Výroční zpráva o činnosti školy
za období školního roku 2019 - 2020

Základní škola Lužiny,
Praha 5, Trávníčkova 1743

I. Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2020

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
Datum zahájení činnosti: 2. 9. 1985
Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005
Datum vydání a účinnosti posledního rozhodnutí: 24. 4. 2018 s účinností od 1. 9. 2018
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
ředitelka školy:

PaedDr. Věra Kozohorská

reditelka@zsluziny.cz, vedeni@zsluziny.cz

statutární zástupce
ředitele :

PaedDr. Iva Novotná

novotna@zsluziny.cz

telefon, fax:

235 522 156

telefon:

235 522 159

3. Webové stránky právnické osoby:

www.zsluziny.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

kapacita 170 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA
kapacita 54 žáků
Vedoucí vychovatelka: Eva Frančeová E-mail: druzina@zsluziny.cz
Číslo telefonu: 737 398 301
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM kapacita se neuvádí
vedoucí SPC: Mgr. Petra Jarošová
E-mail: spcamos@zsluziny.cz
Číslo telefonu: 235 516 651, 778 488 536

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
Forma
vzdělávání

Kód oboru

Popis oboru

79-01-B/01

Základní škola
denní
speciální

79-01-C/01

Základní škola denní

Vyučovací Délka
jazyk
vzdělávání

Kapacita
Platnost
oboru

Dobíhající Vzdělávací
obor
program

český

48

Ne

RVP pro obor
ZŠS
Díl I, Díl II

Ne

RVP ZV a
dobíhající
program RVP
ZV-LMP

český

10 roků

9 roků

150

Platné

Platné
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2018/2019:
a) nové obory / programy:
-

Školní vzdělávací program DOMINO – ZŠ, vypracovaný podle RVP ZV včetně začlenění
minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření, v původní verzi platný od 1. 9. 2017 pro 1. až 6. ročník ZŠ, byl postupně
v každém následujícím školním roce zaveden do dalších ročníků a od 1. 9. 2019 byl tedy
platný také pro 8. ročník ZŠ.

b) Dobíhající vzdělávací program.:
-

Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle RVP ZV, přílohy upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ve verzi platné od 1. 9. 2013. Podle
programu se vyučovali již jen žáci 9. ročníku ZŠ.

Vzdělávací programy pro obor vzdělání základní škola speciální, tj. DOMINO ZŠS I. (podle RVP ZŠS
díl I) a DOMINO IV. (podle RVP ZŠS díl II) zůstaly ve školním roce 2019/2020 bez zásadních změn.
V ŠVP DOMINO ZŠS I. došlo pouze, vzhledem k personálním změnám a podstatným změnám
v klientele školy, k vyřazení volitelného předmětu Dramatická výchova a naopak u předmětu
Komunikační dovednosti došlo k transformaci z předmětu volitelného na předmět povinný.

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

b) jiná

Trávníčkova 1743/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (MČ Praha 13)

nejsou

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Základní škola Lužiny je plně organizovaná škola s 1. až 9. postupným ročníkem ZŠ a 1. až 10.
ročníkem ZŠ speciální. Škola je samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj.
pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. V uplynulém školním roce probíhala výuka v 10
třídách zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením (MP) a 6 třídách pro žáky se středně
těžkým MP. V těchto třídách byli začleněni i žáci s více vadami, tj. s kombinací MP a dalšího
zdravotního postižení – často v kombinaci s poruchou autistického spektra. Vzdělávání také
pokračovalo v jedné třídě 6. a 7. ročníku zřízené pro žáky s poruchou chování, ve většině případů
v kombinaci s poruchou učení. Dále pokračovalo vzdělávání v jedné třídě 8. ročníku zřízené pro žáky
s poruchou učení. Obě třídy na škole fungují od 1. 9. 2016. Nové třídy tohoto typu již zřejmě nebudou
ve škole otevírány.
Škola vykonává svou činnost v pronajatých prostorách na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 13,
v budově Fakultní základy školy při PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 – symbolické nájemné 1,- Kč
je smluvně sjednáno od dubna 1997 do 31. 8. 2022. Dopravní dostupnost školy je, vzhledem
k blízkosti stanice metra B a celé řady autobusových linek MHD, vynikající.
Ve školním roce 2019/2020 výuka probíhala v 18 kmenových učebnách. Dále měla škola k dispozici
odborné učebny pro hudební a výtvarnou výchovu, tělocvičnu o rozloze 225 m2 se šatnami a
sprchami, 2 dílny pro výuku pracovního vyučování, cvičnou kuchyni a jídelnu, menší školní pozemek
pro pěstitelské práce, šicí dílnu, počítačovou učebnu, 8 multimediálních učeben s interaktivními
tabulemi, 1 učebnu s interaktivním displejem, venkovní atria pro relaxační přestávky, malou relaxační
místnost. S výjimkou dílen a tělocvičny je škola plně zasíťovaná, žáci a učitelé mají možnost připojení
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k internetu prostřednictvím oddělené žákovské a učitelské WiFi sítě. Stravování bylo zajištěno ve
školní jídelně FZŠ při PedF UK, Trávníčkova 1744, tedy přímo v budově, kterou využíváme. Pro výuku
tělesné výchovy je bezplatně využíváno i školní hřiště FZŠ.
Na údržbu, obnovu a doplnění vybavení školy bylo použito 1.076.000,- Kč. Jednalo se především
o doplnění učebnic a pracovních sešitů (177.000,-), licence a obnovu ICT (105.000,-), nábytek a
podlahové krytiny (290.000,-), různorodé učební pomůcky do kabinetních sbírek (60.000,-) a další.
Z projektu ESF „Šablony II.“ byla pořízena sada 10 iPadů s nabíjecí stanicí (106.000,-). Uplynulý školní
rok byl poznamenán také nepředpokládanými náklady. Jednak se jednalo o náklady na záchranu dat
po napadení školního serveru kryptovirem a s tím související nová preventivní opatření v oblasti ICT
(51.000,-). Další neočekávané náklady se vyžádala opatření v souvislosti s pandemií koronaviru,
především za dezinfekční prostředky (50.000,-), ale také za doplnění zařízení ke školní videokameře
pro distanční výuku (14.000,-).
Na podzim byla dokončena a zkolaudována celoroční venkovní učebna, jejíž stavba byla zahájena již
v prosinci 2017 a jejíž pořizovací náklady, financované HMP, činily téměř 2.500.000,-.

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní
údaje
Datum ustanovení: 24. 11. 2017 (konání voleb ve dnech 22. 11. – 24. 11. 2017)
předsedkyně: Monika Lebdušková
členové:
Monika Skružná
Ing. Zdeněk Kovářík
Mgr. Nataša Šturmová
Mgr. Tamara Kováříková
Oldřich Kouřimský

člen za zákonné zástupce žáků
člen za zákonné zástupce žáků
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele (neaktivní člen)
zástupce pedagogů
zástupce pedagogů

II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

Základní škola

2

2

26

24,2

0

0

46*

41,2

Školní družina

-

-

-

-

-

-

7*

4,5

Speciálně pedagogické centrum

-

-

-

-

-

-

3

3

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

*5 fyzických osob má souběh úvazku asistenta pedagoga ZŠ a vychovatele ŠD, 1 souběh úvazku
asistent pedagoga a učitel, součet pedagogů ve fyzických osobách byl reálně 50.
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b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických
pracovníků

škola

kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

Základní škola - učitelé
Základní škola - asistenti pedagoga
Školní družina
SPC
CELKEM

16,6
9,6
14,97
0
4,5
0
3
0
39,1
9,6

celkem % z celkového
počtu pedagogických
pracovníků
63,4
36,6
100
0
100
0
100
0
80,3
19,7

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31.12.2019

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

5

11

14

13

7

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastník
ů

vzdělávací instituce

doplňkové pedagogické
studium

0

------

----

------

školský management

0

-----

----

-----

rozšiřování aprobace

1

Specializační studium

0
1

Získání kvalifikace

1
1

Mgr. Předškolní a
mimoškolní pedagogika
---Mgr. výchova ke zdraví a
speciální pedagogika pro
učitele
Mgr. speciální pedagogika poradenství
Mgr. speciální pedagogika
pro učitele

1

PedF UHK, Ústav primární a
preprimární edukace

----

-----

1

UK v Praze, Pedagogická fakulta

1

UJEP, Ústí nad Labem

1

DSW- Wroclaw

semináře:
účastník

název semináře, přednášky, kurzu

pořádající instituce (místo
konání)

ředitelka školy

Změna financování asistentů pedagoga ve školách a
třídách zřízených dle § 16 ods.9 ŠZ

MŠMT, MHMP

Výjezdní zasedání ředitelů škol a ŠZ na území Prahy 13.

OŠ ÚMČ Praha13

Webinář „Strategické plánování a implementace“

MČ Praha 13 v rámci MAP
II.
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zástupce ředitele

vedoucí učitelka
ZŠ

Webinář „Jak zajistit plnohodnotnou výuku na dálku“

K – net Technical Inter.
Group s.r.o.

Webinář „Administrátorská abeceda A, Z“ pro Office 365

Lerniga Pro s.r.o.

Webinář „Legislativní změny v souvislosti s COVID 19“

MŠMT ČR

Webinář „Šablony II a III“

RT MAP II Praha 13

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření,
týmová spolupráce a řešení problémů

Zřetel s.r.o.

cyklus seminářů „Profesní vzdělávání zástupců ředitele
školy“
 ZŘŠ a právní prostředí školy
 ZŘŠ a výkon základních manažerských funkcí ve
škole
 ZŘŠ a pracovní právo
 ZŘŠ a financování školy

VISK

Školní matrika a její řádné vykazování na SÚ/MŠMT

Ústav práva a právní vědy
+ Centrum profesních
studií, Praha 7

Program Bakaláři - tvorba rozvrhu a suplování

PaedDr. Pavel Pavelka

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti - Metoda 3T

Zřetel s.r.o.

Webinář „Začínáme s online výukou na 1. stupni“
Webinář „Online výuka“
Webinář „Včelka“

vedoucí učitelka
ZŠS

výchovný
poradce

školní metodik
prevence

Hana Štěpánková, ZŠ
Litvínovská, Praha 9
Martina Štikarovská ZŠ
Botanická 70, Brno
Martina Štikarovská ZŠ
Botanická 70, Brno

Webinář „Vytváření anim. videí v PowerPoint“

Schola Eupirica

Inspirativní seminář u realizace FIE pro absolventy kurzů

ATC centrum metod prof.
Feuersteina

Světový kongres SNOEZELEN-ISME Praha 2019

ISNA – MSE pro ČR a SR

Video modeling – možnosti využití videa pro rozvoj
dovedností dětí s PAS
Praktické seznámení s možností využití prvků metod
Snoezelen v pedagogické praxi
Webinář „Úvod do Google učebny, začátky v Google
Classroom“

NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú.
MŠ a ZŠ speciální Diakonie
ČCE Praha 5

Webinář „Malotřídka online“

NPI ČR

Webinář „Pokročilá práce při výuce v Microsoft Teams“

NPI ČR

Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a PAS

MAJESTIC v.o.s.

Předpremiéra projekce dokumentárního filmu Víta
Klusáka „ V síti“

Projekt Aeroškola

Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

DESCARTES, v.o.s.

Předpremiéra projekce dokumentárního filmu Víta
Klusáka „ V síti“

Projekt Aeroškola

NPI ČR
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Děti s mentálním a kombinovaným postižením
Pracovní semináře ŠMP – aktuální situace z hlediska
prevence
Webinář „Začínáme s online výukou přes „Cisco Webex “
1. stupeň
koordinátor
EVVO

učitelé –
„školení pro
sborovnu“

Mgr. Hana Štěpánková, ZŠ
Litvínovská, Praha 9
Ekocentrum Koniklec a
HMP

Webinář „Aplikace enviroment. prvků do vzdělávání,
nabídky MŠ I., II.

NPI ČR

Webinář „ADHD netradičně“

NPI ČR
NPI ČR
NPI ČR

Webinář „SPU a výuka matematiky“

NPI ČR

Jak porozumět autismu, myšlení a chování lidí
s autismem.

NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú

Aktuální problémy online bezpečnosti se zaměřením na
sociální sítě
Inspiromat cizích jazyků v obrazech I.
2. díly

MHMP, odbor sociálních
věcí, odd. prevence

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

DESCARTES, v.o.s.

Webináře „Administrátorská abeceda 1,2,3“

Learnig Pro s.r.o.

Terapie problémového chování u lidí s mentálním
postižením a /nebo autismem
(7 účastníků)
Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP.
Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí
s mentálním a kombinovaným postižením.
(13 účastníků)
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření,
týmová spolupráce a řešení problémů (16 účastníků)
Tvorba výukových videí (18 účastníků)
Workshop „ Kyberšikana ve škole a sociální sítě“
(9 účastníků)
Náslech: Praktické seznámení se s možnostmi využití prvků
metody Snoezelen v ped. praxi (6 účastníků)

Učitelé – akce
s vícečetnou
účastí

PPP Kuncova, Praha 5

10. Konference o ekovýchově v Praze

Webinář „Komunikace rodina – škola. Specifika
komunikace s rodiči žáků se SVP
Webinář „Mobilní aplikace pro výuku různých vyuč.
předmětů“

Metodikkoordinátor ICT
a vyučující
informatiky, AJ

Občanské sdružení Přístav.
Projekt ISEN

Webinář „ Administrátorská abeceda (2)“
(3 účastníci)
Webinář „AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1.
roč.“ (jiná forma výuky v době mimořádných opatření).
(4 účastníci)
Webinář „Jak zajistit plnohodnotnou výuku na dálku“
(5 účastníků)
Webinář „Začínáme se vzdálenou výukou“ (2 účastníci)

INSPIROMAT s.r.o.

NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú
Občanské sdružení Přístav.
Projekt ISEN
Zřetel s.r.o.
AF Office s.r.o.
MAP pro Prahu 13
MŠ a ZŠ Diakonie CČE,
Praha 5 - Stodůlky,
Vlachova 1502
Learnig Pro s.r.o.
Nová škola, s.r.o.
K – net Technical
International
ucimeonline.cz
(Š.Baierlová)
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Učitelé – akce s
účastí
jednotlivců:

Webinář „Online tabule s aplikací Microsoft whiteboard“
(2 účastníci)
Konzultace: Komplexní program rozvoje a podpory
pražského školství – Polytechnická hnízda (3 účastníci)
Ukázková hodina FIE – metoda zaměřená na rozvoj umění
učit se (2 účastníci)
Webinář „Online výuka v MS Teams“

NPI ČR
Akademie řemesl - SŠT,
Praha 4 – Zelený pruh
SPC při ZŠS Starostrašnická
Projekt SYPO – NPI ČR

GDPR ve výuce v době nouzového stavu

Projekt SYPO – NPI ČR

Formativní hodnocení, úvod a praktické ukázky

Projekt SYPO – NPI ČR

Webinář „ADHD netradičně“

Metodický portál RVP.cz

Webinář „Podpora žáků s PAS“

Metodický portál RVP.cz

Webinář „Školní poradenské pracoviště“
Webinář „Jak může přírodopis děti bavit aneb aktivity na
výuku přírodopisu vyzkoušené v praxi“.
Webinář „Agrese a agresivita, kde se to v dětech bere?“
Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí
interaktivního multismyslového konceptu
Čtenářská burza nápadů 2019

Metodický portál RVP.cz

Svět online - úvod do mediální výchovy

VISK

Webinář INF„Jak na digitální stopu“
Webinář „Únikové hry a další schovávačky“
Inspiromat cizích jazyků v obrazech I.
2. díly
Webinář „Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek“
Webinář „Netiketa napříč internetem zaměř. na Čj“
Webináře „Administrátorská abeceda 2,3“
Webinář „Jak na téma autorská práva a licence v hodinách
českého jazyka“

NIDV
Životní vzdělávání, z.s.

Webinář „Pokročilá práce ve výuce v Microsoft Teams“
Webinář „Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích
předmětů“
Webinář „Hello CR.cz, uprchlictví a migrace“
Webinář „Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské
gramotnosti“
Kurz „Herecká průprava“ (Dramatická výchova)
Webinář „Čtenářská gramotnost nejen 1. stupně“
„Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou
gramotnost (čtení, psaní, počáteční, psaní) s možností
využití online aplikace“
Zdravotní tělesná výchova
Vzdělávání žáků s těžkým a kombinovaným postižení
Využití dramatických metod pro práci s dětmi na ZŠ
Webinář „Jak dnes učit žáky off-line“
Webinář „On line výuka a komunikace pomocí systému
EDU PAGE“
Webinář „Český jazyk on line: J. .A. Komenský vzdálený a
blízký“
Webinář „Interaktivní výukové materiály“
Webinář „Jak dnes učit off-line žáky s omezeným přístupem
k internetu“

Životní vzdělávání, z.s.
Životní vzdělávání, z.s.
ISNA – MSE pro ČR a SR
Nová škola, s.r.o.

INSPIROMAT s.r.o.
Projekt SYPO – NPI ČR
Projekt SYPO – NPI ČR
Learnig Pro s.r.o.
Projekt SYPO – NPI ČR
K – net Technical
International
Projekt SYPO – NPI ČR
Hello CR.cz
AV Media ve škole .cz
NIPOS – ARTAMA
Zřetel s.r.o.
Včelka tým
Balneolipa.cz
V lavici s.r.o.
V lavici s.r.o.
NPI ČR
Projekt SYPO – NPI ČR
Projekt SYPO – NPI ČR
Projekt SYPO – NPI ČR
NPI ČR
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asistenti pedagoga –
účast na “školení
pro sborovnu“

asistenti pedagoga –
akce s vícečetnou
účastí

asistenti pedagoga –
individuální účast

Terapie problémového chování u lidí s mentálním
postižením a /nebo autismem
(9 účastníků)
Workshop „ Kyberšikana ve škole a sociální sítě“ (5
účastníků)
náslech: Praktické seznámení se s možnostmi
využití prvků metody Snoezelen v ped. praxi
(4 účastníci)
Ukázková hodina FIE – metoda zaměřená na rozvoj
umění učit se. (2 účastníci)
Webinář „Syndrom vyhoření a psychohygiena“
(2 účastníci)
Webinář „ADHD netradičně“
(3 účastníci)
Webinář „Žák s PAS v kolektivu třídy, práce
s kolektivem spolužáků se speciálními potřebami“
(3 účastníci)
Konference „Asistent pedagoga v aktuálních
otázkách a odpovědích, podzim 2019“
On line setkání – „Domácí vzdělávání v době
koronaviru.
Webinář „ Jak zajistit plnohodnotnou výuku na
dálku“
Webinář „ Administrátorská abeceda 2“

NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú
MAP pro Prahu 13
MŠ a ZŠ Diakonie CČE, Praha 5
- Stodůlky, Vlachova 1502
SPC při ZŠS Starostrašnická
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Pasparta Publishing, s.r.o.
Pasparta Publishing, s.r.o.
K – net Technical International
Learnig Pro s.r.o.

Kurz „Kreslení pastelem“
Webinář „Poruchy autistického spektra I, typické
chování žáků s PAS“
Webinář „Dítě se zrakovým postižením v procesu
edukace“
Webinář „Jak učit komunikovat děti s osobami se
zdravotním postižením“
Webinář „Změny písma ve čtení, jak na to“
Webinář „Žák s ADHD v prostředí běžné základní
školy“
Webinář „Využití školních zahrad a pozemků“

hochmalova.cz

Webinář „Podpora žáků s PAS“
Webinář „Učit se učit, myslet a žít – učení
s ohledem na fungování mozku“
Webinář „Méně obvyklé metody práce s textem
pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné
čtenáře“
Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích
předmětů
Webinář „AMOS - soubor vzdělávacích materiálů
pro 1. roč.(jiná forma výuky v době mimořádných
opatření)
Webinář „Záměna písmen ve čtení i psaní“

Metodický portál RVP.cz

Webinář „Rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TZ, NY“
Prevence rizikového chování žáků s poruchou
autistického spektra

Metodický portál RVP.cz

Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz

Metodický portál RVP.cz
Metodický portál RVP.cz
Projekt SYPO – NPI ČR
Nová škola, s.r.o.
Metodický portál RVP.cz

VISK
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

6

6,25

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
semináře

1
1

zaměření

Spisová a archivní služba pro školy
2019 po novele archivního zákona a
prováděcích vyhlášek
FKSP ve školách a školských zařízeních
– novela 2020

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

A-Z Dokument

1

RESK spol. s r.o.

kurzy

0

----------

---

--------

jiné (uvést jaké)

0

--------

---

--------

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZŠS, SŠ)
1. Počty tříd a počty dětí / žáků (uveďte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd

počet dětí / žáků

Základní škola - § 16/9 ŠZ

12

99

Základní škola speciální

6

34

Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu
Základní škola – stav k 30. 6. 2020 - 104 žáků
- počáteční stav k 30. 9. 2018 byl 99 žáků
- úbytek 1 žák – přestup na jinou školu
- přírůstek 6 žáků – 1 žák opožděný nástup do 1. ročníku, 5 žáků přestup z běžné ZŠ
Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2020 - 34 žáků + 1 žák vzdělávaný podle § 41 (dříve § 42)
školského zákona
- stav žáků se během školního roku nezměnil
Celkově počet žáků k 30. 6. 2020 – 138 žáků
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Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle převažujícího
zdravotního znevýhodnění
Celkem
Zdravotní
postižení
celkem

školy

z toho:
mentální

MŠ

děti/žáci

školy

ZŠ
děti

školy

SŠ
žáci

školy

1

133

1

133

1

70

1

70

zrakové

0

0

sluchové

0

0

vady řeči

0

0

tělesné

0

0

45

45

2

2

11

11

5

5

kombinované vady
autismus
vývojové
poruchy učení
vývojové
poruchy chování

žáci

2. Průměrný počet dětí / žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
průměrný počet
dětí / žáků na třídu

průměrný počet
dětí / žáků na učitele

Základní škola - § 16/9 ŠZ

8,25

5,13

Základní škola speciální

5,67

4,93

škola

Základní škola

počet
dětí/žáků
celkem
z toho
nově přijatí

1

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

Jihočeský

škola

kraj

3. Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

22

23

3

3

3 žáci cizinci měli trvalé bydliště mimo území ČR
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4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť - ZŠ, ZŠS, SŠ)

škola

Základní škola zřízená pro žáky dle § 16 odst. 9 ŠZ
prospělo

72

prospělo s vyznamenáním

30

neprospělo/ nebyli hodnoceni § 38

1/1

z celkového počtu žáků: 104

opakovalo ročník

1

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok

98,67

z toho neomluvených

0,96

škola

Základní škola speciální
prospělo

34

prospělo s vyznamenáním

Neuvádí se

z celkového počtu žáků: 34
neprospělo

0

opakovalo ročník

1

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok

92,97

z toho neomluvených

5.

0

Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021
ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP)
Počet
přihlášených

Počet
přijatých

Skutečně
nastoupilo

Počet odkladů PŠD

Počet nově
otevřených tříd

RVP ZV

13

10

7

1

0

RVP ZŠS

8

6

4

1

1

RVP

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
K 30. 9. 2019 se ve škole vzdělávalo celkem 15 žáků-cizinců v tomto složení:
 Bulharsko 2
 Bělorusko 1
 Kazachstán 1
 Rumunsko 3
 Rusko
3
 Vietnam 1
 Ukrajina 4
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Z uvedených 15 žáků mělo 12 trvalý pobyt. S výjimkou Vietnamu byla komunikace s rodinami
bezproblémová. V případě žáků z asijských zemí je dle potřeby využíván tlumočník zprostředkovaný
rodinou.
Na počátku školního roku navštěvovalo školu 8 romských žáků, během školního roku další 2 přibyli –
1 nastoupil do 1. ročníku v mimořádném termínu a 1 přestoupil z běžné ZŠ. Naopak 1 žák přestoupil
do jiné ZŠ v souvislosti se změnou bydliště. Příslušnost k romskému etniku byla odhadnuta dle
principů tzv. vizualizace. Vzdělávání této skupiny probíhalo bezproblémově.

