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Úvod
Charakteristika školy
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 je od roku 1993 umístěna v adaptované budově na Čechově ulici. Budova byla
kolaudována v roce 1980 a je majetkem města Velké Meziříčí, které ji spravuje
prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské správy bytů.
Zřizovatelem školy je od 1. října 2001 Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Rozhodnutím MŠMT ze dne 24. 5. 1996 byla Zvláštní škola ve Velkém Meziříčí s
účinností od 1. září 1996 zařazena do sítě škol. V souvislosti se zařazováním do sítě škol byly
splněny všechny potřebné administrativní záležitosti (rekolaudace budovy, hygienické
posudky).
Škola má dvě pracoviště - ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství a pracoviště při
Ústavu sociální péče v Křižanově.
Pracoviště Velké Meziříčí: V letošním školním roce bylo vzděláváno ve třech třídách
30 žáků podle programu základní škola praktická. Jedna třída se 7 žáky pracovala podle
programu základní škola speciální, přípravný stupeň základní školy speciální nebyl v tomto
roce aktivní. Další třída s 9 žáky pracovala podle rehabilitačního vzdělávacího programu
základní školy speciální. V této třídě byli vzděláváni i žáci s lékařskou diagnózou autismus.
Skladba žáků se mění, přibývá žáků základní školy speciální, podíl klientů základní školy
praktické se díky vyšší integraci žáků na základních školách snižuje. Stále zaznamenáváme
nárůst dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a kombinací různých druhů postižení.
Proto si řada pedagogů rozšiřuje dosavadní vzdělání o potřebnou specializaci. Potvrdily se
zvýšené nároky nejen na pedagogické pracovníky, ale i na prostorové zázemí a vybavení
školy.
Škola byla opět naplněna na maximální možnou kapacitu žáků, která je dána
prostorovými podmínkami budovy. Naše zařízení je spádové pro široký region s velkými
úplnými základními školami, avšak jeho kapacita je pro takovouto oblast nedostačující. Proto
jsme nadále pokračovali v jednáních, při kterých se zvažovaly návrhy na zlepšení situace.
Prvním řešením by bylo využití celé budovy pro potřebu školy. V současné době část
budovy (1/3) stále využívá NESA – denní stacionář. Přes veškerou snahu plynou z tohoto
soužití určité problémy. Technicky není možné, bez celkové rekonstrukce, rozdělit stávající
inženýrské sítě (problémy s topným režimem, spotřeba vody, el. energie atd.). Potíže jsou i s
podílem na běžné údržbě budovy a okolí školy. Povinnosti zřizovatele stacionáře plní nadále
Město Velké Meziříčí, které pověřilo Oblastní charitu Žďár nad Sázavou jeho řízením. Pro
umístění stacionáře se zatím nepodařilo zajistit jiné vyhovující prostory, proto nadále
respektujeme vzájemné smlouvy a spolupracujeme při výchově a vzdělávání společných
klientů.
Druhou variantou, o které proběhla intenzívní jednání na úrovni rady Kraje Vysočina a
rady Města Velké Meziříčí, bylo přestěhování naší školy do nových prostor.
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V rámci optimalizace sítě základních škol ve Velkém Meziříčí ukončila Základní škola,
Sokolovská 13 ve školním roce 2006/2007 svoji činnost na pracovišti umístěném na Poštovní
