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školní rok 2020
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Úvod
Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres Louny je umístěna v historickém
centru města v sousedství budovy Městského divadla. Svou činnost vykonává s právní
subjektivitou od 1. ledna 1993. V průběhu času docházelo na základě legislativy ke změnám
v názvu školy, nicméně vždy plnila roli školy pečující o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a poskytovala komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům
nejen ze Žatce, ale i ze širokého okolí.
V posledních letech dochází k mírné přeměně ve skladbě žáků, od září 2013 došlo k rozšíření
poskytovaných služeb o mateřskou školu a o třídy běžné základní školy. Od září 2019 jsme se
rozšířili o základní a mateřskou školu při nemocnici.
Škola poskytuje žákům vzdělávání v několika vzdělávacích programech. Umístění pro své děti
zde najdou rodiče v základní škole s běžnými třídami, s třídami určenými pro žáky uvedenými v
§ 16 odst. 9 školského zákona (ŠZ) v rozsahu všech ročníků, ve třídě mateřské školy, školní
družiny. Speciálně pedagogické centrum, provádí vlastní speciálně pedagogickou diagnostiku.
V rámci poskytování předškolního vzdělávání se mohou děti při čerpání odkladu školní
docházky vzdělávat v přípravné třídě.
Škola nabízí širokou škálu vzdělávacích předmětů vycházejících z rámcového vzdělávacího
programu, rovněž tak mimoškolních aktivit, které mohou žáci absolvovat v zájmových
kroužcích. Vždy klademe důraz na praktické využití získaných dovedností a na aplikaci znalostí
do běžného života a orientaci v něm.
Vedení školy úzce spolupracuje s ostatními základními školami ve městě i v regionu, s úřady
místní samosprávy, státní správy a instituty pro další vzdělávání, se Školskou radou a s rodiči
dětí a žáků. V Dětské radě se snažíme konzultovat dětské nápady, podněty i připomínky.
Snažíme se děti nejen vzdělávat a vychovávat, ale poskytnout jim podmínky pro jejich uplatnění
v dalším osobním i pracovním životě. Snažíme se udržovat tempo moderní doby a poskytnout
žákům kvalitní zázemí a odpovídající péči.

Filozofie našeho zařízení je: „JSME
„JSME TU PRO DĚTI“.
DĚTI“.

Mgr. Radka Vlčková
stat. zást. ředitelky školy
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Slabé stránky

Silné stránky
Celospolečenské klima
Přístupnost, dostupnost – vhodné umístění školy
– centrum města
Mikroklima obce, skladba obyvatelstva
Zřizovatel Město Žatec – dotační tituly:
 výměna oken a zateplení (Lidická ulice)
 výměna oken (Dvořákova ulice 24, 25)
 výměna radiátorů a termoregulátorů
(Dvořákova ulice 24, 25)
 oprava fasády na budovách školy

Předsudky laické i odborné veřejnosti
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Chování žáků mimo školu

Technický stav budov

Zřizovatel – město (státní dotace)

Nedostatek finančních prostředků na realizaci
některých doporučení

Školská rada
Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích
programů

Skladba rodičů části našich dětí a žáků

Spolupráce s institucemi ve městě
Prezentace na veřejnosti v regionu
Složení pedagogického sboru (stabilizovaný),
jeho kreativita
Profesionálně vedená komunikace učitelů se zák.
zástupci dětí a žáků, věnována individuální péče
Styl řízení školy (otevřený přístup ke všem
rodičům a žákům)
Vnitřní klima školy, koncepce, práce školy
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Vyšší věkový průměr pedagogického sboru

Skladba žáků (velká část sociálně slabé rodiny)

Posuzování záležitostí izolovaně, ne komplexně
a v souvislostech (u některých vyučujících)

Aktualizace školního vzdělávacího programu
Zavádění nových forem, metod vzdělávání

Provozní omezení, nedostatek prostor

Profesionální ICT koordinátor, ICT učebna
Dynamika v práci školy
Funkční informační systém – k vyučujícím,
k žákům
Ekonomické a lidské podmínky pro práci školy,
vybavení technikou a učebními pomůckami
DVPP, kreativita, nové formy práce

Nové věci – vývoj – legislativní nejasnosti,
někteří pedagogové žádají detailní vedení,
podloženou zkušenost

Odloučená pracoviště, zajištění předávání
informací všem pracovníkům

Podmínky pro zvyšování kvalifikace
Mimorozpočtové zdroje

Materiální (technické) podmínky pro práci školy
(nevyhovující stav části budov)

Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s
různým typem postižení)
Propojenost teoretického a praktického
vyučování
Rychlé řešení problémů, okamžitá zpětná vazba

Náklady na cestovné (SPC)

I. Základní údaje o škole
Výroční zpráva je zpracovaná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění
platných novel a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., ve znění platných
novel.
Název právnické osoby

Základní škola a Mateřská škola, Žatec
Dvořákova 24, okres Louny
Poštovní adresa
Dvořákova 24, 438 01 Žatec
IČO
46764593
REDIZO
600083209
Místo poskytování služeb
Dvořákova 24, Žatec
Lidická 1254, Žatec
P. Bezruče 2000, Žatec
Nemocnice Žatec, Husova 2796
Celková kapacita školy
240 žáků
Maximální kapacita ZŠ při nem. 12
26
Maximální kapacita MŠ
Maximální kapacita MŠ při nem. 10
Ředitelka školy
Mgr. Zdeňka Hamousová
absolvent UK Praha, 36 let praxe
t. č. starostka Města Žatec
Statutární zástupce ŘŠ
Mgr. Radka Vlčková
absolvent UK Praha, 35 let praxe
Zástupce stat. zástupce ŘŠ
Mgr. Alena Lukešová
absolvent UK Praha, 34 let praxe
Ekonomka
Bc. Eva Frančeová
absolvent UHK, 29 let praxe
E-mail škola
skola@zsp-zatec.cz
E-mail MŠ
ms1@centrum.cz
E-mail SPC
spc-zatec@seznam.cz
Webové stránky
www.zsp-zatec.cz
ID datové schránky
s6nj3wz
Telefon – škola
415 710 598, 724 006 148
Telefon - Mš
724 001 927
415 711 329, 724 064 501
Telefon - SPC
Zřizovatel
Právní forma
Právní subjektivita

Město Žatec
nám. Svobody 1
příspěvková organizace
od 1. 1. 1993

Obory vzdělávání, zápis ve školském rejstříku
S účinností od 1. 9. 2013 došlo ke změně názvu školy ze „Základní škola praktická, speciální a
logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny“ na současný název.
S účinností od 1. 9. 2013 se do školského rejstříku zapisuje Mateřská škola, nejvyšší povolený
počet dětí: 28 od 1. 9. 2019 sníženo na 26 dětí.
S účinností od 1. 9. 2019 se do školského rejstříku zapisuje mateřská škola a základní škola při
nemocnici, nejvyšší povolený počet dětí v MŠ 10, v nejvyšší povolený počet žáků v ZŠ 12.
Dále Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl takto:
• školní družina
nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 32
• speciálně pedagogické centrum
povolený počet klientů – neomezený
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Lidická 1254, Žatec.
Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v souladu s legislativou k zápisu změny v údajích vedených
v rejstříku škol a školských zařízení takto:
do školského rejstříku se s účinností od 1. 9. 2016 zapisuje druh školy – Základní škola a obory
vzdělání:
Kód
79-01-B/01

Popis
Základní škola speciální

79-01-C/01

Základní škola

od 1.9.2019

Základní škola při nem.