7. Pedagogická asistence
Vzhledem k vysokému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami působilo v naší škole celkem
18 asistentů pedagoga, 15 přepočteno na úvazky. Asistenti vykonávali přímou pedagogickou činnost
podle svých osobních rozvrhů, a to nejen při dopolední výuce, ale i v 5 odděleních školní družiny,
asistovali při nepovinných předmětech či odpoledním vyučování. Zajišťovali dohled nad žáky o
přestávkách, dále ve skupinách žáků čekajících na odpolední vyučování či nepovinné předměty a při
stravování ve školní jídelně. Jejich práci koordinuje vedoucí asistentka pedagoga. Všichni asistenti se
pravidelně zúčastňují jednání pedagogických rad, metodických sdružení, schůzek se ŠMP a třídních
schůzek s rodiči. Rovněž zde probíhala dlouhodobá praxe studentky z VOŠ sociálně právní v Praze 10.
V letošním školním roce došlo nařízením vlády ke změně rozsahu přímé pedagogické činnosti
asistentů pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona na 36 hodin, a
to s účinností od 1. 9. 2019. Vzhledem k vysokému počtu hodin přímé pedagogické práce se asistenti
neúčastnili vzájemných hospitací.
Na základě rozhodnutí vlády ČR byla naše škola od 11. 3. do 31. 5. 2020 uzavřena v souvislosti s
výskytem onemocnění COVID-19. V této době asistenti vykonávali svou práci formou home office. I v
této době pracovali dle pokynů a pod vedením učitele či vedoucí asistentky. Podíleli se na distanční
formě vzdělávání, komunikovali se žáky, rodiči, vedením školy, učiteli a vedoucí asistentkou, účastnili
se webinářů. Po dohodě s pedagogem vytvářeli pomůcky a materiály pro budoucí běžnou výuku,
pomáhali učitelům při vyhodnocování zadaných úkolů. Součástí nepřímé pedagogické činnosti bylo i
studium literatury a odborných materiálů.
8. Ověřování výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání byly prověřovány interně v rámci hospitační činnosti, prostřednictvím analýzy
žákovských prací a výstupů z projektů, sledováním výsledků žáků na soutěžích a přehlídkách.
Vzhledem k uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru od 11. 3. 2020 do konce školního roku (od
1. 6. byla škola otevřena pouze částečně), nebylo využito ve 2. pololetí plánované interní testování
žáků 2. stupně ZŠ. Pro hodnocení výsledků distanční výuky byly využity testy on-line na ww.itester.cz.
Výchovná poradkyně pokračovala ve sledování úspěšnosti našich absolventů ve středním vzdělávání.
Naši vycházející žáci pokračují ve vzdělávání zpravidla v odborném učilišti, výjimečně též ve středním
odborném učilišti, u žáků ZŠ speciální se jedná většinou o vzdělávání ve střední Praktické škole.
Informace o zahájení či nezahájení studia, předčasném ukončení a řádném vyučení jsou uvedeny
v následující tabulce. Získaná data jsou každoročně po ukončení jednotlivých cyklů vyučení
aktualizována. Opakovaně se v dlouhodobějším horizontu (po skončení cyklu vyučení) ukazuje, že
žáci jsou každoročně téměř 100 % úspěšní v přijímacím řízení, SŠ však ve výsledku ukončí i méně než
50% žáků. Tento trend souvisí se stoupající mírou potřeby podpůrných opatření klientů speciálních
škol našeho typu.
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školní rok

počet
absolventů
(ukončení ZŠ)

dosud
studují

neúspěšně
ukončili

studium
nezahájili

nezjištěno

úspěšně
vyučeni

2014/2015

14

0

8

0

0

6

2015/2016

15

0

2

2

0

11

2016/2017

14

4

3

1

0

6

2017/2018

20

17

3

0

0

0

2018/2019

15

14

0

1

0

0

2019/2020

18

18

0

0

0

0

9. Školní vzdělávací programy
Pro obor 79-01-C/01 Základní škola
- Školní vzdělávací program DOMINO ZŠ, vypracovaný podle RVP ZV platného od 1. 9. 2017, včetně
začlenění minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci v 1. až 8. ročníku ZŠ.
- Dobíhající Školní vzdělávací program DOMINO I., vypracovaný podle dobíhající Přílohy RVP ZV,
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci 9. ročníku ZŠ, s výjimkou nově přijatých žáků po 1. 9.
2016, kteří byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů.
Pro obor 79-01-B/01 Základní škola speciální
- Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO ZŠS I., vypracovaná podle RVP pro obor
vzdělání základní škola speciální, díl I. Podle tohoto programu byli vzděláváni žáci ve všech ročnících
ZŠ speciální.
- Příloha školního vzdělávacího programu DOMINO IV., vypracovaná podle RVP pro obor vzdělání
základní škola speciální, díl II. Podle tohoto programu byli vzděláván 1 žák 6. ročníku a 2 žáci 9.
ročníku v ZŠ speciální.
V průběhu školního roku učitelé ZŠ pracovali na úpravách vzdělávacího programu DOMINO ZŠS I.,
v němž ve výsledku došlo ke změně struktury vyučovacích předmětů z důvodu změny klientely školy
– žáci s těžším postižením, více vadami.
10. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci ZŠ zřízené dle § 16/9 ŠZ jsou od 3. ročníku vyučováni anglickému jazyku. Někteří však mají ŠPZ
doporučenu náhradu vzdělávacího oboru Cizí jazyk jiným vzdělávacím oborem. Jedná se o žáky
s vysokou mírou potřeby podpůrných opatření.
Od 6. ročníku jsou anglickému jazyku vyučováni všichni žáci ZŠ. Na základě doporučení ŠPZ mají žáci
zpravidla nahrazen vzdělávací obor Další cizí jazyk vzdělávacím oborem Člověk a svět práce. Byl jim
však nabízen nepovinný předmět Základy německého jazyka. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím
potřebám žáků o něj nebyl ze strany žáků a rodičů zájem.
Žáci 9. ročníku, kteří byli vzděláváni podle dobíhajícího vzdělávacího programu vypracovaného podle
RVP ZV – LMP, zahajovali studium cizího jazyka podle dříve platných pravidel v 6. ročníku a současně
v jejich učebních plánech není vzdělávací oblast Další cizí jazyk.
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Jazykovým vzděláváním prošlo v loňském roce celkem 73 žáků. Výuku anglického jazyka na 2. stupni
vedli zkušení vyučující, kteří mají plnou kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, tj. vysokoškolské magisterské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele.
Na 1. stupni vyučoval anglickému jazyku vyučující, který je absolventem odpovídajícího
specializovaného kurzu.

IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Školní poradenské pracoviště - výchovné a kariérové poradenství, prevence rizikového chování
Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole zajišťuje školní poradenské pracoviště
(ŠPP). Poradenské služby podléhají platné legislativě - vyhláška č.72/2005 Sb., Příloha č. 3. ŠPP je
tvořeno odbornými pozicemi: výchovný poradce (VP) a školní metodik prevence. Ti spolupracují
zejména s třídními učiteli, ostatními pedagogy a asistenty pedagoga ve škole (ŠMP). Dále navazují
spolupráci se SPC, PPP, OSPODem, Policií ČR a doporučují následnou péči odborných, terapeutických
pracovišť.
Cílem práce ŠPP bylo zkvalitňování klimatu ve škole. VP a ŠMP se snažili spolupracovat se všemi
subjekty školy, vybírat vhodné programy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Naši žáci
vyžadují stále více programy, které odpovídají jejich mentálním schopnostem a dovednostem.
Z tohoto důvodu jsme již nezačlenili některé preventivní programy nabízené externími organizacemi.
V rámci prevence školního neúspěchu se ŠPP zaměřilo na motivaci žáků v hodinách, individuální
přístup učitelů, podporu žáků vytvářením vhodných podmínek pro jejich vzdělávání a pozitivní
hodnocení jejich práce. Dále ŠPP spolupracovalo společně s třídními učiteli se zákonnými zástupci
žáků, kteří selhávali ve výuce. V rámci zjištění příčin školního neúspěchu doporučilo návštěvu
vhodného odborného pracoviště.
Ve školním roce 2019/2020 byla činnost ŠPP zaměřená na práci se žáky s poruchami chování a
problémovými třídními kolektivy. V uplynulém školním roce došlo k nárůstu přestupků proti školnímu
řádu, agresivnímu chování jednotlivců. V jednom případě došlo k nálezu omamné a psychotropní
látky u žáka 2. stupně, který měl OPL v šatně v bundě, což bylo řešeno s Policií ČR.
Dalším cílem ŠPP bylo vytvořit dostatečnou metodickou, informační a poradenskou podporu v oblasti
volby povolání vycházejících žáků. Vzhledem k úspěšnosti přijatých uchazečů dochází k naplnění
tohoto cíle.
Výchovné a kariérové poradenství
Nadále pokračovalo snižování počtu jednání s rodiči. V uplynulém školním roce proběhlo 8 jednání
rodičů za přítomnosti vedení školy, 4 pohovory výchovné poradkyně a třídních učitelů s rodiči a při 1
pohovoru výchovné poradkyně a třídní učitelky s rodiči byl přítomen i ŠMP. Při jednání se nejčastěji
projednávaly kázeňské problémy - případy, kdy žáci s psychiatrickými problémy nejsou medikováni
nebo medikace není vhodně zvolena. Opakovaně bylo řešeno záškoláctví žáka 2. stupně ZŠ a v tomto
případě byla podána 2 oznámení o zanedbávání školní docházky.
V září proběhla již tradiční schůzka VP s novými pedagogy. VP seznámila nové pedagogy s postupem
při řešení neomluvené absence, zápisy jednání s rodiči a nabídla konzultace při nejasnostech.
Během školního roku navštěvuje školu značný počet bývalých žáků a při neformálních setkáních
informují spolužáky o oborech, které studují. Z tohoto důvodu se v letošním školním roce
neuskutečnila v rámci předprofesní přípravy beseda žáků 9. ročníku s bývalými žáky školy. Ukazuje se
jako značně náročné pozvat bývalé žáky - v odpoledních hodinách, kdy mají naši žáci výuku
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pracovního vyučování, nemají zájem, v dopoledním čase oni sami chodí do školy. Při výběru učebního
oboru se žáci jistě lépe orientují po návštěvě akce „Schola Pragensis“ nebo 12. ročníku Celostátního
setkání učňovské mládeže „Machři mládež roku 2019“ – soutěž učňovských týmů ve vybraných
řemeslných dovednostech.
V rámci přípravy na volbu povolání se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ pravidelně účastnili praktických dílen na
Akademii řemesel – SŠT, Praha 4, Zelený pruh, v rámci projektu financovaného z ESF „Program pro
pedagogické pracovníky ZŠ a jejich žáky v prostředí polytechnických hnízd“. Dále byla, v listopadu a
prosinci, opět zorganizována výchovnou poradkyní individuální účast vycházejících žáků na cvičných
dílnách pro konkrétní učební obory, které pořádá SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5,
Holečkově ulici.
V rámci třídních schůzek proběhly 2 informační schůzky pro rodiče vycházejících žáků.
V konzultačních hodinách výchovná poradkyně poskytla konzultace při výběru odborného učiliště
několika rodičům. Všechny informace jsou tradičně umístěny také na www stránkách školy.
Vzhledem k uzavření školy nebyly zápisové lístky předány žákům, ale většinou si je přišli k vrátnici
školy vyzvednout zákonní zástupci. V době uzavření škol výchovná poradkyně komunikovala
s vedením OU, SŠ, na které naši žáci podali přihlášky ke studiu, a zjišťovala aktuální informace
k přijímacím pohovorům. Následně ve spolupráci s třídními učiteli informovala rodiče a informace
zveřejnila i na www stránkách školy. Všichni žáci byli přijati v 1. termínu přijímacích pohovorů.
Výchovná poradkyně se účastnila schůzky VP na OU Vyšehrad, Učňovská. Schůzky jsou velmi
přínosné, výchovná poradkyně je informována o všech aktualitách jednotlivých škol.
Prevence rizikového chování
Projevy rizikového chování na škole řeší tým složený z metodika prevence, výchovné poradkyně,
vedení školy a třídní učitelky. V případě potřeby navazuje spolupráci s následnými orgány péče o dítě,
Policií ČR, PPP, SPC. ŠMP realizoval informační schůzku se všemi pedagogickými pracovníky, na níž
byli seznámeni s aktuálním zněním Preventivního programu školy. Průběžně probíhaly konzultace s
jednotlivými vyučujícími k řešení konkrétních problémů. V průběhu porad širšího vedení předával
ŠMP pravidelně informace o aktuálně řešených situacích.
Vzhledem ke stoupající míře potřeby podpůrných opatření u našich žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami nadále ustupujeme od využívání některých preventivních programů nabízených externími
organizacemi. Využíváme však preventivní programy Městské policie hl. m. Prahy, která většinou
programy obsahově i časově přizpůsobí potřebám našich žáků.
Žáci měli k dispozici schránku důvěry, a to ve fyzické podobě i v podobě digitální na webových
stránkách školy. Nejčastěji však své problémy řešili osobně přímo se ŠMP nebo jiným vybraným
pedagogem, jemuž důvěřují.
V listopadu došlo k šetření ŠMP na základě oznámení údajné šikany mezi žáky od online schránky
důvěry „Nenech to být“. Nepotvrdilo se rizikové chování u žáků naší školy, jelikož jmenovaní žáci
nejsou našimi žáky. Informace ŠMP přeposlal škole působící ve stejné budově - zda jmenovaní nejsou
jejich žáky.
V uplynulém školním roce došlo k uzavření škol z nařízení vlády, od 11. 3. 2020, z důvodu vyhlášení
nouzového stavu. Proto se neuskutečnily všechny naplánované preventivní programy a aktivity.
Konkrétní aktivity uskutečněné v rámci prevence rizikového chování lze rozdělit takto:
Aktivity zaměřené na rodiče
 Jednalo se o tradiční aktivity spolupráce – třídní schůzky, konzultace mimořádné nebo
v rámci pravidelných konzultačních hodin, tvořivá dílna pro rodiče a žáky…
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Workshop „ Kyberšikana ve škole a sociální sítě“, realizovaný v rámci projektu MAP II rozvoje
vzdělávání pro Prahu 13, pro pedagogy i rodiče škol v Praze 13,

