asociace logopedů ve školství.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SPC
Další vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně pedagogického centra bylo ve školním roce
2019/2020 limitováno rozpočtovými možnostmi školy, proto bylo realizováno nejen zaměstnavatelem
(školení psychologů, sborovny v rámci školy), ale také částečně z Rozvojového programu Vybavení
ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2019. V rámci tohoto programu bylo možno využít nejen doplnění
inventáře SPC dalšími potřebnými diagnostickými nástroji, ale také s nimi souvisejících školení či
kurzů. Odborní pracovníci zvyšovali svou kvalifikaci rovněž sebevzděláváním v programech, na
kterých se podíleli jako samoplátci, případně v rámci školení realizovaných zdarma NÚV či KÚ MSK.
Aktivně se taktéž účastnili odborných konferencí a akcí pořádaných profesními sdruženími.
Účast pracovníků SPC na vzdělávacích aktivitách v roce 2019/2020
NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, VÝCVIKY
Spisová služba

Rozsah
kurzu
3 hodiny

Proškolení
pracovníci
1

GDPR, Registr smluv

2 hodiny

1

Školení pro uživatele systému DIDANET

2 hodiny

2

Školení v rámci standardizace Testů školních dovedností (BACH, WJ-IV 8 hodin
COG, TOMAL-SE),
Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti (IDS-P)
8 hodin

2

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (varianta pro 6 hodin
školská poradenská zařízení)
Diagnostika školní připravenosti (varianta pro školská poradenská 6 hodin
zařízení)
Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. 6 hodin
ročníků ZŠ
Vzdělávací systém Jokrys - výpočetní technika a informatika
5 hodin

2

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

14 hodin

3

Konzultační seminář k organizaci maturitních zkoušek a přijímacího řízení 4 hodiny
na SŠ u žáků se SVP
Výsledky posouzení standardů poradenské práce a jejich vliv na 4 hodiny
kvalitu poradenských služeb. Aplikace jednotných pravidel pro ŠPZ.
Užití dynamického přístupu v diagnostice v prostředí školního a školského 40 hodin
poradenství
Základy znakového jazyka III
80 hodin

1

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – psych. výcvik

160 hodin

1

Kurz kompletní krizové intervence

150 hodin

2

2 hodiny

13

3

4
2
2

1
1
1

SBOROVNA
Školení MS OFFICE 365
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Školení pro uživatele systému DIDANET pro SPC/PPP

3 hodiny

13

Seminář Domácí násilí

3 hodiny

2

14 hodin

1

KONFERENCE, AKCE PROFESNÍCH SDRUŽENÍ
Konference AP SPC
Konference „Komunikace je cesta k porozumění
prostřednictvím AAK“
3. konference o psychopatii „Psychopatie – znak doby“

–

podpora 8 hodin

3

8 hodin

1

8 hodin

1

13. sněm Asociace logopedů ve školství spojený s odbornou přednáškou

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Škola je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením různého stupně.
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.
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových 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“ – zpracován dle RVP PV
(MŠ při nemocnici Havířov, Karviná)
platný od 1. 9. 2010
ŠVP ZŠ při zdravotnickém zařízení „Škola – brána do života“ –
zpracován dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná)
Platný od 1. 9. 2010

Základní škola
ŠVP pro zájmové vzdělávání – Školní klub zpracován dle RVP pro
zájmové vzdělávání (ŠK při nemocnici Havířov, Karviná)
Platný od 1. 9. 2019
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ŠVP „S mojí školou mě baví svět“ – zpracován dle RVP ZV
(pracoviště ul. Komenského 614/2, ul. Vydmuchov 1835/10)
platný od 1. 9. 2019
ŠVP pro zájmové vzdělávání - Školní družina – zpracován dle RVP
pro zájmové vzdělávání (pracoviště ul. Komenského 614/2, ul.
Vydmuchov 1835/10)
platný od 1. 9. 2019
příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ - zpracován dle RVP PV
č. j. 32 405/2004-22 (pracoviště ul. Komenského 614/2)
platný od 4. 9. 2006
ŠVP „Škola – místo porozumění“ zpracován dle RVP ZŠS – Díl I, Díl
II (pracoviště ul. Komenského 614/2, ul. Vydmuchov 1835/10)
platný od 1. 9. 2010

Základní škola
speciální

příloha č. 2 ŠVP ZŠS – „Duhová dílna“ zpracován dle RVP ZŠS – Díl
I., Díl II – přípravný stupeň základní školy speciální
platný od 1. 9. 2011
Střední škola
Praktická škola
dvouletá

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

Praktická škola
jednoletá

ŠVP „Tvořivá dílna“ zpracován dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 1
kód oboru 78-62-C/01
(pracoviště ul. Komenského 614/2 a Vydmuchov 1835/10)

Počet tříd a žáků na škole k 30. 6. 2020

předškolní vzdělávání

základní vzdělávání

střední vzdělávání

ul. Komenského 614/2

Počet tříd

Počet žáků

přípravná třída ZŠ

0

0

třídy pro žáky s PAS

3

13

ZŠ speciální

3

19

ZŠ

9

83

praktická škola jednoletá

1

0

16

114
Počet žáků

celkem

Počet tříd

ul. Vydmuchov 1835/10
základní vzdělávání

ZŠ speciální

1
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střední vzdělávání

základní škola

5

46

praktická škola dvouletá

3

10*

praktická škola jednoletá

1

0*

10

62

celkem

* 12 žáků; praktické školy jednoleté a dvouleté ukončilo vzdělávání závěrečnou zkouškou – nejsou zahrnuti
Pozn. Nejsou zahrnuti žáci vzdělávající se dle § 38 ŠZ v zahraničí a žák vzdělávající se dle § 41 ŠZ

školy při zdrav. zařízení Havířov, Karviná
předškolní vzdělávání
základní vzdělávání

Počet tříd

Počet žáků

mateřská škola

2

17

základní škola

2

18

4

35

celkem
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace

celkem 30 tříd

211 žáků

Ve školním roce 2019/2020 bylo zřízeno celkem 30 tříd, a to na čtyřech pracovištích. V těchto třídách
bylo zapsáno celkem 211 žáků.

A. Přípravná třída základní školy
Přípravná třída nebyla ve školním roce 2019/2020 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
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.
C. Základní škola speciální
Ve školním roce 2019/2020 byly zřízeny 4 třídy pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením
a 3 třídy pro žáky s autismem. Ve všech třídách je zřízena funkce asistenta pedagoga na základě
doporučení příslušných školských poradenských zařízení (do 12/2019), od 1. 1. 2020 jsou asistenti
pedagoga ve škole financováni v rámci PHAmax. V jedné třídě začal působit další pedagogický
pracovník – učitelka, jako podpůrné opatření doporučené ŠPZ. 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 multisenzorických učebnách snoezelen. Formou projektového vyučování se žáci
setkávají s ostatními spolužáky, zapojují se do společných pracovních aktivit v odborné učebně dílen
a na školním pozemku, a tím se začleňují do širšího školního prostředí. Cílem je vybavit žáky se
středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o souběžné postižení více vadami)
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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.
Ve školním roce 2019/2020 plnil jeden žák ZŠS na doporučení školského poradenského zařízení
povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 školského zákona – individuální vzdělávání,
které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Žák se vzdělával dle
individuálního vzdělávacího plánu, ve školním prostředí byla každé pololetí realizována zkouška
z příslušného učiva.
Canisterapie
Několikrát ročně organizuje škola setkání se speciálně vycvičenými psy a jejich psovody v rámci
canisterapie. Tato aktivita 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
zvířete alespoň dotkly. 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.
Školní logoped
Obsahem činnosti školního logopeda bylo zajišťování logopedické podpory podle individuálních
potřeb žáků. Logopedická péče byla zaměřena na komplexní rozvoj komunikačních dovedností
s cílem zlepšit kvalitu vyjadřovacích schopností žáků. Individuální logopedické intervence byly
realizovány na základě vstupní diagnostiky a se souhlasem zákonného zástupce. Terapie byly
poskytovány podle daného rozvrhu v týdenních intervalech.
U mladších žáků se terapeutických aktivit účastnili zákonní zástupci. Součástí náplně práce byly
i informace a instruktáž rodičům pro domácí procvičování. U starších žáků, jejichž rodiče se nemohli
intervencí účastnit, byly postupy a metody pravidelně konzultovány s třídní učitelkou.
Pravidelné terapie byly přerušeny v březnu karanténním opatřením z důvodu pandemie koronaviru
Covid – 19 a do konce školního 2019/2020 roku již nebyly realizovány.

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, je využívána také
multisenzorická místnost snoezelen. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí. Výchovně vzdělávací
činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog s podporou dvou asistentů pedagoga nebo dalším
pedagogickým pracovníkem a asistentem. Asistenti pedagoga se zaměřují zejména na individuální
edukační činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým postižením, včetně náhradní komunikace,
vykonávají 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 a augmentativní komunikace. Různé piktogramy, obrázky, fotografie, reálné či zmenšené
předměty, symboly a celá další škála pomůcek, které nejsou v podstatě ničím eliminovány. Základ
tvoří individualizace, strukturalizace a vizualizace prolínající se všemi částmi výuky. Ve spolupráci se
speciálně pedagogickým centrem jsou pro žáky vypracovány individuální vzdělávací plány. Učitelé se
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zaměřili na organizování mimotřídních
návyků běžného života.

aktivit,

které směřují k upevňování dovedností a

E. Žáci se souběžným postižením více vadami
Nejpočetnější kombinaci postižení tvoří souběh mentálního postižení s PAS, tělesným postižením,
sluchovým postižením či závažnou poruchou chování. 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 se zákonnými
zástupci, učiteli daných předmětů, výchovnými poradci a konzultanty 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 metody a
formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více
vadami měli možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky.
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 a nadále se vzdělávají. V péči o žáky se sluchovým postižením odborně i
metodicky poskytuje podporu Speciálně pedagogické centrum, Spartakovců 1153, Ostrava.
Souběh postižení u žáků s mentálním postižením:
- vady řeči
- sluchové postižení
- zrakové postižení
- tělesné postižení
- porucha autistického spektra (PAS)
- závažné poruchy chování
Spolupráce školy se 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
Nový Jičín, Komenského 509/64

