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1. Základní údaje o škole – Základní škola praktická
Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj, krajský úřad se sídlem v Českých
Budějovicích, U Zimního stadionu 1952 / 2, 376 00 České Budějovice
Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 7. 2000.
Do sítě škol je zařazena MŠMT zařazovací listinou ze dne 7. 7. 2000 se stanovenou
účinností od 1. 7. 2000 s IZO: 102 439 184.
Škola má následující součásti – Základní škola praktická, ŠD, ŠJ
- 1 třída Základní školy speciální
Základní škola praktická je organizována jako škola úplná s devíti ročníky, ale vzhledem
k počtu žáků v jednotlivých ročnících jsou některé spojeny, což znamená celkově ve
škole : 2 třídy ZŠ praktické
1 třída ZŠ speciální
1 oddělení ŠD
Spádový obvod školy je velice široký a zasahuje do sousedních okresů (Písek, Plzeň – jih).
Je to dáno postavením tohoto druhu školy v daném regionu a pro žáky
dopravní dostupností do školy ze sousedních okresů. Celkově do školy dojíždí
dvě třetiny žáků.
Škola je umístěna v okrajové části města v klidném a tichém prostředí. Rozsáhlý areál školy
je ve velmi pěkném stavu, v rozlehlé a udržované zeleni. Stav budov a celého areálu
je stále velice dobrý. Škola má vlastní sportovní hřiště, doskočiště, školní pozemek,
malou tělocvičnu, dílnu pro práci se dřevem i kovem, cvičnou kuchyni a keramickou
dílnu. Vybavenost nábytkem je na velmi dobré úrovni. Hlavním problémem školy
je vytápění elektrickými přímotopnými konvektory, které sice samo o sobě vyhovuje,
negativem je však jeho cena. Poplatek za elektřinu se pohybuje na úrovni
Kč 455 000,- za rok, což představuje přibližně 33 % provozních nákladů školy.
Učební a kompenzační pomůcky jsou průběžně doplňovány a obměňovány
v souvislosti nejen s finančními možnostmi rozpočtu školy, ale též v závislosti
na nabídce nových a kvalitních produktů. V průběhu celého roku byla pravidelně
využívána počítačová učebna s nainstalovanými výukovými programy, které jsou
také nadále doplňovány. PC zároveň slouží žákům i pedagogům k vyhledávání či
ověřování si nových informací prostřednictvím internetu. Hojně jsme letos pracovali
ve vyučovacích hodinách i na interaktivní tabuli, která je moderní vyučovací
pomůckou hlavně v hodinách cizího jazyka a naukových předmětů.
Spolupráce s majitelem areálu je stále na velmi dobré úrovni a město zatím vždy
financovalo větší potřebné akce. Tím vkládá do školy zpět prostředky,
které škola platí na nájemném. Požadavky školy vždy akceptovalo ve svém rozpočtu
a po dohodě s ředitelkou školy realizovalo. Ve školním roce 2016/2017 byla
naplánována oprava fasády štítu u hospodářského pavilonu v hodnotě 100.000,- Kč,
která byla zrealizována o letních prázdninách.

Tabulka č. 1 Charakteristika školy
Výkonové ukazatele
stav z výkazu skutečnost k
k 30. 9. 2016 30. 6. 2017
Počet žáků školy celkem
v tom:

přípravný
stupeň ZŠ
speciální
základní škola
praktická
škola
speciální
škola
střední škola

Žáci ubytovaní na
internátu
Počet tříd celkem
přípravný
v tom:
stupeň
základní škola
praktická
škola
speciální
škola
střední škola
přípravný
Průměrný počet žáků
stupeň
ve třídě:
základní škola
praktická
škola
speciální
škola
střední škola
přípravný
Průměrný počet žáků
stupeň
na 1 pedagoga:
základní škola
praktická
škola
speciální
škola
střední škola
Počet žáků zapsaných do ŠD

