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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. Jitka Trifanová

Výchovný poradce:

Mgr. Dagmar Jánová

Telefon:

566 522 828

Mobil:

605 086 068

Fax:

561 207 040

e-mail:

info@zsspecialnivm.cz

Kontakt
spec.skola@mybox.cz
www:

www.zsspecialnivm.cz

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele

Kraj Vysočina

Adresa zřizovatele

Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava
Telefon:

564 602 111, 564 602 100

Fax:

564 602 420

e-mail:

posta@kr-vysocina.cz

www:

www.kr-vysocina.cz

Kontakt
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1.3 Součásti školy

IZO

Přípravný stupeň ZŠ speciální

150 002 831

Základní škola

102 943 427

Střední škola

150 028 393

Školní druţina

110 005 155

1.4 Pracoviště školy
Poštovní 1663/3

Zámek 1

Velké Meziříčí

Křiţanov

(ředitelství školy)

(při ÚSP Křiţanov)

1.5 Charakteristika školy, charakteristika ţáků
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. Jelikoţ
prostorové podmínky nevyhovovaly počtu vzdělávaných ţáků, byla škola přemístěna do nově
zrekonstruovaných prostor na ulici Poštovní 1663/3. Výuka zde byla zahájena 1. listopadu
2008. Zřizovatelem školy je od 1. října 2001 kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Do sítě škol byla tehdy Zvláštní škola ve Velkém Meziříčí zařazena Rozhodnutím
MŠMT ze dne 24. 5. 1996 s účinností od 1. září 1996.
Škola má dvě pracoviště - ve Velkém Meziříčí, kde je ředitelství, a pracoviště při Ústavu
sociální péče v Křiţanově.
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Pracoviště Velké Meziříčí stav k 30. červnu 2010
Třída

Ročník

Ţáci

Vzdělávací program

Třídní učitel

Další pracovník

I.

2.,3.,4.,5.

8 ţáků

Zvláštní škola
2.,3. ročník - ŠVP

Mgr. Dana Prokopová

Hana Havelková
asistentka pedagoga

II.

7., 8.

8 ţáků

ŠVP

Mgr. Michal Koudelík

III.

6.,9.

10 ţáků

Zvláštní škola
6. ročník - ŠVP

Mgr. Dagmar Jánová

IV.

Přípr. st.,
6., 7., 8., 9.

7 ţáků

Pomocná škola

Mgr. Marcela Hammerová

Lenka Kavalcová
asistentka pedagoga

V.

4., 5., 6., 7.,
8., 10.

7 ţáků

Rehabilitační
vzdělávací program
pomocné školy

PaeDr. Julie Matejová

Bc. Lucie Ţáková
asistentka pedagoga
Bc. Martina Rosová
asistentka pedagoga

Pracoviště Křiţanov stav k 30. červnu 2010
Třída

Ročník

Ţáci

Vzdělávací program

Třídní učitel

Další pracovník

VI.

5., 7., 9.

4 ţáci

Pomocná škola

Bc. Jaroslava Kubišová

Jana Jurková
asistentka pedagoga

6 ţáků

Rehabilitační
vzdělávací program
pomocné školy

Ing. Karla Veberová

Kateřina Hajná DiS.
asistentka pedagoga
Dana Lišková
asistentka pedagoga

Mgr. Martina Střechová

Ladislava Stupková
asistentka pedagoga
Jitka Engelhartová
asistentka pedagoga

VII.

5., 6., 9.

VIII.

4., 6.