ulici. Budovu v současné době užívá školní jídelna - přízemí, v prvním patře jsou učebny pro
žáky prvního stupně a herny školní družiny. Po nezbytných stavebních úpravách (hlavní by
bylo vybudování bezbariérového přístupu) by vzniklo kvalitní zázemí pro výuku našich žáků.
Nový, větší prostor by umožnil rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro handicapované
žáky. Současný stav je takový, že stále čekáme na výsledky jednání mezi Městem Velké
Meziříčí a Krajem Vysočina o možném financování úprav a dalším vlastnictví zmíněných
prostor.
Pracoviště Křižanov: Od školního roku 2000/2001 probíhá výuka v novém
vzdělávacím centru, které vzniklo spolu s výstavbou stravovacího areálu. Zde má škola tři
učebny pro výuku žáků, jednu učebnu pro potřeby rehabilitační třídy a relaxaci, školní kuchyň
pro nácvik praktických činností a zázemí pro pedagogický personál. V tomto školním roce
byla zřízena ještě další rehabilitační třída přímo v prostorách ústavu sociální péče.Vzdělávací
centrum navštěvovalo v letošním školním roce celkem 24 žáků, kteří byli vzděláváni podle
programů základní školy speciální a praktické školy. Pracují zde dvě třídy pro žáky s hlubším
mentálním handicapem, kteří se vzdělávají podle rehabilitačního vzdělávacího programu
základní školy speciální (celkem 12 žáků). Praktická škola ukončila čtvrtý školní rok své
činnosti. Tento typ vzdělávání zůstává nadále prospěšný nejen pro samotné žáky, ale ukázal i
možnost profesní orientace klientů ÚSP. Další aktivitou bylo organizování kurzu k získání
základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální, ve kterém bylo zařazeno sedm
frekventantů. Tyto různé stupně a typy vzdělávání umožňují klientům ÚSP návštěvu ucelené
soustavy speciálně pedagogických vzdělávacích programů. V budoucnosti vznikne potřeba
otevřít vzdělávací centrum i pro potřeby regionu a pružně reagovat na požadavky občanů
(např. zřízení stacionáře, rehabilitačního centra atd). Všechna další rozšíření vzdělávácích
aktivit v Křižanově budou řešena ve spolupráci se zřizovatelem školy, který je také
zřizovatelem ÚSP.
Závěr úvodní charakteristiky patří zhodnocení spolupráce s majitelem objektu a
zřizovatelem zařízení při úpravách a nebytné údržbě školy. Zřizovatel, v rámci provozních
prostředků, uvolnil dostatek finančních prostředků na nezbytnou obnovu, opravy a drobnou
údržbu majetku.
Majitel budovy v letošním roce provedl nezbytnou údržbu objektu. Velkou změnou
byla změna názoru na vytápění budovy, částečně způsobeným postojem firmy Satt, a.s., která
oznámila utlumení provozu kotelen v naší oblasti. Odbor výstavby MÚ začal zpracovávat
projektovou dokumentaci na zřízení vlastní kotelny, bohužel distributor plynu nebyl schopen
zajistit připojení do zahájení topné sezóny, a tak byla realizace výstavby kotelny odsunuta na
další rok.
Věříme, že spolupráce škola – zřizovatel - město Velké Meziříčí, bude nadále úspěšně
pokračovat, a tím se vytvoří kvalitní podmínky pro výchovu a výuku našich žáků.
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A) Základní údaje o škole
Název zařízení: Základní škola a Praktická škola
Velké Meziříčí
Adresa: Čechova 30, 594 01 Velké Meziříčí
Identifikátor zařízení: 600 025 951
IČO : 70831432