Aktivity zaměřené na žáky
 Specifická primární prevence probíhala zejména průběžně během školního roku v rámci
plnění Preventivního programu školy formou začlenění témat do vyučovacích osnov
jednotlivých předmětů. Témata se aktualizují dle potřeb a metodických pokynů.
 Při výuce jsou v rámci prevence využívány filmy z oblasti prevence: Mezi stěnami, Mezi nimi,
Sami, Na hraně, Jakub – 2. stupeň ZŠ
 návštěva „Klubu Jedna Trojka“ – celý 2. stupeň ZŠ
 Preventivní programy Městské policie hl. m. Prahy, Oddělení prevence:
 3. a 5. ročník – Bezpečně v každém ročním období
 6. ročník – Jak si nenechat ublížit I
 7. ročník – Jak si nenechat ublížit II
 8. ročník – Jak si nenechat ublížit I
 Bezpečně v dětském kolektivu – 5. ročník
 Malý kriminalista I. - stop násilí na dětech – 6. ročník
 Mimořádné události – 9. ročník
 Drogy I. – 6. ročník
 Základy právního vědomí- 9. ročník
 Šikana a násilí na dětských kolektivech – 7. ročník
 Kriminalita dětí - 7. ročník
 Drogy II. - drogy a zákon – 8. a 9. ročník





Divadlo Minaret, představení „Démoni současnosti“ – 7. až 9. ročník
Divadlo GONG, představení „(Ne)bezpečná (ko)média – mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce“- VIII.AB (7. a 8. ročník)
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“, pořádá Sananim, z.ú. – 7. až 9. ročník
Aktualizace informačních nástěnek ŠMP ve sborovně a na chodbě 2. patra pavilonu B5

Aktivity zaměřené na pedagogy:
 Cíleně zaměřená skupinová setkání ŠMP se všemi pedagogy školy - 1. stupeň, 2. stupeň, ZŠS,
asistenti pedagoga + ŠD – seznámení s Preventivním programem školy a novinkami v oblasti
prevence.
 Předávání aktuálních informací pedagogům na schůzkách se ŠMP na počátku školního roku,
na poradách širšího vedení školy, pedagogických radách, provozních poradách.
 ŠMP se účastnil intervizích setkání ŠMP v PPP pro Prahu 5
 Workshop „ Kyberšikana ve škole a sociální sítě“, realizovaný v rámci projektu MAP II rozvoje
vzdělávání pro Prahu 13, pro pedagogy i rodiče škol v Praze 13
 Během školního roku probíhaly intenzivní konzultace jednotlivých vyučujících se ŠMP


DVVP – jednotlivých vyučující
 „Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS“, pořádá Agentura Majestic
 „Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení
problémů“, pořádá ZŘETEL s.r.o.
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 „Aktuální problémy online bezpečnosti se zaměřením na sociální sítě“, pořádá MHMP
 Předpremiéra projekce dokumentárního filmu Víta Klusáka „V síti“, zaměřeného na
sexuální zneužívání dětí na internetu, realizovaná v rámci projektu Aeroškola – filmová
výchova pro děti, školy a dospělé
 „Prevence rizikového chování žáků s PAS“
Vzhledem k mimořádné situaci nebylo možné splnit všechny naplánované akce v rámci prevence
(dopravní výchova, psychohygiena – Bubnování v kruhu…). Na závěr školního roku bylo provedeno
ověření znalostí žáků 2. stupně z oblasti prevence pomocí testů online, které pro ně připravili
jednotliví vyučující.
2. Ekologická výchova a environmentální výchova
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) zasahuje do všech předmětů na obou stupních,
ale nejvíce se jedná o předměty pracovní výchova nebo pracovní vyučování, zeměpis, přírodopis,
chemie, fyzika a prvouka.
I tento rok jsme se zapojili do projektu Recyklohraní, kde se nám během školního roku podařilo splnit
jeden úkol pro každý stupeň, a v obou kategoriích jsme dosáhli maxima bodů. Na 2 stupni se
zúčastnily všechny třídy ZŠ a za 1. stupeň se zúčastnila třída 5. ročníku ZŠS. Dále se body získávaly i za
sběr použitých tonerů a baterií.
I nadále v naší škole pokračují projekty „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Tyto projekty se snaží
seznámit žáky se zdravými stravovacími návyky a rozvinout jejich povědomí o různých druzích ovoce
a zeleniny.
Na tento školní rok byla pro každou třídu ZŠ i ZŠS naplánována minimálně jedna exkurze či program
týkající se EVVO, ale stihly proběhnout pouze akce naplánované v termínu září až únor. V září žáci ZŠS
navštívili ZOO Praha v rámci akce „Happy Mondays 2019“. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se v říjnu seznámili
s druhy nejen ohrožených ptáků v rámci naučného programu „Ptáčkoviny“ pořádaného Ekocentrem
Podhoubí. Také proběhla exkurze na Sběrný dvůr a třídící linku na Praze 9, kterou nám
zprostředkovaly Pražské služby a zúčastnily se jí třídy 8. ročníku ZŠ. Žáci 9. ročníku ZŠS navštívili
přírodovědnou stanici na Smíchově v Praze 5. V listopadu se žáci 6. ročníku dozvěděli nejen o přínosu
ovcí pro krajinu, hospodářství a společnost, ale také si vyzkoušeli práci s vlnou během programu
„Ruční práce s ovčí vlnou“ pořádaného spolkem Ábel. V prosinci se žáci 6. tříd dozvěděli bližší
informace o ohrožených zvířatech a různých možnostech ochrany těchto zvířat v rámci programu
„Záchrana živočichů“ pořádaného Ekocentrem Podhoubí. Žáci 9. ročníku rozšířili své poznatky a
znalosti během naučného dopoledne pořádaného Ekocentrem Podhoubí „Elektřina – dobrý sluha, zlý
pán“.
Dále se žáci 2. stupně ZŠ a žáci ZŠS dne 20. 9. zúčastnili v rámci celosvětového úklidového dne akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kde uklízeli okolí školy a nejbližší širší okolí.
Dne 20. 10. se škola zapojila do aktivit v rámci „Mezinárodního dne stromů“, kdy Lesy hl. m. Prahy ve
spolupráci s hl. m. Praha vyhlásily výtvarnou soutěž k tomuto dni na téma „Duše stromů“, které se
účastnili žáci napříč celou školou v rámci výuky výtvarné výchovy či pracovního vyučování a pracovní
výchovy.
3. Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími obory a vyučovacími předměty.
Nejvýrazněji je začleněno v předmětech český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, občanská
výchova, rozumová výchova, člověk a společnost, člověk a čas, hudební výchova, pracovní výchova a
výtvarná výchova. V rámci těchto předmětů se žáci přirozeně seznamují s reáliemi cizích zemí,
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s významnými osobnostmi, zvyky, tradicemi, kulturou, památkami, hudbou, lidovou slovesností a
kuchyní jiných národů a etnik.
V rámci výuky zeměpisu podle dobíhajícího vzdělávacího programu DOMINO I. měl být dne
11. 3. 2020 v 9. ročníku ZŠ opět realizován celodenní projekt s názvem „Jak se žije v Africe“, uzavření
škol opatřením vlády právě v tento den záměr zrušilo.
Další plánované akce rovněž nebylo možné uskutečnit z důvodu uzavření škol mimořádným
opatřením vlády ČR, tj. v dubnu nebyla realizována multimediální projekce fotografií a videosekvencí
„Magický Senegal“ v rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“. Rovněž se neuskutečnil
tradiční červnový zahraniční výjezd do Živogošče v Chorvatsku se Spolkem Rarach.

4. Výchova k udržitelnému rozvoji
VUR prolíná ŠVP napříč všemi vzdělávacími obory, vyučovacími předměty a dalšími aktivitami. Jednou
z hlavních oblastí VUR je již zmíněná problematika EVVO. Ochrana životního prostředí a přírody je zde
však úzce propojena s pocitem sounáležitosti s přírodou, regionem, světem jako celkem. Dále
vedeme žáky k zodpovědnosti za své činy, k mezilidské solidaritě, empatii vůči druhým, k vlastenectví.
Usilujeme o formování pozitivního vztahu žáka k okolí ve smyslu ochrany životního prostředí a úcty
k sobě samému i ostatním lidem.
Pokračovali jsme v sofistikovaném třídění odpadu. Žáci v rámci pracovního vyučování, dle rozpisu
skupin, vytříděné plasty a papír umístí do příslušných kontejnerů v okolí školy. Organizujeme též
třídění tonerů do tiskáren a zpětný odběr použit elektrobaterií.
V zájmu budování solidarity a úcty ke starším lidem jsme nadále pokračovali ve spolupráci se
střediskem sociálních služeb Prahy 13. Naši žáci opět připravili pro seniory vánoční pěvecké
vystoupení a výtvarnou dílnu, další plánované akce přerušila pandemie koronaviru.
K výchově mezilidské solidarity s jistotou přispěl celoškolní projekt Nadace Karla Janečka „Jsem
laskavec 2019“, realizovaný dne 13. 11. 2019 v rámci světového Dne laskavosti. Jednalo se
o dobročinný jarmark výrobků žáků, který proběhl v nově otevřené venkovní celoroční učebně.
Výtěžek akce byl věnován na krmivo a další potřeby pro zvířátka pardubického Spolku Zvěřinec na
statku.
5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
V březnu a dubnu 2020 byl plánován nejprve zimní turistický kurz a následně tradiční turistický kurz
ZŠ speciální. Vzhledem k uzavření škol se žádný z nich neuskutečnil.
Plavecký výcvik, žáci 3. a 4. ročník bal ve 2. pol. zahájen, avšak nedokončen – Gymnázium
Heyrovského, Nové Butovice – zúčastnilo se 11 žáků, významný počet žáků se neúčastnil ze
zdravotních důvodů na základě potvrzení lékaře.
6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Při školní družině pokračovala činnost fotografického kroužku, v němž bylo zapsáno opět 9 žáků.
Kroužek tedy i nadále pracoval formou 2 skupin, a to 2 hodiny týdně 1krát za 14 dní.
Další kroužky škola neorganizuje, vzhledem k nízkému počtu žáků ve skupinách v podmínkách
speciální školy by financování tohoto zájmového vzdělávání bylo pro rodiny žáků nadměrně nákladné.
Proto jsou na místo toho do ŠVP zařazeny nepovinné předměty výrazně zájmového charakteru,
jejichž výuku se díky promyšlené organizaci vzdělávání daří financovat z přidělených prostředků
státního rozpočtu i přesto, že hodiny nepovinných předmětů jsou ve výkaznictví odečítány při
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stanovení počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. V uplynulém školním roce
probíhala výuky těchto nepovinných předmětů zájmového charakteru:
a)
b)
c)
d)
e)

Sportovní hry – 12 chlapců 1. i 2. stupně ZŠ
Dramatická výchova – 27 žáků ZŠ ve 3 skupinách
Keramika – 16 žáků ZŠ ve 2 skupinách
Základy hry na zobcovou flétnu – 5 žáků ZŠ
Základy kuchařských prací – 23 žáků ve 3 skupinách.

