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1. Základní údaje o škole 

__________________________________________________ 

 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 

Adresa školy Poštovní 1663/3, 594 01 Velké Meziříčí 

Identifikátor zařízení 600 025 951 

IČO 70831432 

DIČ CZ70831432 

Právní forma Příspěvková organizace 

Vedení školy 

Ředitel:       Mgr. Josef Prokop 

Zástupce ředitele:  Mgr. Michal Koudelík 

Výchovný poradce:  Mgr. Dagmar Jánová 

Kontakt 

Telefon: 566 522 828 

Mobil: 605 086 068 

E-mail: info@zsspecialnivm.cz 

Web: www.zsspecialnivm.cz 

Dat. schránka: 5jzt4c5 

 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele Kraj Vysočina 

Adresa zřizovatele Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Kontakt 

Telefon:  564 602 111, 564 602 100 

Fax:  564 602 420 

E-mail:  posta@kr-vysocina.cz 

Web:  www.kr-vysocina.cz  

mailto:info@zsspecialnivm.cz
mailto:posta@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/
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1.3 Součásti školy IZO 

Základní škola 102 943 427 

Střední škola 150 028 393 

Školní družina 110 005 155 

 

 

1.4   Charakteristika školy, charakteristika žáků 

Speciální škola byla ve Velkém Meziříčí zřízena výnosem Zemské školní rady číslo 

72610/46-II/2 dne 23. srpna 1946. Pod názvem Pomocná škola byla zahájena výuka ve školním 

roce 1946/1947. Současný název zařízení je  Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí. 

Škola byla od roku 1993 umístěna v adaptované budově na Čechově ulici. Jelikož prostorové 

podmínky nevyhovovaly počtu vzdělávaných žáků, byla škola přemístěna do nově 

zrekonstruovaných prostor na ulici Poštovní 1663/3. Výuka zde byla zahájena 1. listopadu 

2008.  

Do sítě škol byla tehdy Zvláštní škola ve Velkém Meziříčí zařazena Rozhodnutím 

MŠMT ze dne 24. 5. 1996 s účinností od 1. září 1996. Zřizovatelem  školy je  od 1. října 2001 

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě. 

      

      

Stav k 30. červnu 2022 

Třída  Ročník Žáci  Vzdělávací program Třídní učitel Další pracovník 

I. 1., 2., 3., 4., 9. 9 žáků ŠVP Harmonie Mgr. Jaroslava Marková 

Kateřina Žejšková 

asistentka pedagoga 

Dagmar Tvarůžková, DiS. 

asistentka pedagoga 

II.  5., 6., 7., 8. 9 žáků ŠVP Harmonie Mgr. Dana Prokopová 
Jitka Engelhartová 

asistentka pedagoga 

III. 1., 5., 7., 9. 5 žáků 
ŠVP Mozaika  

1. díl 
Mgr. Dagmar Jánová 

Bc. Lucie Žáková 

asistentka pedagoga 

Hana Kučerová 

asistentka pedagoga 

IV. 2., 3., 6. 6 žáků 
ŠVP Mozaika  

2. díl 
Mgr. Jitka Petrlová 

Renáta Kostečková 

asistentka pedagoga 

Kateřina Chytková, DiS 

asistentka pedagoga 

V. 7., 8., 9., 10. 5 žáků 
ŠVP Mozaika  

2. díl 
Ing. Karla Veberová 

Ladislava Stupková 

asistentka pedagoga 

Dana Lišková 

asistentka pedagoga 
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Počet žáků k 30. červnu 2022 

 Počet žáků 

Základní škola 
18 

dívky       6 chlapci   12 

Základní škola speciální 
16 

dívky       8 chlapci    8 

CELKEM 
34 

dívky     14 chlapci  20 

 

Nabízíme vzdělávání žákům a studentům s různým stupněm mentálního postižení – od 

lehkého stupně až po těžké a kombinované. Žáci u nás plní povinnou školní docházku a 

poskytujeme jim i možnost středního stupně vzdělávání v Praktické škole jednoleté.  

U některých dětí se spolu s mentálním handicapem objevují i jiné druhy postižení.  

Dochází k nám žáci s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou autistického 

spektra či žáci zdravotně oslabení. Uvedená skupina žáků pochází z různého sociokulturního 

prostředí. Někteří žáci jsou místní, jiní dojíždějí z blízkého i vzdálenějšího okolí (např. 

z Třebíče). 

Počet žáků se oproti loňskému roku snížil o jednoho žáka. V průběhu školního roku tři 

žáci přestoupili na naši školu a šest žáků odešlo na jinou základní školu. 

 

1.5   Materiálně technické zajištění školy 

Škola nabízí velmi dobré podmínky pro vzdělávání všech žáků bez rozdílu postižení. 