DIČ : CZ70831432

Právní forma : příspěvková organizace
Statutární zástupce : Mgr. Josef Prokop
Zřizovatel : K r a j V y s o č i n a
Žižkova 57, J i h l a v a
IČO: 70890749

Pracoviště školy : 1/ Čechova 30, 594 01 Velké Meziříčí
2/ Zámek 1, 594 51 Křižanov

tel., fax : 566 522 828
mob.: 605086068

e-mail : spec.skola@mybox.cz
www.zsspecialnivm.cz
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B) Přehled oborů vzdělání
A. Přípravný stupeň ZŠ speciální

IZO: 150 002 831

B. Základní škola
Obor vzdělání poskytující:
1/ 79-01-B Základy vzdělání
79-01-B/001 Pomocná škola
2/ 79-01-C Základní vzdělávání
79-01-C/001 Základní škola

IZO: 102 943 427

C. Střední škola
IZO: 150 028 393
78-62-C/001 Praktická škola jednoletá
Další součásti školy:
Š k o ln í d r u ž in a

IZO: 110 005 155

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
1. Přípravný stupeň základní školy speciální:
Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy,
schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 a platností od 1. září 1997
jako učební dokument ve smyslu § 39, odst.1 šk. zákona
ISBN 80-7216-030-3, nakladatelství SEPTIMA 1997
2. Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální:
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, schváleno MŠMT ČR,
pod č.j. 15 988/2003-24 jako učební dokument ve smyslu § 39 odst. 1
zákona č. 29/1984 Sb., s účinností od 1. září 2003
3. Základní škola speciální:
Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy,
schváleno MŠMT ČR, pod č.j. 24 035/97-22 a platností od 1. září 1997
jako učební dokument ve smyslu § 39, odst.1 šk. zákona
ISBN 80-7216-030-3, nakladatelství SEPTIMA 1997
6

4. Základní škola praktická:
Vzdělávací program zvláštní školy, schváleno MŠMT ČR,
pod č.j. 22 980/97-22 dne 20. 6. 1997 jako učební dokument pro zvláštní
školy ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.258/1996 Sb. s platností od
1. 9. 1997
ISBN 80-7216-025-7, nakladatelství SEPTIMA 1997
5. Praktická škola jednoletá:
Schválilo MŠMT ČR dne 9. 12. 2004, č.j. 32 089/2004-24 s platností
od 1. září 2005 KKOV 78 - 62 - C/001

Kromě povinných předmětů daných učebním plánem měli žáci možnost navštěvovat
nepovinný předmět Výtvarné činnosti.
V souvislosti s novou legislativou se všichni pedagogičtí pracovníci podíleli na tvorbě
školního vzdělávacího programu pro žáky základní školy praktické, který vstoupí v platnost
od školního roku 2007/2008.
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C) Přehled pracovníků školy
1/ Pedagogičtí pracovníci
Jméno
Prokop Josef

Funkce
ředitel

Vzdělání
VŠ-SPP

Titul
Mgr.

Matejová Julie

třídní učitelka

VŠ-SPP

PaedDr.

25

Jánová Dagmar

třídní učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

21

Prokopová Dana

třídní učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

20

Trifanová Jitka

třídní učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

14

Hammerová Marcela třídní učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

18

Veberová Karla

třídní učitelka

VŠ zem + SPP

Ing.

17

Veselý Karel

třídní učitel

VŠ-SPP

Mgr., Bc.

16

Neužilová Věra

učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

4

Koudelík Michal

třídní učitel

VŠ-SPP

Mgr.

9

Dvořáková Iveta

třídní učitelka

VŠ-SPP

Mgr.

11

Brabcová Marie

vychovatelka

SŠ + cel. vzdělávání na VŠ

Hajná Kateřina

vychovatelka

VOŠ

Kavalcová Lenka

vychovatelka

SŠ + cel. vzdělávání na VŠ

6

Kubišová Jaroslava

vychovatelka

SŠ + cel. vzdělávání na VŠ

11

Stupková Ladislava

vychovatelka

SPŠ

Lišková Dana

asistent pedagoga

SŠ + rekvalifikační kurz

10

Blahová Lucie

asistent pedagoga

SŠ + rekvalifikační kurz

2

Jurková Jana

asistent pedagoga

SOŠ

1

8

DiS.

Délka praxe
20

24
6
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2/ Nepedagogičtí pracovníci
Jméno
Chmelařová Věra

Funkce
ekonom

Vzdělání
SEŠ

Délka praxe
21

SOU

16

Úvazek
0,625

Vávrová Alena

uklízečka

Filová Iva

osobní asistentka

(zaměstnanec s podporou ÚP)

Slabá Jaroslava

osobní asistentka

(zaměstnanec s podporou ÚP)

0,7

D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení
1/ Zápis k povinné školní docházce
Ve školním roce 2006/2007 bylo nově přijato celkem 13 žáků k plnění povinné školní
docházky, z toho:
1 žák - 1. ročník ZŠ praktická
1 žák - 2. ročník ZŠ praktická
1 žák - 4. ročník ZŠ praktická
2 žáci - 5. ročník ZŠ praktická
8 žáků - 1. ročník ZŠ speciální
Zápis k povinné školní docházce proběhl na obou pracovištích dne 9. února 2007. K zápisu
se nedostavil žádný žák.
Na možnost zařazení do naší školy ve školním roce 2007/2008 se přišli informovat rodiče
šesti žáků, kteří v současné době navštěvují základní školu nebo byli u zápisu do 1. ročníku
v základní škole.