Délka vzdělávání
10 roků 0 měs.
denní forma
9 roků 0 měs.
denní studium

Nejvyšší povolený počet žáků
42
198
12

Školská rada
Zahájila činnost ke dni 1. 1. 2006.
V tomto školním roce se sešla: 31. 8. 2020 - školní řád – změny, dodatky (covid,
distanční výuka), hygienická opatření školy
15. 10. 2020 - schválení výroční zprávy
24. 6. 2021 - Informace k distanční výuce, průběhu covidu -19
ve škole, přehled prací, nákup, vybavení
Seznam členů ŠR:
zákonní zástupci nezletilých žáků:
• Světlana Marie Šedivá – opakovaně zvolena - od 27. 2. 2020
• Holanová Jana – nově zvolena - od 27. 2. 2020
zástupci pedagogických pracovníků školy:
• Mgr. Lucie Krejčířová – opakovaně zvolena - od 27. 2. 2020
• Mgr. Lada Dvořáková – opakovaně zvolena – od 27. 2. 2020
zástupci zřizovatele:
• Mgr. Petr Antoni - opakovaně zvolen - od 1. 1. 2021
• MVDr. Břetislav Frýba - opakovaně zvolen - od 1. 1. 2021

2. Charakteristika školy
Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům nejen ze
Žatce, ale i širokého okolí.
Vykonává činnost základní školy, od září 2013 došlo k rozšíření poskytovaných služeb o
mateřskou školu, od září 2019 o třídy základní školy a mateřské školy při nemocnici. Nadále
provozuje základní školu podle §16 odst. 9 (ŠZ) pro žáky s LMP, STMP, TMP (v rozsahu všech
tříd a ročníků), s vadami řeči (v rozsahu 1. až 5. ročníku), základní školu speciální v rozsahu
všech tříd a ročníků, třídy běžné základní školy (v rozsahu 1. – 5. ročníku).
Pro předškolní děti jsou k dispozici:
2 přípravné třídy - 1 ve Dvořákově ul., jedna na elokovaném pracovišti Lidická 1254 Žatec,
1 třída mateřské školy na elokovaném pracovišti ZŠ P. Bezruče Žatec,
1 třída mateřské školy na elokovaném pracovišti Nemocnice - Husova 2796, Žatec. Provádíme
vlastní pedagogickou a

Škola ve školním roce 2020
2020/20
20/202
/2021 sdružuje:
sdružuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

6 tříd základní školy - §16 odst. 9 (ŠZ) pro žáky s LMP
2 přípravné třídy
3 třídy základní školy speciální
3 třídy základní školy - §16 odst. 9 (ŠZ) pro žáky s vadami řeči
2 oddělení školní družiny
1 třídu běžné mateřské školy
5 tříd základní školy (1. - 5. ročník)
1 třídu mateřské školy při nemocnici
1 třídu základní školy při nemocnici
speciálně pedagogické centrum

Na odloučeném pracovišti Lidická 1254, Žatec jsou provozovány 3 třídy základní školy –
podle §16 odst. 9 (ŠZ) pro žáky s vadami řeči, 1 oddělení ŠD, 1 přípravná třída a speciálně
pedagogické centrum.
Na odloučeném pracovišti P. Bezruče 2 000, Žatec je provozována 1 třída mateřské školy.
Na odloučeném pracovišti Nemocnice Husova 2796 Žatec, je provozována 1 třída mateřské
školy a 1 třída základní školy.

Vzdělávací programy
Název ŠVP

Určen pro

Zpracován dle

SPOLU pro základní
vzdělávání

Základní škola
obor vzdělání 79-01-C/01
(1. – 5. ročník)

Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání
RVP ZV

SPOLU tvořivě a hravě

Základní škola § 16 odst. 9 ŠZ
obor vzdělání 79-01-C/01 – žáci
s vadami řeči
(1. – 5. ročník)
Základní škola § 16 odst. 9 ŠZ
obor vzdělání 79-01-C/01 – žáci
s minimální doporučenou úrovní
pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci PO
(1. – 9. ročník)
Přípravná třída ZŠ

RVP ZV

SPOLU to zvládneme

SPOLU začínáme
Skládám si svůj svět – Díl I

Skládám si svůj svět – Díl II

Hrajeme si s kamínky

Základní škola speciální
- vzdělávání žáků se středně
těžkým mentálním
postižením
obor vzdělání 79-01-B/01
(1. – 10. ročník)
Základní škola speciální
- vzdělávání žáků s těžkým
mentálním postižením a
souběžným postižením více
vadami
obor vzdělání 79-01-B/01
(1. – 10. ročník)
Mateřská škola

RVP ZV

RVP pro předškolní vzdělávání
(RVP PV)
RVP pro obor vzdělání
základní škola speciální

RVP pro obor vzdělání
základní škola speciální

RVP pro předškolní vzdělávání
(RVP PV)

ŠVP pro předškolní
vzdělávání

Mateřská škola při nemocnici

RVP pro předškolní vzdělávání
(RVP PV)

SPOLU pro základní
vzdělávání

Základní škola
obor vzdělání 79-01-C/01
Základní škola při nemocnici

Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání
RVP ZV

RVP ZV ve znění Opatření ministryně MŠMT č.j. MŠMT – 28603/2016 byl během
přechodného období ( 2016/2017, 2017/2018) přepracováván na nový školní
vzdělávací program Spolu to zvládneme. Nový ŠVP je platný s účinností
od 1. 9. 2018
Vzdělávací programy byly dále rozpracovány v časově – tematických plánech.