7 ţáků

Rehabilitační
vzdělávací program
pomocné školy

IX.

střední škola

7 ţáků

Praktická škola
jednoletá

Bc. Marie Brabcová

6 ţáků

Kurz k získání
základů vzdělání
poskytovaného
základní školou
speciální

Mgr. Martina Střechová

Kurz
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Počet ţáků k 30. červnu 2010

ZŠ praktická

ZŠ speciální
Praktická
škola jednoletá

Velké Meziříčí

Křiţanov

CELKEM

26

-

26

dívky
11

chlapci
15

-

14
dívky
7

dívky
9

-

dívky
18

chlapci
8

dívky
3

-

dívky
16

dívky
12

chlapci
15

7
chlapci
4

dívky
3

24
chlapci
22

chlapci
15

31

7

40
CELKEM

dívky
11

17
chlapci
7

-

-

chlapci
4

64
chlapci
12

dívky
30

chlapci
34

Nabízíme vzdělávání ţákům a studentům s různým stupněm mentálního postiţení – od
lehkého stupně aţ po těţké. Ţáci u nás plní povinnou školní docházku a poskytujeme jim i
moţnost středního stupně vzdělávání v praktické škole jednoleté – letos ukončila sedmý rok
své činnosti. Dětem, které zatím nejsou připravené pro vstup do školy, umoţňujeme zařazení
do přípravného stupně základní školy speciální. Organizujeme také kurz pro získání základů
vzdělání poskytovaného základní školou speciální. Zde získávají základy vzdělání
frekventanti, kteří se dříve z různých důvodů nemohli zapojit do vzdělávacího procesu.
U některých dětí se spolu s mentálním handicapem objevují i jiné druhy postiţení.
Dochází k nám ţáci s tělesným a zrakovým postiţením, s diagnózou autismus či ţáci
zdravotně oslabení. Uvedená skupina ţáků pochází z různého sociokulturního prostředí, část
z nich je klienty Ústavu sociální péče Křiţanov. Někteří ţáci jsou místní, jiní dojíţdějí
z nejbliţšího okolí. Základní školu speciální navštěvují také klienti NESA - denního
stacionáře ve Velkém Meziříčí.
Skladba ţáků v základní škole speciální zůstává poměrně stabilní, podíl klientů
základní školy praktické se z důvodu častější integrace ţáků na základních školách sniţuje.
Díky lepším prostorovým podmínkám, které nová škola nabízí, jsme mohli rozšířit výuku
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ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami v kombinaci s různým druhem postiţení.
Tyto různé stupně a typy vzdělávání umoţňují především klientům ÚSP návštěvu
ucelené soustavy speciálně pedagogických vzdělávacích programů. Je třeba zváţit, zda by
bylo v budoucnu reálné otevřít vzdělávací centrum pro zájemce z celého regionu a nejen pro
klienty ÚSP.

1.6 Materiálně technické zajištění školy
Přestěhováním do nových prostor získala škola nesrovnatelně lepší podmínky pro
vzdělávání ţáků. Díky velikosti jednotlivých kmenových tříd je v kaţdé z nich zřízen
odpovídající relaxační prostor pro odpočinek ţáků. 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 do
školy. Školní dílna i cvičná kuchyň mají také své samostatné odborně zařízené učebny. Pro
pracovní vyučování je dále k dispozici školní pozemek umístěný nedaleko školy. V tělesné
výchově vyuţíváme pronájem tělocvičny na ulici Poštovní a nedaleké hřiště u hasičské
zbrojnice. Samostatné místnosti má i sborovna pedagogů a školní knihovna, která je zároveň
zázemím pro výchovného poradce. Sociální zařízení ţáků i zaměstnanců splňuje všechny
hygienické normy. Do školy je zajištěn zcela bezbariérový přístup – zvedací plošina na
schodišti a přístupová rampa u druhého vchodu.
Do budoucna plánujeme drobné úpravy vnitřních prostor školy (výmalba, oprava
poškozených stavebních prvků, oprava a úprava inventáře školy), vybavení prostor školy
relaxačními prvky pro ţáky a budeme pokračovat v úpravách okolí školy. Jelikoţ je budova
majetkem Města Velké Meziříčí, budou další rekonstrukce a úpravy (zateplení budovy,
topení) plánovány ve spolupráci s majitelem budovy.
Na pracovišti v Křiţanově probíhá výuka od školního roku 2000/2001 v novém
vzdělávacím centru, které vzniklo spolu s výstavbou stravovacího areálu. Zde má škola tři
učebny pro výuku ţáků, jednu učebnu pro potřeby rehabilitační třídy a relaxaci, školní kuchyň
pro nácvik praktických činností a zázemí pro pedagogický personál. Dále škola uţívá pro
potřeby rehabilitační třídy jednu učebnu přímo v prostorách ústavu. Všechny další moţnosti
vzdělávácích aktivit a materiálního zabezpečení na pracovišti v Křiţanově budou řešeny ve
spolupráci se zřizovatelem školy, který je také zřizovatelem ÚSP.
Rovněţ v tomto školním roce jsme navázali na předchozí velice 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
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práci jakou je výchova a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věříme, ţe
na tyto dobré vztahy budeme navazovat i v dalších jednáních týkajících se chodu našeho
zařízení.