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.
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Průměrná doba hospitalizace se pohybuje mezi 2 – 3 dny.
Ve školním roce 2019/2020 nebyla na kmenovou ZŠ zaslána zpráva o průběhu vzdělávání v ZŠ při
nemocnici, neboť žádné dítě nebylo hospitalizováno déle než 10 pracovních dní.
Také do činnosti školy při zdravotnickém zařízení zasáhla opatření v souvislosti pandemií covid-19.
Stejně jako jiné školy a školská zařízení byla škola v jarním období uzavřena, což se podepsalo na
počtu zapsaných žáků a dětí. V Karvinské nemocnici bylo ze dvou dětských oddělení utvořeno
jedno, nemocnice potřebovala prostorové kapacity využít jiným způsobem.
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 a je vždy
konzultována s ošetřujícím lékařem. 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
respektovaly vzdělávací program kmenové školy žáka i jeho aktuální zdravotní a psychický 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
Zpříjemněním pobytu v havířovské nemocnici byly pro děti a mládež besedy. V září proběhlo setkání
s městskou policií, tématem byla dopravní výchova a bezpečnost. V říjnu se uskutečnilo povídání s
knihovnicí z Havířova o knižních novinkách a s myslivcem o chování lesní zvěře a ptáků na podzim.
V listopadu navštívili dětské oddělení hasiči a besedovali s dětmi o opatrnosti při práci s ohněm. Před
Vánocemi potěšil děti svým vyprávěním o sladkovodních rybách v našich řekách, rybnících i
přehradách rybář z Petřvaldu. Začátkem února proběhlo setkání s pracovníkem ze Zoologické
zahrady v Ostravě i beseda s knihovnicí o bezpečném chování na internetu a kyberšikaně.
V duchu projektu „Dětství bez úrazu“ byli dětští pacienti vedeni k předcházení úrazům a osvojení si
základů správné životosprávy.
V Karviné proběhla Beseda se včelařem na téma Význam a důležitost včel pro lidstvo. Žákům byl
připomenut „Den stromů“, tato aktivita byla zaměřena na uvědomění si významu lesa z hlediska
hospodářského i estetického. Nemocné kamarády navštívili v „Den laskavosti“ žáci osmé třídy ZŠ
Cihelní, Karviná. V předvánočním období se uskutečnila „Mikulášská besídka“ - vystoupení dětí z
MŠ, spojeno s nadílkou. Hospitalizované pacienty potěšili svou návštěvou také karvinští házenkáři,
kteří přišli pobesedovat a předali dětskému oddělení nemocnice množství dárků.
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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, 2 – 3
dny, všechny byly po dohodě s ošetřujícím lékařem zařazeny do vzdělávání.
Výuka v MŠ při NsP byla ovlivněna koronavirovou krizí v jarních měsících, kdy byla na dva měsíce
přerušena a posléze limitována omezením vstupu cizích osob do nemocnic, a tím zúžena možnost
zajišťování různých aktivit pro děti.
Pro zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici byly organizovány různé aktivity a činnosti. I v tomto roce
pokračovala spolupráce s Městskou policií v Havířově. Besedy byly zaměřeny na prevenci
kriminality a na dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, zejména v době konání
společenských a kulturních akcí, na kontroly se zaměřením na problematiku podávání alkoholu
mládeži a užívání jiných omamných látek. Beseda se také týkala bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, zejména v době vánočních prázdnin. Zástupkyně městské policie odpovídaly
na dotazy dětí. Na závěr besedy každé dítě obdrželo dárek v podobě reflexního pásku pro zvýšení
bezpečnosti na silnici.
Velký ohlas na dětském oddělení mají besedy se zástupci Hasičského záchranného sboru
v Havířově. V jejich průběhu děti získaly informace o činnosti a práci hasičů, kteří je seznámili
s pravidly požární bezpečnosti v domácnosti a poukázali na dopad možných následků živelních
pohrom a dalších mimořádných událostí, kde hraje roli nedbalost, neopatrnost, a neznalost důsledků.
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s ostravským loutkovým divadlem Loutkový svět.
Loutkoherci navštěvovali děti na dětském oddělení v havířovské nemocnici po předchozí domluvě.
Hlavními hrdiny jejich představení byli kamarádi Strašfuňák a Funilka, kteří se představili dětem
v příběhu „Strašfuňák a voda“.
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
Akce a aktivity MŠ:
- 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
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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
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 Mikulášská besídka –
vystoupení dětí z MŠ Horymírova, Havířov a čertovská nadílka.
Kouzelnická show.
Beseda o včelařství.
Beseda o myslivosti
Předvánoční rozjímání s paní knihovnicí z Regionální knihovny v Karviné
Dílničky pro šikovné ručičky – Vzpomínáme na prázdniny – tvoření z PET víček a barev
na sklo, výroba papírových větrných mlýnů.
Tvoření s podzimním listím, přírodninami.
Společenské hry - turnaj, soutěže v labyrintu.
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.
Paní zima kraluje - kreativní zábavné tvoření s netradičním materiálem.
Zdravotní klauni – přinášeli dětem radost v dopoledních hodinách.

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 Zdravotnický personál, JIP – výroba medailí za statečnost pro děti,
výzdoba prostor.
- Spolupráce se ZUŠ Karviná, výtvarný obor – práce žáků, obor flétna-kulturní vystoupení
- Spolupráce s MŠ Horymírova, Havířov – kulturní vystoupení.
- Spolupráce se sociální pracovnicí a dětským klinickým psychologem z důvodu zanedbané
rodinné péče, podezření z týraní dítěte.
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Loutky v nemocnici
Školní klub
1. 9. 2019 zahájily svoji činnost školní kluby při NsP, které nahradily školní družiny. Důvodem změny
byla úprava vyhlášky o zájmovém vzdělávání, kdy školní družiny přestaly splňovat podmínky pro
svou existenci. Školní kluby navazují na činnost základní školy. Pracují dle ŠVP pro zájmové
vzdělávání – Školní klub. Navštěvují je hospitalizované děti ve věku 6 - 15 let. Také žáci středních
škol mohou využívat prostory školního klubu 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 školním klubu
přizpůsobena nejen zdravotnímu stavu dětí, ale i věku a pohlaví.
Rozumová stránka je rozvíjena pomocí různých soutěží, kvízů, hlavolamů a procvičování
vědomostních a komunikačních dovedností. Při předčítání knih a následných rozhovorech s dětmi
o hrdinech knihy si děti vytvářejí kladný vztah ke knihám samotným.
Nedílnou součástí výchovné práce je upevňování a prohlubování hygienických návyků, péče
o zdraví, vzájemné ohleduplnosti a mnoho dalších zásad spojených s nemocničním prostředím.
V zájmové a výtvarné činnosti měly děti možnost vytvářet výrobky k různým příležitostem. Hotové
výrobky si děti odnášely domů jako dárečky pro své blízké nebo sloužily k výzdobě oddělení.
Přehled počtu dětí a žáků ve školách při zdravotnickém zařízení NsP Karviná a NsP Havířov
Počty žáků v ZŠ
Pracoviště

Počet žáků

NsP HAVÍŘOV

480

NsP KARVINÁ

371

CELKEM

851
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Počty dětí v MŠ
Pracoviště

Počet dětí

NsP HAVÍŘOV

314

NsP KARVINÁ

260

CELKEM

574

Počty žáků v ŠK
Pracoviště

Počet žáků

NsP HAVÍŘOV

459

NsP KARVINÁ

400

CELKEM

859

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.
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Vzdělávání zajišťují pedagogové ve spolupráci s asistenty pedagoga a dalšími pedagogy. Pozice
dalšího pedagogického pracovníka – učitele je doporučena školským poradenským zařízením jako
podpůrné opatření.
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 firmami TESCO Karviná a Globus Havířov. Zde je
žákům umožňováno sledovat běžný provoz firmy, dodržování zásad bezpečné práce, 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.
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 je propojit vzdělávání s mimoškolními aktivitami při naplňování
klíčových kompetencí. Metodické sdružení SŠ systematicky vytváří 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
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Stupeň řízení

Zařazení zaměstnanců

0. stupeň řízení
Zaměstnanec, který není vedoucím
Školník-údržbář
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

Finanční referent
Vedoucí vychovatel ŠD
Vedoucí SPC
Vedoucí SŠ

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

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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Personální obsazení školy k 31. 8. 2020

Fyzické
osoby

Přepočtené
osoby

Učitelka MŠ

1

0,75

Učitel/ka ZŠ

27

27

Další pedagogický
pracovník – učitel/ka

3

3

Učitel/ka SŠ

6

5,38

Vychovatel/ka ŠD a ŠK

6

4,18

Asistent pedagoga

29

27,235

Pedagogičtí pracovníci školy celkem

72

67,545

Finanční referent

1

1,00

Personalistka

1

1,00

1

1,00

1

0,80

Školník

2

1,75

Uklízečka

7

5,05

13

10,60

85

78,145

Psychoped

5

5,00

Logoped

3

3,00

Psycholog

3

3,00

11

11,00

Sociální pracovnice

1

1,00

Administrativní prac.