V rámci zkvalitnění výuky a péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a na doporučení
ŠPZ (PPP, SPC) se v tomto školním roce zvýšil počet asistentů pedagoga ve třídách. V tomto
roce bylo učitelům k dispozici 8 asistentů pedagoga ve třídách podle §16 odst 9 ŠZ v platném
znění, 1 asistent ve třídě ZŠ, financovaný PO.
Dále z projektu Šablony II. škola získala finanční prostředky na zaměstnání 3 školních
asistentů, kteří zde pracují na částečný úvazek. Školní asistenti jsou určeni pro děti a žáky
ohrožené školním neúspěchem. Poskytují zejména základní nepedagogickou podporu
v rodině, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou, pomáhají při rozvoji
mimoškolních a volnočasových aktivit.
Škola se chystá v projektu pokračovat i v Šablonách III.

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy
Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na dodržování psychohygienických požadavků.
Odpolední vyučování probíhalo ve 3. ročníku - třída podle §16 odst. 9 ŠZ – pro žáky s vadami
řeči, v 7., 8. a 9. ročníku ve třídách podle §16 odst. 9 ŠZ - pro žáky s LMP. Při vzdělávání byly
zohledňovány vzdělávací potřeby žáků, uplatňován individuální přístup.
Učitelé při své práci spolupracovali se zák. zástupci, školami, PPP, SPC a dalšími institucemi
např. Sedmikráskou, neziskovou organizací Vavřinec.
Pro školní rok 2020/2021 byl schválen pedagogickou radou dodatek ke školnímu
školnímu řádu
řádu, který je
v souladu s ŠVP, rozšířen o vymezení práv a povinností učitelů, žáků i rodičů v době distanční
výuky.
Na škole probíhala výuka Aj ve 3. – 5. ročníku ZŠ, 3.- 5. ročníku třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ pro žáky s vadami řeči ve 3. až 9. ročníku ve třídách podle §16 odst. 9 ŠZ – pro žáky s LMP.
Druhý cizí jazyk na doporučení SPC nebyl vyučován, byl nahrazen 1 hodinou zeměpisu a 1
hodinou českého jazyka a literatury.
Informace žákům a rodičům byly poskytovány na webových stránkách školy, na informačních
tabulích v prostorách školy, na Informativních dnech pro rodiče, na třídních schůzkách, na
Dnech otevřených dveří, při individuálních konzultacích.
Škola má zpracován Minimální preventivní program,
program který je zaměřen především na zneužívání
návykových látek, vandalismus, šikanu, agresivitu atd. Žáci byli průběžně během roku
seznamováni s touto problematikou, účastnili se akcí k tomu zaměřených. Ve třídách každý
měsíc probíhaly ankety na určitá témata – např. co je ubližování, co je kamarádství, jak si
pomáhat apod. Žákům byl také nabídnut na školních webových stránkách „Helpík“ – kde je
nastíněn podrobný postup, jak se zachovat v krizových životních situacích.
Pro omezení podnětů k šikaně škola přistoupila k důslednějším dohledům během přestávek –
ve třídě zůstává asistent pedagoga, který nenásilnou formou komunikuje s žáky o běžném dění
ve třídě, ve škole i mimo ni.
Pokud vyvstane situace, je okamžitě řešeno klima třídy, nastavujeme vhodná opatření.
Dle potřeby se konaly výchovné komise,
komise, někdy i s účastí zástupců odboru soc. věcí. V tomto
roce proběhlo 34 výchovných komisí, bylo to mnohem více než v předešlých letech. Důvodem

tohoto počtu byla nedostatečná spolupráce s některými rodinami žáků, nekvalitní práce žáků
v době distanční výuky, vysoká omluvená nebo neomluvená absence žáků.
O výsledcích výchovných komisí byl ve zprávách informován OSPOD.
Organizace školního roku - prázdniny a dny volna se uskutečnily dle pokynů MŠMT, volný den
v době školního vyučování byl vyhlášen dne 9. 10. 2020 a 14. 1. 2021.
Nabídka zájmové mimoškolní činnosti:
činnosti na škole v době pandemie, při zákazu shromažďování a
dodržování homogenních skupin zájmová mimoškolní činnost nefungovala.
Nabídka zájmových aktivit v MŠ:
MŠ
V MŠ probíhaly pouze 3 aktivity – průběžně se zapojilo všech 25 dětí - Šikovné ručičky,
Logohrátky, Cvičíme se zvířátky. Další aktivity nebyly zrealizovány z důvodu pandemie.
Dětská rada ve školním roce 2020/2021 byla sestavena z 14 žáků 4. – 9. ročníku pod vedením
p. učitelky K. Galló.
Volení zástupci každé třídy se sešli pouze 16. 9. 2020 – kdy si naplánovali sportovní a kulturní
akce na školní rok.
Další plánovaná setkání byla zrušena z důvodu rozhodnutí vlády o uzavření škol ze dne 14. 10.
2020, zrušeny byly i naplánované akce. Školy byly opětovně pro některé třídy otevřeny 18. 11.
2020 za podmínek dodržování přísných hygienických pravidel – nošení roušek, dodržování
homogenních skupin. Z tohoto důvodu nemohla probíhat pravidelná setkání zástupců tříd –
třídy koordinátorka navštěvovala jednotlivě, měli možnost ve třídě řešit problémy vzniklé
pandemií, nečekanou situací.
V tomto školním roce bylo ve školní družině zapsáno 32 dětí a žáků. 1 oddělení školní družiny
fungovalo na budově Lidická 1254 pro žáky logopedických tříd, děti přípravné třídy.
2. oddělení fungovalo v budově Dvořákova 24. Zde docházeli žáci ze tříd ZŠ, tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 ŠZ v platném znění, děti z přípravné třídy.
Na oběd žáci docházeli do školní jídelny při ZŠ Komenského alej 749, Žatec.
ŠD v obou odděleních pracovala podle platného ŠVP pro zájmové vzdělávání, pracovní doba
byla – ranní družina od 6,00 do 7.40 hod., odpolední družina od 11.40 do 15.30 hod.
Z důvodu pandemie, byla omezena její činnost. Školní družina fungovala pouze pro účastníky
zaměstnaných rodičů, musely být důsledně dodržovány homogenní skupiny.
Ve školním roce 2020/2021 škola zajistila Obědy pro děti z charitativní nadace WOMEN FOR
WOMEN pro 13 žáků zdarma. Žáci se také stravovali ve školní jídelně při ZŠ Komenského alej
749, Žatec. Žáci, kteří nemohli v době pandemie docházet na oběd osobně, si mohli odnést
oběd domů v jídlonosiči.
Vybavení učeben nábytkem je standardní, ve všech třídách jsou výškově nastavitelné stoly i
židle. Škola pro výuku využívá 10 interaktivních tabulí, 12 notebooků, 13 tabletů.
V dubnu – srpnu 2020 vznikla počítačová učebna založená na platformě virtualizovaného
počítačového vybavení, kde namísto klasického počítače nebo notebooku má každý uživatel
jen monitor s malou zobrazovací jednotkou, tzv. klient, přičemž výkon a centrální obsluhu pro
jednotlivé zobrazovací jednotky dodává centrální server. V učebně je takto k dispozici 19
klientů a 1 server. Dodavatelem technologie je firma SINO IT s.r.o, Praha.