1.7 Školská rada
Jiţ pátým rokem pracovala při škole školská rada. Z rozhodnutí Rady kraje Vysočina
byl počet členů školské rady zvýšen na šest. Jedna třetina členů z řad zákonných zástupců
nezletilých ţáků byla zvolena dne 18. září 2008. Do školské rady byli zvoleni tito členové:
paní Marcela Chmelová a pan Zdeněk Doleţal. Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni
Mgr. Michal Koudelík a Mgr. Jitka Trifanová. Za zřizovatele školy byli do školské rady
navrţeni a schváleni tito zástupci: Ing. František Bradáč a pan Miroslav Jágrik. Zápisy
z jednotlivých zasedání školské rady jsou uveřejněny na webových stránkách školy.
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2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy
__________________________________________________
2.1 Obory vzdělání
Obory vzdělání poskytující základní vzdělání
79-01-B/001

Pomocná škola

79-01C/001

Základní škola

79-01-C/01

Základní škola

Ţák získá základy vzdělání
Ţák získá základní vzdělání
(dobíhající soustava)
Ţák získá základní vzdělání
(rámcový vzdělávací program)

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání
78-62-C/001

Praktická škola jednoletá

2.2 Vzdělávací programy
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
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 pod č.j. 15 988/2003-24
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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
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
Škola harmonie - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle
RVP ZV – LMP), schváleno ředitelstvím školy Základní škola a Praktická škola Velké
Meziříčí dne 26. 6. 2007, pod č.j. ZŠ specVM/200/2007, s platností od 1. 9. 2007
Praktická škola jednoletá:
Praktická škola jednoletá, schválilo MŠMT ČR dne 9. 12. 2004, č.j. 32 089/2004-24
s platností od 1. září 2005

V tomto školním roce pracovali ţáci 1., 2., 3. 6., 7. a 8. ročníku základní školy
praktické podle Školy harmonie - školního vzdělávacího progrmu pro základní vzdělávání
(zpracovaný podle RVP ZV – LMP). Byla dokončena práce na školním vzdělávacím
programu pro základní školu speciálních, podle kterého bude zahájena výuka v 1. a 7. ročníku
od 1. září školního roku 2010/2011. Kromě povinných předmětů daných učebním plánem
měli ţáci moţnost navštěvovat nepovinné předměty sportovní aktivity. Školní druţina nebyla
v letošním školním roce pro malý počet zájemců aktivní. Vyuţívali jsme sluţeb školní
druţiny při Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
Od 14. dubna 2010 je škola zařazena do sítě škol podporujících zdraví.
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3. Přehled pracovníků školy
________________________________________________________________________________
Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení

Funkce

Vzdělání

Délka praxe

Mgr. Josef Prokop

ředitel školy

VŠ - SPP

23

Mgr. Jitka Trifanová

zástupce ředitele školy

VŠ - SPP

17

PaeDr. Julie Matejová

třídní učitelka

VŠ - SPP

28

Mgr. Dagmar Jánová

třídní učitelka

VŠ - SPP

24

Mgr. Dana Prokopová

třídní učitelka

VŠ - SPP

23

Mgr. Marcela Hammerová

třídní učitelka

VŠ - SPP

22

Mgr. Michal Koudelík

třídní učitel

VŠ - SPP

12

Bc. Marie Brabcová

třídní učitelka

VŠ - SPP

27

Ing. Karla Veberová

třídní učitelka

VŠ zem. + SPP

20

Mgr. Martina Střechová

třídní učitelka

VŠ - SPP

11

Bc. Jaroslava Kubišová

třídní učitelka

VŠ - SPP

14

Mgr. Jiří Winterling

učitel

VŠ - 1. st.