2/ Přijímací řízení ke studiu na střední škole
Přihlášku ke studiu na Praktické škole jednoleté (obor vzdělání 78-62-C/001) podali v
řádném termínu čtyři uchazeči (vzhledem k tomu, že dvěma žákům byla prodloužena příprava
o jeden školní rok, byla naplněna kapacita této součásti, která je stanovena na šest žáků).
Přijímací zkoušky nebyly ředitelem školy stanoveny.
Na základě přihlášky a doporučení školského poradenského zařízení, při splnění
vypsaných kritérií, byli uchazeči přijati k denímu studiu na Praktické škole jednoleté, výuka
probíhá na pracovišti školy, Křižanov, Zámek 1.
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3/ Absolventi ve školním roce 2006/2007
Ve školním roce 2006/2007 ukončilo povinnou školní docházku 6 žáků základní školy
praktické a dva žáci základní školy speciální. Všichni byli přijati k dalšímu studiu na
zvolených učebních oborech.
ŠKOLA
SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí
SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí
VOŠ a SOŠ Bystřice n. Pernštejnem
ZŠ speciální a Praktická škola Březejc
ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

OBOR
Opravář zemědělských strojů
Elektrikář
Kuchařské práce
Praktická škola dvouletá
Praktická škola jednoletá

POČET ŽÁKŮ
tři žáci
dva žáci
jeden žák
jeden žák
jeden žák

Docházku do praktické školy ukončili čtyři žáci. Kurz k doplnění vzdělání poskytovaného
základní školou speciální ukončili tři frekventanti.
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E) Výsledky vzdělávání žáků
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
Celkem žáků: 30
Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007
I. pololetí
Výchovná opatření:
Snížená známka z chování o jeden stupeň - žádný žák
Důtka ředitele školy - 1 žák
Důtka třídního učitele - žádný žák
Napomenutí třídního učitele - 4 žáci
Pochvaly:
Pochvala ředitele školy - žádný žák
Pochvala třídního učitele - 12 žáků
II. pololetí
Výchovná opatření:
Snížená známka z chování o jeden stupeň - žádný žák
Důtka ředitele školy - žádný žák
Důtka třídního učitele - 2 žáci
Napomenutí třídního učitele - žádný žák
Pochvaly:
Pochvala ředitele školy - žádný žák
Pochvala třídního učitele - 15 žáků
Výsledky vzdělávání žáků - průměrný prospěch podle ročníků

Ročník
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý

CELKEM

Počet žáků
1
1
0
1
4
5
5
7
6

30

Průměr
I. pololetí
0
1,00
0
1,50
1,66
1,50
1,60
1,60
1,72

1,51
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Průměr
II. pololetí
1,43
1,00
0
1,63
1,63
1,48
1,60
1,52
1,58

Celkový
průměr
1,43
1,00
0
1,57
1,65
1,49
1,60
1,56
1,65

Prospělo
s vyznamen.
1
1
0
0
2
3
2
4
2

1,48

1,50
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Zameškané hodiny žáků ve školním roce 2006/2007
I. pololetí
II. pololetí
1 982
1 564
Neomluvené hodiny = 0

Celkem
3 546

Průměr na žáka
118,2 hodin

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
Celkem žáků: 13
Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007
Všichni žáci byli hodnoceni stupněm velmi dobré. V prvním pololetí byly uděleny třem
žákům pochvaly třídního učitele a ve druhém pololetí osmi žákům pochvaly třídního učitele.
Výsledky vzdělávání žáků - průměrný prospěch podle ročníků