S interaktivní tabulí a tablety se pracuje i v MŠ na elokovaném pracovišti P. Bezruče 2 000.
Nově se pořídila interaktivní tabule do ZŠ při nemocnici, kde v současné době jsou i 4 počítače
a 2 tablety. Novou interaktivní tabulí byla vybavena i učebna Anglického jazyka.
Počítače nahrazené novými žákovskými stanicemi byly využity pro zkvalitnění práce
vyučujících ve třídách.
Na škole velmi dobře funguje Školní knihovna, kterou se díky Výzvě 56 - Čtenářská
gramotnost podařilo obohatit o řadu nových titulů. V současné době knihovna disponuje
3 900 knihami. Díky dovybavení knihovny zajímavými tituly, současnými autory a známými
knihami velmi vzrostl počet výpůjček, celková návštěvnost a využitelnost knihovny.
Technický stav budov ve Dvořákově ul. 24, 25 ještě není plně vyhovující, v tomto školním roce
proběhla oprava fasády do ulice na budově 25 (srpen - říjen 2019 byla zrealizována oprava
fasády na budově Dvořákova 24 do ulice), je nutná ještě oprava prostor budovy Dvořákova 25,
oprava sociálních zařízení ve všech patrech, oprava dvorů a oprava fasády ve vnitrobloku.
(V termínu 29. 5. – 4. 9. 2014 proběhla výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku těchto budov,
v termínu 20. 11. – 12. 12. 2014 byla ukončena druhá etapa výměny radiátorů, regulačních
ventilů. 26. 6. 2017 proběhla výměna a repasování vrat, oken do ulice v budovách Dvořákova
24, 25 - dokončena byla 30. 10. 2017.
V budově Lidická 1254 proběhla v roce 2011 výměna oken a zateplení budovy).
Revize ve všech budovách a zařízeních probíhají pravidelně v daných termínech. Případné
nedostatky nebo doporučení jsou v co nejkratším termínu řešeny a odstraněny.
V průběhu školního roku 2020/2021 byly provedeny následující práce (mimo běžné údržby):
V hlavní budově
budově – Dvořákova ul.:
• drobné opravy lina ve třídách – VIII.C, IX.C, VIII.A
• nátěr tabule – VII.A, SPC
• vymalování, pořízení nábytku do školní družiny
• drobné opravy nátěrů na chodbách, ve třídách, drobné opravy malby ve třídách,
• WC přízemí, keramická dílna
• montáž interaktivní tabule v učebně AJ
• čištění, mapování kanalizace – dvůr Dvořákova 24
• dovybavení učeben policovými skříňkami – keramika, sborovna, rehabilitační třída,
III.B
• renovace dveří v rehabilitační třídě
• nová kuchyňská linka včetně obkladů nad deskou
• zřízení radiátoru na WC v přízemí
• vymalování, pořízení nábytku ve třídě VIII.C
• čištění koberců – přípravná třída, rehabilitační třída, VIII.C,
malé koberce s herními prvky
v budově v Lidické ul. 1254:
•
•

pořízení nových laviček v dětských šatnách
uchycení zářivek ve třídách

v budově ZŠ P. Bezruče 2 000 (MŠ)
• nový koberec
• oprava, renovace zahradních prvků, zahradních setů
• oprava prvku – autíčko, kladina jezevčík
• pořízení nového prvku – houpadlo motorka
• výměna písku v pískovišti
v budově Nemocnice Husova 2796 - (ZŠ a MŠ)
• montáž interaktivní tabule v ZŠ

3. Personální zabezpečení

Pracovníci k 30. 6. 2021
Pedagogičtí pracovníci
v tom

učitelé ZŠ
učitelé MŠ
vychovatelé ŠD
psycholog
speciální pedagog
asistent pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci
v tom

ekonomka
administrativní pracovnice
školní asistent
uklízečky
školník
Výchovný poradce
Metodik prevence sociálně
patologických jevů
ICT správce, metodik
I. stupeň ZŠ
II stupeň ZŠ
Vedoucí
metodického
ZŠ speciální
sdružení pro
předškolní
vzdělávání

Počet
fyzických
osob
50

Počet přepočt.
osob
45,1

Kvalifikovanost
(přepočt.
počet osob)
43,6

28
2
2
1
2
9

26,8
2
1,6
0,8
1,7
6,4

25,3
2
1,6
0,8
1,7
6,4

1
1
1,1
2,8
1

1
1
1,1
2,8
1

1
1
3
3
1
Mgr. Alena Lukešová

Mgr. Martina Vápeníková
Bc. Eva Frančeová
Mgr. Martina Kudrnáčová
Mgr. Jana Vajaiová
Mgr. Lada Dvořáková
Mgr. Eva Diepoldová

Věkový průměr zaměstnanců: 50 let
2 pedagogičtí zaměstnanci jsou poživateli invalidního důchodu
1 zaměstnanec je poživatelem starobního důchodu

Metodické sdružení pro 1. a 2. stupeň ZŠ, speciální třídy a předškolní vzdělávání se
scházelo pravidelně 1 měsíčně, ale z důvodu pandemie pouze online.
O setkáních jsou vedené pravidelné zápisy, řešily se legislativní otázky a metodická
doporučení, platné zákony, vyhlášky a novely, nastavení vhodných podpůrných opatření,
vyplňování a sestavování plánů PLPP, IVP, jejich vyhodnocení, další vzdělávání
pedagogických pracovníků a jiná aktuální témata vyplývající z potřeb učitelů a vedení
školy z důvodu pandemie.