Díky velikosti jednotlivých kmenových tříd je v každé z nich zřízen odpovídající relaxační 

prostor pro odpočinek žáků. Odborné pracovny na pracovišti ve Velkém Meziříčí splňují a 

v některých oblastech i převyšují daný standard. Počítačová učebna byla v rámci dotací Kraje 

Vysočina na Standard ICT vybavení organizací zřizovaných krajem dovybavena klimatizačním 

zařízením. V rámci těchto dotací byla pořízena i první interaktivní tabule. Další interaktivní 

tabule byla pořízena z financí získaných v projektu EU OPVK. V rámci tohoto projektu byla 

vybudovaná i relaxační místnost snoezelen. Třetí interaktivní tabuli jsme pořídili z vlastních 

zdrojů. Školní dílna i cvičná kuchyň mají také své samostatné odborně zařízené učebny. Školní 

dílna byla dovybavena moderním vybavením v rámci projektu EU OPVK Rozvoj praktického 

vzdělávání. Pro pracovní vyučování je dále k dispozici školní pozemek umístěný nedaleko 

školy. V tělesné výchově využíváme pronájem tělocvičny Základní školy Velké Meziříčí, 

Sokolovská 470/13 a nedaleké hřiště u hasičské zbrojnice. Samostatné místnosti má i sborovna 
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pedagogů a školní knihovna, která je zároveň zázemím pro výchovného poradce. Veškerý 

provoz splňuje všechny náročné hygienické normy. Do školy je zajištěn zcela bezbariérový 

přístup – zvedací plošina na schodišti a přístupová rampa u druhého vchodu.  

Stejně jako v předešlých letech jsme i v tomto školním roce navázali na předchozí velmi 

dobrou vzájemnou spolupráci a vstřícnost majitele objektu Města Velké Meziříčí, zřizovatele 

školy Kraje Vysočina s vedením naší školy a mohli tak v kvalitních podmínkách provádět tak 

náročnou práci jakou je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Během školního roku proběhla výměna všech vodovodních baterií, kterou financovalo Město 

Velké Meziříčí. V rámci běžné prázdninové údržby školy došlo k čištění a impregnaci podlah.  

 

1.6   Školská rada 

Již sedmnáctým rokem pracovala při škole školská rada. Od června roku 2021 pracovala 

ve složení: z řad zákonných zástupců žáků paní Jana Fašinová, z řad pedagogických pracovníků 

Mgr. Michal Koudelík a za zřizovatele školy Ing. Pavel Janoušek. 

 Členové školské rady se sešli k projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní 

rok 2020/2021. Na dalším zasedání byli členové školské rady seznámeni se ŠVP školní družiny 

a s vnitřním řádem školní družiny. Oba dokumenty školská rada projednala a schválila. 

Posledním bodem zasedání bylo projednání dodatku k ŠVP Mozaika pro ZŠ speciální, který 

byl vytvořen v rámci projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních 

programů žáků se SVP pro ČR. 

 

1.7 Koronavirová pandemie, hygienická opatření  

 Na začátku školního roku proběhlo ve škole preventivní screeningové testování žáků 

s frekvencí 3 krát po sobě. První testování proběhlo 1. září 2021 a další testování následovalo 

6. září a 9. září 2021. Žáci se testovali neinvazivními antogenními testy pro samoodběr. 

Testování nepodstoupili žáci, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování 

nebo po prodělaném onemocnění covid-19, a také žáci, kteří doložili negativní výsledek testu 

provedeného v odběrovém místě. 

 Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. listopadu mimořádné 

opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy na celém území ČR proběhlo ve dnech 22. a 29. 

listopadu testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách. 

 Od 3. do 16. ledna 2022 se testovalo dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. 

ledna pak probíhalo testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týkalo všech žáků. 

Poslední testování žáků proběhlo 9. února 2022 a do konce školního roku již nebylo vyhlášeno 
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žádné mimořádné opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. 

 

 

2.   Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 

__________________________________________________ 

 
2.1   Obory vzdělání 

 

Obory vzdělání poskytující základní vzdělání 

79-01-B/01 
Základní škola 

speciální 

Žák získá základy vzdělání 

(rámcový vzdělávací program) 

79-01-C/01 Základní škola 
Žák získá základní vzdělání 

(rámcový vzdělávací program) 

 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání (ve šk. roce 2020/2021 nybyl obor otevřen) 

78-62-C/01 
Praktická škola jednoletá 

(rámcový vzdělávací program) 

 

2.2 Vzdělávací programy 
 

Základní škola speciální: 

Mozaika - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP 

ZŠS – 1. a 2. díl), schváleno ředitelstvím Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí 

dne 27. 8. 2020, pod č.j. ZŠspecVM/596/2020, s platností od 1. 9. 2020 

Základní škola: 

Harmonie - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle 

upraveného RVP ZV), schváleno ředitelstvím Základní školy a Praktické školy Velké 

Meziříčí dne 27. 8. 2020, pod č.j. ZŠspecVM/597/2020, s platností od 1. 9. 2020  
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Praktická škola jednoletá: 

Spektrum – školní vzdělávací  program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 

(zpracovaný podle RVP PRŠ 1), schváleno ředitelstvím školy Základní škola a Praktická 

škola Velké Meziříčí dne 29. 8. 2012, pod č.j. ZŠspecVM/311/2012, s platností od 1. 9. 