22

22

0

1

15

15

7

6

3

3

0

0

2

2

1

1

0

0

7,5

7,5

6,5

6,5

0,25

0,25

3,75

3,75

1,63

1,63

14

14

Doplňkové ukazatele

BOZP
Rada školy

úrazy žáků
pracovní
úrazy
počet ztrát

0
0
0
Ano

0
0
0
Ano

2. Vzdělávání podle zařazení v rejstříku škol
Vzdělávací koncepce školy vychází z koncepce schválené MŠMT pro tento typ škol.
Od 1. 9. 2016 vychází vzdělávání žáků 2. stupně ze Školního vzdělávacího programu
vytvořeného podle RVP ZV - přílohy LMP. Žáci 1. stupně byli vzděláváni podle IVP
vyplývajícího z upraveného RVP ZV. Pro potřeby žáků se středně těžkým mentálním
postižením je v rámci speciální třídy využíván Školní vzdělávací program
pro Základní školu speciální „ Barevný svět“ I., vypracovaný podle RVP pro obor
základní škola speciální. Žákyně přípravného stupně ZŠ speciální pracovala
podle ŠVP pro předškolní vzdělávání – Přípravný stupeň ZŠ speciální.
Školu dle potřeb navštěvují speciální pedagog a psycholog SPC Strakonice, kteří
spolupracují s třídními učiteli a navrhují další postupy práce s jednotlivými žáky.
Spolupráce s SPC Strakonice je velmi dobrá, vstřícná a kvalitní.
Ve školním roce 2016/2017 nadále probíhala výuka cizího jazyka ( anglický ) formou her,
obrázků, říkadel, písniček, výukových programů, projektů a názorných ukázek
od 3. - 9. ročníku v rámci vzdělávacího programu školy ( podle ŠVP a IVP ).
Logopedická péče je zajištěna v rámci výuky - řečová výchova, při větších logopedických
obtížích žáků jsou rodiče směřováni na logopedické odborníky do Strakonic či Písku.
Na žáky, kteří celkově zaostávají, je zaměřena individuální péče v rámci výuky, ale i mimo
ni ( využívání pomůcek, prodloužený výklad, opakovaný výklad, individuální přístup
k jednotlivým žákům, diferencované úkoly, individuální vzdělávací plány, zaměření se
na základní učivo, neustálé opakování naučeného, doučování, možnost oprav
nepovedených písemných prací, práce na tabuli s dohledem a pomocí učitele).
V rámci výuky jsou organizovány exkurze, které slouží k získání přehledu o budoucím
povolání (učiliště, výrobní provozy) stejně jako exkurze spojené s náplní výuky –
zeměpis, dějepis, občanská výchova a další.
Plavecký výcvik nebyl ani tento rok organizován díky velmi slabé finanční situaci rodičů a
celkové špatné hospodářské a finanční krizi místních firem a podniků, kdy se nenašel
žádný vhodný sponzor.
Lyžařský výcvik škola neorganizovala vzhledem ke klimatickým podmínkám a hlavně velmi
malému zájmu rodičů o tuto činnost. Hlavním důvodem nezájmu je cena,
kterou by museli zaplatit a fakt, že většina žáků pochází ze sociálně slabých rodin.
V rámci protidrogové prevence pracuje ve škole od 1. 9. 2016 jako školní metodik prevence
Mgr. D. Hajíčková, která se účastní příslušných seminářů. Získané vědomosti a
příslušné materiály využívá nejen v rámci výuky PŘ, PV a OV, ale předává je i
ostatním vyučujícím. Intenzivní práce je zaměřena hlavně na žáky osmého a devátého
ročníku. Práce v této oblasti je promyšlená, systematická a je dobře využíváno audio,
video a PC materiál a další pomůcky, které ve škole jsou k dispozici. Uvedený
pracovník vypracoval pro činnost školy v dané problematice „Minimální preventivní
program“, na jehož základě je koordinována práce všech vyučujících a
vychovatelky ŠD. Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. P. Šavrda, který
plánuje a realizuje exkurze do odborných učilišť ( Písek, Příbram, Blatná ).
Tematika mimořádných krizových situací je součástí výuky tělesné výchovy a je jí
věnována pozornost hlavně v zimním období.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Aprobovanost vyučujících ve škole je na úrovni 100 %, všichni pedagogové mají VŠ
vzdělání ( jeden pedagog splňuje podmínku věku i praxe pro uznání kvalifikovanosti ).
Ve školní družině je to 80 % aprobovanost.