Informace k průběhu pandemie Covid - 19 a jeho vlivu na školní
výuku
1. 9. 2020 - zahájení školního roku
10. 9. 2020 - vyhlášen zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve
vnitřních prostorech staveb. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze
na společné prostory těchto budov (chodby a záchody).
18. 9. 2020 - nabývá platnost nařízení, dle kterého se zavádí povinnost nošení roušek nejen ve
společných prostorách školy, ale také ve všech učebnách a to i při výuce na 2. stupni ZŠ.
Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pouze pro
vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např.
tělocvik, zpěv). – nevztahuje se na § třídy.
5. 10.2020 - na základě opatření vlády ČR začal platit nouzový stav. Základní školy mají zakázán
zpěv v hudební výchově, 2. stupeň také tělesnou výchovu. Tělesná výchova byla nahrazena
teorií, pobytem venku.
9. 10. 2020 – vyhlášeno volno ředitele školy v době školního vyučování
12. 10. 2020 na základě opatření vlády ČR byl ve školách zrušen základní plavecký výcvik.
12. 10. 2020 na základě opatření vlády ČR byly zakázány zájmové útvary.
14. 10. – nařízena distanční výuka – třídy 1. – 5. ZŠ, přípravné třídy
Dle nařízení MZ ČR a MŠMT byla s účinností zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Důvodem bylo nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.
Prezenční výuka byla nahrazena distanční - zadávání úkolů probíhalo 1x týdně na webových
stránkách školy, komunikací přes sociální sítě – Facebook, Messenger, WhatsApp, mailem,
telefonicky, online výukou, osobním předáváním úkolů ve škole, v odůvodněních případech
osobním odvozem úkolů domů.
Vybírání a posílání vypracovaných prací probíhalo nejméně 1x týdně.
Během pandemie jsme byli v kontaktu se všemi žáky.
- třídy podle §16 odst. 9 ŠZ pokračují ve výuce
- funguje MŠ, třídy MŠ a ZŠ při nemocnici, SPC
- ŠJ – P. Bezruče a Komenského alej nevaří
Prodloužené podzimní prázdniny od dny 26. a 27. 10. – žáci doma celý týden
Od 2. 11. - prodloužení uzavření škol ZŠ
- uzavření škol a tříd podle § 16
- MŠ nadále v provozu
Od 18.11. - opětovné otevření tříd 1.+ 2. ZŠ, tříd podle § 16 odst. 9 ŠZ, Ptř, ZŠ při
nemocnici
- na distanční výuce zůstává 3. – 5. ročník ZŠ
- zahájení provozu školní jídelny, ŠD – homogenní skupiny

Od 19.11. – v § třídách zkrácené vyučování do 11. 40 hod.
Od 30.11. – opětovná docházka i žáků 3.- 5. ročníku ZŠ
Od 4. 1. 21 – po vánočních prázdninách otevření tříd 1.+ 2. ZŠ, tříd podle § 16 odst. 9 ŠZ, Ptř,
ZŠ při nemocnici
- na distanční výuce zůstává 3. – 5. ročník ZŠ
14. 1. – vyhlášení volno ředitele školy v době školního vyučování
- do 14. 2. – pokračuje distanční výuka v 3. – 5. ročníku ZŠ
- prodloužena distanční výuka do 28. 2. ve 3. – 5. ročníku ZŠ
22. – 26. 2. - jarní prázdniny
1.3. – 9. 4. – distanční výuka – příp. třídy, 1.- 5.ročník ZŠ, třídy podle §16, třída MŠ,
- v provozu ZŠ a MŠ při nemocnici, SPC
V období uzavření škol byla pro děti rodičů záchranných složek pověřená ZŠ P. Bezruče. Pro
MŠ byla pověřená MŠ U Jezu.
Zapůjčen notebook – Gregorová V.- I. B
Domluveno doučování s neziskovou organizací Vavřinec – Irdza Lukáš
Kanči Tomáš
sourozenci Tatárovi
sourozenci Kančiovi
Od zřizovatele jsme obdrželi jednorázové roušky, škola nakoupila respirátory, dezinfekce,
dávkovače na dezinfekci, postřiky na povrchy ploch, mýdla, rukavice.
6. 3. 2021 – využilo 29 učitelů a dalších zaměstnanců školy možnosti očkování.
V dalších termínech se nechali očkovat další.
Od 12. 4. - 2x týdně testování dodanými antigenními testy (Po + ČT) – testování probíhalo
pod dohledem učitelů s dodržováním přísných hygienických podmínek ve třídách, rodiče měli
možnost na vyhrazených místech testovat si své děti sami.
Před testování všichni shlédli instruktážní video.
Škola posílala o testování pravidelné hlášení na MŠMT.
- návrat do škol – MŠ - předškoláci + vybrané profese (IZS, učitelé, soc. pracovníci…)
- třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ
3. - 5. ročník ZŠ
na distanční výuce zůstává 1.+ 2. ročník ZŠ - týdenní rotace
- v provozu ZŠ a MŠ při nemocnici, SPC
Od 19. 4. - 3. - 5. ročník ZŠ – distančně
1. + 2. ročník ve škole
Od 26. 4. - 3. - 5. ročník ZŠ – ve škole
1. + 2. ročník distančně
Od 3. 5. - testování pouze 1x týdně (Po)

- 3. - 5. ročník ZŠ – distančně
1. + 2. ročník ve škole
Od 10. 5. - 3. - 5. ročník ZŠ – ve škole
1. +2. ročník distančně
MŠ – všechny děti bez roušek a testování
Od 17. 5. – 1. stupeň ZŠ bez rotace – všichni žáci, zrušené homogenní skupiny
Žáci ve školách roušky ve veřejných prostorách.
Po celou dobu pandemie škola dodržovala bezpečnostní opatření, která byly pravidelně
vydána MŠMT ČR.

4. Údaje o přijetí do školy, zápisu k povinné školní
docházce, výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o počtech dětí, žáků

Zařízení
Přípravná třída
ZŠ §16 odst. 9
vady řeči

ZŠ běžná (1.-5.)
ZŠ §16 odst. 9
LMP

ZŠ speciální
Třída MŠ

k 30. 9.
2020
34
26

Počty žáků
přestoupilo
k 30. 6.
z jiných škol
2021
4
36
0
26

ukončilo povin.
šk. docházku
0
0

92
64

17
11

89
65

0
18

24

0

24

1

25
+3 na ind.

0

25

6 dětí ZŠ,
2 děti budou
čerpat OŠD

Třída MŠ při nem

6

Třída ZŠ při nem.

7

Celkem 240 + 25MŠ + 6 MŠ +7 ZŠ při nem.
Do školní družiny zapsáno
K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo
Udělen odklad školní docházky
K zápisu do MŠ se dostavilo
Školní docházku nastoupilo (do 1. roč)
Vzdělávání – dlouhodobý pobyt mimo ČR

32 žáků
48 dětí
21 dětí
6 dětí
32 žáků
1 žákyně

Žáci byli zařazeni do odpovídajících ročníků na základě speciálně pedagogické a psychologické
diagnostiky nebo přestoupili z jiných škol.