2012 (ve šk. roce 2021/2022 nebyl obor otevřen) 

 

Ve školním roce 2021/2022 se vzdělávali všichni žáci 1. - 9. ročníku základní školy 

podle ŠVP Harmonie (zpracovaného podle upraveného RVP ZV). 

V 1. až 10. ročníku základní školy speciální probíhala výuka podle Mozaiky – školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (zpracovaného podle RVP ZŠS).  

Pro malý počet zájemců nebyly v tomto školním roce aktivní žádné nepovinné 

předměty. 

Od 1. 9. 2021 byla zahájena činnost školní družiny podle nového ŠVP pro školní 

družinu.



  9 

3.   Přehled  pracovníků  školy 

________________________________________________________________________________ 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení Funkce Vzdělání Délka praxe 

Mgr. Josef Prokop ředitel školy VŠ – speciální pedagogika 35 

Mgr. Michal Koudelík zástupce ředitele školy VŠ – speciální pedagogika 29 

Mgr. Dagmar Jánová třídní učitelka VŠ – speciální pedagogika 36 

Mgr. Dana Prokopová třídní učitelka VŠ – speciální pedagogika 35 

Mgr. Marcela Hammerová třídní učitelka (do 11. 1. 2022) VŠ – speciální pedagogika 34 

Mgr. Jitka Petrlová třídní učitelka VŠ – speciální pedagogika 29 

Ing. Karla Veberová třídní učitelka VŠ – zem. + speciální pedagogika 32 

Mgr. Jaroslava Marková učitelka/třídní učitelka VŠ – speciální pedagogika 26 

Bc. Lucie Žáková asistentka pedagoga, učitelka VŠ – speciální pedagogika 16 

Kateřina Chytková, DiS. asistentka pedagoga VOŠ 21 

Dagmar Tvarůžková, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka VOŠ 13 
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Dana Lišková asistentka pedagoga SPŠ 24 

Ladislava Stupková asistenka pedagoga SPŠ 19 

Hana Kučerová asistentka pedagoga SŠ 19 

Jitka Engelhartová asistentka pedagoga SŠ 17 

Kateřina Žejšková asistentka pedagoga SŠ 14 

Renáta Kostečková asistentka pedagoga (od 1.4.2022) SŠ 7 

Miluše Novotná vychovatelka SPŠ 26 

Dagmar Bártová asistentka pedagoga SEŠ 4 

           

Nepedagogičtí pracovníci 

Jméno a příjmení Funkce Vzdělání Délka praxe 

Věra Chmelařová ekonomka SEŠ 36 

Dana Pařízková uklízečka (od 1.4.2022) SOU 33 

Renáta Kostečková uklízečka (do 31.3.2022) SŠ 11 
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4.   Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení 

_________________________________________________ 
 

4.1   Zápis k povinné školní docházce, nově zařazení žáci 

Zápis do prvního ročníku povinné školní docházky na školní rok 2022/2023 proběhl v 

pátek 22. dubna 2022 v budově školy na ulici Poštovní 1663/3 v době od 9 do 12 hodin. 

K zápisu se dostavili zákonní zástupci jedné budoucí prvňačky. Dívka byla přijata ke 

vzdělávání v oboru Základní škola. V průběhu školního roku do naší školy přestoupili 3 žáci 

do oboru vzdělávání Základní škola. Během školního roku přestoupilo z naší školy na jinou 

základní školu celkem 6 žáků. 

       

4.2   Přijímací řízení ke studiu na střední škole 

      Střední škola - Praktická škola jednoletá nebyla v tomto školním roce aktivní. Obnovení 

činnosti plánujeme na rok 2023. 

     

4.3   Absolventi ve školním roce 2021/2022 

4.3.1   Absolventi základního vzdělávání 

   Ve školním roce 2021/2022 ukončili povinnou školní docházku 4 žáci základní školy. 

Všichni čtyři žáci byli přijati k dalšímu studiu na zvolených učebních oborech.  

 

 Střední škola Obor Počet žáků 

SŠ stavební Jihlava 36-67-H/01 – Zedník 1 

Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel 

Velké Meziříčí 

41-55-H/01 – Opravář 

zemědělských strojů 1 

OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava 66-51-H/01 - Prodavač 1 

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
41-55-H/01 – Opravář 

zemědělských strojů 1 
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5.   Výsledky vzdělávání žáků 

__________________________________________________ 
 

5.1   Základní škola 

 

Průměrný prospěch podle ročníků 

Ročník 

Počet žáků 
Průměrný 

prospěch Celkový 

průměr 

Prospělo s 

vyznamenáním 

I. 

pololetí 

II. 

pololetí 

I. 

pololetí 

II. 

pololetí 

I. 

pololetí 

II. 