Tabulka č. 2/I - Údaje o pracovnících školy

Příjmení a jméno

Funkce

Mgr. Kocúrová Radka
Mgr. Hajíčková Dana
Mgr. Pučilová Ladislava
Mgr. Šavrda Petr
Pekárková Anna
Slezáková Michaela
Čadková Petra
Kratochvílová Milena
Štěpánková Jana
Loulová Lenka
Klímová Žaneta

ředitelka
učitelka, školní metodik prevence
učitelka, koordinátor EVVO
učitel, výchovný poradce
vychovatelka
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
ekonomka školy
školnice, uklízečka
kuchařka
uklízečka

Tabulka č. 2/II - Údaje o pracovnících školy
Součást:
Přepočtený počet pracovníků celkem
v tom:

ZŠ
praktická

ŠJ

8,75

1,00

Učitelé, asistenti
pedagoga

5,25

vychovatelé

1,00

ostatní

2,50

% aprobovaně odučených hodin
týdně z celkového počtu odučených
hodin týdně

98,5

1,00

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému
přijetí do školy
K povinné školní docházce se k řádnému zápisu do 1. ročníku dostavily 2 děti a byly přijaty
do 1. ročníku ZŠ praktické.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka č. 3 - Údaje o žácích vycházejících ze ZŠ praktické a ZŠ speciální

Druh školy

základní škola
ZŠ praktická
ZŠ speciální
střední škola
Celkem

Počet vycházejících žáků v roce 2016 / 2017
z toho ukončili v nižším
Ukončili školní docházku
ročníku
celkem

z toho dívky

celkem

z toho dívky

3
2

2
2

0
0

0
0

5

4

0

0

V tomto školním roce ukončili povinnou školní docházku 3 žáci ZŠ praktické.
Dva žáci byli přijati na zvolený tříletý učební obor kuchařské a aranžérské práce do
SOU Písek, třetí na zvolený učební obor cukrářské práce do SOU Blovice. Všichni byli přijati
hned v 1. kole přijímacího řízení.
V tomto školním roce končily docházku:
2 třídy ZŠ praktické: I. tř. 7 žáků
II. tř. 9 žáků
1 třída ZŠ speciální :
6 žáků

2., 4., 5. ročník, 1. roč. přípr. stupně
6. – 9. ročník
1., 6., 7., 9., 10. ročník

Z celkového počtu 15 žáků ZŠ praktické bylo hodnoceno:
I. pololetí: pochvala 7
postih
2
( DŘŠ 1 , 2. stupeň z chování 1 )
prospělo s vyznamenáním 7
II. pololetí:

pochvala 7
postih
3
( DŘŠ 3 )
prospělo s vyznamenáním
prospělo dostatečně

6
1

Všichni žáci ZŠ speciální byli hodnoceni slovně.
Zameškané hodiny : I. pololetí: 1516 omluvené
II. pololetí: 1685 omluvené
Celkem:
3201 omluvené

0 neomluvené
9 neomluvené
9 neomluvené

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2016/2017 jsme řešili několik přestupků proti školnímu řádu:
- nevhodné chování ke spolužákům ( 1 žák ),
- nevhodné chování vůči pedagogům ( 1 žák ),
- neomluvené hodiny – záškoláctví ( 1 žák ),
- krádež ( 1 žák ),
- porušení školního řádu – zneužití mobilního telefonu ( 1 žák )

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogové nadále vyjíždějí na aktuální semináře a díky jejich absolvování
pomáhají zkvalitňovat svůj odborný přístup ke všem žákům a vzájemně se mezi sebou
informují a nových poznatcích, metodách, pomůckách, programech a zkušenostech.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V rámci přípravy žáků na atletické soutěže, byly ve druhém pololetí školního roku vedeny
hodiny atletiky při TV. V letošním školním roce se neuskutečnila soutěž LA čtyřboje
žáků speciálních škol, a tak sportovní výkony našich dětí zůstaly „doma“.
Ve spolupráci s rodičovským sdružením byla pro žáky uspořádána „Mikulášská nadílka“,
v červnu pak dětský den, který proběhl mimo areál školy a jeho náplní byly různé
znalosti a dovednosti z rozmanitých oblastí a závěrečné opékání špekáčků.
Před nástupem na „vánoční prázdniny“ byl ve škole uspořádán již devatenáctý ročník turnaje
ve stolním tenise „ O putovní pohár “. I tento se vydařil a účastníci si vzájemně
změřili své síly, vytrvalost a trpělivost této hry. Ceny pro vítěze byly ryze sportovního
charakteru. Putovní pohár byl vítězem podepsán a uložen na čestné místo.
I v tomto roce využila škola možnost jako doplňkový sport pokračovat žákům v hraní
kuželek. Pro tuto aktivitu byla využita závodní kuželna místního oddílu kuželek TJ
Blatná. Žáky tento sport i nadále zajímá, a proto byl po Velikonocích uspořádán
již čtrnáctý ročník turnaje. Toho se letos zúčastnili žáci tří pozvaných praktických
škol, a to děti z Písku, Strakonic a Volyně. Letos bylo vítězství našeho týmu
výraznější než loni, přesto každý hod rozhodoval. Prvenství jsme skvěle obhájili.
V letošním školním roce se nám povedlo pro naše žáky uspořádat či se zúčastnit několika
dalších zajímavých akcí: - pouťové atrakce ve Strakonicích ( den pro zdravotně postižené )
- maškarní rejdění celé školy (včetně pedagogů – pohádkové
postavy )
- školní výlet do předvánoční Prahy
- pálení čarodějnice
- burza středních škol
- školní turnaje v kopané, ve vybíjené a v přehazované
- návštěvy akademií obou místních ZŠ
- návštěva Zábavního parku v Nepomuku
- úspěšná taneční vystoupení na různých akcích, akademiích ZŠ
- vánoční zpívání na schodech
- výstavy prací žáků školy – účast na adventních trzích v Blatné