7. Soutěže
V uplynulém školním roce jsme byli méně aktivní v oblasti účasti ve sportovních, pěveckých a jiných
soutěžích či přehlídkách. Mimo jiné to bylo ovlivněno personálními změnami s následkem
decentralizace výuky výtvarné výchovy, tj. výuka byla zajišťována větším počtem učitelů a koordinace
účasti ve výtvarných soutěžích byla obtížnější. Dalším ovlivňujícím faktorem bylo dlouhodobé
uzavření školy a stoupající speciální vzdělávací potřeby žáků.
I přesto se žáci řady akcí zúčastnili. V říjnu jsme uspořádali „Netradiční sportovní den“ pro žáky
pražských ZŠ našeho typu, na němž soutěžili v neobvyklých sportovních disciplínách – chůze na
chůdách, krátký sprint do kopce, skok z místa, přesun obruče a těla. Těsně před uzavřením škol se
naši žáci dne 10. 3. 2020 zúčastnili Pražského přeboru speciálních škol v plavání, který se konal na
stadionu Slavie ve Vršovicích. Zde jsme v jednotlivých disciplínách získali jedno 2. místo a tři místa 3.
Školní rok 2019/2020 nepřál příliš ani hudebním soutěžím a přehlídkám, a tak nejvýznamnější akcí
pro veřejnost bylo pěvecké vystoupení našich žáků během benefiční akce Obce baráčníků „Vánoční
zpívání nad Prahou“ v Katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně.
8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
V rámci aktivit školní družiny byla škola opět zapojena do 10. ročníku česko-slovenského projektu
„Záložka spojuje školy“. Projekt je blíže charakterizován v části výroční zprávy vztahující se ke školní
družině. Do další mezinárodní spolupráce a programů škola nebyla zapojena.
9. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola spolupracuje při své činnosti s ostatními ZŠ v regionu Prahy 13, kterým naše SPC poskytuje
metodickou pomoc a poradenské služby v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Nejužší spolupráce
je nutně navázána s FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744, v jejíž budově sídlíme a v jejíž ŠJ se
stravujeme. Dalšími tradičními partnery jsou odborná učiliště a praktické školy, do nichž přestupují
naši absolventi.
Nezbytná je také intenzivní spolupráce s jednotlivými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
při vyhodnocování speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků. Samozřejmostí je spolupráce s místně
příslušnými odbory sociálních věcí při rizikového chování nebo obtížných životních situací některých
žáků.
I v uplynulém zkráceném školním roce jsme umožnili několika studentům SŠ nebo VŠ absolvování
pedagogické praxe či realizaci výzkumu k diplomové práci. Ve 2 případech se jednalo o praxi
studentek navazujícího Mgr. oboru „Speciální pedagogika“ (zaměření na poradenství), realizovanou
v SPC. Spolupracujícími VŠ v těchto 2 případech byla PedF UP Olomouc a PedF UJEP Ústí nad Labem.
Dále u nás v únoru zahájila dlouhodobou praxi studentka 2. ročníku VOŠSP, Praha 10, Jasmínová 37 –
oboru Sociální pedagogika, praxe však musela být vzhledem k uzavření škol přerušena. Dále jsme se
souhlasem rodičů umožnili studentce PedF UHK, Mgr. oboru Logopedie, realizovat výzkum
k diplomové práci na téma dysfágie.
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Pokračovala spolupráce se Spolkem Rarach, který v minulosti založili pedagogové školy. Spolek opět
organizoval pro naše žáky a jejich sourozence či kamarády víkendové akce – v říjnu mohli navštívit
Zlín, v listopadu Karlovy Vary, na přelomu února a ledna to byl wellness pobyt na Benecku. Pak téměř
do konce června bylo nutné akce zrušit. Nebylo možné uspořádat ani tradiční výjezd do Chorvatska.
V době letních prázdnin však spolek pořádal 3 turnusy letního integračního tábora a také byl
realizován příměstský tábor.
Prostřednictvím Spolku Zvěřinec na statku byla pro žáky opět od počátku října do počátku března
zajištěna animoterapie a canisterapie. Náklady spojené s touto terapií hradí rodiče přihlášených dětí.
Uskutečnila se v pořadí třetí benefiční akce Obce baráčníků Petr Guth Smíchov ve prospěch naší
školy, tj. již zmíněné „Vánoční zpívání nad Prahou“ v Katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně,
součástí programu bylo pěvecké vystoupení žáků školy. Obec baráčníků Petr Guth Smíchov nabídla
našim žákům také činnost vlastivědně-turistického kroužku formou projektu „Hrady a zámky –
milujeme Česko“. Projekt byl zahájen dne 5. 2. 2020, jeho pokračování přerušilo uzavření škol
z důvodu pandemie koronaviru.
Díky spolupráci se SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ, mohli někteří, žáci navštěvující nepovinný
předmět Dramatická výchova nebo školní družinu, zhlédnout v sobotu 11. 1. 2020 představení
„Louskáček – vánoční příběh“ v Národním divadle.
V rámci spolupráce s rodiči kromě běžných konzultací a třídní schůzek byl plánován na 11. 3. 2020
Den otevřených dveří, který se z důvodu uzavření škol, právě od tohoto dne v podstatě až do června
2020, neuskutečnil. Proto se i následný zápis do 1. ročníku konal pouze v distanční formě. Pro rodiče
přijatých budoucích prvňáčků jsme však začátkem června opět uspořádali informační třídní schůzky.
Z neformálních akcí jsme stihli uspořádat pouze vánoční tvořivou dílnu pro rodiče a žáky.
10.Další aktivity, prezentace
Pravidelná výuka byla doplněna řadou jiných forem práce a dalších doplňujících akcí:
 Výuka formou projektových dnů – v listopadu to byl projektový den pro 2. stupeň ZŠ „17. listopad
2019“, pro žáky ZŠS zase „Hrátky s podzimem“ zaměřené na rozvoj smyslového vnímání a
dovednosti práce ve skupině. Počátkem prosince pedagogové 1. stupně ZŠ připravili pro žáky
projektový den „Pohádkový les“, jehož cílem bylo seznamování žáků s klasickými pohádkami a
vytvoření příjemné předvánoční atmosféry, která je s pohádkami neodmyslitelně spojena. Na
konci února se pak konal poslední projektový den před uzavřením škol, a to „Karneval – masopust
s překvapením“, určený žákům ZŠS.
 Literární výchova v rámci výuky českého jazyka i výuka naukových předmětů byla na ZŠ tradičně
doplněna návštěvou divadelních představení v Divadle GONG a Divadle MINARET. I když se
nepodařilo navštívit všechna plánovaná představení, některá jsme stihli: O perníkové chaloupce
(1. až 3. ročník), Jak žil Julius Verne (6. ročník), Dobrodružství Toma Sawyera (7. roč.), Elektrický
Emil /pohádkový příběh o vynálezci E. Kolbenovi/ (třída 7. ročníku), Romeo a Julie (9. ročník)
 Žáci ZŠ napříč ročníky se zúčastnili exkurze do Hvězdárny a planetária Brno.
 Objednali jsme pro žáky 3. až 6. ročníku ZŠ dentální preventivní program „Jak správně pečovat
o zuby a dásně, pořádala společnost Curadent Czech.
 Na exkurzi „Adventní dny otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu“ se vypravila
1 třída 8. ročníku.
 Ve spolupráci s Obcí baráčníků proběhla 5. 12. opět ve všech třídách tradiční Mikulášská nadílka.
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 Příjemným zážitkem byl pro všechny zúčastněné výlet žáků 2. stupně ZŠ a 4. ročníku ZŠS „Vánoce
na zámku Loučeň“.
 Některým třídám zpříjemnily paní učitelky adventní čas „Vánoční vycházkou Prahou“ – žáci 2.
ročníky ZŠ, 2 třídy nejstarších žáků ZŠS.
 V poslední výukový den před vánočními prázdninami jsme se sešli na společném shromáždění,
popřáli si krásné svátky a vyslechli jsme si koledy a vánoční písně v podání školního sboru, jemuž
jsme vydatně svým zpěvem pomáhali. Pak následoval individuální slavnostní program jednotlivých
tříd 1. stupně a ZŚS a také společný program tříd 2. stupně – čajovna, herna společenských her,
tančírna, karaoke, projekce pohádky apod.
 V pondělí 13. 1. si naši žáci již po druhé zopakovali „Taneční hodinu tělesné výchovy“,
realizovanou agenturou Dancing Crackers, s.r.o., na níž si žáci zábavnou formou osvojovali
jednoduché taneční sestavy.
 V pátek 17. 1. se žáci 4 tříd 6. až 9. ročníku vypravili do Národní knihovny ČR na Mariánském
náměstí, kde absolvovali vzdělávací program „Sluneční hodiny v Klementinu“.
 V polovině února realizovala přímo ve škole společnost Nestlé Česko, s.r.o. pro žáky 1. i 2. stupně
ZŠ vzdělávací program „Nestlé pro zdraví“. Jednalo se o několik dílčích zábavných besedpřednášek pro různé ročníky, jejichž cílem je motivovat rodiny a především pak žáky základních
škol ke zdravému životnímu stylu, správným stravovacím návykům a podpořit zájem o pohybové
aktivity.
 V pátek 14. 2. prošel naší školou masopustní průvod v podání žáků nepovinného předmětu
Dramatická výchova, jimž pomohli též žáci 2., 4. a 5. ročníku.
 Žáci 6. ročníku měli možnost upevnit si poznatky z dějepisu o starověkém Egyptě formou návštěvy
Náprstkova muzea, kde pro ně byl připraven vzdělávací program „Koloběh života na březích Nilu“.
11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
V době školních prázdnin je provoz školy a školní družiny přerušen, po zkrácenou dobu je omezen též
provoz SPC. Rodičům je náhradou nabízena možnost účasti jejich dětí na letním integračním táboře
pořádaném se školou spolupracujícím Spolkem Rarach. V červenci a srpnu 2020 se uskutečnily
dokonce 3 turnusy letního integračního tábora, byl pořádán i tábor příměstský. V době vedlejších
prázdnin je škola k dispozici případným nájemcům na základě uzavřených smluv o pronájmu.

V. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Charakteristika SPC
Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 (SPC) je školské
poradenské zařízení poskytující poradenské služby dle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.
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SPC nabízí dětem, žákům, zletilým klientům s mentálním postižením, případně souběžným
postižením více vadami, jejich rodinám, školám, školským zařízením, domovům pro osoby se
zdravotním postižením i veřejnosti následující bezplatné služby:
 Komplexní nebo zaměřená speciálně pedagogická a psychologická diagnostika.
 Krizová intervence psychologická a speciálně pedagogická.
 Informační a metodická činnost, poskytování metodické podpory zákonným zástupcům,
pedagogům za účelem využívání vhodných didaktických a speciálně pedagogických přístupů,
podpora při vytváření individuálních vzdělávacích plánů.
 Stanovení podpůrných opatření a zpracování návrhů na vzdělávání žáka dle vzdělávacího
programu odpovídajícího jeho vzdělávacím potřebám.
 Podpora všestranného rozvoje dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření
z důvodu mentálního postižení, popř. souběžného postižení více vadami s využitím programů
na podporu rozvoje percepčních a motorických funkcí, paměti a pozornosti, grafomotoriky,
sociálních a komunikačních kompetencí s případným využitím alternativní a augmentativní
komunikace, nácvik alternativních forem čtení, dílčích strategií učení, využití IT technologie,
relaxačních a aktivizačních technik ve výchovně vzdělávacím procesu.
 Kariérové poradenství při volbě povolání, možnostech ve vztahu ke střednímu stupni
vzdělávání či doporučení dalších aktivizačních služeb.
 Informační zprostředkování sociálně právního poradenství.
Prioritou práce ve SPC je komplexnost, soustavnost a směřování za klientem. Stěžejní činnost SPC se
odvíjí od komplexní diagnostiky. Na základě výsledků vyšetření poskytujeme klientům následnou
individuální či skupinovou péči. Poradenská péče je realizována formou ambulantní (konzultace,
diagnostika, intervence jednorázové, opakované, pravidelné) či terénní (zejména výjezdy do škol,
školských zařízení, rodin, zajištění vzdělávání dle § 42 školského zákona).
Stanovená provozní doba SPC reflektuje dostatečné časové intervaly, kdy mohou přicházet žadatelé
i příjemci poradenských služeb, zahrnuje možnost návštěvy v odpoledních hodinách: Pondělí –
Čtvrtek od 08:00 do 16:30, Pátek od 08:00 do 14:30.
Prostorové a materiální vybavení SPC
Prostorové podmínky centra zůstaly nezměněny. Pracovníci mají k dispozici 3 samostatné účelně
vybavené pracovny (2 pro speciální pedagogy a 1 pro psychologa). Dále má SPC hernu, která je
současně pracovnou administrativní pracovnice a slouží též jako centrální kartotéka klientů. Odborné
pracovny jsou vybaveny odpovídající výpočetní technikou s internetovým připojením a s možností
sdílení dat uvnitř organizace. Díky mobilnímu telefonu mohou pracovníci komunikovat s klienty
v pracovní době i v případě, že vykonávají činnosti v terénu.
SPC je vybaveno standardizovanými i nestandardizovanými diagnostickými nástroji a odborní
pracovníci jsou řádně proškoleni v jejich používání z důvodu zajištění validity závěrů. V případě
použití interních diagnostických materiálů (zpravidla speciálně-pedagogických diagnostických testů)
jsou voleny ty postupy a nástroje, jež mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve
výchovně vzdělávacím procesu žáka.
SPC disponuje funkčním systémem pro evidenci klientů v digitální a analogové podobě. Činnosti
přímé a nepřímé práce pracovníků jsou zadávány do PC programu Evidence klientů od firmy VIRIDIS,
s.r.o., zapisovány do spisu klienta, evidovány v měsíčních výkazech činností jednotlivých pracovníků.
Veškerá dokumentace týkající se poradenské činnosti s klientem je řádně vedena a bezpečně
uchovávána. Spisy klientů jsou uloženy v centrální kartotéce.
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Na vyžádání SPC zapůjčuje odbornou literaturu, didaktické, popř. kompenzační pomůcky.
Personální obsazení SPC
Profesionální tým odborných kvalifikovaných pracovníků SPC tvoří: psycholog (úvazek 1,00), speciální
pedagogové (úvazek 2,00). V důsledku zvýšené administrativní zátěže ve ŠPZ je personální součástí
týmu SPC také administrativní pracovník (úvazek 0,125).
Poradenské činnosti a spolupráce SPC
Poradenské činnosti pracovníků SPC jsou realizovány v rozsahu určeném legislativou. Veškeré aktivity
směřují k vytváření podmínek pro úspěšné naplňování speciálních vzdělávacích potřeb klientů a jsou
uskutečňovány v souladu s etickými pravidly, nejnovějšími poznatky teorie i praxe.
Při řešení a posuzování speciálně vzdělávacích potřeb žáka postupují poradenští pracovníci vždy
komplexně. Pravidelně probíhá spolupráce se školami a zákonnými zástupci žáků, včetně kooperace
s dalšími subjekty podílejícími se na vývoji a vzdělávání klienta (např. další ŠPZ, lékaři a odborníci ve
zdravotnictví, střediska rané péče, organizace poskytující služby osobám s postižením, OSPOD, DD aj.)
Normou je respektování partnerského principu, ochrana osobních údajů a citlivých dat.
Další vzdělávání pracovníků SPC
Pracovníci SPC jsou podporováni v rozvoji své odbornosti a vedeni k doplňování svých odborných
dovedností. Zpracovaný plán DVPP ve školním roce 2019/2020 odpovídal personálním i finančním
možnostem, koncepčnímu zaměření centra. S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR
v 03-05/2020 a následná mimořádná opatření, včetně rušení vzdělávacích akcí, nebylo možno
zúčastnit se všech plánovaných kurzů a seminářů. Součástí dalšího vzdělávání pracovníků bylo rovněž
využití samostudia, sdílení zkušeností, konzultace odborných problémů s kolegy z jiných
poradenských pracovišť.
účastník

Název semináře, kurzu

pořádající instituce

vedoucí SPC
(speciální
pedagog)

Pravidelné porady vedoucích pracovníků
SPC

NÚV Praha 9

Světový kongres SNOEZELEN-ISME Praha
2019

ISNA – SME pro ČR a SR

Spisová a archivní služba pro školy 2019 po
novele archivního zákona a prováděcích
vyhlášek

A-Z dokument

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro
ŠPZ

PPP Hybešova 15, Brno

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti
čtení a psaní, varianta pro školská
poradenská zařízení s rozšířeným rozborem
psychometrických vlastností testu

PPP Hybešova 15, Brno

vedoucí SPC a
2. speciální
pedagog

psycholog

IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve
věku 5 – 10 let

Hogrefe – Testcentrum
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Přehled klientů ve školním roce 2019/2020 podle školského zařazení
KLIENTI – ŠKOLSKÉ
ZAŘAZENÍ

POČET

Běžné třídy MŠ
Přípravné třídy ZŠ
Běžné třídy ZŠ
Běžné třídy SŠ
Běžné třídy konzervatoře
Běžné třídy VOŠ
Speciální MŠ
Přípravné stupně ZŠS
Speciální ZŠ
Speciální SŠ
Speciální konzervatoře
Speciální VOŠ
Školsky nezařazení

3
0
18
3
0
0
2
1
125
32
0
0
4

Celkem klientů

188

Přehled klientů ve školním roce 2019/2020 podle druhu postižení
KLIENTI – DRUH
POSTIŽENÍ
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
Vady řeči
Tělesně postižení
S více vadami
PAS
Jiný zdrav. stav
Ostatní
Celkem klientů

POČET
124
0
0
1
0
28
33
0
2
188
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Přehled činností SPC ve školním roce 2019/2020
ČINNOSTI SPC

POČET VÝKONŮ

Diagnostika komplexní

133

Diagnostika psychologická

133

Diagnostika speciálně pedagogická

176

Speciálně pedagogická intervence

69

Psychologická intervence

2

Jiná individuální péče

45

Poradenské činnosti se zákonnými zástupci

537

Poradenské činnosti s pedagogy

375

Ostatní odborné činnosti
(stáže studentů - hod)

110

Kontroly IVP

81

Kontroly PO bez IVP

90

Vydané zprávy a doporučení pro
vzdělávací/výchovná opatření

373

Doporučení k zařazení do speciální třídy/školy

163

Doporučení funkce asistenta pedagoga

15

Doporučení vzdělávání podle IVP

49

Doporučení pedagogické intervence

7

Doporučení předmětu speciálně pedagogické
péče
Doporučující posouzení k odkladu školní
docházky
Doporučující posouzení k individuálnímu
vzdělávání podle § 41 ŠZ
Odborné podklady pro orgány veřejné moci

5
4
1
4

Činnosti SPC ve školním roce 2019/2020
 Realizovali jsme diagnostickou, poradenskou a intervenční činnost v souladu s platnou
legislativou. V návaznosti na mimořádná opatření vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem
COVID-19 jsme plně akceptovali nařízení hlavního města Prahy a provoz SPC fungoval bez
omezení.
 Pokračovala spolupráce s dalšími SPC, PPP a školskými zařízeními. Zúčastnili jsme se
několika intervizních setkání pražských SPC. Poskytovali jsme pravidelné poradenské a
diagnostické služby dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům kmenové
základní školy
a dalším školským zařízením zejména na území hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji,
výjimečně i v jiných krajích ČR.
 Speciální pedagogové poskytovali pravidelné individuální speciálně pedagogické intervence
žákům integrovaným v běžných ZŠ v souladu s jejich individuálně vzdělávacím plánem.
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Jednalo se zejména o nápravy závažných výukových potíží při osvojování očekávaných
výstupů v souladu s RVP (podpora a rozvoj čtenářských dovedností, zrakového a sluchového
vnímání, grafomotoriky, jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, prostorové
orientace, matematických představ, pozornosti, paměti aj.).
Uskutečňovány byly pravidelné konzultace s vedením škol a školských zařízení ve vztahu
k podpůrným opatřením, metodická podpora pedagogů, zákonných zástupců ve formě
instruktáží k využívání speciálních výukových metod a forem práce, speciálních pomůcek a
didaktických materiálů, dále pomoc zejména při tvorbě edukačních materiálů (např.
komunikační knihy, strukturované pracovní listy, individuální čítanky s využitím metody
globálního čtení, sociálního čtení a počtů, motivační systémy, vizualizované denní režimy,
speciální výukové materiály uzpůsobené žákům se souběžným postižením více vadami
apod.).
Speciální pedagogové SPC realizovali metodickou podporu, resp. přímo participovali
při tvorbě IVP. Ve spolupráci se školami se pak uskutečnila kontrola plnění IVP a PO za využití
různých metod (dotazník pro pedagogy, rozhovory, pozorování a náslech v hodinách,
konzultace se zákonnými zástupci). U žáků zařazených do systému speciálního vzdělávání
byla ověřována správnost tohoto zařazení.
Vedoucí SPC spolu s psycholožkou se zapojily do spolupráce s Národním ústavem pro
vzdělávání na projektu vývoje Posuzovací škály adaptivního chování u dětí ve věku 5-15 let.
Pokračovala pravidelná individuální péče o žákyni vzdělávanou dle § 42 školského zákona.
S ohledem na zdravotní stav dívky byly realizovány speciálním pedagogem SPC pravidelné
poradenské návštěvy a metodické konzultace v rodině, včetně vyhodnocení efektivity
vzdělávacího procesu žákyně.
Odbornou praxi speciálně pedagogickou ve SPC vykonávaly 2 studentky, z PedF UP Olomouc
a PedF UJEP Ústí nad Labem, v celkovém rozsahu 110 hod.
Vedoucí SPC se zúčastňovala pedagogických rad školy, včetně porad širšího vedení školy.

Prezentace SPC
Na webových stránkách školy v sekci SPC jsou přehledně nabízeny poskytované služby, vypsány
kontakty, ke stažení formuláře (Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve ŠPZ, školní
dotazníky, vzor formuláře IVP, hodnocení IVP a PO).

