VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Struktura vychází z § 10 odst.3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdě lá vá nı́(š kolský zá kon), ve zně nı́pozdě jš ı́ch př edpisů , a § 7 vyhlá š ky MS1 MT č . 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2015/2016,
základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok 2015.

Členové školské rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy na
zasedání školské rady dne 15. 10. 2016

Zpracovala dne 10. 10. 2016

Bc. Barbora Klečková

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov, SPC N 454/54, 794 01 Krnov, IČ: 69594091,
č.ú.: 27-2664200207/0100, tel.: +420 775 708 337, e-mail: krnov@specialniskoly.cz, web: www.specialniskoly.cz

„Škola je tvořivá dílna poznání, kde každý nalezne své místo, uplatní
a rozvine své předpoklady.“
Vize J. A. Komenského

Předmluva
Uplynulý školní rok 2015/2016 byl náročným obdobím nejen kvůli našemu
poslání vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také kvůli personálním
a organizačním změnám. Jak jsme již zmiňoval v předmluvě předešlé výroční zprávy, nic
se neděje náhodně a „vše je jak má být“. Překážky, nepříjemné situace a poučení z chyb
jsou podnětem k růstu a ne k pesimismu.
Věřím v Boží vedení pro naší školu a plán, který pro každého z nás má v našich
životech připraven.

Ing. Radovan Vladík, Ph.D.
ředitel školy
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1. Charakteristika školy
Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném
znění a prováděcími předpisy.

Kdo jsme?
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vzdělává děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízí vzdělávání
také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitační péčí a návaznými službami.
Zřizovatelem školy je Slezská církev evangelická a.v., která výkonem zřizovatelských
funkcí pověřila Slezskou diakonii se sídlem v Českém Těšíně.

1.1 Základní informace o škole
Název školy:
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Identifikátor školy:
Bankovní spojení:
Statutární orgán:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Kontakt:

Mateřská škola, základní škola a střední škola
Slezské diakonie Krnov
SPC N 454/54, 794 01 Krnov
školská právnická osoba
695 94 091
359–695 94 091
610 550 910
27-266 4200 207 / 0100
Ing. Radovan Vladík, Ph.D.
Ing. Radovan Vladík, Ph.D.
SPC N 454/54 - Bc. Dana Dančiová
Hlubčická 293/11 – Mgr. Pavla Stuchlíková
tel.: +420 775 708 337
e-mail: skola@sdk.cz

datová schránka - rvyjqka
web: www.skolakrnov.cz
Místa výkonu činnosti školy:

1) ZŠ speciální - SPC N 454/54, Krnov (od 1. 9. 1999)
2) MŠ speciální - SPC N 454/54, Krnov (od 1. 9. 2006)
3) ZŠ praktická - Hlubčická 293/11, Krnov (od 1. 7.
2011)
4) SŠ praktická – Hlubčická 294/9, Krnov (od 1. 9. 2014)
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Organizace MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov sdružuje tyto školy:

Mateřská škola speciální

IZO

174 101 457

Základní škola speciální

IZO

110 550 919

Mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC N 454/54 v Krnově se zaměřuje
na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vícečetným postižením. Jedná se o děti a žáky
s těžkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením,
žáky s pervazivními poruchami a další.

Základní škola praktická

IZO 110 550 919

Praktická škola základní na Hlubčické ulici 293/11 v Krnově se zaměřuje na vzdělávání
žáků s lehčími mentálními poruchami, ADHD, apod.

Střední škola praktická
Školní družina

IZO
IZO

181 055 058
110 550 927

Na obou pracovištích základních škol (SPC N 454/54 i Hlubčická 293/11) funguje školní
družina, která žákům nabízí odpolední aktivity.
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1.2.1 Zřizovatel školy
Název zřizovatele:
Adresa zřizovatele:
Právní forma:
Statutární orgán:
Kontakt:

Slezská církev evangelická a.v.
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
církevní organizace
Mgr. Jan Wacławek,
biskup Slezské církve evangelické a.v.
tel.: +420 558 764 200
e-mail: sekretariat@sceav.cz
web: www.sceav.cz

Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu
s Příkazní smlouvou pověřena Slezská diakonie.
1.2.2 Příkazník
Název zřizovatele:
Slezská diakonie
Adresa zřizovatele:
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
Právní forma:
církevní organizace
Statutární orgán:
Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka
Kontakt:
tel.: +420 558 764 333
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

2. Materiální a technické vybavení pracovišť školy
Škola sídlí na třech místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na
SPC N 454/54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektech na Hlubčické ulici 293/11,
se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm a na
Hlubčické ulici 294/9, kde sídlí i další diakonické služby (Poradna rané péče Matana,
Služba sociálně terapeutických dílen Effatha).
2.1 Materiálně - technické podmínky školy na SPC N 454/54 (MŠ a ZŠ speciální)
Učebny, herny, místnosti
pro individuální práci
Odborné pracovny
Nábytek
Vybavení učebními
pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

4, 2, 2
Snoozelen místnost a rehabilitační místnost v denním
stacionáři Benjamín ve stejné budově.
Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby
jednotlivých žáků (často vyroben přímo na zakázku).

Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je škola vybavena
množstvím speciálních pomůcek k výuce, hře i sportu.
Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb
konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací
Vybavení žáků učebnicemi a techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými
učebními texty
dostupnými učebnicemi.
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Vybavení školy
audiovizuální a výpočetní
technikou

V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou,
speciálním software, popřípadě další speciální pomůcky.
K dispozici je 10 iPadů.
Škola je vybavena speciálními rehabilitačními, manipulačními a
Speciální pomůcky
mobilizačními pomůckami.
K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada
Odpočinkový areál, zahrada, společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v „Zahradě
setkávání“, která je součástí projektu města Krnov.
hřiště

2.2. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 293/11 (ZŠ)
Učebny, herny, místnosti
pro individuální práci

8, 2, 3
Nově upravená, moderní cvičná dílna, moderně vybavená
cvičná kuchyň, multimediální počítačová učebna s interaktivní
tabulí, multimediální učebna hudební výchovy, specializovaná
učebna výtvarné výchovy, relaxační místnost. V půdních
prostorách je zázemí pro vedení školy – kancelář ředitele školy,
Odborné pracovny
zasedací místnost a kancelář.
Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je
v některých případech vyroben přímo na zakázku. Ve školním
roce 2014/2015 byl doplněn nábytek do učebny výtvarné
Žákovský nábytek
výchovy a relaxační místnosti.
Standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní
fotbal, boxovací pytel s příslušenstvím. V rámci projektu
expresivní terapie škola získala netradiční hudební nástroje
Vybavení učebními
(fujarky, dešťová hůl, bubínky a další), které učitelé používají při
pomůckami, hračkami,
muzikoterapii. Ze stejného projektu byly doplněny potřebné
sportovním nářadím apod. pomůcky pro arteterapii. Hračky pro mladší děti.
Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku žáků s LMP,
Vybavení žáků učebnicemi a které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří
sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky.
učebními texty
Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý
má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy
pro jednotlivé předměty. K dispozici 10 iPadů. Ředitel školy,
učitelé, vychovatelka a ŠMP mají k dispozici notebook.
V učebně hudební výchovy, v jedné třídě a ve školní družině je
Vybavení školy
plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory
audiovizuální a výpočetní
s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také
technikou
fotoaparát a videokamera.
Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků,
několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště
Pozemky, odpočinkový
s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou
areál, zahrada, hřiště
dráhou.
K dispozici je 1 menší tělocvična s vhodným sportovním
Sportovní zařízení
vybavením, 1 herna v budově školní družiny a školní hřiště.
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2.3. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 294/9 (SŠ praktická)
Učebny, herny, místnosti
pro individuální práci
Odborné pracovny,
knihovna, multimediální
učebna

4, 2, 2

PC učebna. Učebna práce v domácnosti. Ostatní odborné
místnosti jsou používány na Základní škole Hlubčická.
Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby
Nábytek
jednotlivých žáků (vyroben přímo na zakázku).
Vybavení učebními
Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve
vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i
pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod. sportu.
Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb
konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací
Vybavení žáků učebnicemi a techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými
učebními texty
dostupnými učebnicemi.
Vybavení školy
Ve třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, speciálním
software, popřípadě s dalšími speciálními pomůckami. Dále je
audiovizuální a výpočetní
k dispozici 1 iPad.
technikou
Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve
vybavení školy množství speciálních rehabilitačních,
manipulačních a mobilizačních pomůcek.
Speciální pomůcky
Školní pozemek ZŠ Hlubčická, který mohou využívat žáci SŠ,
zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček
Odpočinkový areál, zahrada, pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými
hřiště, sportovní zařízení
brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou.

3. Školská rada
3.1 Školská rada
Datum zřízení:
Předseda školské rady:
Členové rady:
za Slezskou diakonii:
za školu:

za rodiče:

22.6.2006
Iveta Holoušová
Mgr. Dagmar Siudová
Zuzana Hazan
Iveta Holoušová
Bc. Dana Dančiová
Mgr. Nela Wasserbauerová
Milada Bryndačová
Renata Luxová
Petra Novotná

Ve školním roce 2015/2016 se Školská rada sešla třikrát.
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1. Zasedání školské rady:
Termín konání: 25. 11. 2015
Přítomní členové: Vladík, Holoušová, Wasserbauerová, Šrubařová, Hazan
Nepřítomní členové: Novotná, Danči, Bryndáčová, Siudová

Na úvodní školské radě byli přítomní členové seznámeni s výroční zprávou 2014/2015,
projednali změnu ve školním řádu střední školy, kterou rada schválila. Ředitel radu seznámil
s rozpočtem školy a s chystanými změnami ve vzdělávání žáků na základní škole Hlubčická.