pracovní poměr ukončen

Bc. Martina Rosová

asistentka pedagoga

VŠ - SPP

9

Bc. Lucie Ţáková

asistentka pedagoga

VŠ - SPP

4 (dlouhodobá pracovní neschopnost)

Kateřina Chytková DiS.

asistentka pedagoga

VOŠ

9

Dana Lišková

asistentka pedagoga

SPŠ

13

Lenka Kavalcová

asistentka pedagoga

SŠ + studium VŠ

9

Ladislava Stupková

asistenka pedagoga

SPŠ

8

Jana Jurková

asistentka pedagoga

SOŠ + studium VŠ

4

Hana Havelková

asistentka pedagoga

studium SŠ

pracovní poměr ukončen

Libuše Vlčková

asistentka pedagoga

SPŠ

zástup za pracovní neschopnost

Mgr. Hana Vítková

učitelka

VŠ - SPP

rodičovská dovolená

Nepedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení

Funkce

Vzdělání

Délka praxe

Úvazek

Věra Chmelařová

ekonomka

SEŠ

24

0,875

Dana Pařízková

uklízečka

SOU

21

1,0
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení
_________________________________________________
4.1 Zápis k povinné školní docházce, nově zařazení ţáci
Zápis do prvního ročníku povinné školní docházky na školní rok 2010/2011 proběhl
na obou pracovištích dne 5. února 2010. K zápisu se dostavili 2 ţáci. Oba byli přijati do 1.
ročníku základní školy speciální. Během školního roku 2009/2010 bylo do školy nově přijato
celkem 5 ţáků k plnění povinné školní docházky, z toho:
1 ţák - 2. ročník ZŠ praktická
1 ţák - 4. ročník ZŠ praktická
1 ţák - 5. ročník ZŠ praktická
1 ţák - 9. ročník ZŠ praktická
1 ţák - přípravný stupeň ZŠ speciální
Na moţnost zařazení do naší školy ve školním roce 2010/2011 se přišli informovat
rodiče dvou ţáků.

4.2 Přijímací řízení ke studiu na střední škole
Přihlášku ke studiu na Praktické škole jednoleté (obor vzdělání 78-62-C/001) podaly
v řádném termínu dvě uchazečky. Přijímací zkoušky nebyly ředitelem školy stanoveny.
Na základě přihlášky, doporučení školského poradenského zařízení a při splnění
školou vypsaných kritérií, byly uchazečky přijaty k denímu studiu na Praktické škole
jednoleté. Výuka probíhá na pracovišti školy Křiţanov, Zámek 1.

4.3 Absolventi ve školním roce 2009/2010
4.3.1 Absolventi základního vzdělávání
Ve školním roce 2009/2010 ukončilo povinnou školní docházku 9 ţáků základní školy
praktické a 1 ţák základní školy speciální. Devět ţáků bylo přijato k dalšímu studiu na
zvolených učebních oborech. Jeden ţák bude docházet do NESA – denního stacionáře ve
Velkém Meziříčí.

Střední škola

Obor

Počet ţáků

36-67-E/001
OU a praktická škola Lomená, Brno

1
Zednické práce
23-51-H/001

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

1
Zámečník
31-53-E/003

ZŠ speciální a Praktická škola Březejc

1
Tkalcovské práce
29-54-E/003

SOŠ a SOU Třešť

2
Cukrářské práce
65-51-H/002

SŠ řemesel a sluţeb Velké Meziříčí

1
Kuchař – číšník pro pohostinství
41-55-H/003

SŠ řemesel a sluţeb Velké Meziříčí

2
Opravář zemědělských strojů
53-41-M/007

SZŠ a VOŠ zdrav. Ţďár nad Sázavou

1
Zdravotnický asistent

4.3.2 Absolventi středního stupně vzdělávání
Tři ţáci ukončili docházku do Praktické školy jednoleté úspěšným vykonámím
závěrečné zkoušky. Ostatní pokračují na doporučení školského poradenského zařízení a
ţádosti zákonných zástupců ve studiu i v příštím školním roce.