Údaje o výsledcích vzdělávání - viz. podrobnější tabulka v příloze výroční zprávy
Neprospělo celkem v 2. pololetí
dlouhodobý pobyt mimo ČR (Velká Británie)
nezvládnutí ŠVP po návratu z místa mimo ČR
neprospělo z více předmětů
důvod
neprospělo z jednoho předmětu
nezvládlo obsah ŠVP (převedení do jiného
vzdělávacího programu)
Komisionální zkoušky mělo konat
v tom nedostavilo se v termínu

1
0
4
5
13
21
7

Žádost o prodlužení studia na 10. rok školní docházky
z důvodu získání základního vzdělání (pedagogická rada
schválila)

7

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo 19 žáků povinnou školní docházku:
Přijato do odborného učiliště

Přihlášku do odborného učiliště nepodalo

5 žáků

5 žáků

Gymnázium a SOŠ Podbořany (UO)

7

nezájem žáka a rodiny

2

Praktická škola Žatec

7

zdravotní důvody

1

OU Kadaň

2

dlouhodobý pobyt mimo ČR

0

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce a lékařského doporučení bylo:
- ze zdravotních důvodů 7. žákům uděleno Rozhodnutí o uvolnění z části vyučovacích
předmětů (jednalo se především o žáky ze ZŠ speciální).
- ze zdravotních důvodů bylo 6 žákům uděleno Rozhodnutí o uvolnění z vyučovacích hodin Tv.
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce bylo 6 žákům uděleno rozhodnutí o
pokračování 10. rokem v základním vzdělávání, aby si mohli ukončit základy vzdělání, 1 žákyni
bylo uděleno rozhodnutí o pokračování 10. rokem v základním vzdělávání, aby si mohla
ukončit základní vzdělání.
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doporučení SPC, PPP se 36 žáků
vzdělávalo dle individuálního vzdělávacího plánu.
Na základě doporučujícího posouzení lékaře, školského poradenského zařízení a žádosti
zákonného zástupce dítěte a následně Rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje 2 žáci plnili dle §40
písmeno b) a §42 Školského zákona 561/2004 Sb. platném znění školní docházku v domácím
prostředí – jiný způsob plnění povinné školní docházky.

5. Šetření a kontroly na škole
V tomto školním roce proběhly z důvodu pandemie pouze 2 kontroly.
Kontrolní orgán

Předmět kontroly

Veřejnosprávní
kontrola
hospodaření
s veřejnými
prostředky MěÚ Žatec

kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky - 2019 – 2020
MěÚ Žatec – pí Kutnerová

Kontrola VZP –
pracoviště Most

období září 2017 – červen 2021

Výsledek

bez závažných nedostatků

bez závažných nedostatků

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán DVPP určuje cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, důraz kladen zejména na
kvalitu a profesionalitu výchovně vzdělávacího procesu s využitím efektivních metod výuky, na
aplikaci nových forem práce a získávání nových poznatků.
V plánu se škola dlouhodobě zaměřuje zejména na zdokonalování a získávání kompetencí pro
aplikaci digitálních technologií do jednotlivých vyučovacích předmětů a zajištění všech
potřebných služeb ve vzdělávacím procesu, v krátkodobém horizontu na rozvoj čtenářské a
informační gramotnosti a aktuálně na aplikaci tzv. inkluzivního vzdělávání, kde je prioritou i
vyškolit vlastní pracovníky SPC a prezentovat se tak jako centrum vzdělanosti a profesionality
v oblasti speciálně pedagogických služeb pro širokou veřejnost.
V tomto školním roce se podařilo naplnit kvalitu i míru stanoveného plánu DVPP pouze
omezeně, neboť došlo dle nařízení MZ ČR a MŠMT k uzavření škol, byla nastavena omezení
kvůli nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.
Uvádíme přehled navštívených vzdělávacích akcí, které probíhali převážně online :
Přehled akcí za období září – prosinec 2020
Kurz - Neuro – vývojová stimulace ve školství . Horoměřice

bez polatku

Seminář - Polytechnická pregramotnost v MŠ - Praha

1 190,- Kč

Seminář - Výuka českého jazyka jako cizího jazyka - Chomutov

2 x 600,- Kč

Seminář - školení na inter. tabuli – Žatec

bez poplatku

Školení učitelského sboru - Google Suite – mimo jiné pro distanční
výuku – Žatec
Online schůzka výchovných poradců

14 000,- Kč

Online - Správní řízení ve školsví – Ústí nad Labem

bez poplatku

Online webinář - IVP jako plán realizace podpůrných opatření

bez poplatku

Online webinář - Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v
mateřské škole

bez poplatku

Online webinář - Žák s tělesným postižením a závažným
onemocněním v běžné škole

bez poplatku

Online webinář - Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP

bez poplatku

Online webinář - Podpora při vzdělávání s PAS

bez poplatku

Online workshop - Práce s dětmi s náročným chováním

bez poplatku

Kurz - Výuka češtiny jako cizího jazyka

bez poplatku

Online webinář - Prevence a řešení problémového chování u dětí se
SVP- Pasparta

bez poplatku

Online webinář - Poruchy řeči u dětí předškolního a mladšího
školního věku

bez poplatku

bez poplatku

Vzdělávací on-line kurz Google Classroom, učebna

bez poplatku

Online seminář - Změny právních předpisů od 1. 1. 2021

800,- Kč

Přehled akcí za období leden až červen 2021
Online seminář První kroky při podpoře žáků s OMJ na ZŠ

bez poplatku

Online webinář – Učíme se venku

hrazeno z MaP

Online seminář - Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské
gramotnosti
Online seminář Kazuistický seminář

hrazeno z MaP

Online seminář – Když na matematiku nemám buňky

bez poplatku

Online webinář – Jak pracovat s pozorností nejen ve snoezelen

bez poplatku

Online seminář - Pohyb organizované skupiny děti a Pohyb
organizovaného útvaru chodců

bez poplatku

Online webinář Sociálně-emocionální učení v každodenním životě,
zaměřený na děti do 10 - 12 let
Online webinář - Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídyPasparta

bez poplatku

Online webinář Jak nejlépe přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

bez poplatku

Online seminář - Emoce u předškolních dětí – jak si s nimi poradit

bez poplatku

Online seminář - Práce s dětmi s náročným chováním

bez poplatku

Online seminář Komunikace u dětí s poruchou autistického spektra

hrazeno účastníkem

Online webinář AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. roč.

bez poplatku

Online kurz – Hlasová, dechová a artikulační cvičení – prakticky

bez poplatku

Online webinář Hudební výchova ve škole - nakl. Taktik

bez poplatku

Online webinář - dítě s PAS v MŠ

bez poplatku

Online webinář – Co musí fungovat, aby bylo dítě ve škole úspěšné

bez poplatku

Online seminář - Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským
jazykem - I.