pololetí 

1. 1 1 1,00 1,00 1,00 1 1 

2. 1 1 1,00 1,00 1,00 1 1 

3. 2 2 1,38 1,25 1,32 2 2 

4. 1 1 1,50 1,60 1,55 0 0 

5. 1 1 1,90 1,50 1,70 0 1 

6. 4 4 1,87 1,89 1,88 1 1 

7. 1 1 2,07 2,36 2,22 0 0 

8. 4 3 1,79 1,75 1,77 2 2 

9. 4 4 1,86 1,73 1,80 1 1 

Celkem 19 18 1,60 1,56 1,58 8 9 
 

 

Hodnocení chování žáků 

Výchovná opatření 
Počet žáků 

I. pololetí II. pololetí 

Chování velmi dobré 19 17 

Chování uspokojivé 0 0 

Chování neuspokojivé 0 1 

Pochvala třídního učitele 0 7 

Pochvala ředitele školy 0 1 

Napomenutí třídního učitele 0 1 

Důtka třídního učitele 0 0 

Důtka ředitele školy 0 0 

 

 

Zameškané hodiny žáků  

I. pololetí II. pololetí Celkem Průměr na 

žáka omluvené neomluvené omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

1872 0 1494 62 3366 62 185,30 
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5.2   Základní škola speciální 

 

Průměrný prospěch podle ročníků 

Ročník 

Počet žáků 
Průměrný 

prospěch Celkový 

průměr 

Prospělo s 

vyznamenáním 

I.  

pololetí 

II.  

pololetí 

I.  

pololetí 

II.  

pololetí 

I.  

pololetí 

II.  

pololetí 

1. 1 1 1,13 1,00 1,07 1 1 

2. 2 2 2,00 2,00 2,00 1 1 

3. 3 3 1,00 1,00 1,00 3 3 

4. 0 0 0 0 0 0 0 

5. 1 1 1,33 1,44 1,39 0 1 

6. 1 1 2,29 2,29 2,29 0 0 

7. 4 3 1,66 1,85 1,76 1 1 

8. 1 1 2,29 2,43 2,36 0 0 

9. 3 3 1,83 1,73 1,78 1 1 

10. 1 1 1,86 1,86 1,86 0 0 

Celkem 17 16 1,71 1,73 1,72 7 8 

 

 

Hodnocení chování žáků 

Výchovná opatření 
Počet žáků 

I. pololetí II. pololetí 

Chování velmi dobré 17 16 

Chování uspokojivé 0 0 

Chování neuspokojivé 0 0 

Pochvala třídního učitele 0 0 

Pochvala ředitele školy 0 0 

Napomenutí třídního učitele 0 0 

Důtka třídního učitele 0 0 

Důtka ředitele školy 0 0 

 

 

Zameškané hodiny žáků  

I. pololetí II. pololetí Celkem Průměr na 

žáka omluvené neomluvené omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

1761 0 1484 0 3245 0 196,67 

 

Žáci, kteří se vzdělávali podle Mozaiky – školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (zpracovaného podle RVP ZŠS – 2. díl) byli současně hodnoceni širším slovním 

hodnocením. 
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6.  Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

 pracovníků 

__________________________________________________ 
 

6.1    Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo jejich začlenění do různých 

předmětových komisí a vykonávání specializovaných funkcí na pracovišti. Další vzdělávání 

pedagogů mělo také souvislost se zapojením školy do projektů. Dle tohoto se pracovníci 

účastnili příslušných kurzů, školení a webinářů.  

 

Seminář, kurz, webinář 
Počet 

pracovníků 

Kariérové poradenství pro 21. století - webinář 2 

Komunikace a emoce 2 

Psychohygiena pro pedagogy 2 

Hodnocení pedagogických pracovníků - webinář 1 

Dvoudenní workshop v rámci projektu KAP 1 

Virtuální realita (I-KAP II) 1 

Specifické vývojové poruchy učení v inkluzivním prostředí školy - webinář 1 

Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení 17 

Třídnické hodiny - webinář 1 

APIVA A: Komunikace rodina a škola - webinář 1 

Role učitele ve vzdělávacím procesu - webinář 1 

Problematika dětí z náhradní rodinné péče - dítě s komplexním vývojovým 

traumatem 
1 

Dyslexie a rozumové nadání - názorně a prakticky 1 

TOGlic - workshop v rámci projektu I-KAP II 2 

Zásobník akcí ve vazbě na střednědobé plány v březnu - webinář 1 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ - webinář 1 

Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých předmětů - 

webinář 
1 

Využití stovkové tabulky pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice na 