1

1,00

Celkem počet zaměstnanců SPC

13

13,00

Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

98

91,145

Název zařízení

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí
pracovníci

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

Nepedagogičtí
pracovníci

Referentka majetkové
správy
Administrativní a
spisový pracovník

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 2019/2020
Fyzické osoby (podle
pracovního zařazení)

Přepočtené
osoby

Ředitelka školy, statutární orgán

1

1,00

Zástupce statutárního orgánu

1

1,00

Zástupce ředitelky školy

1

1,00

Učitel/ka ZŠ

26

25,18

Učitel/SŠ

7

5,71

3

3,00

2

1,91

2

1,75

4

2,68

2

1,50

5

5,00

3

3,00

Psycholog v SPC

3

3,00

Asistentka pedagoga pro žáky se
zdravotním postižením

30

27,556

Pedagogičtí pracovníci celkem

90

82,886

Pracovní zařazení, funkce

Další pedagogický pracovník učitelka
Učitelka ZŠ při zdravotnickém
zařízení
Učitelka MŠ při zdravotnickém
zařízení
Vychovatel/ka ŠD
Vychovatelka ŠK při zdravotnickém
zařízení
Speciální pedagog v SPC
psychoped
Speciální pedagog v SPC
logoped

4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
A. Základní škola
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 a v souladu s Opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné
školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, byl zápis
organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu pro školní rok 2020/2021 do
prvního ročníku základního vzdělávání byl stanoven od 14. do 23. 4. 2020 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 2020/2021

Přijetí do I. ročníku pro rok 2020/2021

Z toho

s odkladem školní
docházky
s dodatečným
odkladem školní
docházky
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Ve školním roce 2019/2020 byli do základní školy přijímáni noví žáci na základě Doporučení
školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
Všem zákonným zástupcům ředitelka školy vydala dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.
Počet žáků přeřazených z běžné základní školy do základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského
zákona.

Přeřazení do ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem žáků

Počet žáků
3
1
2
4
5
2
7
1
0
22

Ve školním roce 2019/2020 bylo z hlavního vzdělávacího proudu nově vřazeno 22 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
I. A
III. A
III. C
IV. A
IV. C
V. A
V. C
VI.
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. C
IX. A
IX. C
X. C
Žáci § 38
celkem
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9
9
4
14
7
10
5
9
9
7
10
5
6
4
7
2
117
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Pracoviště Vydmuchov 1835/10
Základní škola,
Základní škola speciální
I. D
III. D
V. D
VII. D
VII. E
VIII. D
celkem

k 30. 6. 2020
5
11
10
12
6
8
52

Škola poskytuje také vzdělávání žákům s hlubokým mentálním postižením dle § 42 školského
zákona, kteří jsou uživateli služeb Benjamínu, Havířov, příspěvková organizace.
Škola vzdělává jednoho žáka, který plní povinnou školní docházku jiným způsobem, bylo mu
povoleno vzdělávání dle § 41 školského zákona individuální vzdělávání žáka bez pravidelné účasti
ve škole.

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

23. 4. 2020
24. 6. 2020

Počet přijatých uchazečů
5
5

Celkem přijatých uchazečů

10

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

Termín
23. 4. 2020
24. 6. 2020

Celkem přijatých uchazečů

Počet přijatých uchazečů
0
3
3

Kritéria přijímacího řízení
 Splnění povinné školní docházky, případně plnění povinné školní docházky devátým rokem.
 Odevzdání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu.
 Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami.
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 Přijetí uchazeče na základě skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
formou motivačního pohovoru a posouzení dalších dostupných informací. Hodnotí se
zejména:
 uchazečovy předpoklady ke zvládání jednoduchých manuálních
činností,
 zda uchazeč uznává autoritu a respektuje jednoduché pokyny
pedagogického pracovníka,
 schopnost pochopit a dodržovat zásady bezpečnosti při jednoduchých
pracovních činnostech,
 míra samostatnosti v sebeobsluze.

5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY

PODLE

CÍLŮ

5.1 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
účelnému používání nabytých vědomostí, osvojování si pracovních postupů a k bezpečné
manipulaci s jednoduchými pracovními nástroji.

Charakteristika školního vzdělávacího programu
ŠVP je sestaven na základě hodnocení dlouhodobých výsledků výchovně vzdělávací činnosti na
škole. 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.

5.2 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.
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V průběhu školního roku se pedagogové setkávali s rodiči a zákonnými zástupci jednak neformálně
na workshopech a společných akcích, a pak také 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,
 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 žáků,
 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)

Třída

Počet žáků
celkem

Žáci s
význam.

Prospěli

počet žáků
Neprospěli Nehodnoceni s 2. st.
z chování

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

II.
pol.

počet žáků
s 3. st.
z chování

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

I. A

8/9

5

6

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

III. A

9

4

4

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

I. D

5/5

0

3

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

III. C

4

1

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

III. D

10/11

7

9

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. A

14

6

6

7

8

1

0

0

0

0

0

0

0

IV. C

7

2

2

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

V. A

10

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

V. C

5

2

2

2

3

0

0

1

0

1

0

0

0

V. D

10/10

8

9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.

9

1

1

7

8

1

0

0

0

0

0

0

0

VII. A

9

4

4

4

5

1

0

0

0

0

0

0

0

VII. B

8/7

3

3

5

4

0

0

0

0

1

1

0

0

VII. D

12/12

1

1

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. E

6/6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. A

10

2

2

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. C

5

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. D

8/8

2

3

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

IX. A

7/6

3

3

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

IX. C

4

1

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

X. C

7

3

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167/167

63

71

99

96

4

0

1

0

2

1

0

0

Žáci §38
Celkem
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*Počet žáků dle §38 jsou uveden pouze informativně; do celkového počtu se neuvádí

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
Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

počet
žáků
třída

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

celkem
I. /II.
pol

počet
žáků s 2.
neprospěli nehodnoceni
st.
z chování

počet žáků s 3.
st. z chování

I. pol.

II. pol.

I.
pol.

II.
pol.

I.
pol.

II.
pol.

I. pol.

II.
pol.

I.
pol.

II.
pol.

I. pol.

II. pol.

I. A PRŠ
1

6/5

1

1

4

1

0

0

1

3

0

0

0

0

I. B PRŠ
1

4/4

0

0

4

3

0

0

0

1

0

0

0

0

I. A PRŠ
2

5/5

1

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

I. B PRŠ 2

5/4

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

II. PRŠ 2

10/10

4

4

6

4

0

0

0

2

0

0

0

0

Celkem

30/28

8

8

20

14

0

0

2

6

0

0

0

0

Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020


Praktická škola jednoletá

Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky vykonalo 5 žáků Praktické školy jednoleté. Praktická zkouška z předmětu Práce
v domácnosti se konala dne 9. 6. 2020. Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova žáci
vykonali dne 16. 6. 2020.
Hodnocení
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Počet žáků
2
3
0
5
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Část

Předmět

Teoretická
zkouška

Rodinná
výchova

Praktická
zkouška

Práce v
domácnosti



Úroveň/
forma

Obor
78-62C/01

78-62C/01

Úspěšně
vykonalo

Počet

Prům.
prospěch

přihlášených

konajících
zkoušku

DT

PP

ÚZ

teoretická
zkouška

5

5

--

--

5

1,6

praktická
zkouška

5

5

--

--

5

1,6

Praktická škola dvouletá

Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky vykonalo 8 žáků Praktické školy dvouleté. Praktická zkouška z předmětu
Příprava pokrmů se konala dne 9. 6. 2020. Teoretickou zkoušku z předmětu Rodinná výchova žáci
vykonali dne 16. 6. 2020.
Hodnocení
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Celkem

Část

Předmět

Počet žáků
6
1
1
8

Úroveň/
forma

Obor

Úspěšně
vykonalo

Počet
přihlášených

konajících
zkoušku

DT

PP

ÚZ

--

7

Teoretická
zkouška

Rodinná výchova

78-62C/02

teoretická
zkouška

8

7

--

Praktická
zkouška

Příprava pokrmů

78-62C/02

praktická
zkouška

8

8

--

Teoretická část závěrečných zkoušek
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5.4 Vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
Základní škola, základní škola speciální, střední škola
Ročník
Počet
žáků

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PRŠ
1

PRŠ
2

Celkem

2

1

6

13

6

2

9

5

2

5

7

5

63

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 2019/2020 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 střední školy (praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá)
 MS škol při zdravotnických zařízeních
 MS školní družiny
Ve školním roce 2019/2020 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. Činnost metodických sdružení
byla významně omezena ve II. pololetí školního roku, kdy ministerstvo zdravotnictví Mimořádným
opatřením Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN uzavřelo základní a střední školy. Částečně byla
opatření uvolněna pro žáky konající závěrečnou zkoušku na střední škole na konci května a od
června byla povolena prezenční výuka v ZŠ a ZŠS. Činnost školní družiny a školního klubu
obnovena nebyla. Výuka na ZŠ, ZŠS a SŠ (mimo závěrečné ročníky) v období uzavření školy
probíhala distanční formou. Žákům byly zadávány úkoly a připravovány pracovní listy e-mailem nebo
si práci vyzvedávali žáci osobně ve škole. Převažovala forma osobního vyzvedávání připravených
didaktických materiálů, protože mnozí z našich žáků nevlastní výpočetní techniku a nemají možnost
připojení na internet v domácím prostředí. Přesto se nám podařilo zapojit do vzdělávání téměř
všechny žáky. Pro žáky závěrečných ročníků SŠ připravující se na závěrečné zkoušky jsme
organizovali konzultace cílené na tuto přípravu.