Ročník
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý

Počet žáků
0
1
1
3
1
3
0
1
1
2

Průměr
I. pololetí
0
2,88
1,13
2,28
1,86
2,18
0
2,14
2,00
2,22

CELKEM

13

2,09

Průměr
II. pololetí
0
2,88
1,13
2,10
2,14
2,22
0
2,00
2,00
2,22

Celkový
průměr
0
2,88
1,13
2,19
2,00
2,20
0
2,07
2,00
2,22

2,09

2,09

Zameškané hodiny žáků ve školním roce 2006/2007
I. pololetí
II. pololetí
468
494
Neomluvené hodiny = 0

Celkem
962

Průměr na žáka
74 hodin

3. PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
Celkem žáků: 0
V letošním školním roce nebyla tato součást školy aktivní.
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4. REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ SPECIÁLNÍ
Celkem žáků: 21
Žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a hodnoceni širším slovním
hodnocením.

5. PRAKTICKÁ ŠKOLA
Celkem žáků: 6
Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem úspěšně ukončili vzdělání
v praktické škole jednoleté čtyři žáci. Předsedu komise jmenoval odbor školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu kraje Vysočina (Mgr. Vladana Jančíková, Základní škola Velká
Bíteš), další členy jmenoval ředitel školy (místopředseda, třídní učitel, učitel odborných
předmětů a přísedící). Termín závěrečných zkoušek byl stanoven na 18. a 19. června 2007.
Žáci vykonali teoretickou a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Vzhledem ke kvalitní
a zodpovědné přípravě na závěrečné zkoušky byly i výsledeky vynikající - obě části zvládli s
prospěchem výborným, takže celkové hodnocení bylo prospěli s vyznamenáním. Zbývajícím
dvěma žákům bylo studium, na základě doporučení školského poradenského pracoviště,
prodlouženo o jeden školní rok.

K U R Z K Z Í S K Á N Í Z Á K L AD Ů V Z D Ě L Á N Í
POSKYTOVANÉHO
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SPECIÁLNÍ
Naše škola na základě pověření odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu
organizovala ve školním roce kurz, ve kterém mohli získat základy vzdělání frekventanti,
kteří se dříve z různých důvodů nemohli zapojit do vzdělávacího procesu. Kurz byl
organizován na našem pracovišti a byl určen pro klienty Ústavu sociální péče. Právě tito
občané byli v minulém režimu zařazeni mezi ,,nevzdělavatelné" díky svému umístění do
ústavní výchovy. K nápravě došlo až v devadesátých letech, kdy se začalo s pravidelným
vzděláváním klientů umístěných v ÚSP (Naše škola otevřela detašované pracoviště mezi
prvními - v roce 1994.). Do kurzu bylo na základě žádosti zákonných zástupců přijato sedm
frekventantů (pět žen a dva muži). Podle metodického pokynu vydaného MŠMT trvá výuky v
kurzu nejméně jeden rok a je ukončen komisionální zkouškou. Při úspěšnén vykonání této
zkoušky získají kurzisté základy vzdělání v rozsahu trivia a mohou i pokračovat v dalším
vzdělávání v praktické škole. V letošním školním roce ukončili komisionální zkouškou
docházku do kurzu tři frekventanti, další čtyři pokračují ve studiu. Zkouška proběhla ve dnech
4. – 7. června 2007 a žáci prokazovali znalosti ze čtení, psaní, počtů a věcného učení. Všichni
byli úspěšní a v dalším školním roce pokračují ve studiu v praktické škole.
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F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo rozděleno do několika okruhů. Společný byl
první okruh – zvýšování počítačové gramotnosti v rámci SIPVZ. Tři pedagogičtí pracovníci
absolvovali kurzy zvyšování počítačové gramotnosti zaměřené na počítačovou grafiku a
digitální fotografii a na bilologii, dva pracovníci byli proškoleni v užívání počítačového
programu Bakaláři.
Pedagogičtí pracovníci jsou rozděleni do předmětových komisí a sekcí, podle kterých si
vybírali nebo byli vysíláni na kurzy a školení na téma:
- problematika autismu a vzdělávání těžce mentálně postižených žáků
- výchovné poradenství a prevence patologických projevů chování
- environmentální výchova
- tvorba školního vzdělávacího programu (školení koordinátora a pedagogických pracovníků
školy)
- výtvarné a rukodělné semináře
- jazyková příprava pedagogických pracovníků - projekt Brána jazyků (NIDV) – angličtina
zapojeno pět pedagogických pracovníků
- kariérové poradenství - nová forma e-learningového vzdělávání pedagogů