1. stupni ZŠ - webinář 
1 

Úpravy RVP 2 

Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky - webinář 1 



  15 

Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích - webinář 1 

Dysortografie - mé dítě má poruchy učení - webinář 1 

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků - webinář 1 

Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik - webinář 2 

Dyslexie a rozumové nadání - příklady dobré praxe - webinář 1 

Hudební výchova s Danielou Taylor - webinář 2 

Využití aplikací v občance (mapotic, QR kód, padlet,…) - webinář 1 

Interaktivita nové trendy - 1. stupeň - webinář 2 

Občanská výchova s Robertem Čapkem 1 

Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - webinář 1 

IT bezpečnost - zásady, tipy a triky 5 

Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou - 1. stupeň - webinář 1 

Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky - webinář 1 

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem - webinář 1 

Příprava na školu s Taktikem - nový ucelený program pro předškolní 

přípravu v MŠ - webinář 
1 

Děti a emoce - webinář 1 

Výjezdní konference pro pedagogy EVVO 1 

Interaktivita nové trendy - 2. stupeň - webinář 2 

Dyslexie - mé dítě má poruchy učení 1 

Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem - 

webinář 
1 

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny - webinář 1 

Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP 2 

Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte a žáka aneb 

Úvod do positive behavioural support 
6 

 

6.2    Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Seminář, kurz, webinář 
Počet 

pracovníků 

Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení 1 

Spisová služba - Aplikace SSL se zaměřením na elektronické skartační řízení 

- webinář 
1 

Zásobník akcí ve vazbě na střednědobé plány v březnu - webinář 1 
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7.   Projekty školy 

__________________________________________________ 
     

Škola se dlouhodobě zapojuje do projektové činnosti, organizuje a zapojuje se do 

pravidelných i jednorázových akcí sportovního, kulturního i jiného charakteru. 

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro 

ČR je název projektu, ve kterém se naše škola podílí na poskytnutí přímé podpory žáků se SVP, 

na vytvoření Center a Sítí tranzitní podpory a na vytvoření metodických materiálů, které zvýší 

pedagogické kompetence pracovníků škol a dalšími aktivitami přispívá ke zvýšení 

zaměstnanosti žáků se SVP. 

Druhým významným projektem je zapojení do projektu I-KAP II -  „Učíme se ze života 

pro život 2“, který v rámci operačního programu VVV podal Kraj Vysočina. Díky tomuto 

zapojení máme možnost získat další moderní vybavení pro výuku našich žáků a také metodické 

materiály, které pedagogové ověřují ve výuce. 

Naše škola je také zapojena do Národního plánu doučování. Jde o dlouhodobý program, 

jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie 

COVID-19. Doučování probíhalo v prvním i druhém pololetí. Byly vytvořeny malé studijní 

skupinky žáků, kteří mají z různých důvodů učební problémy a dosahují slabších studijních 

výsledků. Doučování bylo určeno na doplnění a prohloubení učiva v závislosti na 

individuálních potřebách jednotlivých žáků se zaměřením na klíčové předměty. 

Škola byla také zapojena do projektu Potravinová pomoc, tento projekt byl určen pro 

žáky, jejichž rodina je v hmotné nouzi. Čtyři žáci odebírali zdarma obědy ve školní jídelně. 

Škola podporuje zdravý životní styl. Získali a obhájili jsme certifikát „Zdravá škola“, 

jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, včetně doprovodných 

programů.  

Aktivní jsme i v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty. Pravidelně se 

účastníme akce Čistá Vysočina. Jsme jednou z mála škol v našem regionu, která se aktivně 

podílí na úklidu veřejného prostranství a přírody. Zúčastnili jsme se rovněž projektu Ukliďme 

Česko, v rámci kterého bylo upraveno okolí naší školy. Další pravidelnou aktivitou je zapojení 

do celostátní dobrovolnické akce 72 hodin, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže a je také 

zaměřená na zvelebení veřejného prostoru. 

Největšího úspěchu jsme však dosáhli účastí ve školním vzdělávacím programu 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V této celostátní soutěži naše škola zvítězila v Kraji 

Vysočina a v celostátním žebříčku se umístila na 19. místě. Získali jsme 4 595 bodů za sběr 

vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za příkladné 

zapojení školy do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit. 

Ve sportovní oblasti byla nejvýznamnější akcí organizace krajského kola Atletického 

čtyřboje pro žáky se zdravotním postižením, který se pod záštitou RNDr. Jana Břížďaly, 

radního Kraje Vysočina, konal 26. května ve sportovním areálu za ZŠ Školní. Šestičlenná 

okresní družstva (tři chlapci a tři dívky) soutěžila v běhu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu 

kriketovým míčkem a běhu na 800 metrů – dívky a 1500 metrů – chlapci. Poděkování patří 

vedení a zaměstnancům střediska volného času DÓZA, zaměstnancům pořádající školy za 

organizaci soutěže a sponzorům, díky kterým závodníci vedle diplomů a medailí získali i 
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hodnotné věcné ceny. Další aktivitou v rámci sportovních aktivit bylo zapojení žáků do Sazka 

- olympijského víceboje, který probíhá v celé republice. Za plnění disciplín získala naše škola 

bronzovou medaili.  

Jsme rádi, že se opět podařila obnovit krajská soutěž v recitaci „Já a básnička“, která se 

uskutečnila 19. dubna ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Meziříčí. V příjemném 

prostředí knihovny soutěžili žáci z naší školy a z dalších pěti škol Kraje Vysočina. 