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Charakteristika zařízení
Při škole fungovalo celkem 7 oddělení školní družiny, ve kterých byli začleněni žáci 1. i 2. stupně ZŠ
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a ZŠS. Kapacita školní družiny je 54 žáků. Na počátku roku
bylo k zájmovému vzdělávání přijato 54 žáků, ke dni 30. 6. 2020 byl stav žáků 53. Žáci byli zařazeni
do jednotlivých oddělení s přihlédnutím k věku a stupni speciálních vzdělávacích potřeb. V 5
odděleních ŠD byla žákům poskytována též podpora asistenta pedagoga.
Ředitelkou školy byla stanovena úplata za poskytování zájmového vzdělání v ŠD, a to 200 Kč měsíčně.
ŠD měla pro svou činnost k dispozici 2 vlastní herny a 5 učeben, které v dopoledních hodinách sloužily
pro výuku jako 4 kmenové učebny a hudebna.
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Zájmové vzdělávání se uskutečňovalo v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny,
zahrnovalo činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační a přípravu na vyučování. Do odpočinkových
byly zařazovány poslechové činnosti, četba, samostatná práce s dětskou literaturou, klidové hry. Mezi
pravidelné činnosti zájmové a rekreační patřily pohybové hry, vycházky, sportovní aktivity, návštěvy
dětského hřiště, výtvarné činnosti, rukodělné aktivity, hudební činnosti a jiné. Příprava na vyučování
představovala nejen vypracovávání domácích úkolů, ale také didaktické hry k procvičení a
prohloubení učiva, samostatné čtení, tematické vycházky, návštěvy knihovny. Pozornost byla také
věnována dopravní výchově, zdravému životnímu stylu, prevenci rizikového chování a ochraně
přírody. Rodiče byli informováni o činnosti ŠD prostřednictvím zveřejněných týdenních plánů
mimořádných aktivit.
V rámci družiny opět pracovala 2 oddělení fotografického kroužku, do něhož docházejí i žáci
nepřihlášení k pravidelné docházce do ŠD.
Všechny akce ŠD a týdenní plány mimořádných aktivit byly zveřejňovány na webových stránkách školy
a ŠD.
Personální podmínky
- vedoucí vychovatelka (úvazek 1,00)
- 1 vychovatelka s úvazkem 1,00
- 5 vychovatelek s úvazkem 0,5
Další vzdělávání pedagogů školní družiny:

účastník

Název semináře, kurzu

vych. 2. oddělení

Čtenářská burza nápadů, Brno
Motivační odborná konference pro pedagogy
Ochranářská kampaň EAZA
Zážitkové poznávání přírody a jeho využití
v zájmovém vzdělávání

vych. 4. oddělení

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování
lidí s autismem

vych. 5. oddělení

Cílená muzikoterapie
Webinář „Praktický návod v Microsoft
Teams- jak na home office

vych. 6. oddělení

Webinář „ Typické chování žáků s PAS“
Webinář „ Vzdělávání žáků se spec.
potřebami“
Webinář „ Podpora žáků se spec. potřebami“

pořádající instituce
Nová škola, o.p.s.
ZOO Plzeň
VISK
NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú.
JABOK
ARTEX – Informační systémy
NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú.
NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú.
NAUTIS, Národní ústav pro
autismus, z.ú.
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Akce ŠD ve školním roce 2019/2020
Vychovatelé ve školní družině se věnují pravidelně rozvoji dětského čtenářství v rámci projektů:
 Záložka spojuje školy, 10. ročník česko-slovenského projektu. Pokračujeme ve spolupráci s
naším partnerem: Spojená škola internátní Prievidza na Slovensku. Vyměnili jsme si vzájemně
60 záložek na téma: List za listem - baví mě číst.


Celé Česko čte dětem - pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich
emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. ŠD je již několik
let do projektu zapojena a s dětmi pravidelně čte.

Děti ze školní družiny se pravidelně věnují projektům rozvíjející znalosti o přírodě a důležitosti o
vhodné pomoci fauně i flóře kolem nás.
 Projekt 72 hodin – jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Naši žáci
pomohli sběrem kaštanů, šípků a jeřabin zvěři, která v zimě potřebuje přikrmovat. Naše
pomoc pokračovala celé zimní období a pravidelně doplňovala krmítka pro ptáky.
Další aktivity:
 Kolotoče bez bariér, Praha – Břevnov, žáci strávili příjemné odpoledne, které bylo vyhrazené
pro děti a mládež z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů, ale i pro děti
s různým handicapem v péči rodičů. K dispozici byly různé atrakce a byly připraveny
posvícenské koláčky, nápoje a malé dárky.


Vánoční bowlingový turnaj pro rodiče a děti, letos to byl již 13. ročník. Setkal se opět s velmi
kladným hodnocením od rodičů dětí.



Bowlingový velikonoční turnaj pro rodiče a děti – 13. ročník. Na tento turnaj se účastníci již
velmi dlouho těšili.



Tvořivé vánoční odpoledne s rodiči – vyráběli jsme ozdoby a vánoční kytici, potiskli textilní
sáčky na dárky atd. Práce s dětmi pomohla prožít nejen rodičům velmi příjemné předvánoční
odpoledne.



Vánoční hrátky I. a II. (soutěž v tělocvičně). Pro děti ve školní družině jsme v předvánočním
čase připravili soutěž v pohybových dovednostech. Vedle procvičení motoriky děti získaly i
znalosti o blížícím se vánočním svátku. Do soutěže se zapojily jako vždy s velikým zájmem a
nasazením. Vychovatelé z každého oddělení připravili vánoční odměny za výkony dětí.



Muzikoterapie. Cílem muzikoterapie u dětí s různým stupněm nebo kombinacemi postižení
bylo zajistit relaxační prostředí, zmírnit míru únavy a nastavit vyšší stupeň relaxace. Dále
rozvinout schopnost verbální i neverbální komunikace, schopnost naslouchání,
sebeuvědomění, seberealizace, podpořit rozvoj sluchových a motorických dovedností,
paměti, kreativity a navodit přátelskou atmosféru zahrnující spolupráci dětí ve skupině, vč.
respektu k sobě i ostatním. Muzikoterapie se konala za podpory asistenta pedagoga a byla
vždy přizpůsobena celkovému složení skupiny a hlavně aktuálnímu psychickému rozpoložení
dětí a jejich fyzickým možnostem. Podle nadšení, prožívání a zpětné vazby dětí, dalších
přítomných nebo asistujících pedagogů hodnotíme muzikoterapii jako velmi přínosnou a
nedílnou součást života rozvíjející jednotlivé složky osobnosti.



Koncert pro radost I. a II. Cílem koncertu bylo „společné naladění se na stejnou notu“ a
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aktivní spolupráce dětí napříč různými odděleními. Za doprovodu dvou pedagogů (kytara,
klavír, housle, zpěv) si děti s radostí zazpívaly řadu oblíbených lidových i moderních písní,
aktivně se zapojily do řešení hudebních hádanek a blíže se seznámily s hudebními nástroji s kytarou, klavírem a houslemi.


Divadelní představení „Louskáček – vánoční příběh“ v Národním divadle, Národní 2, Praha 1.
V letošním roce po delší době opět SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ dostal zdarma
vstupenky od Národního divadla. Představení je určeno pro osoby s hendikepem. Spolek vždy
pamatuje se vstupenkami i na děti a jejich rodiče z naší školy. Návštěva Národního divadla
byla pro všechny sváteční událost a pohádkové představení baletu s nádhernými výkony a
krásnou hudbou nás obohatilo o nevšední zážitek.



Past na Hurvínka, Divadlo S + H, Praha 6. V příběhu s detektivní zápletkou, který je určený i
pro ty nejmenší diváky, se Hurvínek vydává pátrat po své koloběžce. Divadlo S+H má
dlouholetou tradici. Ocenili jsme vstupenky do 1. a 2. řady.

Bohužel další aktivity ve školní družině byly zrušeny s ohledem na uzavření škol a školských zařízení
od 11. 3. 2020 a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena v žádné ze součástí organizace inspekční ani
kontrolní akce ČŠI.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena v žádné ze součástí organizace inspekce ani
kontrola některé jiného nadřízeného orgánu.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
Škola hospodařila s rozpočtem ve výši 34.856.400,-(Rozpočet na rok 2019 byl čerpán na 99 %)

Kč v následujícím složení:

prostředky státního rozpočtu (MŠMT)
28.228.435,20
z toho: UZ 33353 – běžný rozpočet
27.989.673,UZ 33076 – vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
198.100,(čerpáno 198.000,-Kč 100,- Kč bylo vráceno z důvodů snížení odvodů ve 2 .pololetí 2019)
EU – Školní obědy pro žáky ZŠ a MŠ
40.762,20
(čerpáno 2.391,-Kč částka 38.371,20 Kč byla vrácena)
příspěvek zřizovatele (HMP) - UZ 91:
z toho: dotace na provozní náklady
účelově vázaná dotace na posílení MP + odvody
dotace na akci 35. výročí školy

6.161.100,2.473.000,3.664.300,23.800,-
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Grant v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání UZ 115
Šablony pro MŠ a ZŠ – z roku 2018
Šablony – Na Lužinách to zvládneme – rok 2019
(vyčerpáno 96.820,-Kč, zbytek převeden do roku 2020)

10.000,124.167,16
497.532,-

Investiční dotace z roku 2018 ve výši 2.331.735,21 Kč byla vyčerpána částka 2.036.492,34 Kč.
Zůstatek ve výši 295.242,87 Kč byl převeden do roku 2020.
Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:
- úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a fotokroužek

108.420,-

- účelově vázané sponzorské finanční dary :
turistický kurz žáků – Zajíček na koni
1.třída – dar rodiče
školní družina – dar rodiče
příspěvek na obědy pro žáky – Women for women

6.050,5.000,10.000,2.456,-

- dobrovolné vstupné – Akademie
- benefiční akce pro školu – obec Baráčníků
- dobročinný večer – Baráčníci
- úroky z účtu školy

3.530,7.166,5.378,1.188,-

Doplňková činnost:
- příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy)

29.600,-

- výdaje z DČ
spotřeba energie
OON
poplatky z účtu

16.667,50
6.600,10 000,67,50

- Hospodářský výsledek k 31.12.2019

12.932,50

VIII. Další informace
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období
1. 1. – 31. 12. 2019
a) Počet podaných žádostí o informace:

0

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ad. b):

0

d) Přehled rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:

0

Přehled všech výdajů vynaložených na soudní řízení v souvislosti s tímto zákonem: 0
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e) Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

f) Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a:

0

g) Veškeré případné písemné dotazy včetně kopií vyřízení jsou k dispozici v archivu školy

IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na
území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání
z důvodu uzavření škol.
Mimořádným opatřením vlády ČR byly všechny školy od 11. 3. 2020 uzavřeny z důvodu pandemie
koronaviru. Očekávali jsme uzavření po dobu 2 až 3 týdnů, ale realita byla jiná. Naše škola byla znovu
otevřena, a to jen částečně pro dobrovolnou účast žáků 1. stupně ZŠ a žáků ZŠS, až 8. 6. 2020. Žákům
2. stupně ZŠ byly umožněny pouze 2 dny v týdnu konzultace.
Distanční výuka byla po dobu prvních 3 týdnů realizována zveřejňováním zadání pro domácí práci na
webových stránkách školy, v kombinaci s emailovou komunikací se žáky nebo rodiči. Jednotliví
pedagogové také využívali systémy Skype nebo Jitsi Meet pro online spojení se žáky nebo rodiči – žáci
s těžším postižením potřebují podporu druhé osoby. Následně zajistila ředitelka školy registraci
organizace v systému MS Office 365. Nadále byla stanovena jednotná komunikační platforma pro
žáky ZŠ, a to aplikace Teams. Pro žáky ZŠS probíhalo, kromě využívání online synchronní komunikace,
zadávání úkolů prostřednictvím www.skolavpyzamu.cz.
Výuka probíhala též asynchronně
prostřednictvím zadávání výukových videí na YouTube kanálu školy, zejména v naukových
předmětech u žáků ZŠ. Pro ověřování výsledků vzdělávání žáků byl využit portál www.itester.cz.
Žákům bez ICT vybavení byly zapůjčeny školní tablety. Také jsme v žákům zprostředkovali zapůjčení
modemů pro příjem internetu, které zajistil MHMP. Souběžně fungovala možnost vyzvednutí a
odevzdání úloh v listinné podobě ve vrátnici školy.
V aplikace Teams proběhlo též online jednání 2 pedagogických rad, jednání školské rady i třídní
schůzky s rodiči. Všichni pedagogové se ve výsledku s novým systémem zdárně vyrovnali. Rodiče
v naprosté většině případů dokonale spolupracovali.