Studium pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007:
Speciální pedagogika (bakalářský studijní program) VŠ Praha - jeden pedagog
Speciální pedagogika (bakalářský studijní program) MU Brno - jeden pedagog
Speciální pedagogika (celož. vzdělávání) SPdŠ Boskovice - jeden pedagog
Metodik ICT (specializační studium) MZLU Brno – jeden pedagog
Environmentální výchova (specializační studium) – UK Praha – dva pedagogové
Školní metodik prevence (specializační studium) - UK Praha – jeden pedagog
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (UP Olomouc) – jeden pedagog
Přihlášky ke studiu na školní rok 2007/2008
Studium speciální pedagogiky (bakalářský st. program
pedagogové
Veřejně správní akademie – VOŠ Brno – jeden pedagog
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Univerzita H. Králové) – dva

G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Pracoviště Velké Meziříčí
13. 9. 2006
21. 9. 2006
3. 10. 2006
6. 10. 2006
10. 10. 2006
13. 10. 2006
16. 10. 2006
25. 10. 2006
3. 11. 2006
14. 11. 2006
22. 11. 2006
27. 11. 2006
29. 11. 2006
4. 12. 2006
5. 12. 2006
11. 12. 2006
15. 12. 2006
19. 12. 2006
21. 12. 2006
21. 12. 2006
22. 12. 2006
26. 1. 2007
20. 2. 2007
28. 2. 2007
2. 3. 2007
22. 3. 2007
3. 4. 2007
19. 4. 2007
23. 4. 2007
25. 4. 2007
27. 4. 2007
4. 5. 2007
7. 5. 2007
7. 5. 2007
10. 5. 2007
11. - 31. 5. 2007
18. 5. 2007
18. 5. 2007

Návštěva výstavy Speciálních škol Březejc (Městská knihovna VM)
Den zdraví - přednáška „První pomoc“, výstava v JC (II. stupeň)
Koncert „Česká hudba – vývoj od Semaforu po současnost“ (II. stupeň)
Úřad práce Žďár nad Sázavou – exkurze 9. ročníku
Výchovný koncert - Vivaldi, Paganini, Bach, Mozart …(II. stupeň)
„S kamarády na hradě“ – divadelní představení (I. stupeň)
„Káťa a Škubánek“ – divadelní představení Divadlo Věž (I. stupeň)
„Odbrazy“ výstava fotografií (synagoga)
Exkurze do SOU Třešť – 9. ročník
Beseda žáků s náboráři ze SOU a OU Lomená Brno
Návštěva Střední školy řemesel a služeb – den otevřených dveří
Exkurze na Veselý kopec
„Hrátky 2006“ ZŠ Jihlava
Beseda žáků s náboráři ze SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem
Mikulášská besídka
„Kouzlo Vánoc“ – výstava ČSŽ
Účast žáků na turnaji ve stolním tenise na ZŠ Cyrilometodějská Třebíč
„Dobří bobři“ – koncert JC
„Mravenčí pojišťovna“ – filmové představení
„Malé vánoční čarování“ – setkání s rodiči žáků RhPPŠ
Vánoční besídka
„Čert a Káča“ – divadelní představení
„Kamarádi v klubu“ – divadelní představení
„Doteky módy“ – návštěva výstavy
Zimní cvičení v přírodě
„První pomoc“ – přednáška Bc. Vidlákové (8. a 9. ročník)
„Probuzení jara“ – návštěva velikonoční výstavy
„První pomoc“ – přednáška Bc. Vidlákové (8. a 9. ročník)
„Louka“ – dílny SEV Ostrůvek
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ – divadelní představení
Pálení čarodějnic na školním pozemku
„První pomoc“ – přednáška Bc. Vidlákové (8. a 9. ročník)
„Já a básnička“ – školní kolo recitační soutěže
Beseda s příslušníkem Policie ČR
„Já básnička“ – krajské kolo recitační soutěže Třebíč
„Cesta do města“ – výstava prací žáků školy v Městské knihovně VM
„Radovanovy radovánky“ – divadelní představení
Okresní kolo Sportovních her mládeže – sportovní areál ZŠ Školní
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22. 5. 2007
31. 5. 2007
1. 6. 2007
1. 6. 2007
13. – 15. 6. 2007
15. 6. 2007
21. 6. 2007
22. 6. 2007
26. 6. 2007
27. 6. 2007
28. 6. 2007