2. Zasedání školské rady:
Termín konání: 8. 6. 2016
Přítomní členové: Siudová, Danči, Holoušová, Bryndáčová, Wasserbauerová, Hazan, Vladík
Nepřítomní členové: Novotná, Šrubařová
V rámci druhé školské rady se členové seznámili s rozpočtem školy pro rok 2016, se změnami
ve školních řádech MŠ speciální, ZŠ a školní družiny při ZŠ, ZŠ speciální, SŠ praktické. Dále se
seznámili s plánovanými změnami ve výuce ve školním roce 2016/2017, se změnami v ŠVP.
Ředitel radu seznámil s plánovanými projekty (možné úpravy sociálního zařízení na ZŠ
Hlubčická, nákup kompenzačních pomůcek, aj.). Byla projednána změna ve stravování V MŠ
a ZŠ speciální (změna školní jídelny). Na závěr proběhla diskuze – sledování a využívání
projektů, úprava zvonků v MŠ a ZŠ speciální, úprava svozu žáků.

3. Zasedání školské rady:
Termín konání: 31. 8. 2016
Přítomní členové: Siudová, Danči, Holoušová, Bryndáčová, Wasserbauerová, Šrubařová,
Vladík
Nepřítomní členové: Novotná, Hazan
Na zasedání školské rady v závěru školního roku 2015/2016 byli přítomní členové seznámeni
se změnami ve školních řádech ZŠ Hlubčická, školní družiny při ZŠ Hlubčická a SŠ praktická.
Dále byli seznámeni s novým ŠVP pro ZŠ Hlubčická „Společný příběh pro život“ a s novým
ŠVP pro základní školu speciální „Pojď s námi“. Ředitel radu seznámil s novým personálním
obsazením školy.
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4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2015/2016
4.1.1 Vzdělávací programy SPC N 454/54
Název programu

Číslo jednací

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy
Součástí programu je program pro Přípravný stupeň ZŠ
speciální "Pomalý a důležitý krok"

15988/2003-24
2011/27

4.1.2 Vzdělávací programy SPC N 454/54
Název programu

Číslo jednací

ŠVP pro ZŠ speciální - Učíme se pro život...

2010/14

ŠVP pro MŠ speciální - Ty a já, spolu to zvládneme

2010/13

ŠVP pro ŠD - A po práci legraci...

2010/15

4.2 Vzdělávací programy Hlubčická 293/11
Název programu

Číslo jednací

ŠVP pro ZŠ praktickou - Porozumění

79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola
speciální

ŠVP speciální školy
4.3 Vzdělávací programy Hlubčická 294/9
Název programu

Číslo jednací

ŠVP pro SŠ praktickou: "Praktická škola jednoletá"

78-62-C/01

ŠVP pro SŠ praktickou: "Praktická škola dvouletá"

78-62-C/02
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5. Informace o organizaci výchovně vzdělávacího procesu, zápis
k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
5.1 Údaje o přijímání žáků na ZŠ Hlubčická:
K zápisu do prvního ročníku dne 21. - 22. ledna 2016 přišlo 9 žáků.
5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a organizaci tříd
Celkové hodnocení a klasifikace žáků ZŠ praktická HLB:

Počet
žáků

Třída
I.B (1., 2., 4. ročník)
V.B (3., 5. ročník)
Celkem 1. stupeň:
VI.B (6. ročník)
VII.B (7. ročník)
VIII.B (8. roč. + 6., 8. a 10. SŠ)
IX.B (9. ročník)
Celkem 2. stupeň:
Celkem škola:

10
9
19
8
11
9
11
39
58

Prospělo Neprospělo
9
9
18
8
11
9
11
39
57

Přestup do jiného
vzděl. programu

1
0
1
0
0
0
0
0
1

1
0
1
0
0
0
0
0
1

Téměř všichni žáci základní školy na Hlubčické prospěli, prospěli také integrovaní žáci
základní školy speciální. Jeden žák 4. ročníku neprospěl a přestoupil do vzdělávacího
programu pro speciální školy. Dva žáci byli v průběhu školního umístěni do dětského
domova mimo dosah školy.
Snížené stupně z chování:

1. pololetí
2. pololetí

Stupeň z chování
2.
3.

Počet žáků
3
0

2.
3.

3
2

Celkový počet omluvených hodin ve škole: 3448, průměr na jednoho žáka 60,49.
Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 39, průměr na jednoho žáka 0,68.
Děti se ve třídách vzdělávají podle svým mentálních a fyzických možností.
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Celkové hodnocení a klasifikace žáků dvouletého oboru SŠ praktická:
Třída
II.
Celkem:

Počet žáků

Prospělo

Neprospělo

Opakují

5
5

5
5

0
0

0
0

Hodnocení a klasifikace žáků na základní škole speciální je pouze slovní, ve školním roce
2015/2016 prospěli všichni žáci speciální školy.
Přehled žáků v jednotlivých školách pro školní rok 2015/2016:
Název školy
MŠ speciální
Přípravný stupeň ZŠ
ZŠ speciální
ZŠ praktická
SŠ praktická
Celkem:

Počet žáků
7
4
22
58
5
96

Organizace výuky: na SPC N 454/54 jsou třídy sestaveny z žáků s různými postiženími.
Celkem byly 3 třídy ZŠ speciální, jedna třída přípravného stupně a jedna třída MŠ
speciální. V každé třídě pracoval učitel spolu s asistentem pedagoga, od 1. 1. 2016
pracovali ve třídách asistenti dva. Na ZŠ Hlubčická 293/11 bylo ve školním roce
2015/2016 celkem 6 tříd, ve 4 z nich byl učitel spolu s asistentem pedagoga.
V jednoletém a dvouletém oboru (dvě třídy) střední školy praktické pracovali 3 učitelé a
1 asistent pedagoga. Preventivní program na ZŠ Hlubčická a SŠ praktické zajišťoval školní
metodik prevence společně s externím preventistou.
Školní družina:
ŠD Hlubčická
Celkem:

Počet oddělení

Počet dětí

Vychovatel

1

20

1

Ve školní družině se děti věnují zájmovým činnostem, hrám, rekreačním činnostem,
odpočinku a přípravě na vyučování. Paní vychovatelka zorganizovala jedinečnou akci pro
družiny krnovských základních škol – „Lámej si hlavu s hlavolamy“. Zúčastnilo se jí 100
žáků ze 4 školních družin. Dvakrát proběhlo spaní v družině – adaptační v říjnu a v závěru
školního roku. V družině s dětmi v průběhu roku pracovali také oba zahraniční
dobrovolníci.
ŠD SPC N 454/54 Počet oddělení
Celkem:

1

Počet dětí

Vychovatel

17

1

Ve školní družině v budově na SPC N 54 pracovali ve školním roce 2015/2016 společně
s vychovatelkou asistenti pedagoga – v 1. pololetí 4 asistenti, ve 2. pololetí 6 asistentů.
V družině s dětmi v průběhu roku pracovali také oba zahraniční dobrovolníci.
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5.3 Údaje o absolventech a přijímacím řízení na střední školy
Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník

11

10. ročník speciální školy (integrovaní žáci)

2

Celkem:

13

Jeden žák 9. ročníku nepodal přihlášku k pokračujícímu studiu.
Školní rok 2015/2016
Počty podaných přihlášek

SOU
10
(1 – SŠ praktická;
7 - E obory, 2 - H obory)

Nepokračují
1

6. Údaje o pracovnících školy
Ředitel školy: Ing. Radovan Vladík, Ph.D.
Pracovníci školy na SPC N 454/54 ve školním roce 2015/2016
Zástupce ředitele školy
Bc. Dana Danči
Pedagogičtí pracovníci
Třída Učitel
Asistent pedagoga
MŠ
Bc. Dana Danči
Irena Štěpánová
PS
Bc. Dana Danči
Lenka Juríčková
Ludmila Jurčáková,
4. A
Mgr. Veronika Nováková
od 1.1.2016 Janis Georgiadis
Zuzana Zámečníková,
5. A
Mgr. Alena Mücková
od 1.1.2016 Kateřina Bystroňová
Blanka Nečasová,
8. A
Mgr. Michaela Horáková
od 1.1.2016 Andrea Servusová
Nepedagogičtí pracovníci
Administrativa
Irena Štěpánová (+ HLB)
Školník (pro všechny 3 provozy)
Janis Georgiadis (do 31. 12. 2015),
Zdeněk Kocián (1. 3. 2016)
Úklid
Jarmila Cínnová
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Pracovníci školy na Hlubčické 293/11 ve školním roce 2015/2016
Zástupce ředitele školy ( i pro SŠ praktickou)
Mgr. Pavla Stuchlíková
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
Asistent
Iveta Holoušová
1., 2., 4.
Mgr. Zdeňka Kolářová
(AP+vychovatel)
3., 5.
Mgr. Iveta Morysová
Petra Klementová
6.
Mgr. Jiří Tomášek
7.
Mgr. Jana Češková
Martina Červinková
8. + spec.
Mgr. Jan Pokorný
Gabriela Sopčáková
9.
Mgr. Martina Muroňová
Mgr. Petr Janošík,
Bez třídy
Mgr. Pavla Stuchlíková
Nepedagogičtí pracovníci
Školní metodik prevence
Bc. Barbora Klečková (koordinátor žákovského parlamentu
ZŠ Hlubčická; ŠMP i pro SŠ; PR pro všechny školy)
Administrativní pracovník
Bc. Vladimíra Kánská
Úklid
Marie Wendová
Pracovníci školy na HLB 294/9 ve školním roce 2015/2016
Koordinátor střední školy praktické
Mgr. Nela Wasserbauerová
Pedagogičtí pracovníci
Třída
Učitel
Mgr. Nela Wasserbauerová,
1. A
Bc. Jitka Tošenovská
Bc. Zuzana Kupcová
1. B
Bc. Jitka Tošenovská
Nepedagogičtí pracovníci
Úklid
Marie Machurová

Asistent pedagoga
Eva Příhodová

6.1. Údaje o DVPP včetně vedoucích pracovníků
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dalšího vzdělávání je dlouhodobou prioritou
školy. Ve školním roce 2015/2016 proto absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně
vedení školy dohromady 43 odborných seminářů a kurzů. Bez cestovních výdajů činila
celková suma nákladů za vzdělávání 128518 Kč.
Viz. tabulka DVPP na další straně
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Přehled DVPP ve školním roce 2015/2016
Poř.č. Pracovník

Název školení

Instituce

Termín

Částka

1.