Výuka po uvolnění opatření

Výuka v českém znakovém jazyce
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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 do 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 portfolii 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, výukový software).
Další aktivity
- zajištění spolupráce s regionálními firmami,
- organizování soutěží, besed, výstav, exkurzí, kulturních akcí, výletů,
- realizace workshopů se zákonnými zástupci.
Školní projekty:
GRAMMY (ve spolupráci s KVIC) - cílem projektu byl rozvoj finanční a čtenářské gramotnosti,
podpora spolupráce škol. Žáci se účastnili různých exkurzí, soutěží a kroužku jógy. Činnost projektu
byla ukončena dne 22. 11. 2019.
Šablony pro ZŠ II (projekt MŠMT - OPVVV) - projekt pokračoval i ve školním roce 2019/2020.
V kroužcích doučování učitelé u žáků prohlubovali jejich vědomosti a dovednosti v českém jazyce,
anglickém jazyce a v matematické gramotnosti. Projekt byl přerušen z důvodu vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19. Bude pokračovat ve školním roce 2020/2021.
Odpaďáček (projekt EVVO) – celoškolní projekt zaměřený na správné nakládání s odpadem a jeho
recyklací – třídění víček, nápojových plechovek z hliníku, papíru, plastu aj. Žáci se účastnili besed na
téma baterie a drobné elektrospotřebiče. Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce
2020/2021.
Statečná srdce (projekt pracoviště Vydmuchov) - Den plný her a soutěží. Projekt byl přesunut na
září 2020 z důvodu vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Karneval – zábavné dopoledne pro žáky 1. stupně ZŠ, žáky ZŠS a PRŠ jednoleté, které bylo
zaplněno hrami, písněmi a přehlídkou kostýmů.
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Karneval
Abilympiáda – soutěž zručnosti a pracovních dovedností. Projekt byl zrušen z důvodu vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19. Soutěž byla přeložena na jaro 2021.
PISA 2021 Pilotní šetření žáků narozených v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, které se mělo
konat v dubnu 2020, bylo přeloženo na duben 2021.
Projektová vyučování:
Jezdím bezpečně – cílem projektu bylo aktivní zapojení žáků do dopravní výchovy a vštěpování
zásad bezpečného chování v silničním provozu. V rámci tohoto projektu byla vyhlášena i výtvarná
soutěž. Školního kola se zúčastnili žáci druhého stupně. Výtvarná díla byla ohodnocena a zaslána na
Magistrát města Karviné – odbor školství a rozvoje.
Dopravní soutěž z důvodu vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla zrušena.
Projekt EVVO „Stromy“ – projektu se zúčastnily všechny třídy naší školy. Cílem projektu bylo
zapojit děti do péče o stromy, šířit povědomí o tom, že stromy jsou pro celou naši planetu důležité.

Výsadba javorů v 11/2019

Javory v 5/2020
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Celoroční projekt – Pošli to dál (dobrý skutek) – projekt o dobrých skutcích a událostech, které se
podařily žákům naší školy. Vše, co se podařilo, děti prezentovaly v kronice.

Kronika projektu „Pošli to dál“
Halloween (25. 10. 2019)
Netradiční podzimní vyučování, které se pojí se zvyky Halloweenu. Žáci dlabali dýně, vyráběli
halloweenské řetězy, zdobily se třídy a chodby v duchu svátků. Na Halloween party žáci předvedli
své strašidelné kostýmy, soutěžili, tančili, ochutnávali tradiční speciality.
30 let od sametové revoluce (15. 11. 2019) - v průběhu projektu si týmy žáků a pedagogů z různých
tříd připomenuly při společných aktivitách události 17. listopadu 1989. Starší žáci získávali informace
o průběhu revoluce v besedách a také z různých digitálních zdrojů. Mladší žáci při hrách porovnávali
předměty, které se používaly v běžném životě před třiceti lety a v současnosti. Své vědomosti
z různých oblastí si všichni mohli ověřit v kvízu, který byl součástí výstavy „Cesta do minulosti“. Žáci
se naučili zpívat některé písně Jaroslava Hutky a Jaromíra Nohavici, vyráběli klíče, plakáty a další
výtvarné práce se symboly sametové revoluce. Na závěr projektu jsme výrobky instalovali
v prostorách školy.

Práce žáků
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Vánoční hudební pořad s Radimem Zenklem – vánoční interaktivní hudební pořad, zahrnující
tradiční vánoční koledy a písně z ČR a jiných zemí s použitím strunných a dechových nástrojů.
Příjemné setkání dětí se světově známým hudebníkem.
Kouzelný advent
Každoroční projektové vyučování s cílem přiblížení vánočních tradic a zvyků. Měsíční projekt byl
zahájen společným adventním zpíváním koled ve vestibulu školy 2. prosince a pokračoval každé
pondělí po adventní neděli. Žáci byli seznámeni s významem a tradicemi jednotlivých adventních
nedělí. Během celého měsíce žáci vyráběli vánoční dekorace a dárky pro své blízké, pekli cukroví.
Ve speciální třídě se uskutečnilo společné vyrábění adventních věnců s rodiči. Čekání na Vánoce
zpříjemnil hudební soubor Písklata. Poslední den před vánočními prázdninami probíhaly vánoční
besídky.
Scénické čtení – žáci ZŠ Domaslavice zavítali do naší školy s programem pod názvem scénické
čtení „Chlapec a pes“. Obsah příběhu o přátelství byl žákům přiblížen divadelním představením.
Živý adventní kalendář - Žáci ZŠ a PRŠ v rámci projektu „Pošli to dál“ připravili „živý adventní
kalendář“, za jehož okénky nebyla obvyklá čokoláda, ale drobný dárek nebo pozornost pro
spolužáky. Při vzájemných návštěvách třídních kolektivů prožívali společně vánoční tradice.
Společně s úsměvem
Projekt Regionální knihovny Karviná, jehož součástí se stala speciální třída VII. E. Na
kreativních setkáních si žáci pomocí různých výtvarných technik procvičili jemnou motoriku, vyrobili
dárky pro sebe či své blízké, učili se vzájemnému respektu, důslednosti a samostatnosti. Tvořivé
dílny provázela kamarádka sova, jejímž prostřednictvím byli žáci vtaženi do prostředí knihovny a
vzbuzovala tak u žáků zájem o knihy.
Mimoškolní aktivity organizované pro žáky:
„Jsem Laskavec“ – v rámci Dne světové laskavosti žáci školy společně s Žákovským parlamentem
uspořádali sbírku pro opuštěné pejsky. Všechny připravené dárky zavezli do Psího útulku v Karviné –
Darkově. Žáci ZŠS rovněž navštívili Domov Alzheimer Darkov, kde představili svůj program a popřáli
klientům ke Dni seniorů.
Šplháme spolu „Zlatá šiška“ – sportovní soutěž ve šplhu na čtyřmetrové tyči pořádaná na
odloučeném pracovišti Vydmuchov.
Silový čtyřboj základních škol, který se konal na SŠTS Karviná. Silový čtyřboj zahrnoval čtyři
náročné disciplíny – shyby, trojskok snožmo z místa, vznosy aj. Z chlapců získal výborné 2. místo žák
z 5. ročníku, na 3. místo vystoupal náš žák z 6. ročníku.
Celostátní výtvarná soutěž „Svět očima dětí“- soutěž zaměřena na prevenci sociálně
patologických jevů. Z důvodu vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla soutěž zrušena.
Přehazovaná – sportovní dopoledne žáků
onemocnění COVID-19 byla soutěž zrušena.

ZŠS

a

PRŠ.

Z důvodu

vzniku

a

rozšíření

Den Dětí - Z důvodu vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla soutěž zrušena.
Metodické sdružení střední školy
- třídy praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté
Ve školním roce 2019/2020 se výchovná a vzdělávací činnost SŠ 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
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na akce z minulých let. Všechny tyto činnosti byly nedílnou součástí ŠVP, a také na ně navazovaly.
Tím probíranou látku obohacovaly a celkově přispívaly ke vzdělávacím pokrokům a rozvoji osobnosti
žáků.
Cílem bylo především spojit výchovné působení školních činností s mimoškolními aktivitami při
rozvíjení klíčových kompetencí.
Veškeré aktivity střední školy zaštiťovalo metodické sdružení pedagogických pracovníků střední
školy. Tvořilo je pět třídních učitelů jednotlivých tříd, čtyři asistenti pedagoga, dva další pedagogičtí
pracovníci – učitelé a učitelé dalších předmětů. Metodické sdružení pracovalo po celou dobu
systematicky, pedagogové se pravidelně scházeli a kontrolovali si 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.
Poslední setkání skupiny MS proběhlo 3. 3. 2020, další plánované aktivity přerušilo mimořádné
opatření ministerstva zdravotnictví z důvodu koronavirové pandemie.
Cíle práce pedagogů SŠ:
- začleňovat osobnostní a sociální výchovu do vzdělávání jako nástroj, který vede k utváření
názorů a postojů žáků
- dbát na smysluplnost učiva a získávání znalostí 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 vrstevníky intaktní populace
- šířit cílenou osvětu v rámci prevence sociálně patologických jevů, zdravého životního stylu
- 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, osvojovat a upevňovat vhodné chování
- rozvíjet poznatky z pracovních procesů a technologií
- posilovat roli třídního učitele
- vytvářet efektivní společenskou integraci žáků, a to nejen v rámci předmětu praktická cvičení
Realizované celoroční projekty:
 Celoroční spolupráce se Slezskou humanitou
 Aktivitou ke zdraví
 Celoroční sběr papíru
 Spolupráce se spolkem pro handicapovanou mládež Tandem Duha
 Celoroční projekt - Šablony pro SŠ – „Podporujeme naše žáky II“
Školní projekty krátkodobé:
 Dny evropského kulturního dědictví
 Procházka minulostí k Světovému dni seniorů
 Cesta za čokoládou – exkurze Olomouc
 Jsem laskavec
 Den otevřených dveří
Adaptační kurz střední školy – panský dvůr Olšiny
Adaptační kurz střední školy proběhl letos zcela netradičně. Žáci neodjeli na hory, ale navštívili
nádherný panský dvůr Olšiny z 18. století, který byl v majetku rodu Larisch-Mönnich. Tuto aktivitu
uvítali zejména žáci, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík a nemohou mnohé činnosti absolvovat.
V klidném prostředí panského dvora si zahráli míčové hry, prohlédli si stáje a někteří si vyzkoušeli i
hřebelcování a krmení koně.
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Návštěva panského dvora Olšiny
Projekt „Jsem laskavec“
Letos se do projektu nadace Karla Janečka „Jsem laskavec“ zapojila celá praktická škola dvouletá.
Žáci vyrobili malým pacientům papírová zvířátka, která naplnili malými dárky v podobě sladkostí. Pak
malé pacienty navštívili v NsP Karviná - Ráj na dětském oddělení. Žáci také napekli čokoládové
muffiny pro pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných ve stejné nemocnici.
Nadace Karla Janečka naše laskavé skutky vyhodnotila mezi 20 nejlepšími v ČR a zástupce
třídy byl odměněn v Praze na happeningu laskavců.

Laskavé skutky
Prezentace středních škol
Dne 5. a 21. 11. 2020 se poprvé naše střední škola zúčastnila aktivně prezentační výstavy středních
škol v prostorách Obecního domu Družba v Karviné, a také v Domě kultury města Orlové. Bylo
vytvořeno prezentační video o činnosti žáků praktické školy.
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Exkurze
Žáci střední školy se letos v listopadu na exkurzi také seznámili s historií závodu Zora Olomouc a
firmy Nestlé Česko.