„Kamarádi na výletě“ – divadelní představení
Oslava MDD – McDonald´s Fajtův kopec
ZOO Jihlava, Solná jeskyně Radost Radostín nad Oslavou (RhPPŠ)
Běh Terryho Foxe
Školní výlet žáků II. stupně (rekreační středisko Záseka)
Školní výlet žáků I. stupně (odloučené pracoviště Křižanov)
Letní cvičení v přírodě
Vlastivědná exkurze Náměšť nad Oslavou (letiště, zámek)
Opékání špekáčků na školním pozemku
Sportovní den
Rozloučení s žáky 9. ročníku

Pracoviště Křižanov
13. 9. 2006
18. 9.-22. 9. 2006
16. 10. 2006
17. 10. 2006
16. 11. 2006
27. 11. 2006
5. 12. 2006
12. 12. 2006
19. 12. 2006
20. 12. 2006
22. 12. 2006
30. 3. 2007
4. 4. 2007
27. 4. 2007
30. 4. 2007
4. 5. 2007
13. 5. 2007
17. 5. 2007
28. 5. – 1. 6. 2007
13. 6. – 15. 6. 2007
15. 6. 2007
21. 6. 2007
22. 6. 2007
25. 6. 2007
27. 6. 2007

Návštěva plaveckého bazénu (Bystřice nad Pernštejnem)
Rekreace žáků (Mitrov)
„Káťa a Škubánek“ – divadelní představení JC Velké Meziříčí
Návštěva plaveckého bazénu (Bystřice nad Pernštejnem)
Návštěva plaveckého bazénu (Bystřice nad Pernštejnem)
Výlet do skanzenu „Veselý kopec“ (Hlinsko)
Mikulášská besídka
Návštěva Vánoční výstavy (JC Velké Meziříčí)
Návštěva výstavy andělů (Galerie Dvorek Křižanov)
„Hrdinové z říše Goja“ – filmové představení
Vánoční besídka
Návštěva plaveckého bazénu (Bystřice nad Pernštejnem)
Návštěva Velikonoční výstavy (JC Velké Meziříčí)
Beseda s příslušníky Policie ČR
Pálení čarodějnic
Návštěva plaveckého bazénu (Bystřice nad Pernštejnem)
Besídka ke dni matek
Návštěva kouzelnického představení
Sportovní hry v Zubří
Školní výlet Praktická škola (rekreační středisko Záseka)
Sportovně-branný den (návštěva žáků z pracoviště ve Vel. Meziříčí)
Návštěva ZD Křižanov
Představení loutkového divadla
Návštěva letiště Křižanov
Sportovní den na pracovišti ve Velkém Meziříčí
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H) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekce na naší škole proběhla v termínu 10. – 12. listopadu 2004. Předmětem kontroly byla
státní kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů prováděná ve smyslu § 18
odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zaměření kontroly v oblastech podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy:
1. dodržování schválených učebních plánů a učebních osnov Zvláštní školy, Pomocné
školy a Rehabilitačního programu pomocné školy ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.
29/1980 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve
znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2004/2005.
2. Dodržování ustanovení § 3 odst. 1, 3, 4, 7 a § 7 odst. 1, 2, 4, 6 vyhlášky č, 127/1997
Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve školním roce
2004/2005
3. Vedení povinné dokumentace ve smyslu § 38a odst. 1 písm. a), b), c), d), e), g) zákona
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 2004/2005.
Výsledky kontroly dle Inspekční zprávy čj. 12-1430/04-5062
Hodnocená oblast:
Závěr:
Personální podmínky vzdělávání
velmi dobré
Materiálně-technické podmínky vzdělávání

velmi dobré a umožňují kvalitně plnit
vzdělávací programy

Průběh a výsledky vzdělávání

na základě zjištěných poznatků je kvalita
vzdělávání (průběh a výsledky) ve
zvláštní škole velmi dobrá
v pomocné škole vynikající

