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1. Základní údaje o škole – ZŠ praktická a ZŠ speciální
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,
- Základní škola speciální
- ŠD, ŠJ
ZŠ praktická i ZŠ speciální je organizována jako škola úplná s devíti (10) ročníky, ale
vzhledem k počtu žáků v jednotlivých ročnících jsou některé spojeny,
což znamená celkově ve škole : 2 třídy ZŠ praktické
2 třídy ZŠ speciální
2 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
tři čtvrtiny žáků. Dopravu žáků z Domova Petra Mačkov zajišťuje Domov Petra
vlastním autem.
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 vysoké úrovni. Hlavním a stálým 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 498 tis. za rok, což představuje přibližně 36 % 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 Blatná 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 2020/2021 byla
naplánována rekonstrukce vstupních pilířů do areálu, schodiště a nátěru zakrytí obou
vchodů v hodnotě 110.000,- Kč. Realizace bude probíhat za příznivého počasí během
podzimních měsíců 2021, případně na jaře 2022.

Tabulka č. 1 Charakteristika školy
Výkonové ukazatele
stav z výkazu skutečnost k
k 30. 9. 2020 30. 6. 2021
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

25

27

0

0

13

15

12

12

4

4

0

0

2

2

2

2

0

0

6,5

7,5

6,0

7,5

0

0

3,25

3,75

2,4

3,75

17

18

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. 2018 vychází vzdělávání žáků ze Školního vzdělávacího programu „DUHA“
vytvořeného podle upraveného RVP ZV. Pro potřeby žáků se středně těžkým
mentálním postižením je využíván Školní vzdělávací program pro Základní školu
speciální „ Barevný svět“ I., vypracovaný podle RVP pro obor
základní škola speciální a pro žáky s těžkým mentálním postižením Školní vzdělávací
program pro Základní školu speciální „ Barevný svět“ II.
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 a vstřícná.
Logopedická péče je zajištěna v rámci výuky - řečová výchova a komunikační dovednosti,
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).
Při výuce těžce mentálně a tělesně postižených žáků používáme metody:
- alternativní komunikace – piktogramy, sociální učení, znak do řeči, výměnný
obrázkový komunikační systém (VOKS)
- bazální stimulace, míčkování, masáže, dotykovou terapii
- facilitace ontogenetického vývoje
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 je zařazen v ŠVP školy a vzhledem k tomu, že máme malé počty
žáků 1. stupně v jednotlivých ročnících, proběhl v rámci dodržení opatření MZ ČR
s ohledem na COVID-19 jednodenní návštěvou blatenské plovárny se všemi dětmi
najednou.
Lyžařský výcvik škola neorganizuje již několik let vzhledem k nízkému počtu žáků
7. ročníku, ke klimatickým podmínkám a hlavně velmi malému zájmu rodičů o tuto
aktivitu.
Každou středu zůstávají děti v Domově Petra Mačkov, kde po celý rok probíhá v rámci TV
rehabilitační a kondiční cvičení, plavání, hipoterapie, keramika. Pedagogové v tento
den docházejí do Domova PETRA. Žáci z rodin se rovněž rehabilitačního dne účastní
– Domov Petra pro ně za mírný poplatek poskytuje hipoterapii a hydroterapii.
Pro rehabilitační a kondiční cvičení škola bezplatně využívá víceúčelový sál a hřiště
v Domově PETRA Mačkov. V letošním školním roce se v Domově díky epidemii
onemocnění COVID-19 a nařízeným opatřením vlády ČR a MZ ČR neuskutečnilo
tradiční vzdělávání ani rehabilitační dny.

V rámci protidrogové prevence pracuje ve škole jako školní metodik prevence sociálně
patologických jevů Mgr. D. Hajíčková, která pravidelně vypracovává 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, 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. Ve školní družině je to 100 % 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
Mgr. Růžičková Jana
Pekárková Anna
Slezáková Michaela
Hanzlíková Hana
Vlková Jana
Kratochvílová Milena
Štěpánková Jana
Loulová Lenka
Hosnedlová Hana

ředitelka
učitelka, školní metodik prevence
učitelka, koordinátor EVVO
učitel, výchovný poradce
učitelka
vychovatelka
asistentka pedagoga, 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

ŠJ

11,10

1,00

Učitelé, asistenti
pedagoga

7,30

vychovatelé

1,30

ostatní

2,50

1,00

100,0

100,0

% aprobovaně odučených hodin
týdně z celkového počtu odučených
hodin týdně

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému
přijetí do školy
K povinné školní docházce se k řádnému zápisu do 1. ročníku nedostavilo žádné dítě.