V Praze dne 15.10.2020

PaedDr. Věra Kozohorská
ředitelka školy

Vypracovala: PaedDr. Věra Kozohorská - ředitelka školy
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Na vypracování se dále podíleli:
Mgr. Petra Jarošová – výroční zpráva o činnosti SPC
Eva Frančeová – výroční zpráva o činnosti ŠD
PaedDr. Iva Novotná - zástupce ředitele - přehled DVPP
Mgr. Jana Marková – výchovná poradkyně
Mgr. Dana Lukešová – školní metodik prevence
Mgr. Simona Janíčková – koordinátor EVVO
Eva Bernatová – vedoucí asistentů pedagoga

Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů
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4.1

Učební plán

DOMINO ZŠ

Učební plán pro 1. stupeň
1.

2.

Ročník
3.

7

7

7

Řečová výchova

0+1

-

-

-

-

0+1

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4

20+3

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

-

1

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

2

1

3

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2+1

2+1

2+1

2

2

10+3

Pracovní vyučování

1+1

1+1

1+1

1+2

1+2

5+7

Celková časová dotace

21

21

24

26

26

118

Z toho disponibilní časová dotace

3

3

3

4

3

16

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Vyučovací předmět
Český jazyk

4+1 (ILP) 4+1 (ILP)

Celkem
4.

5.

6+1 (ILP) 6+1 (ILP)

33+2

12

Jazak a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor

12

Vzdělávací oblast
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Učební plán

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

DOMINO ZŠ
Učební plán pro 1. stupeň - náhrada vzdělávacího oboru Cizí jazyk
Ročník
Vzdělávací obor
Vyučovací předmět
1.
2.
3.
4.
5.
Český jazyk a
literatura
7
7
7
6+1 (ILP) 6+1 (ILP)
Český jazyk
Český jazyk a
literatura
0+1
Řečová výchova
nahrazeno obsahem jiných
Cizí jazyk
vzdělávacích oborů
Anglický jazyk

Matematika a její aplikace

Matematika

4

Informační a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

Prvouka

2

2

Přírodověda

-

Vlastivěda
Hudební výchova

33+2
0+1
0 (9)
20+3 +1

0+1

1

1+1

2

-

-

6

-

-

2

1

3

-

-

-

1

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1+1

2

2

7+1

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

10+3+2

Pracovní vyučování

1+1

1+1

1+1+2

1+2+1

1+2+1

5+7 + 4

Celková časová dotace

21

21

24

26

26

118

Z toho disponibilní časová dotace

3

3

3

4

3

16

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

12

4+1

Člověk a jeho svět

4+1 (ILP) 4+1 (ILP) 4+1(ILP)

Celkem

12+1

4.1
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DOMINO-ZŠ

Učební plán pro 2. stupeň

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Cizí jazyk
Další cizí jazyk

Jazyk a jazyková
komunikace

Ročník

Celkem

6.

7.

8.

9.

4+1

4+1

4

3+1

15+3

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

-

2

2

2

6

Matematika

4+1

4+1

4

3+1

15+3

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

0+1

0+1

0+1

1+3

Dějepis

Dějepis

2

2

1

1

6

Výchova k občanství

Občanská výchova

1

1

1

2

5

Fyzika

Fyzika

1

1

1

2

5

Chemie

Chemie

-

-

1

1

2

Přírodopis

Přírodopis

1

2

2

2

7

Zeměpis

Zeměpis

2

1

2

2

7

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

1

2

2

6

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

Integrace do předmětů: Ov, Pv, Tv, P, Ch, Inf, Z
Tělesná výchova

21
10

Člověk a příroda

0

10

Člověk a společnost

11

Matematika a její aplikace

3

3

2

2

0+2

1+1

1+2

1+2

3+7

Volitelné předměty: Rýsování / Pracovní techniky

0

0

0+1

0+1

0+2

Celková časová dotace

29

30

31

32

122

Z toho disponibilní časová dotace

4

4

4

6

18

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

10
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DOMINO-ZŠ

Učební plán pro 2. stupeň - náhrada vzdělávacího oboru Další cizí jazyk

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Cizí jazyk

Anglický jazyk

Další cizí jazyk

Německý jazyk

6.

4+1(ILP) 4+1(ILP)
3
-

Matematika a její aplikace

Matematika

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

Dějepis

Dějepis

Výchova k občanství

Umění a kultura
Člověk a zdraví

9.

4

3+1

15+3

3

3

12

Náhrada obsahem vzdělávacího
oboru Člověk a svět práce

3+1

15+3

0+1

0+1

0+1

1+3

2

2

1

1

6

Občanská výchova

1

1

1

2

5

Fyzika

Fyzika

1

1

1

2

5

Chemie

Chemie

-

-

1

1

2

Přírodopis

Přírodopis

1

2

2

2

7

Zeměpis

Zeměpis

2

1

2

2

7

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

1

2

1

6

Tělesná výchova

Integrace do předmětů: Ov, Pv, Tv, P, Ch, Inf, Z
Tělesná výchova

3

3

0+2

Volitelné předměty: Rýsování / Pracovní techniky

11

4

Výchova ke zdraví

4+1(ILP) 4+1(ILP)

0 (6)

21

Člověk a příroda

3

Celkem

8.

10

Člověk a společnost

7.

0

10

Jazyk a jazyková
komunikace

Ročník

1+1+2

2
1+2+2

2
1+2+2

(ILP)

(ILP)

0

0

0+1

0+1

0+2

Celková časová dotace

29

30

31

32

122

Z toho disponibilní časová dotace

4

4

4

6

18

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

10
3+7+6
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DOMINO - ZŠ
Volitelné předměty:
Název předmětu

ročník

časová dotace

Rýsování

8. - 9.

Pracovní techniky

8. - 9.

1
1 h - 2 týdenní
cyklus

Poznámka : 2týdenní cykly v závilosti na možnostech rozvrhu

Nepovinné předměty:
Název předmětu

ročník

časová dotace

Poznámka:

Zdravotní tělesná výchova

1.- 9.

2

doporučení lékaře

Základy dramatické výchovy
Základy hry na zobcovou
flétnu

1.- 9.

1

1.- 9.

Keramika

1.-9.

1 až 2
1 h - 2 týdenní
cyklus

Základy německého jazyka

7.- 9.

Základy kuchařských prací

6.- 9.

Sportovní hry

3.- 5.

2
1 h - 2 týdenní
cyklus
1 h - 2 týdenní
cyklus
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Učební plán pro 2. stupeň ZŠ - DOMINO I. - podle RVP ZV-LMP (verze 3)

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika a její
aplikace
Informační a komunikační
technologie (ICT)
Dějepis

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce

Volitelné předměty: Rýsování, Výtvarné techniky
Celková časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace

Ročník
6.
5+1
1+1

Matematika
Informatika

Český jazyk
Anglický jazyk

7.

Celkem

5
1+1

8.
5
1

9.
4+1
1+1

5

5

5

5

20

1

1

1+1

1

4+1

19+2
4+3

1
1
1
1
Dějepis
4
1
1
1
1
Občanská výchova
4
Občanské
1
1
2
praktikum
1
1
1
Fyzika
3
1
Chemie
1
1
2
1+1
1
Přírodopis
5+1
1
1
1
1
Zeměpis
4
1
1
1
1
Hudební výchova
4
1
1
1
1
Výtvarná výchova
4
Integrace: Op,Ov, Pv, Tv, P - časová dotace 2 hodiny: Občanské praktikum
3
3
3
3
Tělesná výchova
12
4+1
5+1
5+1
6
Pracovní vyučování
20+3
0
0
0+1
0+1
0+2

10

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Vyučovací předmět

13+1

Vzdělávací obor

8

Vzdělávací oblast

29
3

30
2

31
4

32
3

122
12
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DOMINO ZŠS I

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor

Vyučovací
předmět

Ročník
Celkem
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Čtení

2+1

2+1

3

3

3

3

16+2

Psaní

Psaní

1+1

1+1

2

2

2

2

10+2

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

12

Komunikační
dovednosti

-

-

-

0+1

0+1

0+1

0+3

Matematika

Počty

2

2

2

2+1

2+1

2+1

12+3

Informační a
komunikační
technologie (ICT)

Informatika

-

-

-

-

1

1

2

Prvouka

2

2

3

3

3

3

16

Hudební výchova

Hudební výchova

2

2

2

2

2

2

12

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

6

Tělesná výchova

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

3

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

3

3

3

3

3

3

18

Volitelné předměty

rozšířená
Pracovní výchova
Keramika

-

-

-

1

1

1

3

Celková časová dotace

20

20

21

24

25

25

135

Z toho disponibilní časová dotace

2

2

0

2

2

2

10

Řečová výchova
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce

18

21

Jazyk a jazyková
komunikace

18

Čtení

38+7

Učební plán pro 1. stupeň
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3.2 Učební plán pro 2. stupeň

DOMINO ZŠS I

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Čtení

Ročník

Celkem

8.

9.

10.

Čtení

3

3

3

3

12

Psaní

Psaní

2

2

2

1+1

7+1

1

1

1

1

4

Řečová výchova

Řečová výchova
Komunikační
dovednosti

0+1

0+1

0+1

0+1

0+4

3

3

3

3

12

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8
12

Matematika a její
aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a společnost

Matematika a její
Matematika
aplikace
Informační a komunikační
Informatika
technologie (ICT)
Člověk a společnost
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Člověk a příroda

Člověk a příroda

3

3

3

3

Hudební výchova

Hudební výchova

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

1

4

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

8+4

Jazyk a jazyková komunikace

23+5

7.

Integrace: Pv, Tv, ČaP,ČaS - časová dotace 2 hodiny 9., 10. ročník do Tv

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

3+1

3+1

4

4

4

4

5

5

18

1

1

1

1

4

Celková časová dotace

28

28

29

29

114

Z toho disponibilní časová dotace

3

3

2

3

11

Volitelné předměty

rozšířené Prac. vyuč.
Keramika

22

Člověk a svět práce

14+2
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Učební plán pro 1. stupeň – DOMINO IV. (RVP ZŠS – Díl II)
Ročník
Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Celkem
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rozumová výchova

Rozumová výchova

3

3

3

3

3

3

18

Řečová výchova

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

12

Smyslová výchova

4

4

4

4

4

4

30

Vzdělávací oblast

Člověk a komunikace

Smyslová výchova

24

Hudební výchova

Hudební a pohybová
výchova

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

12+6

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

6

Umění a kultura

18+6

Člověk a jeho svět

Integrace: Hudební a pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova

Pohybová výchova

časová dotace 2 hodiny v 1. – 6. ročníku

Člověk a zdraví
Zdravotní tělesná
výchova

Zdravotní tělesná
výchova

5

5

5

5

5

5

30

Pracovní výchova

Pracovní výchova

2

2

2

2

2+1

2+1

12+2

Celková časová dotace

20

20

20

20

21

21

122

Z toho disponibilní časová dotace

1

1

1

1

2

2

8

Člověk a svět práce
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Učební plán pro 2. stupeň

DOMINO IV. (RVP ZŠS – Díl II)
Ročník

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Celkem
7.

8.

9.

10.

Rozumová výchova

Rozumová výchova

3

3

3

3

12

Řečová výchova

Řečová výchova

2

2

2

2

8

Smyslová výchova

Smyslová výchova

4

4

4

4

Hudební výchova

Hudební a pohybová výchova

2+1

2+1

2+1

2+1

8+4

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

1

4

20

Vzdělávací oblast

Člověk a komunikace

16
12+4

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Pohybová výchova

Integrace: Hudební a pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova
časová dotace 2 hodiny v 7.-10. ročníku

Člověk a zdraví
Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova

5

5

5

5

20

2+2

2+2

2+2

2+2

8+8

Celková časová dotace

22

22

22

22

88

Z toho disponibilní časová dotace

3

3

3

3

12

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Pracovní výchova
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Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2019/2020, č j. ZSLuz 807/2020, byla předložena ve
stanoveném termínu školské radě a následně byla školskou radou schválena, na jednání konaném dne
21. 10. 2020.

Členové Školské rady:

Monika Lebdušková – předseda ŠR

______________________________

Monika Skružná

______________________________

Mgr. Nataša Šturmová

_________neaktivní člen__________

Ing. Zdeněk Kovářík

______________________________

Oldřich Kouřimský

______________________________

Mgr. Tamara Kováříková

______________________________