4.3.3 Absolventi kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného
základní školou speciální
Kurz k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální v letošním
skolním roce ukončily dvě ţákyně. Obě byly přijaty ke studiu na naší škole obor Praktická
škola jednoletá. Ostatní frekventanti kurzu pokračují ve vzdělávání i v příštím školním roce.
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5. Výsledky vzdělávání ţáků
__________________________________________________
5.1 Základní škola praktická
Průměrný prospěch podle ročníků
Počet ţáků
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Průměrný prospěch

I.
pololetí
0
0
2
2
1
1
3
5
8

II.
pololetí
0
1
2
3
2
1
3
5
9

I.
pololetí
1,82
1,22
1,11
1,17
1,69
1,80
1,95

II.
pololetí
1,71
1,69
1,59
1,67
1,50
1,67
1,83
1,93

22

26

1,54

1,70

Prospělo s
vyznamenáním
I.
II.
pololetí
pololetí
0
0
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3

Celkový
průměr
1,71
1,76
1,41
1,39
1,34
1,68
1,81
1,94

1,62

8

10

Hodnocení chování ţáků
Počet ţáků

Výchovná opatření
Chování velmi dobré
Chování uspokojivé
Chování neuspokojivé
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

I. pololetí
22
0
0
9
0

II. pololetí
23
2
1
10
3

5
5
2

3
5
3

Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy

Zameškané hodiny ţáků
I. pololetí

II. pololetí

omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

Průměr na
ţáka

1.264

0

1.634

22

2.898

22

120,75

Celkem
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5.2 Základní škola speciální
Průměrný prospěch podle ročníků
Ročník

Počet
ţáků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0
0
0
0
1
2
3
1
3
0

Celkem

10

Průměrný prospěch
I. pololetí
II. pololetí
3,43
3,43
2,14
2,00
2,33
2,29
3,00
2,85
2,19
2,19
-

2,62

Celkový průměr
3,43
2,07
2,31
2,93
2,19
-

2,55

2,59

Hodnocení chování ţáků
Počet ţáků

Výchovná opatření
Chování velmi dobré
Chování uspokojivé
Chování neuspokojivé

I. pololetí
10
0
0

II. pololetí
10
0
0

0
0
0
0
0

8
0
0
0
0

Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy

Zameškané hodiny ţáků
I. pololetí

II. pololetí

omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

omluvené

neomluvené

Průměr na
ţáka

372

0

609

0

981

0

98,10

Celkem
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5.3 Přípravný stupeň základní školy speciální
Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 přestoupila do školy 1 ţákyně z jiné
školy, která byla zařazena do přípravného stupně základní školy speciální. Při zápisu byla
zařazena do 1. ročníku základní školy speciální.

5.4 Rehabilitační vzdělávací program ZŠ speciální
Tyto třídy navštěvovalo 20 ţáků a všichni byli vzděláváni podle individuálních
vzdělávacích plánů a hodnoceni širším slovním hodnocením.

5.5 Praktická škola jednoletá
V letošním školním roce navštěvovalo školu 7 ţáků. 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 tři ţáci.
Předsedu komise jmenoval odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina
(Mgr. Marie Navrátilová, ZŠ speciální a Praktická škola Březejc), další členy jmenoval ředitel
školy (místopředseda, třídní učitel, učitel odborných předmětů a přísedící). Termín
závěrečných zkoušek byl stanoven na 14. a 15. června 2010. Ţáci vykonali teoretickou a
praktickou zkoušku z odborných předmětů. Vzhledem ke kvalitní a zodpovědné přípravě na
závěrečné zkoušky byl i výsledek vynikající – všichni tři ţáci prospěli s vyznamenáním.
Zbývajícím čtyřem ţákům bylo studium na základě doporučení školského poradenského
pracoviště a ţádosti zákonných zástupců prodlouţeno o jeden školní rok (§ 16 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb.)