Velkého úspěchu v kulturní oblasti dosáhla žákyně naší školy, která se zúčastnila (vedle 

dalších našich žáků) výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021/2022 

pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Po výborném umístění v okresním a 

krajském kole zvítězila a byla oceněna i v rámci republikového kola soutěže. 

Také jsme uvítali obnovení tradičních výstav pořádaných Českým svazem žen v Jupiter 

clubu, do kterých se naše škola aktivně zapojuje. 

V rámci Minimálního preventivní programu organizujeme akce na podporu prevence 

patologických projevů chování. Volíme různé formy – besedy, zapojení do programů primární 

prevence od externích subjektů, účast na akcích s touto tématikou apod.  

Při organizování akcí a činností ve všech výše zmiňovaných oblastech spolupracujeme 

i s dalšími subjekty např. Chaloupky Velké Meziříčí a Baliny, DÓZA - středisko volného času 

Velké Meziříčí, Městská knihovna Velké Meziříčí a dalšími státními i neziskovými subjekty. 

 

 

8.   Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

__________________________________________________ 
     

ZÁŘÍ 2021 

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku   

7. 9. Den zdraví na náměstí ve VM 

9. 9. Den záchranářů na náměstí ve VM 

16. 9.  Exkurze na farmu v Martinicích 

22. 9. Orientační běh v zámeckém parku 

ŘÍJEN 2021 

4. 10. První pomoc do škol – I. část 

12. 10. 72 hodin – úklid okolí školy 

14.10. První pomoc do škol – II. část 

19. 10. Exkurze na hasičskou stanici a na záchranku 

LISTOPAD 2021 

2. 11. Jablečný den – celoškolní projektový den 

PROSINEC 2021 

3. 12. Mikulášská besídka s nadílkou 

LEDEN 2022 

7. 1.  Tříkrálová besídka – program pro rodiče přenášený online 

17. 1. Perníková chaloupka – projektový den III. třídy 

ÚNOR 2022 

3. 2. Zimní cvičení v přírodě – vycházka na Fajtův kopec 
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BŘEZEN 2022 

3. 3. Požární ochrana očima dětí a mládeže – vyhodnocení šk. kola výtvarné soutěže 

10. 3. Návštěva výstavy výtvarných prací žáků s židovskou tématikou 

25. 3. Bezpečí na internetu - preventivní program pro žáky II. stupně 

DUBEN 2022 

4. 4. Velikonoční výstava v Jupiter clubu VM 

6. 4. Ukliďme Česko – úklid okolí školy 

7. 4.  Exkurze do zahradnictví Flouma VM 

12. 4. Návštěva biofarmy v Ratibořicích 

13. 4. Já a básnička – školní kolo recitační soutěže 

19. 4. Já a básnička – krajské kolo recitační soutěže v Městské knihovně 

20. 4. Čistá Vysočina – úklid obchvatu na Třebíč a okolí školy 

21. 4.  Výuka v terénu – výukový program v zámeckém parku 

22. 4. Kdo to bzučí? – Den Země na Ostrůvku 

26. 4.  Pálení čarodějnic na školním pozemku  

KVĚTEN 2022 

6. 5. Exkurze do chráněné dílny v Balinách 

11. 5.  Český den proti rakovině – sbírka 

11. 5.  Koncert Sluníčko, Slunko a Harmonie v Jupiter clubu VM 

19. 5.  Exkurze s programem v Zahradnictví Rozmarýnek v Petrávči 

26. 5. Atletický čtyřboj – krajské kolo závodů na atletickém stadionu 

ČERVEN 2022 

1. 6. Návštěva služebny Městské policie a Policie ČR 

16. 6.  Letní cvičení v přírodě – vycházka do Nesměřského údolí 

17. 6. Výlet do ZOO Jihlava 

23. – 24. 6.  Pobytový výukový program v Balinách 

28. 6. Bylinky – celoškolní projektový den 

29. 6.  Rozloučení s deváťáky 

30. 6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení 

 

 

9.   Školní družina 

__________________________________________________ 

 

9.1 Základní informace o školní družině 
 Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům ze 

základní školy podle vlastního vzdělávacího programu, který jí umožňuje profilovat se dle 

zájmů a potřeb žáků. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a 

zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je určena žákům prvního i druhého stupně 

Základní školy a Základní školy speciální. Zejména jde o žáky s mentálním postižením, 

kombinovaným postižením a autismem. Aktivity v družině jsou realizovány dle jejich 

speciálních vzdělávacích potřeb. Ve školní družině probíhá pestrá nabídka činností ve známém 

prostředí, které dává dětem pocit bezpečí, a pro rodiče je finančně dostupná. Děti s těžším 
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postižením mohou využívat speciálně pedagogickou péči - bazální stimulaci, činnosti s prvky 

muzikoterapie, relaxaci ve snoezelenu apod. 