Odborná pedagogická způsobilost všech pedagogů vytváří velmi dobrý základ pro plnění
požadavků výchovně-vzdělávacích programů speciálních škol. Personální struktura je ve
stávající podobě funkční, ale z pohledu závažných zdravotních postižení žáků pomocné školy
podhodnocená. Organizační uspořádání školy umožňuje její řízení. Způsob řízení
upřednostňuje týmovou spolupráci. Pro další vzdělávání pedagogů jsou vytvářeny příznivé
podmínky. Zájem o toto vzdělávání je u pedagogů značný.
Materiálně-technické podmínky umožňovaly škole plnit výchovně-vzdělávací programy.
Problémem jsou prostory hlavní budovy, které jsou v současnosti zcela využity a není zde
možnost zajistit odborné učebny. Prostředí tříd bylo pro žáky podnětné. K dispozici byl
dostatek učebních materiálů, pomůcek a počítačové techniky.
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Výuka probíhala podle schválených učebních dokumentů a v souladu s osnovami zvláštní
a pomocné školy. Výchovně-vzdělávací proces byl funkčně organizován. Povinná
dokumentace průkazně zachycovala jeho průběh a výsledky.
Speciální školy plní své poslání, při vzdělávání se zaměřují na kompenzaci deficitu
schopností a dovedností žáků a podporují jejich komplexní rozvoj. Pozitivem byl kladný
postoj učitelů k žákům, snaha pochopit jejich individuální zvláštnosti a hledání jejich využití
ve prospěch vyučovacího procesu. Vyučovací metody byly důsledně přizpůsobeny každému
z žáků. Výsledky ve výchově a vzdělání jsou pravidelně vyhodnocovány.
Poznámka:
Na základě doporučení pracovníků ČŠI byla od nového školního roku 2005/2006 posílena
personální oblast. Do tříd, ve kterých jsou vzdělávání žáci podle programů pomocné školy,
byl přijat druhý pedagog-vychovatel. Byl posílen individuální přístup k jednotlivým žákům
s předpokladem zvýšení úrovně výchovně-vzdělávacího procesu. Ve třídách s rehabilitačním
programem pomocné školy byla tato základní sestava pedagogických pracovníků doplněna
dalším pracovníkem – asistentem pedagoga.
Odborné učebny jsou zajištěny pronájmem nevyužitých prostor základní školy v blízkosti
našeho zařízení (školní dílna, tělocvičny), na odloučeném pracovišti lze využívat prostory
v areálu ÚSP (keramická a šicí dílna, tělocvična).
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I) Základní údaje o hospodaření školy
Škola v kalendářním roce 2006 měla schválený rozpočet (v tis. Kč):
NIV celkem
6.055
projekt hodina
11
projekt – ICT MŠMT
18
dotace ÚP
41
provozní dotace
601
dotace Město V. Meziříčí
2
technické vybavení škol
107
kompenzační pomůcky
65
dary
21
Celkem
6.921
Škola hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek na konci
kalendářního roku 2006 byl 28 765,48.
Na účetní rok 2007 má škola schválené tyto finanční prostředky (v tis. Kč):
NIV celkem
7.016
dotace ÚP
58
provozní dotace
633
dary
45
datace Města V. Meziříčí
5
Celkem
7.757
Prostředky jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpisem, přepokládá se
vyrovnané hospodaření.
Obsah Výroční zprávy byl projednán na pedagogické radě dne 28. srpna 2007
a předložen školské radě ke schválení dne 12. října 2007.
Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy dne ……………………
Mgr. Michal Koudelík
předseda školské rady
Ve Velkém Meziříčí dne 3. září 2007
Mgr. Josef Prokop
ředitel školy
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