Šablony pro SŠ II
V rámci projektu „Podporujeme naše žáky II“ byly uspořádány tři krásné projektové dny
s profesionály. Vánoční projekt s perníkářskou odbornicí, v lednu s kuchařem z hypermarketu
Globus, a také projekt, který prověřil zručnost žáků v dřevařské dílně, kde si žáci vyrobili stolní hru
„Košíková“. Pod hlavičkou Šablon pro SŠ probíhalo v jednotlivých třídách doučování žáků.
Praktická cvičení
Žáci se i letos připravovali na dospělý profesní život a podávali dobré výkony, protože jim byly opět
vytvořeny vhodné podmínky v hodinách praktického cvičení v hypermarketech Tesco Karviná a
Globus Havířov.

Žáci při praktických cvičeních v Globusu
Spolek TANDEM DUHA
Spolek je výsledkem aktivity rodičů žáků střední školy a pedagogů. Při škole působí již dlouhodobě a
pořádá pro žáky i jejich rodiče různé mimoškolní aktivity. Organizují výlety, pobytové akce, pořádají
pro hendikepované relaxační i sportovní akce, Mezi nejúspěšnější akce patřil již tradiční kurz
společenského chování a tance.
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Závěrečná kurzu společenského tance

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, sledovali 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.
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.
Ve školním roce 2019/2020 jsme zrealizovali tyto akce
V letošním školním roce byla EVVO zaměřena na plnění plánu činností na školní rok 2019/2020 a na
plnění organizačních úkolů z dlouhodobého programu EVVO. Pouze některé naplánované činnosti
se nám podařilo splnit. Některé akce byly zrušeny kvůli nařízeným epidemiologickým opatřením.
EVVO prolínala celým výchovně vzdělávacím procesem. Byla také nedílnou součástí mimoškolních
aktivit. Do ekologických činností byli zapojeni i rodiče a veřejnost (např. sběr plechovek, baterií a
PET lahví). Nejen žáci a pedagogický sbor, ale také provozní pracovníci se podílejí na úspěšné
realizaci EVVO
Výuku doplňovaly další programy pro žáky, exkurze, výstavy, přednášky, besedy, soutěže, výukové
programy, projektové dny, vycházky. Žáci poznávali přírodu, prostředí a život lidí rozmanitými
činnostmi. Vyučující vhodně zařazovali aktivity podle ročního období, svátků či významných dnů,
sledovali se žáky změny v přírodě a v životě lidí.
Celoroční projekty
Recyklohraní - Průběžné jsme plnili úkoly prostřednictvím internetu. Odevzdali jsme 296 kg baterií.
Sběr papíru - Nasbírali jsme 200 kg.

- 50 -

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

Korespondenční soutěž - Opět jsme se zapojili do korespondenční soutěže. Tuto soutěž připravilo
Centrum Přírodovědná stanice. Zúčastnili jsme se obou kol. Zapojili se žáci 9. tříd.
Odpaďáček - Zapojili jsme se do sběru plastových víček a plechovek. Odevzdali jsme 40 kilogramů
plastových víček a 2 kilogramy plechovek.
Péče o školní pozemek - Během školního roku probíhaly práce na školním pozemku a na záhonech.
Barevný rok - Sledovali jsme změny v přírodě.
Výukové programy v Centru Přírodovědné stanice, Karviná - Průběžně žáci navštěvovali programy,
které si vybírali z aktuální nabídky.
Projektové vyučování
Světový den stromů – 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.
Vyrábíme z přírodnin, Podzimníček
Na podzim jsme využili přírodní materiál pro rukodělnou a výtvarnou činnost, Žáci základní školy
speciální připravili podzimní tvoření ze dřeva a nasbíraných přírodnin. Projekt byl realizován ve dvou
dnech. Nejdříve žáci ve svých třídách dle své fantazie vyráběli „Podzimníčky“ a jiné podzimní
dekorace. Z výrobků proběhla instalace výstavek.

Podzimní tvoření
Pomáháme ptáčkům v zimě, ptačí krmítka
Lojovou kouli a jiné lojové pamlsky zvládli vyrobit žáci s poruchou autistického spektra sami nebo
s pomocí učitelů a asistentů. Semínka zalili do kvalitního tuku a zavěsili na stromy v blízkém okolí.
Starší žáci v rámci předmětu ČSP instalovali krmítka a sledovali, co se v okolí krmítek děje.
Výroba mýdel
V hodině pracovního vyučování si žáci vyzkoušeli vyrobit mýdla. Výroba mýdel z mýdlové hmoty je
velice snadná, zábavná a zvládne ji úplně každý. Do mýdla podle vlastního nápadu zalili různé
drobnosti - mýdlové vločky, kamínky, mince, mušle, korálky, ozdobné šňůrky k zavěšení, ovesné
vločky, bylinky, koření.

- 51 -

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

Výroba mýdel
Výsadba stromů
Žáci dvou tříd naší školy se podíleli na výsadbě tří javorů babyka Nanum v Karviné - Novém Městě.
Zapojení se při výsadbě dozvěděli spoustu zajímavých informací o javorech a jak o ně pečovat. Byli
svědky toho, kolik práce dá strom zasadit, jak hluboká jáma musí být vykopána i kolik vody je
potřeba, aby strom zdárně rostl.

Výsadba javoru
Marmeládový den
Žáci praktické školy v tento den využili zdravé potraviny k přípravě různých druhů marmelád. Vařili
dýňovou a šípkovou marmeládu, sestavovali nákupní košík potravin, které potřebují k výrobě
marmelády. Diskutovali co je to zdravé stravování.
Návštěvy výstav
Včelařská výstava Medomed
Zahrada 2019
Soutěže
Sběr kaštanů – asi 150 kg
Zlatá šiška – soutěž ve šplhu s přírodovědným kvizem
Ptačí budky - výroba a instalování budek, sledování budek od osídlení až po vyvedení mláďat.
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Vycházky a školní výlety
Vycházky a školní výlety byly zaměřené na pozorování přírody v různých ročních obdobích a na
poznávání naší vlasti, našeho regionu, významných míst, historie, přírody, života lidí.

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

Školní metodici prevence
Škola má zpracovánu Školní preventivní strategii na období let 2018 – 2023, která obsahuje:
 Minimální preventivní program na období školního roku 2019 – 2020, který je vyhodnocován
na konci každého školního roku.
 Řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy.
 Program proti šikanování.
Na 1. provozní poradě ve školním roce 2019/2020 byli pedagogové i další pracovníci školy
seznámeni se školní preventivní strategií, minimálním preventivním programem, programem proti
šikanování.
Školní metodičky prevence se pravidelně zúčastňovaly seminářů a schůzek pořádaných okresní
metodičkou prevence. V průběhu školního roku byl zorganizován a realizován 1 seminář zaměřený
na práci pedagoga s třídním kolektivem Jak učit s nadhledem.
Ve školním roce 2019/2020 proběhla tři jednání školního poradenského pracoviště, a to 12. září
2019, 28. ledna 2020, 18. května 2020.
Byla podána žádost o finanční podporu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro rok 2020 na
projekt, který je zaměřen na prevenci rizikového chování. Projekt je v řízení.
Primární prevence probíhala v třídních hodinách, kdy byli na začátku daného školního roku žáci
seznámeni se školním řádem, záznam o poučení byl zapsán v třídní knize. Žáci byli také seznámeni
s možnými signály vzniku nepřímé i přímé šikany a poučeni o nebezpečí vzniku šikany v třídních
kolektivech. Záznam o poučení byl rovněž zapsán v třídní knize. Leták o šikaně byl vyvěšen na
viditelném místě ve třídách. Třídní učitelé nastavili pravidla chování třídy a pracovali se skupinovou
dynamikou třídy.
Součástí školního vzdělávacího programu byly výukové předměty, které mají významný vztah
k prevenci, a které napomáhaly předcházet šikanování (např. výchova k občanství, rodinná výchova,
tělesná výchova, výchova ke zdraví).
Učitelé nabízeli všem rodičům možnost individuálních konzultací. Rodiče byli seznámeni se školním
řádem, programem proti šikanování a se základními informacemi k prevenci užívání návykových
látek na první třídní schůzce.
Školní metodičky prevence poskytovaly rovněž individuální konzultace žákům, pedagogům i
zákonným zástupcům.
Učitelé věnovali pozornost žákům, registrovali signály o možném problému žáka, hledali příčiny a
vhodné formy nápravy. Pokud bylo třeba, spolupracovali s rodiči, školními metodičkami prevence a
výchovnými poradci, kteří se zapojovali do diagnostického a terapeutického procesu.
Průběh řešení přestupků proti školnímu řádu:
Ve školním roce 2019/2020 bylo porušování školního řádu řešeno v následujících krocích:
1. jednání třídního učitele, školní metodičky prevence s rodiči
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2. individuální pohovor školní metodičky prevence se žákem
3. individuální konzultace školní metodičky prevence s žákem
4. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise
5. jednání s rodiči na úrovni přestupkové komise
6. jednání s rodiči na úrovni případové konference
7. doporučení kontaktu s odborníky
8. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
9. v případě podezření o spáchání trestného činu nahlášení Policii ČR
Výčet řešených rizikových projevů chování na škole (viz hodnocení MPP):
 neomluvená absence – záškoláctví
 šikanování
 kouření
 agresivní, vulgární chování vůči spolužákům a učitelům
 vandalismus, ničení školního majetku
 kyberšikana
 podezření na zneužití návykových látek
 krádeže
Preventivní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojených s rizikovým
chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření:
 besedy a přednášky, výukové filmy v rámci primární prevence pro jednotlivé
 věkové skupiny
 projektové dny
 soutěže, výlety, sportovní a jiné akce
 nástěnky věnované problematice rizikového chování
 schránky důvěry
 podíl žáků na zkrášlování školy a jejího okolí
 nástěnky a výstavky na téma Zdravý životní styl
 práce školního parlamentu
 třídní schůzky
 spolupráce s odborníky
 aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
Přehled plánovaných a realizovaných besed pro školní rok 2019/2020 – pracoviště Vydmuchov
Téma besed