- vzájemné návštěvy se ZŠ speciální, Nerudova 505
- návštěva Městské knihovny v Blatné + pasování na čtenáře
- návštěva NZPM „Station 17“ v Blatné
- předvedení hry na netradiční hudební nástroje
- besídka pro rodiče ke Dni matek
- spaní žáků ve škole
- návštěva blatenské plovárny
- školní výlet do Strakonic na výstavu Lega
Veškeré aktivity školy a výsledky soutěží jsou prezentovány na školních webových
stránkách, v místním a regionálním tisku, což přináší škole dobré jméno a staví ji do dobré
pozice před veřejností.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve škole v daném školním roce proběhla v květnu kontrola z ČŠI. Předmětem inspekční
činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a ŠD
(školní roky 2015/2016, 2016/2017), zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP pro základní a
zájmová vzdělávání a jejich souladu s právními předpisy, kontrola dodržování vybraných
ustanovení školského zákona. V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno žádné
porušení právních předpisů.
Tabulka č. 4a - Údaje o kontrolách
Kontroly provedené státní správou
z toho bez závad:
počet
podíl
Kontroly provedené zřizovatelem
z toho bez závad:
počet
podíl
Kontroly provedené ČŠI
z toho bez závad:
počet
podíl
Ostatní **
z toho bez závad:
počet
podíl

1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0

Tabulka č. 4b - Údaje o počtu stížností
Počet
stížností
řešených:

ředitelem školy

0

školským úřadem

0

ČŠI

0

10. Základní údaje o hospodaření školy
V průběhu roku byly dodrženy pokyny zřizovatele při nakládání s prostředky rozpočtu.
Celkové vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu odpovídalo pokynu
zřizovatele KÚ JČ kraje. Hospodaření školy skončilo kladným hospodářským
výsledkem + 277,91 Kč. Tato částka byla zřizovatelem převedena
do rezervního fondu.
Rozpočet přímých výdajů byl přidělen ke dni 10. 3. 2016. Během roku došlo k úpravám
rozpočtu a definitivní byl stanoven 24. 11. 2016, s následujícími ukazateli:
- přepočtení zaměstnanci
14,8
- NIV celkem
6 125 000,- Kč
- z toho platy
4 378 000,- Kč
- OON
79 000,- Kč
- ONIV
87 000,- Kč
Rozpočet provozních výdajů ze dne 5. 1. 2016 ve výši 1 372.000,- Kč již nebyl měněn a
byl pro potřeby školy dostačující.
Na DVPP byla použita částka 10.000,- Kč, pro zabezpečení provozu technologie v počítačové
učebně a zajištění internetového připojení ( firma NET Šampalík ) 8.568,- Kč.
Veškeré závazné ukazatele byly dodrženy tak, jak je stanovil uvedený poslední upravený
rozpočet.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Škola i nadále po celý školní rok využívá PC vybavení díky projektu „ EU peníze školám “.
Zůstali jsme zapojeni do celorepublikového projektu „Ovoce do škol“, v němž žáci 1. stupně
jednou za týden obdrželi různé druhy ovoce a zeleniny či ovocné džusy.