bez poplatku

Online seminář - Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským
jazykem v MŠ

bez poplatku

Online webinář - Děti s PAS bez mentálního handicapu

305,- Kč

Online seminář - Efektivní využití MS Office pro pedagogy

bez poplatku

Manipulace v jednání – aneb jak se nenechat zatlačit do kouta –
Praha

2 050,- Kč

Praktický úvod do aplikované Behaviorální analýzy – Praha

hrazeno účastníkem

bez poplatku

bez poplatku

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
zapojení školy do rozvojových programů, o prevenci
sociálně patologických jevů
Z důvodu nařízení MZ ČR, MŠMT, vlády ČR došlo k uzavření škol, omezení provozu a činností.
Byla nastavena omezení z důvodu nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.
Projekty, besedy ani aktivity tříd a školy nemohly probíhat nebo probíhaly značně omezeně.
Vlastní odborné aktivity
















pokračování v projektu „Čtenářská gramotnost“
pokračování v projektu Obědy pro děti
pokračování v projektu Zelená škola – „EkoEDA
pokračování v projektu - Ovoce do škol,
pokračování v projektu - Kontík a Třídílek,
pokračování v projektu Mléko do škol
zapojení do projektu – Aktivní škola
aktualizace školního vzdělávacího programu pro ZŠ, MŠ.
prezentace interaktivní tabule v rámci regionu
metodické vedení ZŠ v regionu, které integrují žáky s mentálním postižením
konzultace tematických plánů a IVP pro ZŠ integrující žáky s mentálním postižením
zapůjčování učebnic a pracovních sešitů pro ZŠ integrující žáky s mentálním
postižením
zavádění ICT do výuky, inovace
omezené výjezdy SPC do škol a školských zařízení v rámci regionu
pokračování v účasti v MaP

Vlastní školní a kulturní aktivity







turistické pochody po okolí Žatce
Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, besídky ve třídách,
pravidelný úklid zimoviště v okolí řeky
školní bazárek – „Pomáháme si“
prezentace – Melounový den - ochutnávka různých melounů
školní kolo v LA

Prezentace školy na veřejnosti





regionální tisk
účast v soutěži ZŠ Nejkrásnější vánoční stromeček - organizace MěÚ Žatec
okénko na náměstí s výrobky žáků - vánoční Advent - organizace MěÚ Žatec
prezentace výpěstků žáků ve skleníku a na školním pozemku

Přednášky organizované školou


DM program – Veselé zoubky pro žáky 1. ročníků

Exkurze, výstavy


Z důvodu pandemie nemohla žádná proběhnout
Projektové dny






Čertí škola
Předvánoční těšení
Týden dětí a zvířat, besedy ve třídách
Příroda kolem nás
Celoroční projekty















Zdravá svačinka - co je zdravé
Radostný strom - lidské aktivity a problémy životního prostředí, spolupráce
i rodičů
Všechno někam patří - třídíme odpad - co kam patří
Jaký budu – nastavení pravidel chování nejen ve škole
Ranní kruh
Zvyky a tradice
Čertí škola
Týden dětí a zvířat
Školní kalendář
Naše město
Pyramida zdraví
Žijeme v Evropě
Tvořivé ruce
Spoluúčast




celorepublikové charitativní sbírky: Život dětem,
Den proti rakovině
sběr použitých baterií, pomerančové kůry, kaštanů

Akce pro vycházející žáky, rodiče




online Burza škol – předány kontakty i zákonným zástupcům
telefonické konzultace s rodiči vycházejících žáků
Online Dny otevřených dveří na odborných učilištích – doporučeno zákonným
zástupcům

Prevence sociálně patologických jevů



besedy ve třídách s metodikem prevence
třídní ankety zaměřené na klima třidy, školy

Akce, projektové dny v MŠ



Pravidelné akce :
návštěvy Městského divadla Žatec, Rozmanitostí Most – zrušeny



akce:
Mikulášská nadílka ve třídě




Prezentace na veřejnosti
zdobení vánoční mísy na náměstí
sběr kaštanů a žaludů pro myslivce Strkovice



aktivity s rodiči
nemohly probíhat






Celoroční projekty
Kouzelná tabule
Svět nekončí za vrátky – rozvoj zdatnosti
Ježkovy Voči – bezpečné chování
Povídálci – rozvoj komunikačních schopností








Měsíční projekty
září – Podzimníčci
říjen – Draci
listopad – Lístek
prosinec – Zima
leden – Hry a pokusy
únor – Koloběžka







Několikadenní projekty
Den dýní
Den draků
Den dlouhé šály
Adventní čas
Eko-zelený den

V průběhu školního roku na škole a v SPC absolvovali
odbornou praxi pouze 3 studenti VŠ, VOŠ, SŠ (omezení z důvodu pandemie).

5. Projekty realizované z mimorozpočtových zdrojů,
spolupráce s partnery
Škola zrealizovala či se aktivně zapojila a podílela v tomto školním roce celkem na 1 projektu,
Šablonách II, které byly realizovány a financovány z mimorozpočtových (cizích) zdrojů.
Jedná se o příspěvky či dotace na:
a) prostředky na podporu vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji z
KÚ pro ŠPZ – rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými
nástroji
b) Šablony II. – Školní asistent (ZŠ, ŠD) – 3 pracovní pozice z financí ESF
Přehled včetně vyčíslení jednotlivých nákladů je součástí výroční zprávy o hospodaření 2020,
kapitola 2.3.
Jako mimorozpočtový zdroj škola také získala prostřednictvím sponzorů finanční prostředky
ve výši cca 65 076 Kč, které byly použity k financování: Obědy pro děti (v tomto školním roce
pro 13 dětí a žáků). Jedná se o každoroční nemalé příjmy.
Přehled včetně vyčíslení jednotlivých nákladů je součástí výroční zprávy o hospodaření,
kapitola 2.4.
Všem sponzorům velmi děkujeme za poskytnuté finanční dary.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V současné době škola není zapojena do žádného mezinárodního programu.
Škola je aktivně zapojena do projektu Ovoce do školy, Mléko do škol, Zelená škola, Aktivní
škola.
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepůsobí odborová organizace, spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů není
realizována. Aktivně během školního roku probíhá spolupráce:














s odborem sociální péče MěÚ Žatec, s ostatními odbory úřadu v Žatci, v Lounech
se školskou radou
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
s NUV v Praze
S MaP
s Městskou policií Žatec, Policií ČR
s technickými službami
s pedagogicko psychologickou poradnou
s městskou knihovnou, Polánkovo muzeem, Křížovou vilou
s K - centrem
s městským divadlem (kulturní představení, podíl školy na úklidu areálu letního kina)
s mateřskými a základními školami v Žatci
s občanským sdružením Učitelé pro Žatec







s dětskými lékaři, pedopsychiatry a jinými odbornými lékaři
SVP Pšov
se zařízením Kamarád LORM, Klokánek
s neziskovými organizacemi - Vavřinec, Sedmikráska
a v neposlední řadě spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci dětí a žáků.