Počet akcí / Počet žáků

Šikana, násilí, kyberšikana
Drogy, alkoholismus, kouření
Záškoláctví
Pravidla chování
Bulimie, anorexie
Prevence před trestnou činností, právní vědomí
Dopravní výchova, prevence úrazů
Prevence AIDS
Celkem

93
136
35
33
0
90
46
0
18/433

Přehled plánovaných a realizovaných besed pro školní rok 2019/2020 – pracoviště Komenského
Téma besed
Šikana, násilí, kyberšikana
Drogy, alkoholismus, kouření
Bezpečně doma a na silnici

Počet akcí / Počet žáků
5/64
5/103
1/21
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Pravidla chování
Prevence kouření
Fake news
Integrovaný záchranný systém
Náboženství a sekty
Celkem

5/269
1/43
2/46
1/45
1/12
21/603

Výskyt řešených případů rizikového chování
Pracoviště Komenského/pracoviště Vydmuchov

Počet
případů

Počet vyřešených
případů

Výskyt kouření v areálu školy
Výskyt kouření mimo areál školy

3/0
0/0

3/0
0/0

Nález cigarety u žáka

0/0

0/0

Výskyt jednorázového agresivního, vulgárního chování

1/0

1/0

Agresivita vůči pedagogům
Krádeže

1/0
1/2

1/0
1/2

Manipulace s pyrotechnikou
Nález trubičky, psaníčka s látkou podobné marihuaně

0/0
0/0

0/0
0/0

Výskyt šikany

1/2

1/2

Výskyt obtěžování na sociálních sítích
Celkem

0/0
6/4

0/0
6/4

Přehled jednání ŠMP:
Pracoviště Komenského
- počet pohovorů se zákonnými zástupci: 12
- počet pohovorů s žáky: 27
- počet konzultací s pedagogy: 12
- počet výchovných komisí: 5
Pracoviště Vydmuchov
- počet pohovorů se zákonnými zástupci: 9
- počet pohovorů s žáky: 10
- počet výchovných komisí: 2
Existence ŠPP na škole má pozitivní vliv na změny v klimatu tříd i školy. Pracoviště se jeví jako
velice prospěšné vzhledem k početnému zastoupení žáků z odlišného kulturního a sociálně
znevýhodněného prostředí nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. To přináší řadu problémů, se
kterými se musí škola potýkat. Do budoucna by bylo vhodné posílit pracoviště o funkci psychologa
nebo etopeda s absolvovanými příslušnými výcviky pro práci s dětmi s poruchami chování.
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6.2 Zpráva výchovných poradců za školní rok 2019/2020
Činnost výchovných poradců byla v letošním školním roce zaměřena především na oblast profesní
orientace žáků – volbu povolání a na výskyt rizikových projevů chování žáků – vysokou omluvenou
a 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 individuálních vzdělávacích plánů a poskytování podpůrných opatření.
Po celý školní rok byly stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy. 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 na
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 63 žáků.
Výchovně vzdělávací práce
Výchovní poradci pravidelně:
 informovali ředitelku školy o výchovných a vzdělávacích problémech žáků školy, jednáních
výchovných komisí, neomluvené absenci žáků,
 podávali návrhy na vyšetření v SPC a u odborných lékařů,
 vedli evidenci individuálních vzdělávacích plánů,
 spolupracovali s třídními učiteli, dalšími vyučujícími a rodiči formou individuálních konzultací.
Profesní orientace – volba povolání
V průběhu celého školního roku byli vycházející žáci a jejich zákonní zástupci seznamování
s možnostmi studia na středních školách a se studijními obory prostřednictvím besed, exkurzí,
informačních letáků, informací k volbě povolání na internetu a konzultacemi s výchovnými poradci.
Dále pak byli informováni o konání Dnů otevřených dveří na středních školách. Žáci obdrželi brožury
týkající se jednotlivých studijních oborů středních škol v okrese Karviná a u výchovného poradce měli
k dispozici informační přehled nabídek jednotlivých škol.
Vycházející žáci se jako každoročně zúčastnili exkurzí, které pro ně připravili výchovní poradci
ze SOU DAKOL 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 „VOLBA POVOLÁNÍ 2019“ a v Informačním poradenském středisku na
Úřadu práce si otestovali své předpoklady pro další studium a dostali zde aktuální informace o
možnostech svého dalšího vzdělání „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. Žáci měli
možnost podat si 2 přihlášky ke vzdělání v rámci přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
prostřednictvím svých zákonných zástupců. Každému žáku byl vydán zápisový lístek. Žáci odevzdali
zápisový lístek řediteli školy, který rozhodl o jejich přijetí ke vzdělávání.
Zařazení žáků do učebních oborů – základní škola
Celkem ve školním roce 2019/2020 vyšlo 12 žáků. Žáci si volili vzdělávací obory úrovně C, E a H.
 1 z 8. ročníku,
 6 z 9. ročníku,
 5 z 10. ročníku,
z toho:
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12 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání ve střední škole,
0 žáků nepodalo přihlášku ke vzdělávání ve střední škole

Škola

Počet uchazečů

Obor

SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o.

78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
Vyšší odborná škola DAKOL a
41-52-E/01
Střední škola DAKOL, o. p. s.
Zahradnické práce
Střední odborné učiliště
23-51-H/01
DAKOL, s. r. o.
Strojní mechanik
33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
65-51-H/01
Kuchař-číšník
36-67-E/01
Zednické práce
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
66-51-E/01
Prodavačské práce
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově 41-52-E/01
postižené
Zahradnické práce
Valašské Meziříčí
Celkem
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Zařazení žáků do učebních oborů - střední škola
Celkem vycházejících žáků 12
 5 z praktické školy jednoleté
 7 z praktické školy dvouleté
z toho,
 11 žáků podalo přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole
Škola
Obor
SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, p. o. 78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
78-62-C/01
diakonie, Český Těšín
Praktická škola jednoletá
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
Vyšší odborná škola DAKOL 36-57-E/01
a Střední škola DAKOL, o. Malířské a natěračské práce
p. s.
Střední odborné učiliště
66-51-E/01
DAKOL, s. r. o.
Prodavačské práce
Petrovice u Karviné
Albrechtova střední škola,
29-53-H/01
Český Těšín, p. o.
Pekař

Počet uchazečů
2

Střední škola prof. Zdeňka
Matějčka, Ostrava Poruba, p. o.
Celkem

1

66-51-E/01
Prodavačské práce

3
1
1

1

2

11
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Přehled činnosti výchovné komise
V průběhu školního roku 2019/2020 proběhlo celkem 30 jednání se zákonným zástupcem,
ve 3 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, krádež, dále zde byla řešena vysoká
omluvená a neomluvená absence.
Výchovných komisí proběhlo celkem 7 a pouze na dvě se zákonní zástupci nedostavili. Následnou
komunikací však bylo jednání s nimi realizováno. Výchovné komise v tomto školním roce řešily
zejména porušování školního řádu, nevhodné chování ke spolužákům a učitelům, neplnění školních
povinností a agresivní chování žáků, sekundárně neomluvenou absenci. O jednání výchovné komise
je veden protokol. Na výchovné komise byly zvány kurátorky oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Magistrátu města Karviné. V letošním školním roce nebyly podány žádné podněty k zahájení
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přestupkového řízení Odboru správnímu, oddělení Magistrátu města Karviné ani žádné podněty
k zahájení šetření a trestnímu stíhání. Z důvodu nežádoucího chování žáků bylo ve dvou případech
iniciováno jednání případové konference na OSPOD Karviná za účasti výchovného poradce a
třídního učitele. V jednom případě se rozhodnutím konference přistoupilo k soudnímu jednání, které
podmíněně rozhodlo o umístnění žáka VII. třídy do výchovného zařízení.
Jednání se zákonným
zástupcem

pozváno
dostavilo se
nedostavilo se

30
27
3

Výchovná komise

pozváno

7

dostavilo se
nedostavilo se

5
2

Oznámení Magistrátu
města Karviné

podáno

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

0

0

Záškoláctví – neomluvená absence
celková absence
13 148
5 447

1. pololetí
2. pololetí

Přestupková komise
Magistrát města

1. pololetí
2. pololetí

omluvená absence

13 023
5 422

neomluvená absence
125
25

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

Umístění žáka do
výchovného zařízení
Okresní soud

Počet
neomluvených
hodin

Počet
oznámení

Počet
neomluvených
hodin

Počet
oznámení

Počet
neomluvených
hodin

Počet
oznámení

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Záškoláctví – neomluvená absence školní rok 2019/2020
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Spolupráce se školním metodikem 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.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

Název akce

Termín

Účast

Konzultace učitelům při tvorbě
IVP
Kompletace IVP

září

třídní učitelé, VP

září

VP

Spolupráce s SPC Karviná,
SPC Kpt. Vajdy, Ostrava 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

průběžně

žáci vzděláváni
podle IVP/ 63
SPC, VP

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

Brána řemeslům otevřená
SŠTaS Karviná
Individuální konzultace
zákonným zástupcům
vycházejících žáků
Výstava „Volba povolání“,
Obecní dům Družba Karviná
Exkurze – SŠ a ZŠ
Havířov - Šumbark
Den otevřených dveří
DAKOL Petrovice u Karviné

10. 10. 2019

listopad
5. 11. 2019

vedení školy,
VP
pracovnice OSPOD
města Karviné,
školní metodik
prevence, zákonný
zástupce, VP
vycházející žáci
SŠTaS Karviná, p.
o.
vycházející žáci a
VP
jejich zákonný
zástupce
vycházející žáci
Úřad práce Karviná

prosinec

vycházející žáci

9. 1. 2020

vycházející žáci

Informační a poradenské
středisko – volba povolání
Den otevřených dveří

15. 1. 2020

vycházející žáci

16. 1. 2020

vycházející žáci

Individuální konzultace
leden
zákonným zástupcům
vycházejících žáků
Kompletace hodnocení IVP za 1. leden
pololetí školního roku
Evidence vycházejících žáků
únor
Kompletace a podání přihlášek únor

vycházející žáci a
jejich zákonný
zástupce
VP
vycházející žáci
vycházející žáci
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Zajišťující
organizace
VP

VP

SŠ a ZŠ Havířov Šumbark, p.o.
VOŠ DAKOL a SŠ
DAKOL, o.p.s.
SOU DAKOL, s.r.o.
Úřad práce Karviná
SŠ, ZŠ a MŠ,
Karviná, p. o.
VP

VP
VP
VP

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
ke střednímu vzdělávání
První kolo přijímacího řízení,
23. 4. 2020
vycházející žáci
Praktická škola jednoletá,
Praktická škola dvouletá
21.
Druhé kolo přijímacího řízení,
24. 6. 2020
vycházející žáci
Praktická škola jednoletá,
Praktická škola dvouletá
22.
Vyhodnocení přijetí žáků ke
červen
vycházející žáci
střednímu vzdělávání
23.
Kompletace hodnocení IVP za 2. červen
VP
pololetí školního roku
24.
Konzultační hodiny pro učitele, průběžně
VP, učitelé, zákonní
žáky, zákonné zástupce
zástupci, žáci
25.
Vedení dokumentace
průběžně
VP
VP – výchovný poradce, MP – metodik prevence, IVP – individuální vzdělávací plán
20.