Blatná 4. 10. 2017
Mgr. Radka Kocúrová – ředitelka školy
Milena Kratochvílová -ekonomka školy

Pouť ve Strakonicích – září 2016

Adventní trhy v Blatné – prosinec 2016

Mikulášská – prosinec 2016

V předvánoční Praze – prosinec 2016

Vánoční nadílka v ŠD – prosinec 2015

Zpívání koled na schodech – prosinec 2016

Vítězka vánočního turnaje „ O putovní pohár “
ve stolním tenise – prosinec 2016

Souboj mezi žáky a pedagogy - prosinec 2016

Maškarní rejdění – březen 2017

Turnaj v kuželkách – 14. ročník - duben 2017

Besídka ke Dni matek – květen 2017

Taneční vystoupení – akademie ZŠ JAK + ZŠ TGM – červen
2017

Turnaje žáků v kopané, přehazované, vybíjené – červen 2017

Návštěva Zábavního parku v Nepomuku – červen 2017

Dětský den – červen 2017

Na blatenské plovárně – červen 2017

Spaní ve škole – červen 2017

Výroční zpráva o činnosti
základní školy speciální
za školní rok 2016/2017

Sídlo ZŠ speciální:

Nerudova 505, 388 01 Blatná

Odloučené pracoviště: Domov PETRA Mačkov 79
Vedoucí pro základní školu speciální: Mgr. Jana Janků
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1. Charakteristika školy
 Název zařízení:

Základní škola speciální, Blatná

 Odloučená pracoviště:

Nerudova 505, 388 01 Blatná,
Mačkov 79, 388 01 Blatná

 Telefon:

383 420 215

 E-mail:

zss.blatna.janku@seznam.cz

 Ředitelka organizace: Mgr. Radka Kocúrová
 Vedoucí pro ZŠS: Mgr. Jana Janků
 zařazena do sítě škol:
a) MŠMT ČR 1. 9. 1992 v rámci jednoho právního subjektu pod názvem „Pomocná škola
a ÚSP v Čekanicích“
b) rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 312 – ST s účinností od 20.5.1996 s názvem „Pomocná
škola při ÚSP v Čekanicích“ ,IZO : 002164752
c) rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2000, č. j. 22624/2000-21 se mění zařazení
1.7.2000 Pomocná škola při ústavu sociální péče, Blatná, Nerudova 505,
IZO : 600022595, IČO : 70835977 na příspěvkovou organizaci
d) rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. 5. 2002, č. j. 18 984/02-21 se mění zařazení
od 1. 9. 2002 následovně: Pomocná škola při ústavu sociální péče, Blatná, Nerudova
505, odloučené pracoviště školy s adresou: ÚSP Mačkov 79, 388 01 Blatná
e) rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 9. 1. 2004, č.j.se mění zařazení s účinností
od 1. 9. 2004 takto: Název zařízení – Speciální školy Blatná. Zřízení Praktické školy
dvouleté.
f) rozhodnutím MŠMT ČR, č.j.36 100/2005-21 se zapisuje:
Činnost školy bude vykonávat od 1. 1. 2006 právnická osoba Ústav sociální péče pro
mentálně postiženou mládež a Základní škola speciální, Mačkov 79
g) usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 66/2007 ze dne 19. 4. 2007 bylo
rozhodnuto o změně názvu organizace na Domov PETRA a Základní škola speciální
Mačkov
h) Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.j. 348/2007/ZK ze dne 6. 10. 2007
dochází k rozdělení stávající organizace Domov PETRA a Základní škola speciální
Mačkov a následně ke sloučení organizací Základní školy speciální Mačkov a
Základní školy Blatná, Holečkova 1060. Přejímací organizací je Základní škola
Blatná, Holečkova 1060
 součásti školy:

1. Základní škola speciální
IZO: 002 164 752
2. Přípravný stupeň ZŠ speciální IZO: 110 400 739
3. Školní družina
IZO: 110 002 351

Organizační struktura školy:
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Ve školním roce 2016/2017 navštěvoval přípravný stupeň ZŠ speciální 1 žák.
Základní škola speciální je organizována jako dvoutřídní, celkem se ve školním
roce 2016/2017 vzdělávalo v základní škole speciální 13 žáků.
Třída I. Blatná ( individuální výuka domov Petra Mačkov) : 7 žáků
tř. učitelka Mgr. Jana Janků, asistentky pedagoga Magdalena Kadaňová,
Marcela Týmová
Třída II. Blatná: 6 žáků
tř. učitelka Bc. Zdeňka Rodová, vychovatelka Bc. Dagmar Spálenská
Školní družina
Školní družinu v Blatné vedly vychovatelky Dagmar Spálenská a Michaela
Slezákové, za spolupráce asistentky pedagoga Magdaleny Kadaňové. Po celou
dobu pobytu dětí ve škole je nutné zajišťovat nepřetržitý dohled. Pouze důsledné
dodržování zásady neustálého dozoru je účinnou prevencí proti úrazům.