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 2020 / 2021
z toho ukončili v nižším
Ukončili školní docházku
ročníku
celkem

z toho dívky

celkem

z toho dívky

3
2

1
1

0
0

0
0

5

2

0

0

V tomto školním roce ukončili povinnou školní docházku 3 žáci ZŠ praktické,
byli přijati na zvolený tříletý učební obor (aranžerské práce) do SOU Písek hned
v 1. kole přijímacího řízení. Dále nám odešli 2 absolventi ZŠ speciální, kteří budou docházet
do terapeutických dílen Domova Petra Mačkov.
V tomto školním roce končily docházku:
2 třídy ZŠ praktické: I. tř.
II. tř.
2 třídy ZŠ speciální : I. tř.
II. tř.

8 žáků
7 žáků
5 žáků
7 žáků

1.- 4. ročník
5., 7. – 9. ročník
3., 4., 6., 10. ročník
5., 6., 8., 9., 10. ročník

Z celkového počtu 13 žáků ZŠ praktické bylo hodnoceno:
I. pololetí: pochvala 7
postih
1
prospělo s vyznamenáním
10
II. pololetí:

pochvala 9
postih
0
prospělo s vyznamenáním

7

Všichni žáci ZŠ speciální byli hodnoceni slovně.
Zameškané hodiny : I. pololetí:
II. pololetí:
Celkem:

1307 omluvené
1713 omluvené
3020 omluvené

7 neomluvené
0 neomluvené
7 neomluvené

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2020/2021 jsme neřešili žádné vážnější přestupky proti školnímu řádu.

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.
V letošním školním roce se díky nařízeným opatřením a epidemii COVID-19
většina nabízených seminářů konala ve formě webinářů.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ani v letošním školním roce se neuskutečnila celorepubliková soutěž LA čtyřboje
žáků speciálních škol.
Ve spolupráci s rodičovským sdružením byla pro žáky uspořádána „Mikulášská nadílka“
díky akčnímu přístupu pedagogů, a to z vlastních „zdrojů“. Všichni jsme si ji opravdu užili.
V tomto školním roce se poprvé vzhledem k nařízením vlády ČR, MZ a MŠMT ČR
souvisejícím s epidemií COVID-19 neuspořádala většina běžných aktivit naší školy.
Povedlo se pro naše žáky uspořádat jen pár obvyklých a zajímavých akcí:
- čarodějnice (covidové)
- burza středních škol
- dětský den
- školní výlet
- sportovní hry a soutěže (žáci proti pedagogům)
- předvánoční program, besídky
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 neproběhla žádná kontrola z ČŠI.
Počet podaných žádostí o informace - nebyly podány žádné žádosti o informace.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - nebyla podána žádná odvolání proti
rozhodnutí.
Popis podstatných částí rozsudku soudu - škola nevedla žádné soudní spory.
Výsledky řízení o sankcích - nebylo vedeno žádné řízení o sankcích.

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

0
0
0
0
0
0
0
0
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 tímto hospodářským
výsledkem 0 Kč.
Rozpočet přímých výdajů byl přidělen ke dni 25. 3. 2021. Během roku došlo k úpravám
rozpočtu a definitivní byl stanoven 30. 8. 2021, s následujícími ukazateli:
- přepočtení zaměstnanci
11,9704
- NIV celkem
7 802 tis. Kč
- z toho platy
5 687 tis. Kč
- OON
4 tis. Kč
- ONIV
75 tis. Kč
Rozpočet provozních výdajů ze dne 22. 12. 2020 ve výši 1 383 tis. Kč a
byl pro potřeby školy dostačující.
Veškeré závazné ukazatele byly dodrženy tak, jak je stanovil uvedený poslední upravený
rozpočet.
Na DVPP byla použita částka 7 tis. Kč, pro zabezpečení provozu technologie v počítačové
učebně a zajištění internetového připojení (firma NEJ) 9 tis. Kč.

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“ a „Mléko do škol“,
v němž žáci celé školy jednou týdně obdrželi různé druhy ovoce, zeleniny či ovocné džusy a
krabičku mléka či balení plátkového sýra
Škola je též zapojena do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Blatensko II.

Blatná 8. 10. 2021

Mgr.
Radka
Kocúrová

Digitálně podepsal
Mgr. Radka
Kocúrová
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