VP

VP

VP
VP
VP
VP

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
 gramotnost v oblasti ICT
 čtenářská gramotnost a matematická gramotnost
 vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně pedagogického centra.
Priority ve vzdělávací oblasti v roce 2019/2020 byly stanoveny v souladu s koncepčními záměry
školy a se zvláštním důrazem na:
 Šablony pro ZŠ a MŠ II
 Šablony pro SŠ a VOŠ II
 KVIC – GRAMMY
 DVPP pro pracovníky SPC
Omezení související s pandemií Covid-19 zasáhla rovněž účast na vzdělávání pedagogů. Mnohé
kurzy byly zrušeny, přesouvány do dalšího školního roku, případně realizovány pouze online. Po
zhodnocení situace jsme se rozhodli, že se budeme účastnit vzdělávání až po stabilizaci
epidemiologické situace.
Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP
P.č.

Akreditační zařízení,
název kurzu, semináře

Počet
pedagogických
pracovníků

1

KVIC Ostrava, Kurz anglického jazyka A2 – 1. část

1

2

KVIC Nový Jičín, KMÚ – Začínáme pracovat v Office 365

60

3

ISNA-MSE Ostrava, Základní kurz Snoezelen v teorii a praxi

1

4

ISNA-MSE Ostrava, Rozšiřující kurz Snoezelen v praxi

1

5

KVIC Ostrava, Pedagogické kompetence a skupinová dynamika

2

15

KVIC Ostrava, Kurz anglického jazyka A2 – 1. část

1

Celkem

65
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Ve školním roce 2019/2020 učitelé opět přednostně využívali vzdělávacích akcí poskytovaných KVIC
Nový Jičín. Pracovníci SPC využili nabídky kurzů a seminářů v oblasti diagnostiky. Přehled jejich
DVPP viz kapitola 1.4.

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
8. 1 Ocenění pedagogů - vyhlašovatel Magistrát města Karviné
Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 1 pedagoga ZŠ ke Dni učitelů 2020, a to v oblasti
2. kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Předávání ocenění nebylo kvůli pandemii covid-19 realizováno. Primátor města poděkoval
pedagogům navrženým na ocenění dopisem.

8. 2 Ocenění pedagogů – vyhlašovatel KÚ MSK
Ředitelkou školy byly na ocenění navrženy pedagožky v obou kategoriích, avšak v letošním roce
paní učitelky ocenění nezískaly.

8. 3 Sportovní soutěže
Sportovní aktivity ve školním roce 2019/2020 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 obvykle zařadit účast našich žáků ve sportovních soutěžích
pořádaných jinými organizacemi než školou. Tyto soutěže obvykle probíhají ve druhém pololetí
školního roku, které bylo letos poznamenáno koronavirovou pandemií, a proto se valná většina
sportovních klání nekonala. Přese všechno se našim žákům podařilo získat cenné trofeje v Silovém
čtyřboji základní škol, který pořádala Střední škola techniky a služeb, Karviná, p. o. Dva naši žáci
získali třetí místa v disciplínách svis vznesmo a tlak s činkou v lehu.

8. 4 Karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež se zdravotním postižením
Dne 8. dubna 2020 škola plánovala pořádání 7. karvinské ABILYMPIÁDY pro děti a mládež se
zdravotním postižením. Vše bylo připraveno, zasáhla však vyšší moc v podobě pandemie. Zvažovali
jsme přesunutí termínu na 12. 6. 2020, bohužel ani posunutí data konání nepomohlo a
ABILYMPIÁDA musela být pro tento školní rok zrušena.

8.5 Ocenění nadací Karla Janečka
Každoročně 13. listopadu se koná mezinárodní den laskavosti. Nadace Karla Janečka k tomuto dni
pořádá projekt „Jsem laskavec“, do kterého se zapojili žáci celé praktické školy dvouleté. Žáci vyrobili
papírová zvířátka, která naplnili malými dárky v podobě sladkostí. Poté navštívili pacienty dětského
oddělení NsP Karviná – Ráj. Nadace Karla Janečka laskavé skutky naší praktické školy dvouleté
vyhodnotila mezi 20 nejlepšími v ČR

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
V letošním školním roce neproběhla kontrola České školní inspekce.
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje o hospodaření školy – rok 2019
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti – rok
2019
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

Kč
58 911 598,19
58 838 729,30
72 868,89

Výnosy – rok 2019

Kč

Čerpání fondů
- fond rezerv - dary
Čerpání fondu
- fond odměn
Čerpání fondu
- fond investiční – oprava a údržba
Úplata za ŠD
Ostatní výnosy
- věcné dary
Ostatní výnosy
- opisy vysvědčení
Úroky bankovních účtů
Příspěvky a dotace od zřizovatele
- ÚZ 00001, 205, 206,131
Příspěvky a dotace MŠMT
- ÚZ 33353, 33076, 33040, 33069
Dotace z Magistrátu města Karviné
Rozpouštění investičních transferu
- účtováno oproti odpisům
CELKEM

70 296,50
0,00
0,00
42 800,00
95 039,80
400,00
1 351,96
4 724 000
53 940 345,99
10 000,00
27 387,00
58 911 621,25

Výnosy – rok 2018

Kč

Čerpání fondů
- fond rezerv - dary
Čerpání fondu
- fond odměn
Čerpání fondu
- fond investiční – oprava a údržba
Úplata za ŠD

159 356,00
100 000,00
287 915,68
39 100,00

Ostatní výnosy – náhrady škod od pojišťoven
Ostatní výnosy – věcné dary

850,00
11 193,00

Ostatní výnosy – opisy vysvědčení, haléřové
vyrovnání
Úroky bankovních účtů
Příspěvky a dotace od zřizovatele
-ÚZ 00001, 205

300,04
1 070,98
4 181 000,00
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Příspěvky a dotace MŠMT
-ÚZ 33353, 33063, 33040, 33069, 33073
Dotace z Magistrátu města Karviné

45 058 893,76
14 000,00

Rozpouštění investičních transferu – naúčtováno
oproti odpisům
Projekt – Euroregion Těšínské Slezsko, vypořádání
z minulých let
CELKEM

27 387,00
- 4 957,61
49 876 108,85

Náklady – rok 2019

Kč

Spotřeba materiálu

895 228,40

Spotřeba energie

1 385 145,23

Opravy a udržování

118 261,81

Cestovné

23 863,00

Ostatní služby

643 412,67

Mzdové náklady

39 641 077,00

Zákonné sociální pojištění

13 321 099,00

Jiné sociální pojištění

151 792,00

Zákonné sociální náklady

1 524 923,99

Jiné daně a poplatky

240,00

Odpisy dlouhodobého majetku

355 480,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

714 937,10

Ostatní náklady z činnosti

63 012,20

Srážková daň

256,90

CELKEM

58 838 729,30

Doplňková činnost
Výnosy doplňkové činnosti v roce 2019

Kč

Výnosy z prodeje služeb

27 750,00

Výnosy z pronájmu pozemků

29 920,00

Výnosy z pronájmu ostat. nemovitostí

2 000,00

Ostatní výnosy - úroky

211,61

CELKEM

59 881,61

Náklady doplňkové činnosti v roce 2018
Ostatní služby

Kč
1 071,00

Daň z příjmu – úrokový příjem z BÚ

40,20

CELKEM

1 111,20
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Tvorba hospodářského výsledku z doplňkové
činnosti
Výnosy

Kč
59 881,61

Náklady

1 111,20

Hospodářský výsledek

58 770,41

Výsledek hospodaření za IČ – rok 2018
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

Kč
58 971 502,86
58 839 840,50
131 662,36

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
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 Kroužek „Jóga“
Projekt byl ukončen 22. 11. 2019.

11.2 Šablony
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Neinvestiční projekt Šablony pro ZŠ a MŠ II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010639
Datum zahájení: 1. 1. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2020
Celková výše finanční podpory: 677 328,00 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
- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky,
která povede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků
Neinvestiční projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013117
Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 31. 12. 2021
Celková výše finanční podpory: 267 880 Kč
Cílem projektu je:
- podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování,
- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky,
která povede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
Naše škola v rámci projektu realizuje tyto aktivity:
- Název aktivity

- Číslo aktivity

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem
- Projektový den ve škole

- 2.III/20
- 2.III/21

12 ÚDAJ O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

REALIZOVANÝCH

Přehled finančních a sponzorských darů:

1.

Sponzorské dary

Druh výdaje

Nadace ČEZ, Duhová 1531/3,
Praha

finanční dar
na zakoupení interaktivní tabule
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2.

MUDr. Smetanová Helena,
Karviná

3.

K+B armatuty s. r. o., Frýdek Místek
BT Computers, s. r. o., Orlová

4.
5.
6.
7.
8.