5.6 Kurz k získání základů vzdělání poskytovaného základní
školou speciální
Naše škola na základě platné legislativy 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 pracovišti v Křiţanově a byl určen pro
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klienty ústavu sociální péče. Právě tito občané byli v minulém reţimu zařazeni mezi
,,nevzdělavatelné" díky svému umístění do ústavní výchovy. K nápravě došlo aţ
v devadesátých letech, kdy se začalo s pravidelným vzděláváním klientů umístěných v ÚSP.
Naše škola otevřela pracoviště při ÚSP Křiţanov mezi prvními - v roce 1994. V letošním
školním roce bylo na základě ţádosti zákonných zástupců zařazeno do kurzu šest
frekventantů (pět ţen a jeden muţ). Podle metodického pokynu vydaného MŠMT trvá výuka
v kurzu nejméně jeden rok a je ukončena komisionální zkouškou. Po úspěšnén vykonání této
zkoušky získají frekventanti základy vzdělání v rozsahu trivia a mohou pokračovat v dalším
vzdělávání v praktické škole.
V letošním školním roce vykonaly komisionální zkoušku dvě frekventantky kurzu a
byly přijaty na naši školu obor Praktická škola jednoletá. Ostatní frekventanti pokračují na
základě doporučení školského poradenského pracoviště a ţádosti zákonných zástupců
v docházcie i v příštím školním roce.
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
__________________________________________________
6.1 Semináře, kurzy pro pedagogické pracovníky
Vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo jejich začlenění do různých
předmětových komisí a vykonávání specializovaných funkcí na pracovišti. Dle tohoto si
pracovníci vybírali nebo byli vysíláni na kurzy a školení na téma:
-

problematika autismu a vzdělávání těţce mentálně postiţených ţáků (3 pedagogové)

-

výchovné poradenství (1 pedagog)

-

prevence sociálně neţádoucího chování (1 pedagog)

-

environmentální výchova (2 pedagogové)

-

tvorba školního vzdělávacího programu pro záklaní školu speciální (3 pedagogové)

-

výchova ke zdraví (3 pedagogové)

-

finanční gramotnost (1 pedagog)

-

vyuţití interaktivních tabulí na základních školách (celý pedagogický sbor)

-

autoevaluce škol (3 pedagogové)

6.2 Studium pedagogických pracovníků
Speciální pedagogika (bak. st. program), UP Olomouc
(3 pedagogové, z toho 2 studium úspěšně ukončili)
Sociální pedagogika (bak. st. program), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(1 pedagog)
Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální
výchovy, Chaoupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání
(1 pedagog)
Specializační studium Koordinátor autoevaluace, NIDV Praha, pracoviště Jihlava
(1 pedagog, ukončeno certifikátem)
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
__________________________________________________
7.1 Pracoviště Velké Meziříčí
21. – 22. 2009

Adaptační kurz Nesměř „Co nás straší?“

24. 9. 2009

Den zdraví – Jupiter club VM

1. 10. 2009

Projekt SEV Ostrůvek – Stromy a lidé ve městě (9. r.)

13. 11. 2009

Návštěva solné jeskyně Solanka (třída PŠ)

18. 11. 2009

Hrátky Jihlava

4. 12. 2009

Mikulášská besídka

14. 12. 2009

Vánoční výstava - Jupiter club VM

16. 12. 2009

Vánoční trh řemesel – VM

16. 12. 2009

Vánoční čarování s rodiči ţáků – rehabilit. třída PŠ VM

17. 12. 2009

Turnaj v bowlingu

18. 12. 2009

Návštěva solné jeskyně Solanka (třída PŠ a rehabilit. třída PŠ))

21. 12. 2009

Vánoční dílny

22. 12. 2009

Vánoční besídka

28. 1. 2010

Zimní cvičení v přírodě

5. 2. 2010

Návštěva solné jeskyně Solanka (třída PŠ)