Muroňová Martina

8. Krajská konference PPRCH

Krajský úřad MSK

5.-6.10.2015

0

2.

Vladík Radovan

8. Krajská konference PPRCH

Krajský úřad MSK

5.-6.10.2015

0

3.

Vladík Radovan

Školský zákon

ASCS ČR

21.10.2015

1690

4.

Vladík Radovan

Rozhodování ředitele školy v SŘ* a mimo SŘ

Mgr. Šárka Nešporová

22.10.2015

1050

5.

Stuchlíková Pavla

Rozhodování ředitele školy ve SŘ* a mimo SŘ

Mgr. Šárka Nešporová

22.10.2015

1050

6.

všechny školy

Profesní rozvoj pedagogů 8-9/2015

Mgr. Leona Mechúrová

12.11.2015

14728

7.

Janošík Petr

Práce s technickými materiály

Centrum andragogiky s.r.o.

20.11.2015

2490

8.

Holoušová Iveta

Komunikace s dítětem a žákem se SVP

KVIC Opava

10.12.2016

890

9.

Češková Jana

Dílny čtení v praxi

ZŠ Mendelova, Karviná

14.12.2015

480

10.

všechny školy

Profesní rozvoj pedagogů 12/2015

Mgr. Leona Mechúrová

8.12.2015

4564

11.

všechny školy

Jak na kázeň ve třídě (Symetrická kom. I. část)

Mgr. Michal Dubec

21.12.2015

9092

12.

všechny školy

Profesní rozvoj pedagogů 1-2/2016

Mgr. Leona Mechúrová

21.1.2016

4532

13.

Stuchlíková Pavla

Školení první pomoci

MUDr. Jan Kutálek

26.1.2016

0

14.

kolektiv pedagogů SPC Jednejme s rodiči kompetentně

KVIC Opava

29.1.2016

9300

15.

Štěpánová Irena

Jednejme s rodiči kompetentně

KVIC Opava

29.1.2016

620

16.

kolektiv pedagogů HLB

Klima a kázeň ve školní třídě

PhDr. Helena Vrbková

29.1.2016

10000

17.

všechny školy

Antistresový program

PhDr. Helena Vrbková

8. - 9. 2. 2016

25000

18.

kolektiv pedagogů HLB

Cíle a kritéria hodnocení ve výuce

Mgr. Leona Mechúrová

10.2.2016

4532

19.

Juríčková Lenka

Velikonoční dekorativní tvoření

KVIC Opava

25.2.2016

670

20.

Juríčková Lenka

Barevné jaro

KVIC Opava

2.3.2016

660

21.

Danči Dana

Jak prohlubovat spolupráci rodiny a MŠ

KVIC Opava

10.3.2016

550

22.

Muroňová Martina

ADHD metody práce

A.GNOS Bruntál

18.3.2016

990

23.

Danči Dana

Psychomotorické hry

KVIC Opava

29.3.2016

510

24.

Štěpánová Irena

Tvoření pro maminky

KVIC Opava

7.4.2016

690

25.

Holoušová Iveta

Tvoření pro maminky

KVIC Opava

7.4.2016

690

26.

Štěpánová Irena

Enkaustické malování II.

KVIC Opava

13.4.2016

990

27.

Holoušová Iveta

Enkaustické malování II.

KVIC Opava

13.4.2016

990

28.

Danči Dana

Inovativní metody v práci s dětmi se ZP**

Slezská diakonie

19.4.2016

0

29.

Wasserbauerová Nela

Inovativní metody v práci s dětmi se ZP**

Slezská diakonie

19.4.2016

0

30.

Štěpánová Irena

Asistent pedagoga

ASCS ČR

21.4.2016

1590

31.

Vladík Radovan

Asistent pedagoga

ASCS ČR

21.4.2016

1590

33.

Stuchlíková Pavla

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

Společnost pro kvalitu školy

25.4.2016

960

34.

Mücková Alena

Altern. a podpůrné metody kom. u dětí s PAS

Národní ústav pro autismus

27.4.2016

1300

35.

Mücková Alena

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS

Národní ústav pro autismus

28.-29.4.2016

3200

36.

Stuchlíková Pavla

Metodika hospitační činnosti

KVIC Opava

9.5.2016

950

37.

Jurčáková Ludmila

Snoezelen v praxi

Asociace ASNOEZ

5.-6.5.2016

4050

38.

Stuchlíková Pavla

Právní předpisy ve školství + aktuální změny

RESK education, s.r.o.

12.5.2016

1000

39.

Muroňová Martina

Práce se skupinami žáků a se třídami…***

KVIC Opava

31.5. - 1.6.2016

1060

40.