Truhlářství Roman Weglorz,
Rychvald
Miroslav Twardzik, Karviná
PČR- Obvodní oddělení
Karviná
Marcela Němcová, Karviná

Domov pro seniory SLEZSKÉ
HUMANITY
10. Sejong Czech, s. r. o., Karviná
9.

11. Denisa Tomečková
12. Lift Components, s. r. o.
13. Benxy s. r. o., Praha
14. Srdcovka – Nadace OKD
15. KCCafe, Karviná
16. SMERO, spol. s. r. o., Rajhrad
17. Statutární město Karviná

finanční dar
na nákup sladkostí pro žáky školy na
Mikulášskou nabídku
věcný dar
multifunkční tiskárna s wifi
věcný dar
sada tonerů
věcný dar
uzamykatelná pojízdná skřínka
finanční dar
na akci Abilympiáda
finanční dar
na nákup školních pomůcek
finanční dar
na nákup školních pomůcek
finanční dar
na nákup školních pomůcek
finanční dar
na nákup školních pomůcek
finanční dar
na úhradu Canisterapie
finanční dar
na akci Abilympiáda
věcný dar
počítače HP ProBook 450 G2
finanční dar
na akci Abilympiáda
finanční dar
na akci Abilympiáda
věcný dar
bio roušky
realizace projektu „Statečné srdce“

Se sponzory u zakoupeného dotykového panelu

- 68 -

1 000,00

4 000,00
447,00
2 500,00
9 000,00
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2 216,22
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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 2019/2020 čtyři schůzky ředitelky školy s výborem ZO.
Termín konání
schůze

Srpen 2019
přípravný týden

Listopad 2019

Březen 2020

Duben 2020

Program jednání
projednání úprav organizace školního roku 2019/2020
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
dopad financování PHmax a PHAmax na provoz školy
jednání o návrhu rozpočtu na příští rok
čerpání rozpočtu FKSP
projednání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok 2020,
stanovený limit počtu zaměstnanců na rok 2020
evidenční listy důchodového pojištění za uplynulý rok kontrola
roční prověrka BOZP – termín červen 2020
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 2020
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14 ZÁVĚR
Školní rok 2019/2020 byl v mnohém odlišný od předešlých let. Naše práce byla ovlivněna změnou
financování, která byla odstartována v lednu 2020. Připravovali jsme organizaci velmi pečlivě při
vědomí toho, že zda jsme postupovali správně, zjistíme nejdříve na konci ledna. Nejvíce nás
zaskočila skoupě nastavená podpora asistenta pedagoga ve střední škole (praktická škola jednoletá
a dvouletá), kdy by se v podstatě ze dne na den ocitli naši vícečetně hendikepovaní žáci
s nedostatečnou podporou. Ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními se nám však
podporu podařilo zajistit formou dalšího pedagogického pracovníka ve třídě. Lze konstatovat, že toto
nové uspořádání se nám osvědčilo snad ještě lépe a další pedagogický pracovník je ve třídě velkým
přínosem, zejména z důvodu kvalitnější edukace žáků ve škole.
Další zásadní událostí uvedeného školního roku byla nejen pro nás pedagogy, naše žáky a rodiče
pandemie covid-19. Ze dne na den uzavřené školy, měnící se opatření a celková nejistota ovládly
celou společnost. Přechod na dobrovolnou „distanční“ výuku byl výzvou pro vedení školy i všechny
pedagogy. V podmínkách, kdy žáci ze 75 % doma nemají počítače, tablety ani připojení na internet,
protože převážná většina pochází se sociálně slabšího prostředí, se našim pedagogům podařilo
kontaktovat a zapojit do vzdělávání drtivou většinu žáků. Pracovali systémem zadávání úkolů a
přípravy pracovních listů ve škole, ty si pak žáci osobně vyzvedávali a v dojednaných termínech
přinášeli zpět vyučujícím. Období to bylo velmi náročné, a co se týče efektivity výuky sporné. Naši
žáci potřebují předkládat poznatky prostřednictvím speciálně pedagogických metod, zvýšenou míru
názornosti, procvičování a opakování učiva. Škola v tomto období se snažila plnit funkci spíše
komunitní a sociální. Značnou zátěží bylo období uzavření školy pro rodiče autistických žáků. Autisté
uvyklí pravidelnému dennímu režimu, strukturovanému učení a dodržování rituálů, se v domácím
prostředí často projevovali agresivně a připravovali svým nejbližším perné chvíle.
I přes všechna úskalí se nám mnohé podařilo. Do zdárného do konce byly dotaženy obě investiční
akce Sanace vlhkého zdiva na budově Komenského a Zateplení a výměna oken na Vydmuchově.
Vyřešili jsme havarijní stav kanalizace na Vydmuchově částečnou opravou. Dvě počítačové učebny
jsme vybavili novými počítači a ze sponzorských darů a zčásti z prostředků školy jsme pořídili
interaktivní panel, který slouží především žákům s nejtěžším postižením. Stále zkvalitňujeme estetiku
prostředí školy tak, aby se zde všichni cítili příjemně a dobře se jim pracovalo.
Pokračujeme v realizaci Šablon pro MŠ a ZŠ II i Šablon pro SŠ a VOŠ II. Podali jsme žádost
v programu Šablony III. Rádi bychom využili i dalších projektů nebo grantových výzev, bohužel ale
podmínky pro žadatele nebývají nakloněny školám našeho typu a ve většině bychom na podporu
nedosáhli.
Snažíme se proto oslovovat potencionální sponzory a jsme v této oblasti úspěšní. Získané dary
využíváme podle učeného účelu ke své činnosti.
Dlouhodobě pracujeme na prezentaci školy na veřejnosti, chceme být profesionály při práci s
postiženými žáky i jejich zákonnými zástupci, být jejich partnery ve výchově a vzdělávání. Dbáme na
kolegiální vztahy na všech pracovištích. Management školy se snaží o kvalitní řízení, usiluje o rovný,
spravedlivý a lidský přístup ke svým zaměstnancům.
Priority školy na nejbližší období
- Pokračovat v realizaci projektů EU
- Zapojovat se do grantových výzev nebo projektů
- Rozšířit spolupráci s firmami a výrobními podniky pro další předprofesní přípravu žáků
SŠ
- Revitalizace školní budovy
o rekonstrukce budovy SPC na Komenského
o rekonstrukce budovy školní družiny na Komenského
o zajištění parkovacích míst u budovy na Vydmuchově
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o zbudování herních prvků v zahradě na Vydmuchově
- Sledovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy MSK.

Výroční zpráva byla projednána na pracovních poradách ve dnech 12. a 13. října 2020
a schválena školskou radou dne 12. října 2020.

V Karviné dne 12. října 2020
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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Připravované projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu
/partner

Šablony III

OP VVV

Projekt je ve
fázi ke
schválení
podané žádosti

příjemce

Spolufinancován
Evropskou unií

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství
také částka,
která připadá
na školu)

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

podpořit žáky
ohrožené
školním
neúspěchem
prostřednictvím
doučování,
podpořit rozvoj
kompetencí
pedagogických
pracovníků v
oblasti přípravy a
vedení
projektové výuky,
která povede k
rozvoji osobních
a sociálních
kompetencí dětí
a žáků

1. 1. 2021
do
31.12.2022

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

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

GRAMMY

Role
školy/ŠZ
v projektu
partner

OP VVV

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

škola
partner

Cílem projektu
je vyrovnání
nerovností ve
vzdělávání a
podpora
otevřeného
prostředí ve
školách,
obsahem jsou
kluby
matematické a
čtenářské
gramotnosti,
klub Škola jako
centrum
komunity a
kroužek jóga

Příjemce
Spolufinancován
Evropskou unií

KVIC
Nový
Jičín

částka,
která
připadá na
školu)
1 500 000,Kč

Šablony
pro SŠ a
VOŠ II

OP VVV
Spolufinancován
Evropskou unií

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013117
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příjemce

267 880,Kč

Cílem projektu
je podpořit žáky
ohrožené
školním
neúspěchem
prostřednictvím
možnosti
doučování a
rozvoj
kompetencí
pedagogických
pracovníků v
oblasti přípravy

Období
realizace

1. 12.2016
do
30.11.2019

1. 9. 2019
do
31. 8. 2021
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Šablony
pro MŠ a
ZŠ II

OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010639

Spolufinancován
Evropskou unií
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příjemce

677 328,Kč

a vedení
projektové
výuky, která
vede k rozvoji
osobních a
sociálních
kompetencí
žáků
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,
rozvoj
kompetencí
pedagogických
pracovníků v
oblasti přípravy
a vedení
projektové
výuky, která
povede k rozvoji
osobních a
sociálních
kompetencí dětí
a žáků

1. 1. 2019
do 31. 12.
2020
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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 2019/2020
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

prospěl

Podzimní termín
prospěl
neprospěl
s vyzn.

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.
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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

2

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
Globus ČR, v.o.s.
Provozovna na adrese: U Skleníků 1490/24
735 64 Havířov – Prostřední Suchá

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

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma spolupráce

-

-

Toma recycling a.s.,

Přínos v oblasti výchovy a vzdělávání - EVVO

Tř. Tomáše Bati 1566
76502 Otrokovice
Provozovna: Bohumín
J. Palacha 538

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.

-Exkurze do
podniku

Středisko volného času
JUVENTUSU Bažantnice
1794/1, 735 06 Karviná Nové Město,

Doprovodné akce plánované pro karvinskou
Abilympiádu – soutěž zručnosti a dovednosti
handicapovaných

Pomoc při přípravě
soutěžních
stanovišť a
doprovodné akce
v prostorách školy

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,
Besedy, výstavy

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

Zajištění lekcí
canisterapie

Firmy

Stáj U Luka, Chotěbuz

Český svaz včelařů,
Těrlicko
Podané ruce, z.s.
Zborovská 465,
Frýdek-Místek
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Další partneři (např. úřad
práce, obec…)
Úřad práce Karviná

Předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií
0

Firmy poskytující stipendium

Žákům SŠ nejsou udělena stipendia.
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Pořádání
Burzy povolání