9. Činnost SPC
SPC je součástí naší školy, má pracoviště v budově Lidická 1254. Pracuje zde 1 psycholog,
2 speciální pedagogové, 1 administrativní pracovník.
Poskytuje služby dětem a klientům především s mentálním postižením, PAS od útlého věku
dítěte až do ukončení vzdělávání. V předškolním věku poskytuje služby i dětem s
nespecifikovaným zdravotním postižením, s poruchami vývoje řeči, nerovnoměrným a
opožděným psychomotorickým vývojem, s vývojovými zvláštnostmi.
Hlavní náplní jen diagnostika vzdělávacích potřeb dětí, žáků, klientů a doporučení
vhodných podpůrných opatření.
Psycholog provádí komplexní psychologickou diagnostiku, která je podkladem pro
doporučení pro školní práci, nastavení odpovídajících podpůrných opatření a další vzdělávání
ve vhodném učebním oboru.
Speciální pedagog posuzuje vzdělávací potřeby dětí, klientů na základě speciálně
pedagogického vyšetření. Vede přímé práce s dítětem, rozhovory s rodiči, později při
návštěvách ve školce či škole, kam dítě dochází nastavuje a vyhodnocuje nejvhodnější
podpůrná opatření.
I SPC postihla v loňském školním roce ve značné míře pandemie. Byly zakázané, později
omezené výjezdy do škol a zařízení, kontaktní činnosti s klienty a školami.
SPC muselo dodržovat přísná hygienická opatření.
SPC v loňském roce poskytlo péči 523 klientům.
Běžné třídy
MŠ běžné
Přípravné třídy
běžné třídy, školy
střední školy

32 dětí
3děti
116 žáků
15 žáků

Speciální třídy:
MŠ spec.
speciální třídy, školy
střední školy

50 dětí
256 žáků
8 žáků

Rodiny, školsky nezařazení:
v předškolním věk
vzdělávání podle § 42 ŠZ
ostatní

29 klientů
10
2

Podle druhu postižení:
dětí, žáků, klientů s mentálním postižením

211

dětí, žáků, klientů s vadami řeči

74

žáků se sluchovým postižením

0

dětí, žáků, klientů se zrakovým postižením

0

dětí, žáků, klientů s tělesným postižením

11

dětí, žáků, klientů s více vadami

117

dětí, žáků, klientů s PAS

26

dětí, žáků, klientů s jiným postižením

41

ostatní

43

Činnost SPC byla výrazně omezena v kontaktní činnosti s klienty a školami v období uzavření
škol a školských zařízení, omezení vstupu 3. osoby do budovy.
Náplní práce v době uzavření škol bylo ponejvíce vyhodnocování podpůrných opatření a
prodlužování platnosti zpráv, komunikace se školami a klienty, tvorba nového propagačního
letáku SPC, aktualizace webových stránek.

10. Základní škola a mateřská škola při nemocnici
Základní škola a mateřská škola při nemocnici byla zapsána do rejstříku školy od 1. 9. 2019,
kdy k tomuto datu zahájila činnost s jednou třídou ZŠ a jednou třídou MŠ.
Základní škola umožňuje výuku žákům ZŠ, ZŠ s minimálními výstupy, ZŠS, víceletých gymnázií
a dle zájmu i konzultace žákům SŠ a SOU.
Žáci jsou zařazeni do evidence v den přijetí do nemocnice, příp. první pracovní den následující
po dni pracovního volna či klidu. Během prvního dne hospitalizace je žák (žákyně) seznámen
s chodem školy, obvykle probíhají různá vyšetření, je mu nabídnuta výuka, relaxační činnost.
Výuka probíhá na základě každodenní konzultace se zdravotnickým personálem v prostorách
školy na dětském oddělení. Pokud má žák (žákyně) od lékaře doporučen klid na lůžku, výuka
probíhá u lůžka.
Výuka probíhá v předmětech matematika, český jazyk, případně cizí jazyk, další předměty dle
individuálních potřeb žáků. Ve výuce jsou zařazovány relaxační chvilky. Ve třídě nezvoní. Učivo
si žáci zpravidla doplňují, opakují, dle potřeby probírají nové učivo. Žák je vyřazen z evidence
školy dnem jeho odchodu z nemocnice, případně posledním
pracovním dnem před jeho propuštěním.
Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání. Je zřízena jako škola s provozem s určenou
dobou pobytu.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou
zařazeny děti různého věku.
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je
pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě nebo
lékařskému personálu.
Dítě je zařazeno do evidence v den přijetí do nemocnice, příp. první pracovní den následující
po dni pracovního volna či klidu, vyřazeno dnem jeho odchodu z nemocnice, případně
posledním pracovním dnem před jeho propuštěním.
V měsících červenci a poloviny srpna je mateřská škola uzavřena.
Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola
postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými
právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

Mateřská škola

Základní škola

Kapacita 10 dětí

Kapacita 12 žáků – 6 žáků - 1. stupeň
6 žáků - 2. stupeň

11. Závěr o činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy
Stanovené cíle v oblasti vzdělávání byly splněny pouze z větší části, vzhledem k pandemické
situaci covid -19. V širší oblasti výchovy přetrvává vytyčený úkol – prohlubovat působení nejen
na žáky školy, ale i na rodiče a širší veřejnost. Jedná se o cíl dlouhodobý, který se trpělivou
prací a profesionálním přístupem snažíme naplňovat.
Aktivity školy jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje školy.
Zpracováním školního vzdělávacího programu jsme se snažili přizpůsobit vzdělávací program
specifikám školy a skladbě žáků s cílem rozvíjet kompetence žáků pro budoucí úspěšnou pozici
na trhu práce a praktický život.
Poznatky z výuky podle školního vzdělávacího programu
Naplnění ŠVP vyžaduje větší spolupráci mezi vyučujícími, větší propojenost a provázanost
v některých předmětech, počítá s větší kreativitou učitelů, s jejich dalším vzděláváním. Zvyšuje
požadavky na profesionalitu pracovníků školy, přispívá ke změně klimatu školy, k posilování
kompetencí k řešení problémů, a to jak u žáků, tak i pracovníků školy.
Je kladen vyšší nárok na přípravu vyučujících, na vyhledávání a zpracovávání informací, tvorbu
výukových materiálů.
ŠVP zvýšil podíl projektů a projektových dnů na škole, užívají se vlastní elektronické třídní
knihy, třídní výkazy. Jsme kreativnější, realizujeme a hledáme další formy aktivit pro zvýšení
atraktivnosti školní výuky a života mimo školu.
Škola se snaží o inovaci a individualizaci ve výuce, profesionální přístup k žákům i rodičům.

Zpracovala: Mgr. Radka Vlčková, statutární zástupce ŘŠ a SPC

V Žatci dne 15. října 2021

