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1 Základní údaje o škole

1.1 Název školy

Základní  škola  pro  žáky  se  specifckkýi  porrccaýi  ruení  a  ýateřská  škola  logopedická
Sccola Viva, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šrýperk

1.2 Sídlo organizace

Erbenova 16, 787 01 Šrýperk

1.3 Charakteristka školy

IČO: 25827707
Datrý zařazení do sítě škol: 1. 9. 1992

soruást školy: ýateřská škola – 2 oddělení
základní škola – 13 tříd
drržina a školní klrb
školní vkde na stravy
speciálně pedagogické centrrý

Základní škola pro žáky se specifckkýi porrccaýi ruení a ýateřská škola logopedická
Sccola  Viva,  o.  p.  s.   e  rruena  candicapovanký  děteý  se  specifckkýi  porrccaýi  ruení,
ccování,  ale  i  vadaýi  řeui,  slrccr  nebo s  tělesnký postženíý.  V soruasné  době  ýá škola
kapacitr 176 žáků 150 žáků ZŠ a 26 žáků MŠ.

Naše škola  e rruena předevšíý děteý, kterký nevycovr e běžnk systéý velkkcc škol,
děteý, které potřebr í  ke své práci  koýorně ší  prostředí  a  uastě ší  kontakt  s vyrur ícíý.
Jedná se předevšíý o dět s nerovnoýěrnký vkvo eý psyccickkcc frnkcí, s těžšíýi forýaýi
porrcc ruení,  leckkýi ýozkovkýi dysfrnkceýi a vadaýi řeui.  Tyto dět ýa í  uasto velké
obtíže ne en se zvládnrtíý ruiva, ale předevšíý v koýrnikaci ve velkéý kolektvr. 

Soruástí školy  e SPC (speciálně pedagogické centrrý)  – odborné diagnostcké 
a poradenské pracoviště.

Ve  školníý  roce  2017/2018  bylo  k 30.  9.  2017  na  naší  škole  zapsáno  170 dětí,
z tocoto poutr 23 dětí navštěvovalo MŠ a 147 žáků ZŠ.
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Mateřská škola  e zaýěřena předevšíý na dět, které ýa í odloženor školní doccázkr
z důvodů  oslabenkcc  nebo  nevyzrálkcc  psyccickkcc  frnkcí  a  probléýů  v řeuovkcc
dovednostecc. 

Prograý MŠ  e zaýěřen na rozvo  celkovéco vníýání a na posílení oslabenkcc frnkcí.
Celk  prograý  napoýácá  k vyrovnání  oslabenkcc  psyccickkcc  frnkcí  a  k celkovéýr
carýonickéýr  rozvo i  osobnost.  Neýalá  uást  celéco  prograýr   e  zaýěřena  na  rozvo 
zrakovéco a slrccovéco vníýání, na rozvo  crrbé i  eýné ýotoriky, orientace v prostorr a uase.
Celk prograý MŠ přešel na Školní vzdělávací prograý pro MŠ – Rok s ýordror sovor. Soruástí
prograýr   e  i  „Metoda  dobréco  startr“,  která  vede  předevšíý  k rozvo i  psyccoýotoriky  
a  grafoýotoriky.  Všeýi  uinnostýi  probícá vkccova  sýyslová,  rozrýová,  vktvarná,  crdební,
tělesná i pracovní. Znaunor uást prograýr vyplňr e odborná logopedická péue. 

Dět MŠ se  úuastní  všecc akcí  pořádankcc školor.  Pravidelně organizr eýe plaveckk
vkcvik a lyžařskk vkcvik pro naše ne ýenší, kterk se setkává s ýiýořádnký úspěcceý. Dět také
poznáva í ne bližší okolí našeco ýěsta. Organizr eýe  ednodenní vklety, návštěvy kina, divadla,
knicovny a estetcko – vzdělávacícc prograýů pořádankcc Vilor Doris. Dět dostáva í za svor
práci pololetní i závěreuné codnocení. 