K zajištění těchto bezpečnostních podmínek bylo potřeba rozdělit děti do 3 skupin.
V každém oddělení pracuje jedna pracovní síla, mezi nimi je nutná spolupráce a
pomoc zejména při, přesunech, polohování žáků, zajištění hygieny inkontinentních
žáků a pomoci nesamostatným dětem při sebeobsluze. Školní družinu
navštěvovalo celkem 11 žáků.
 spádovost školy
Školu navštěvovali 4 žáci z Domova PETRA Mačkov. Devět žáků docházelo
denně z rodin žijících v Blatné a okolních regionů: Písek, Strakonice, Nepomuk.
 místní podmínky
Dopravu žáků z Domova PETRA Mačkov zajišťuje Domov Petra vlastním autem.
Každou středu zůstávají děti v Domově Petra Mačkov, kde probíhá v rámci
tělesné výchovy rehabilitační a kondiční cvičení, plavání, hipoterapie,
muzikoterapie, keramika. Učitelky v tento den docházejí do Domova PETRA
Mačkov. Žáci z rodin se rovněž terapeutických dnů účastní - Domov pro ně
za poplatek poskytuje hipoterapii a hydroterapii. Pro rehabilitační a kondiční
cvičení škola bezplatně využívá víceúčelový sál a hřiště v Domově PETRA.
Tímto způsobem je kompenzována skutečnost, že škola nemá tělocvičnu.
- V budově školy v Blatné žijí dvě uživatelky Domova PETRA Mačkov
v chráněném bydlení. Obě jsou ve škole zaměstnány jako uklízečky a pomocné
síly.
 zázemí školy
Budova školy je prostorově přiměřená. Bezbariérovost velmi usnadňuje
přemisťování dětí – vozíčkářů. Vytápění plynem zajišťuje rovnoměrnou teplotu
po celý den. Máme dostatek teplé vody na ošetřování inkontinentních žáků.
Je dostatečný počet WC pro dívky i chlapce. Podmínky ve škole jsou dobré
včetně osvětlení tříd, možnosti bezpečného pobytu dětí venku na zahradě apod..
 vybavenost školy nábytkem, učebními pomůckami
Vybavenost školy je dobrá, odpovídá potřebám provozu. Všechny učebny a
prostory školy jsou propojeny místním telefonním okruhem, což odpovídá potřebě
nepřetržité přítomnosti u žáků s možností vzájemné komunikace. Každým rokem
se podaří zakoupit několik učebních pomůcek a obohatit tak dětem jejich stávající
nabídku. V souvislosti s přibývajícím počtem imobilních žáků se škola vybavila
rehabilitačními vozíky, chodítky, výškově a úhlově nastavitelnými pracovními
plochami a dalšími pomůckami zajišťujícími správnou a variabilní polohu žáků
při vyučování. Díky účelově přiděleným finančním prostředkům na kompenzační
pomůcky škola zakoupila aktivní mechanický vozík a polohovací zařízení
pro žáky s těžkými kombinovanými vadami.

Pro zkvalitnění výuky a možnosti přípravy nových pomůcek pro žáky, zejména
přípravy komunikačních tab ulek, speciálních sešitů a knih.
Detašované pracoviště v Domově PETRA Mačkov bylo vybaveno pomůckami,
motivačními dekami, polohovacími vaky, rehabilitačním vibračním křeslem.
I nadále je ještě potřeba pořízení zvukových a světelných učebních pomůcek.
Velkou spokojenost vyjadřují učitelé i žáci se speciálním nábytke m určeným pro
žáky s postižením DMO. Stoly mají sklápěcí tvarovanou pracovní plochu, židle
abdukční klíny a možnost bezpečné fixace žáků ve vyhovující pracovní poloze.
Vše je výškově nastavitelné.
Vzhledem k potřebám individuální výuky naše škola nemá samostatnou
počítačovou učebnu. Žákovské počítače jsou umístěny v jednotlivých třídách.
Všichni žáci mají možnost pracovat s počítačem pomocí dotekového monitoru.
Z důvodu odpovídajícího zabezpečení budovy je v provozu elektronický
zabezpečovací systém školy.