Kapacita školní družiny je 20 dětí a má 2 oddělení. 

Provoz školní družiny v tomto školním roce: 

I. oddělení 

ranní družina od 7:00 do 7:30 hodin 

odpolední družina od 11.30 do 16:00 hodin 

vychovatelka: Dagmar Tvarůžková, DiS. 

asistentka pedagoga: Dagmar Bártová 

 II. oddělení 

odpolední družina od 11.30 do 15:30 hodin 

vychovatelka: Miluše Novotná 

asistentka pedagoga: Dana Lišková 

 

9.2 Hodnocení činnosti školní družiny 

 Do prvního oddělení školní družiny docházelo celkem čtrnáct žáků ze tříd Základní 

školy a Základní školy speciální 1. díl.  

 Volnočasové činnosti žáků ve školní družině probíhaly podle školního vzdělávacího 

programu pro školní družinu a tematického plánu na aktuální školní rok. První oddělení vedla 

paní vychovatelka, se kterou spolupracovala asistentka pedagoga. 

 Žáci plnili školní vzdělávací program podle svých možností a schopností. Upevňovali 

jsme zásady správného a slušného chování ve školní družině za využití obrázkových pravidel. 

 Dohlíželi jsme na stolování a stravování ve školní jídelně. Zároveň na dodržování 

hygienických návyků a plošných opatření (nošení roušek, dezinfekce rukou…). 

 Učili jsme se společně pravidlům silničního provozu a bezpečnému pohybu po 

komunikacích v našem městě a okolí naší školy. 

 Zaměřili jsme se na výtvarné i pracovní činnosti, při kterých žáci rozvíjeli svoji zručnost 

a smyslové vnímání. Seznámili jsme se s kreativním materiálem, technikami a pomůckami. 

Zároveň jsme dbali na bezpečnost při výtvarných i pracovních činnostech a na následný úklid 

pracovní plochy.  

 Rozvíjeli jsme hrubou a jemnou motoriku stavěním stavebnic podle daného návodu i 

podle vlastní fantazie. Žáci se tak učili udržet pozornost, porozumět návodu, rozvíjet 

představivost a vlastní tvořivost. Dále pak navlékáním korálů, stavění puzzle a dalšími 

činnostmi jako hraním deskových a karetních her, raním s čísly, abecedou a barvičkami. 

Využivali jsme různé výukové materiály. 

 Žáci se účastnili hraní pohybových her se slovním doprovodem i hudebním 

doprovodem. Hry byly realizovány ve třídě nebo venku na hřišti (pouze za příznivého počasí). 

Mezi další pohybové aktivity patřil tanec při hudbě, cvičení na žíněnkách, cvičení na velkých 

míčích. Dále pak různé překážkové dráhy, hraní kuželek, míčových her, hraní kroketu. 

Využívali jsme třídu i venkovní hřiště.  

 Společně jsme zpívali písničky s hudebním doprovodem a s využitím menších 

doprovodných hudebních nástrojů z Orffovy řady hudebních nástrojů. 

 Při vycházkách v okolí naší školy jsme prohlubovali znalosti o přírodě, ale i o 

významných místech a budovách našeho města. Za využití knih a interaktivní tabule se žáci 

seznamovali i s osobnostmi našeho města. Získávali znalosti o hudbě, národních zvycích, o 

životě ve společnosti. 

 Žáci se věnovali péči o rostliny v naší třídě a na chodbě naší školy. Prováděli menší 

úklidové činnosti kolem školy jako hrabání trávy, zametání chodníků, sbírání odpadků kolem 

školy. 
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 S žáky se nám osvědčila relaxace po obědě, při které jsme využívali snoezelen 

(multisenzorickou místnost), relaxační vaky a relaxaci na žíněnkách ve třídě. Využívali jsme 

relaxační hudbu, poslech pohádek a čtení pohádek a příběhů z knížek. 

Rozvíjeli jsme slovní zásobu v komunitním kruhu na různá témata. 

 V tomto školním roce se žáci podíleli svými výrobky a výtvarnými výtvory na Vánoční 

výstavě a Velikonoční výstavě v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. 

 Činnost školní družiny byla zapsána v třídní knize a dokumentována fotografiemi, které 

jsou ve školním archivu a v privátní části webu naší školy. 

 

 Druhé oddělení navštěvovalo celkem osm žáků ze tříd Základní školy speciální 2. díl. 

 Práce ve školní družině probíhala podle školního vzdělávacího programu pro školní 

družinu a aktuálních tematických plánů. Ve druhém oddělení pracovala jedna vychovatelka a 

jedna asistentka pedagoga. 

 Podporovaly a respektovaly jsme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Vedly 

jsme děti k toleranci a ohleduplnosti k druhým. Činnosti rekreační, relaxační, odpočinkové, 

zájmové, ale i přípravy na vyučování vytváří komplex výchovně vzdělávacích činností školní 

družiny. Cílem těchto činností výchovné práce v naší družině je nenásilnou formou naučit žáky 

využívat čas k zájmovým aktivitám, k čerpání nových informací a vědomostí.  