18. 2. 2010

Den otevřených dveří ve stacionáři NESA

23. 4. 2010

Exkurze na úpravnu vody, vodárenskou nádrţ Mostiště a čističku
odpadních vod VM

30. 4. 2010

Pálení čarodějnic

30. 4. 2010

Projekt SEV Ostrůvek „Ukliďme si svoje město“

4. 5. 2010

Exkurze do hasičské zbrojnice a na záchrannou stanici 1. pomoci

11. 5. 2010

Školní kolo recitační soutěţe „Já a básnička“

14. 5. 2010

Okresní kolo Atletického čtyřboje ţáků

19. 5. 2010

Setkání ke Dni matek (besídka s tvořením) – rehabilit. třída PŠ VM

20. 5. 2010

Krajské kolo recitační soutěţe „Já a básnička“

27. 5. 2010

Krajské kolo Atletického čtyřboje ţáků

1. 6. 2010

Den dětí - návštěva Mc Donald´s Velké Meziříčí

10. 6. 2010

Školní výlet – Šiklův mlýn

16. 6. 2010

Canisterapie – Sirius Třebíč

18. 6. 2010

Sportovní den, vyhlášení nejlepšího ţáka, sportovce a třídy za školní
rok 2009/2010
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21. 6. 2010
23. – 24. 2010

Letní cvičení v přírodě
Noční dobrodruţství ve škole (třída PŠ)

24. 6. 2010

Filmové představení „Dešťová víla“

29. 6. 2010

Rozloučení s ţáky 9. ročníku

7.2 Pracoviště Křiţanov
10. 9. 2009

Výlet do ZOO Jihlava (spoluúčast na akci ÚSP)

17. 9. 2009

Táborák s opékáním špekáčků

21. 9. 2009

Turnaj ve stolním tenise - Břeţany

29. 9. 2009

Galerie Dvorek Křiţanov – podzimní výstava

13. – 15. 10. 2009

Dny otevřených dveří

17. 10. 2009

Plavecký bazén Bystřice n. P.

23. 10. 2009

Plavecký bazén Bystřice n. P.

26. 10. 2009

Drakiáda

9. 11. 2009

Solná jeskyně (spoluúčast na akci ÚSP)

16. 11. 2009

Bowling (spoluúčast na akci ÚSP)

30. 11. 2009

Zabijačka (spoluúčast na akci ÚSP)

4. 12. 2009

Mikulášská besídka

15. 12. 2009

Galerie Dvorek Křiţanov – vánoční výstava

18. 12. 2009

Vánoční besídka

24. 2. 2010

Bowlingový turnaj

17. 3. 2010

Bowlingový turnaj

29. 3. 2010

Matějská pouť (spoluúčast na akci ÚSP)

16. 4. 2010

Beseda s příslušníky Policie ČR

20. 4. 2010

Chceme ţít s vámi – Praha (spoluúčast na akci ÚSP)

27. 4. 2010

Návštěva MŠ Křiţanov

29. 4. 2010

Pálení čarodějnic (spoluúčast na akci ÚSP)

16. 5. 2010

Besídka ke Dni matek (spoluúčast na akci ÚSP)