2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT





ŠVP pro základní vzdělávání žáků "Barevný svět"-1/2010-ZŠ speciální-Díl I.
ŠVP pro základní vzdělávání žáků "Barevný svět"-1/2010-ZŠ speciální-Díl II.
ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
ŠVP pro předškolní vzdělávání – přípravný stupeň ZŠ speciální

Třídní učitelky během měsíce září vypracují INDIVIDUÁLNÍ PLÁN pro každého
žáka ve své třídě. Během školního roku je podle možností žáků upravován a
doplňován.
Úkoly výchovně vzdělávací práce:
-

-

-

umožnit žákům získání co nejširšího okruhu vědomostí, dovedností a návyků
spolupracovat s dalšími odborníky – psycholog a speciální pedagog SPC
Strakonice a České Budějovice, speciální pedagog a psycholog Asociace
pomáhající lidem s autismem České Budějovice, rehabilitační a terapeutičtí
pracovníci Domova PETRA Mačkov
rozvíjet koncentraci pozornosti žáků, jejich volní vlastnosti
vést děti k určité odpovědnosti za svoje chování
budit u žáků zájem o školní práci navazovat s dětmi dobré vztahy
vybavit žáky triviem základních dovedností = základy čtení, psaní a počítání
podporovat rozvoj estetického cítění, vkusu a tvořivosti žáků
při výuce těžce mentálně a tělesně postižených žáků používat metody:
- alternativní komunikace – piktogramy, sociální učení, znak do řeči,
výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
- bazální stimulace
- facilitace ontogenetického vývoje
- míčkování, masáže
- doteková terapie
- metoda dobrého startu
- činnostní učení
- metoda splývavého čtení - Sfumato
využívat informační techniku, zejména dotekový monitor, a speciální
vzdělávací počítačové programy – Méďa, Psaní, Logopedie, Méďa čte, Altík,
Výuková pexesa, Dětský koutek 1-5, komunikační tabulky- komunikátory.
Prioritou je rozvoj schopností žáků v maximální možné míře tak, aby
v budoucnu nebyli odkázáni pouze na ošetřovatelskou péči a alespoň někteří
z nich se mohli integrovat do společnosti (chráněné bydlení, chráněné dílny).

Hlavní zásady práce:
-

důsledný individuální přístup, přizpůsobení nároků možnostem a
schopnostem žáků
nejlepší možné vztahy mezi učitelem a žákem, oporou učení je emocionalita
postižených dětí
trpělivost, vytrvalost, klidné jednání, schopnost empatie, laskavá důslednost
pedagogický optimismus, duševní hygiena

3. Údaje o pracovnících školy
Vedoucí pro ZŠ speciální, učitelka
učitelka
vychovatelka
vychovatelka
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
uklízečka
uklízečka

Mgr. Jana Janků
Bc. Zdeňka Rodová
Dagmar Spálenská
Michaela Slezáková
Magdalena Kadaňová
Marcela Týmová
Jana Ratajová
Miluše Netrvalová

4. Údaje o zařazování dětí
Nově zařazené děti :
Přípravný stupeň

0

Základní škola speciální

0

Zápis na školní rok 2016/2017 byl řádně vyhlášen a zveřejněn v místním tisku. Uskutečnil se
ve dnech 27. – 28. 4. 2017. Nedostavil se žádný žák.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Počty žáků ve školním roce 2016/2017
Přípravný stupeň
Počet - I. pol.

Počet - II. pol.

1

1

ukončili docházku

ukončili docházku

zařazeni do ZŠS

zař. do ZŠ praktická
1

ukončili šk. docházku

ukončili šk. docházku

9 let -povinné šk. doch.

10 let ZŠS

0

2

Základní škola speciální
Počet - I. pol.

Počet - II. pol.

12

12

Školní družina

družina

Počet - I. pol.

Počet – II. pol.

11

11

ukončili docházku
10 let ZŠS
2

Zameškané hodiny za školní rok 2016/2017 : omluvené: 619 hodin, neomluvené: 0 hodin

6. Údaje o výsledcích inspekce ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 byla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI.