 Dbaly jsme na dodržování hygienických návyků a správného stolování, osobní hygienu 

a hygienu u stolování. Také jsme dohlížely na čistotu u probíhajících výtvarných a pracovních 

činností. 

 V době odpočinkové činnosti jsme všichni společně sledovaly pohádky a spolu s dětmi 

četly pohádkové příběhy. Obrázkové knížky a barevné časopisy nám posloužily k prohlížení. 

 Vedly jsme děti k řešení konfliktů, k pořádku v oddělení, k dodržování daných pravidel, 

k dokončení rozdělané činnosti a k zodpovědnosti. 

 Činnosti ve školní družině jsme přizpůsobily momentálním schopnostem a zájmu dětí. 

 Nenásilnou a hravou formou zde probíhala příprava na vyučování. Žáky jsme také vedly 

k pozorování a ochraně přírody, ke správnému vztahu mezi lidmi,  k lidovým tradicím, ke 

zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví. 

 Své výtvarné práce a dovednosti se děti učily rozvíjet nejrůznějšími technikami. Hotové 

výrobky a výkresy si děti odnášely domů. Zdobily své nástěnky nebo obdarovávaly své blízké. 

Zaměřily jsme se na výtvarné a pracovní činnosti, při kterých se kromě zručnosti rozvíjí i 

smyslové vnímání. 

 Také jsme se spolu s dětmi věnovaly činnostem rozvíjejícím hrubou a jemnou motoriku 

- stavění stavebnic, práce s legem, zavazování tkaniček, práce s dětskou vrtačkou, hra s míčem, 

pohybové hry, cvičení na karimatce, skládání puzzlí, navlékání korálků, cvičení s míčem, 

kreslení podle předlohy, vymalovávání. 

 K relaxaci jsme využívaly odpočinkovou a relaxační místnost  snoezelen, kde jsme 

poslouchaly relaxační hudbu, pohádky a používaly masírovací a relaxační pomůcky pro děti.  

 Při pobytu venku jsme s dětmi chodily na procházky do okolí naší školy, navštěvovaly 

jsme nedaleké Pirátské hřiště, později i pískoviště. Delší procházky směřovaly na Fajtův kopec. 

 Snažily jsme se vytvořit dětem vhodné, klidné a příjemné prostředí, kde rády tráví svůj 

čas po školní aktivitě. 

 

 

10.   Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

__________________________________________________ 
 

V tomto školním roce nebyla provedene kontrola Českou školní inspekcí. 
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11.   Základní údaje o hospodaření školy 

__________________________________________________ 

 
Škola měla v kalendářním roce 2021 schválený rozpočet (v tis. Kč): 

NIV celkem                              11.404 

Provozní dotace  599 

Dotace Učíme se ze života pro život  14 

Bankovní úroky                               2 

Ostatní  72 

Celkem                                     12.091 

 

Škola hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek na konci kalendářního roku 

2021 byl 16.313,15 Kč. 

 

Na účetní rok 2022 má škola schválené tyto finanční prostředky (v tis. Kč): 

NIV celkem                           12.278 

Provozní dotace         642 

Projekt Učíme se ze života pro život  105 

Projekt Digitalizace  34 

Ostatní       19 

Bankovní úroky                                   2 

Celkem                                        13.080 

 

Prostředky jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpisem, předpokládá se opět vyrovnané 

hospodaření. 
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Obsah Výroční zprávy byl projednán na pedagogické radě dne 29. srpna 2022. 

 

 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti dne …………………………………. 

 

 

 

         Mgr. Michal Koudelík 

         předseda školské rady 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne ……………………. 

 

 

 

           Mgr. Josef Prokop 

                ředitel školy 

 

 

Č.j.: ZŠspecVM/635/2022 

Spisový znak: Ř 115 

Skartační lhůta: A 10 
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Obrazová příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 hodin – úklid okolí školy 72 hodin – úklid okolí školy 

Jablečný den Jablečný den 

První pomoc do škol První pomoc do škol 
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PF 2022 Zimní cvičení v přírodě 

Vánoční výstava ve škole 

Já a básnička – recitační soutěž Já a básnička – recitační soutěž 
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Čistá Vysočina Čistá Vysočina 

Ukliďme Česko Ukliďme Česko 

Den Země na Ostrůvku Den Země na Ostrůvku 

Požární ochrana očima dětí a mládeže Požární ochrana očima dětí a mládeže 
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Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj 

Exkurze na kozí farmu Exkurze na kozí farmu 

Pobytový výukový program v Balinách 

Pobytový výukový program v Balinách 

Pobytový výukový program v Balinách 

Bylinky – projektový den 
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Exkurze na Městskou policii Exkurze na Policii ČR 

Exkurze na Zahrady Rozmarínek Exkurze na Zahrady Rozmarínek 

Výlet do ZOO Jihlava Výlet do ZOO Jihlava 

Letní cvičení v přírodě 