Klementová Petra

Práce se skupinami žáků a se třídami…***

KVIC Opava

31.5. - 1.6.2016

1060

41.

Nováková Veronika

Snoezelen v teorii a praxi

20.6.-21.6. 2016

4500

42.

Nováková Veronika

Práce s dítětem s PAS v prostředí MŠ a ZŠ

Asociace ASNOEZ
Středisko pro Centrum
Terapie Autismu z.s.

28.6.-29.6. 2016

1500

43.

kolektiv pedagogů SPC Principy zdravého pohybu

Růžena Ondrušková

25.8.-26.8. 2016

9000

* SŘ = správní řízení; ** ZP = zdravotní postižení; *** které nás stojí hodně sil
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celkem:

128518

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
7.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Název akce
Běh naděje
Modlitba za domov, výtv. soutěž
Vystoupení ke dni seniorů
Knihovna - zahájení

Datum
10.9.
29.9.
1.10.
15.10.

Vystoupení ke dni seniorů

15.10.

Záložky do knih spojují

30.10.

Sportovní turnaj

10.11.

Mandala dětem pomáhá - výtv.s.

23.11.

Kytka - hudeb. soutěž

24.11.

Vánoční prodejní výstava
Mikuláš - vystoupení pro seniory
Mikuláš
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční vystoupení v nemocnici
Vystoupení pro dobrovolníky SD

1.12.
1.12.
4.12.
15.12.
16.12.
16.12.

Vánoční besídka pro seniory
Humanitární sbírka pro
ukrajinskou MŠ

17.12.
1. - 31. 3.

Školní kolo Talentmánie

17.2.

Okresní kolo Talentmánie

24.2.

Vystoupení k MDŽ

7.3.
22. 23.3.
23.3.
1.4.

Velikonoční prodejní výstava
Velikonoční zdobení
Jarní dílny

Místo
Krnov
Praha
M.Albrechtice
Krnov
Krnov - klub
důchodců

Třída/žáci
všechny školy
I.B, VII.B, IX. B
I.B
ZŠ speciální

Organizace
město Krnov
Češková, Mičanová, Muroňová
Mičanová, Holoušová
Horáková

I.B

Mičanová, Holoušová

I.B, V.B, VI.B,
VII.B, IX.B, ŠD
A.Žida,
M.Žida,
D.Červeňák,
M.Albrechtice A.Chudoba
ŠD HLB, VII.B,
Praha
VI.B
Pečová,
Nálepová,
Bruntál
Vájová
školy,
Krnov
veřejnost
M.Albrechtice I.B
Krnov
škola SPC
Krnov
I.B
Krnov
VI.B
Rod.kavárna I.B
Krnov - klub
důchodců I.B
Slovensko

Krnov/UA

HLB, veřejnost
I.B, Směja,
Krmášek,
Mikulenka,
ZŠ Hlubčická
Gragová,
Luxová,
Lešková
ZŠ HLB, ZŠ MAlce, ZŠ
Rodinná
Bruntál, ZŠ
kavárna
Vrbno
Město
Albrechtice I.B
školy,
Krnov
veřejnost
Krnov
družina SPC
SVČ Méďa HLB, SPC

Holoušová, Češková, Morysová,
Muroňová, Mičanová

Pokorný
Češková, Holoušová, Tomášek

Mičanová, Vladík
Wasserbauerová, Kupcová
Mičanová, Holoušová
Zámečníková
Mičanová, Holoušová
Stuchlíková
Mičanová, Holoušová
Mičanová, Holoušová
Klečková, Holoušová

žákovský parlament, Klečková

žákovský parlament, Klečková,
Stuchlíková
Mičanová, Holoušová
Tošenovská, Wasserbauerová,
Kupcová
Juríčková
SVČ Méďa Krnov
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Světový den autismu
Měsíc bezpečnosti

2.4.
5.4.

Den matek

5.5.

Divadlo žákovského parlamentu
Začarovaná písnička
Den matek
Talent Show
Den dětí
Atletické závody
Letní tábor "Springfield"

Krnov
Krnov
Krnov - klub
důchodců

všechny školy město Krnov
ZŠ speciální
Horáková

ŠD HLB
žákovský
6.5.
Dolní Životice parlament
Vájová,
11.5.
Opava
Gragová
13.5.
Krnov
škola SPC
7.6.
Bruntál
ZŠ I.B, SŠ
1.6.
Krnov
škola SPC
8.6.
Bruntál
3. - 16.7.
Kyjovice
veřejnost

Holoušová
žákovský parlament, Klečková
Stuchlíková
Mücková
ZŠ Rýmařovská Bruntál
zahr. dobrovolníci
Pokorný
Kupcová