17. 5. 2010

Výstava „Ţivot na zámku“ v JC Velké Meziříčí

29. 5. 2010

Muzikanti dětem – benefiční koncert

4. 6. 2010

Návštěva ZD Křiţanov

10. 6. 2010

Školní výlet Šiklův mlýn

28. 6. 2010

Sportovní den
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8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
__________________________________________________
8.1 Kontrola České školní inspekce 4. – 6. března 2009
Předmětem inspekční činnosti byla:
1. Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí, ţáků a
studentů, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
2. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávní poskytovaného základní školou podle
§ 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
3. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1 školského
zákona.
Součástí inspekční činnosti byla i veřejnosprávní kontrola vyuţívání finančních prostředků
státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným kraji podle
ustanovení § 160 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 163 školského zákona, vykonávaná
podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Dále kontrola vyuţívání finančních
prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením podle § 163
školského zákona na pokusná ověřování a na rozvojové programy.
Celkové hodnocení školy dle Inspekční zprávy čj. ČŠI-66/09-11:
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí poskytuje vzdělávání a školské sluţby
v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení. Realizované školní vzdělávací
programy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je zpracován velmi kvalitně a zcela
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou pro ţáky
s lehkým mentálním postiţením.
Škola dodrţuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských sluţeb.
V průběhu výchovně-vzdělávacího procesu respektuje zásady rovného přístupu ke
vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby ţáků a důsledně zajišťuje jejich bezpečnost.
Koncepční činnosti ředitele školy je promyšlená. V době od posledně vykonané inspekce
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došlo ke zlepšení materiálních podmínek vzdělávání. Volba výchovně vzdělávacích strategií,
podporující vyšší efektivitu osvojování klíčových kompetencí, je vedením průběţně
sledována a usměrňována. Škola vytváří velmi vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti ţáků.
Celková výše finančních prostředků, se kterými právnická osoba ve sledovaném období
hospodařila, byla dostačující k pokrytí potřeb právnické osoby při realizaci vzdělávacích
programů.
Dle Protokolu čj. ČŠI-67/09-11 bylo zjištěno porušení ustanovení § 163 odst. 2 písm. a)
zákona č. 262/2006 Sb. Kontrolou cestovních příkazů bylo v jednom případě zjištěno, ţe
zaměstnanci nebylo poskytnuto zkrácené stravné při pracovní cestě, které mu příslušelo.
V další patnácti bodech kontroly nebylo zjištěno ţádné porušení uvedených právních
předpisů.

8.2 Kontrola České školní inspekce 3. prosince 2009
Předmětem inspekční činnosti byla:
1. Kontrola vedení dokumentace školy podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a), b), c) a d)
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kontrola evidence ţáků ve školní matrice podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a), b), d)
aţ i) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kontrola plnění povinnosti ředitele školy podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. a), e)
školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní zjištění:
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
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9. Základní údaje o hospodaření školy
__________________________________________________
Škola v kalendářním roce 2009 měla schválený rozpočet (v tis. Kč):
NIV celkem
Dotace na atletický čtyřboj
Provozní dotace
Projekt ICT (kraj)
Dotace Město V. Meziříčí
Dotace úřad práce
Dary
Příspěvek rodičů na šk. aktivity
Bankovní úroky
Investice
Celkem

8.303
44
750
65
5
26
7
13
8
124
9.345

Škola hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, hospodářský výsledek na konci kalendářního
roku 2009 byl 7.688,60 Kč.
Na účetní rok 2010 má škola schválené tyto finanční prostředky (v tis. Kč):
NIV celkem
Provozní dotace

7.827
792

Dotace na atletický čtyřboj

35

Dary

22

Dotace Města V. Meziříčí

2

Dotace úřad práce

26

Příspěvek rodičů na šk. aktivity

12

Bankovní úroky
Celkem

8
8.724

Prostředky jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpisem, přepokládá se opět vyrovnané
hospodaření.
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Obsah Výroční zprávy byl projednán na pedagogické radě dne 23. srpna 2010.

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

Mgr.Michal Koudelík
předseda školské rady

Ve Velkém Meziříčí dne ………………………

Mgr. Josef Prokop
ředitel školy
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Obrazová příloha
____________________________________________________

Adaptační kurz v Nesměři

Projekt SEV Ostrůvek – Stromy a lidé ve městě

Hrátky Jihlava

Mikulášská besídka

Vánoční výstava Jupiter club

Turnaj v bowlingu
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Vánoční besídka

Plavecký výcvik

Exkurze vodárenská nádrţ Mostiště

Pálení čarodějnic

Ukliďme si město

Atletický čtyřboj – krajské kolo
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Výrobky ţáků – pomocná škola

Canisterapie – Sirius Třebíč

Sportovní den

Spaní ve škole

Školní výlet – Šiklův mlýn

Práce s interaktivní tabulí
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