7. Údaje o mimoškolních aktivitách


spolupráce školy s dalšími organizacemi

Nejtěsnější spolupráce trvá s Domovem PETRA Mačkov. Nejvýznamnější
pro děti je možnost využití rehabilitačního centra – bazény, muzikoterapie,
rehabilitační a kondiční cvičení, hipoterapie, keramická dílna.


pravidelné návštěvy školy:

SPC Strakonice


spolupráce s SPC:

SPC Strakonice a SPC České Budějovice s naší školou spolupracují
prostřednictvím psycholožky a speciálních pedagogů, kteří školu navštěvují podle
potřeb školy, vypracují potřebná vyšetření a poskytují poradens ké služby.


zajištění logopedie:

Logopedii – řečovou výchovu provádějí třídní učitelky. Kurz řečové výchovy
absolvovaly čtyři pedagogové školy. Podle možností a zájmu rodičů
spolupracujeme s logopedy a pediatry. Pro zlepšování komunikačních dovedností
nemluvících žáků využíváme komunikační tabulky, piktogramy, výměnn ý
obrázkový komunikační systém (VOKS).


péče o zaostávající žáky:

Všichni naši žáci zaostávají za normou zdravých dětí. Naším úkolem je
optimálně zvýšit hranici možností postižených žáků směrem k sociálnímu
uplatnění, popřípadě k integraci. Mezi žáky jsou velké rozdíly ve schopnosti
osvojit si učivo jednotlivých ročníků. Pro děti, které nestačí splnit úkoly školního
vzdělávacího programu v celém rozsahu, vypracovávají třídní učitelé
individuální vzdělávací plán. Jeho plnění je hodnoceno slovně na čtvrtletních
pedagogických radách.

-

exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy:

15. 9. 2016 - I. tř. – Sport Roadschow – SOŠ Blatná
28. 9. 2016 – I. tř. Svatováclavská pouť Strakonice
5. 15. 2016 – Mikulášská besídka

-

19. 12. 2016 – I., II. tř. – Addams family – sokolovna Blatná
20. 12. 2016 – vánoční besídka
23. 2. 2017 – maškarní rej

-

23. 5. 2017 – I. tř. – Medvídek Strakonice
2. 6. 2017 - I., II. tř. – Den dětí – cukrárna Blatná
6. 6. 2017 – I., II. tř. - akademie ZŠ JAK Blatná – Sokolovna Blatná
8. 6. 2017 - I., II. tř. – Výlet do Sedlice

-

8. 6. 2017 II. tř. – spaní ve škole
16. 6. 2017 – I., II. tř. - Zábavní park Nepomuk

-

návštěvy obchodů, pošty, lékárny, cukrárny, zámeckého parku, dětských hřišť,
výtvarných výstav v městském muzeu - průběžně během roku


zajištění plaveckého výcviku:

Plavecký výcvik probíhá pravidelně po celý školní rok v Domově Petra Mačkov.



protidrogová prevence:

Za protidrogovou prevenci považujeme školní a mimoškolní aktivity. Škola není
zasažena užíváním drog ani jiných návykových látek. Děti jsou vzhledem
ke svému mentálnímu nebo i tělesnému handicapu vždy pod dohledem dospělé
osoby a nemají možnost se setkat s návykovými látkami ani s nevhodným
prostředím, které by negativně ovlivnilo jejich výchovu.


prezentace školy:

Škola se účastní výtvarných soutěží.
Každým rokem žáci vytvoří pod vedením pedagogů obrázky do kalendáře, který
škola věnuje jako upomínkový dárek návštěvám.

8. Údaje o poskytování informací
 počet podaných žádostí o informace
Nebyly podány žádné žádosti o informace.
 počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.
 opis podstatných částí rozsudku soudu
Škola nevedla žádné soudní spory.
 výsledky řízení o sankcích
Nebylo vedeno žádné řízení o sankcích.

9. Vzdělávání pedagogů


průběžné vzdělávání na vzdělávacích kurzech akreditovaných MŠMT

1. D. Spálenská – Čteme s nečtenáři
2. Z. Rodová – Tvořivá škola – hudební výchova
3. J. Janků – Bakaláři pro vedení školy

10. Plán, výhled, cíle
Personální obsazení
a) Pokračovat ve studiu a zvyšování kvalifikace pedagogů.
b) Podporovat samostudium pedagogických pracovníků, praktické využití
naučné literatury a poznatků z absolvovaných vzdělávacích seminářů, výrobu
vlastních pomůcek využitelných při výuce žáků a při komunikaci s nimi.