Fotografie ze školních akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy:
www.specialniskoly.cz a na Facebooku ve skupině MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov.
Informace vztahující se k činnosti školy lze nalézt také na webovém portálu novinky.cz,
v archivu České Televize, v Bruntálském a Krnovském Deníku a na stránkách
internetového deníku Infoprostor, dále v archivu Krnovských listů, které vydává Městský
úřad Krnov.
7.2 Údaje o zapojení školy do projektů
Ve školním roce 2015/2016 jsme realizovali dvě výzvy Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy: č. 56 a č. 57. Díky těmto projektům jsme umožnili deseti žákům s LMP a
jednomu žákovi s těžším mentálním i tělesným postižením vycestovat na jazykový pobyt
do Bournemouthu na jižním pobřeží Velké Británie. Součástí projektu v rámci výzvy č. 56
byl realizován také výjezd 3 učitelů do Brightonu a nákup více než sta knih do
čtenářských dílen. V rámci výzvy č. 57 se nám podařilo rekonstruovat a modernizovat
cvičné dílny pro žáky ZŠ Hlubčická a SŠ praktické. Probíhaly také aktivity v rámci projektů
Ovoce do škol a Recyklohraní – aneb ukliďme svět. Škola využila účasti v programu
Mládež v akci a pozvala dva dobrovolníky – Paula ze Španělska a Konrad z Německa,
kteří pomáhali s činnostmi zejména ve speciální škole na SPC a ve školní družině při
základní škole na Hlubčické.
7.2.4 Ovoce do škol
Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie.
Žáci prvního stupně jedenkrát do měsíce dostávají zdravou svačinku formou ovocného
košíku.
7.2.5 Recyklohraní aneb ukliďme svět
Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné
kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy
pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých
umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především
přírodovědného zaměření.
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7.2.6 Mládež v akci
Program Mládež v akci – roční dobrovolnická služba. V rámci tohoto programu hostila
naše škola v průběhu školního roku 2014/2015 dva dobrovolníky ze Španělska a
z Německa.
7.2.7 Projekt 72 hodin
Škola se v rámci ekologických aktivit rozhodla přihlásit do projektu 72 hodin, který
proběhl ve dnech 8. - 11. října 2015. Žáci společně s učiteli se rozdělili do pracovních
skupinek a sbírali odpadky po celém městě. Odvedli spoustu práce, užili si u toho i legraci
a odměnou jim bylo čistější město Krnov. Mnozí žáci a učitelé si pořídili také krásná
modrá trička s logem projektu, která pak rádi nosili až do konce školního roku

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekce ČŠI.
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9. Spolupráce s rodinami, městem, veřejností
Spolupráci s rodinami žáků jsme věnovali velkou pozornost. Mimo třídních schůzek jsme
je zvali na akce školy a školní družiny. Někteří rodiče se již tradičně aktivně zapojovali,
účastnili se akcí i školních výletů. Rodiče jsme také průběžně informovali o prospěchu
žáků, jejich chování a komplexním osobnostním vývoji – písemně, telefonicky a
v případě potřeby formou individuálních schůzek. Žáci i jejich zákonní zástupci se mohli
kdykoli obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Martinu Muroňovou, školní preventistku
Bc. Barboru Klečkovou a na konkrétní třídní učitele, kteří jim poskytovali informace, rady
i pomoc při řešení nejrůznějších situací.
Prolínáním činností uvedených pracovníků je vytvořen systém všestranné podpory žáků
v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, profesního poradenství, při změně
vzdělávacího programu i v oblasti zajištění bezpečného prostředí. Činnost školního
poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou pak stanoveny další
postupy. Škola dlouhodobě intenzivně spolupracuje s pracovníky institucí PPP, SVP a
OSPOD při řešení aktuálních kazuistik.
Třídní učitelé a vychovatelky školních družin s žáky pravidelně navštěvují Městskou
knihovnu Krnov, akce Střediska volného času Méďa a školní družina při ZŠ Hlubčická
uspořádala pod vedením vychovatelky Ivety Holoušové akci pro všechny krnovské
družiny „Lámej si hlavu s hlavolamy“. Hlavolamy zapůjčil škole opavský sběratel –
v počtu 2000 kusů. Akce měla velký ohlas. Učitelé MŠ na SPC pokračovali v dlouhodobé
spolupráci s Mateřskou školou na Žižkově ulici a s dalšími mateřskými školami v Krnově.
V říjnu minulého roku navštívili žáci I.B ZŠ Hlubčická Městský úřad Krnov, kde si mohli
prohlédnout radniční věž a paní starostce darovali nalezený čtyřlístek. S městem škola
spolupracuje i v rámci zahraničního partnerství s litevskou speciální školou, s níž
v nadcházejícím roce připravujeme společný projekt Together in Europe (TIE) zaměřený
na sdílení dobré praxe.
V minulém roce, tak jako v předchozím škola uspořádala ve spolupráci s organizací
Člověk v tísni humanitární sbírku pro Ukrajinu. Tentokrát byla sbírka určena pro děti
z mateřské školy v zakarpatském městě Volovec, kterou na jaře 2016 navštívila osobně
školní preventistka Bc. Barbora Klečková. Do sbírky se zapojili žáci a učitelé naší školy,
veřejnost, ale také instituce jako Armáda Spásy, Střední pedagogická škola a střední
zdravotnická škola Krnov, Mateřská škola Slunečnice a další. Přenos z nakládání sbírky
v naší škole odvysílala Česká televize.
Žáci ZŠ Hlubčická v minulém roce sklízeli úspěchy v rámci svých kulturních aktivit. Třída
I.B pod vedením Mgr. Zdeňky Kolářové a asistentky pedagoga Ivety Holoušové
mnohokrát udělala radost seniorům z krnovského domova důchodců a z Domova dobré
vůle Žáry. Členové žákovského parlamentu ZŠ Hlubčická vystoupili na Zámku v Dolních
Životicích s divadelním představením o lesních zvířátkách. Společně s klienty zámku si
zazpívali a ocenili tvorbu klientů sociálně terapeutických dílen. V únoru 2016 žákovský
parlament připravil školní kolo Talentmánie a společně s paní zástupkyní Pavlou
Stuchlíkovou a koordinátorkou žákovského parlamentu Barborou Klečkovou
spolupracoval na okresním kole přehlídky talentů, které parlamenťáci také moderovali,
a kterého se zúčastnily speciální školy z Města Albrechtic, Bruntálu a Rýmařova.
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10. Hospodaření školy za rok 2015
Část I.
Výnosy
Celkové výnosy
z toho:

12 392 936,63

dotace MŠMT

12 060 693,00

z toho účelová dotace – normativní dotace
účelová dotace – asistent pedagoga
účelová dotace – kompenzační pomůcky

účelová dotace – zvýšení mezd
projekt – výzva 56
projekt – výzva 57
Úřad práce
Eduko centrum
Město Krnov- dotace K2/2015/211
Město Krnov- dotace K5/2015/510
poplatky od rodičů žáků -školné, doprava, školní potřeby, ostatní
výnosy z pronájmu
fond rezerv-sponz.dar
ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb.§38 odst.9,ČÚS 413 bod 4.1.4)
Nadace ČEZ
nepeněžní dary

10 416 000,00
852 000,00
30 400,00

114 209,00
385 743,00
262 341,00
129 574,00
23 514,00
4 500,00
4 210,00
109 837,00
5 000,00
1 000,00
44 408,00
7 000,00
3200,63

Část II.
Náklady
Neinvestiční náklady celkem
z toho:

mzdové náklady
zdravotní a sociální pojištění
úrazové pojištění zaměstnanců
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců
učebnice a učební pomůcky, školní potřeby, vzdělávací sw
náklady na vzdělávání
ostatní provozní náklady

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Investiční výdaje (schodišťová plošina-hrazeno z Nadace ČEZ)

12 504 791,22
7 165 492,00
2 335 947,00
28 256,00
20 207,00
283 127,51
202 690,06
2 469 071,65

-111 854,59
393 000,00
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11. Plány pro školní rok 2016/2017
Hlavním cílem školy je poskytovat našim žákům kvalitní všeobecné základní vzdělávání,
zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti žáka v souladu se školním vzdělávacím
programem. Proto si stanovujeme pro další školní rok následující úkoly:
a) v oblasti výchovy a vzdělávání
• od 1. 9. 2016 vyučovat žáky 1. stupně dle nového ŠVP „Společný příběh pro
život (školská rada jej schválila 31. 8. 2016 s platností k 1. 9. 2016). ŠVP je
zpracováno dle RVP ZV a jeho cílem je maximální rozvoj individuálních
schopností každého žáka tak, aby mu získané vědomosti, dovednosti a
postoje umožnily orientaci v běžném životě, profesní orientaci a
smysluplném využití volného času. Dále naplňovat průřezová témata a
společně s kolektivem evaluovat jejich přínos a efektivitu.
• sledovat, jak učitelé využívají metody práce, s nimiž se seznamují na
školeních, zda poskytují žákům zpětnou vazbu a vedou je k sebehodnocení
• podporovat využití ICT pedagogy ve vlastní výuce a vytvářet k tomu vhodné
podmínky, včetně dalšího vzdělávání
• vytvářet bezpečné prostředí ve škole, sledovat projevy šikany
a záškoláctví a předcházet jim, umožnit žákům podílet se na chodu školy
a společně s nimi vytvářet pozitivní klima školy
• zaměřit se na rozvoj partnerských vztahů mezi žáky a učiteli
• zefektivnit komunikaci ve škole, s rodiči a veřejností, zvyšovat informovanost
veřejnosti o škole
b) v oblasti materiálně technických podmínek
•

v rámci dalšího vzdělávání vedení školy si osvojit dovednosti potřebné pro
získávání mimorozpočtových finančních prostředků (získávání příspěvků
formou grantů)
• podat žádost o investiční grant na úpravy víceúčelového školního hřiště a
vybudování výtvarného ateliéru
• rozšířit doplňkové činnosti školy a získanými finančními prostředky zlepšovat
prostředí školy a podmínky pro vzdělávání
c) v oblasti partnerské spolupráce
•
•
•
•
•

usilovat o větší zapojení rodičů do života školy
rozvíjet spolupráci s dalšími školami v regionu
pokračovat ve spolupráci s Člověkem v tísni
rozvíjet navázanou spolupráci s litevskými partnery
rozvíjet vizi otevřené školy
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