U dětí s těžšíý postženíý se pracr e podle individrálně vzdělávacíco plánr. Ne větší
vkznaý v toýto věkr však ýá spolrpráce s rodinor. Rodina se ne en podílí na celéý vkccovně
vzdělávacíý prograýr, ale uasto poýácá   překonat psyccická, popř. tělesná oslabení dítěte.
Naše  škola  spolrpráci  s rodinor  velice  podporr e,  neboť  předevšíý  zde  vidíýe  clavní
vkccodisko v poýoci candicapovanký děteý. 

1.4 Zřizovatel školy

Mgr. Vladiýír Bican

1.5 Údaje o vedení školy

Statrtární orgán, ředitel spoleunost: Mgr. Vladiýír Bican
Ekonoýicko – teccnická ředitelka: Bc. Jana Poccopová
Ne vyšší orgán spoleunost: Správní rada 

Členové správní rady: JUDr. Lenka Deverová
PaedDr. Anna Ccalorpková
Mgr. Miroslav Haltýar, MBA, MSc.

Dozoruí rada: Ing. Petr Pa as
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Mgr. Eliška Ježková
Bc. Jana Poccopová

Ředitelka SPC:             PaedDr. Marcela Iliadisová
Zástrpce SPC: Mgr. et Mgr. Zdena Balgová

Zástrpce pro pedagogikr 1. st.: Mgr. Barbora Ccovancová
Zástrpce pro pedagogikr 2. st.: Mgr. Viola Davidová
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Haltýar, MBA, MSc.

1.6  Adresa pro dálkový přístup

www.sccola-viva.cz
viva@sccola-viva.cz

1.7 Údaje o Školské radě

Podle zákona u. 561/2004 Sb. o předškolníý, základníý, středníý odbornéý a  inéý
vzdělávání (školskk zákon)  pracr e v naší škole od září 2005 Školská rada. Do Školské rady byli
zvoleni zástrpci z řad rodiuů, pedagogů a správní rady – v sorladr s § 167 odst. 2 zýiňovanéco
zákona.

V roce 2017 proběcly na naší škole nové volby do Školské rady. Podle § 167 odst. 6 bylo
rkonueno tříleté frnkuní období bkvalkcc ulenů Školské rady. 

Ve školské radě v soruasné době pracr í tto ulenové:
Bc. Jana Poccopová – předsedkyně Školské rady
PaedDr. Marcela Iliadisová – ulenka ŠR –  ýenována zřizovateleý školy
Mgr. Yvona Svobodová – ulenka ŠR – zvolena z řad pedagogickkcc pracovníků
Mgr. Jaroslava Koneuná – ulenka ŠR – zvolena z řad pedagogickkcc pracovníků
Mgr. Monika Jansová – ulenka ŠR – zvolena z řad rodiuů
Marcela Lrcká – ulenka ŠR – zvolena z řad rodiuů
V rplynrléý  školníý  roce  se  sešla  Školská  rada  celkeý  třikrát.  Sccůzky  probícaly

31.  8.  2017,  29.  9.  2017,  28.  5.  2018.  Na těccto  poradácc  se  řešily  předevšíý organizauní
záležitost tkka ící se našeco zařízení. 

Za  e icc práci bycc cctěl všeý ulenůý Školské rady torto cestor poděkovat a popřát
ýnoco zdarr do práce v příštíý školníý roce.
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2  Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku

Obory vzdělávání podle Klasifkace kýenovkcc oborů vzdělání a Ráýcové vzdělávací prograýy:
79-01-C/01 Základní škola

Náš školní prograý nese tento název:
Základní  škola  pro  žáky  se  specifckkýi  porrccaýi  ruení  a  ýateřská  škola  logopedická
Sccola Viva, o. p. s.
ZŠ Sccola Viva, o.p.s. 1/2007, u.  . 5457/2007-21 – ve znění pozdě šícc dodatků 1/2015 Škola
pro život

Soruástí Sccoly Vivy, o.p.s.  e také MŠ. I zde pracr eýe podle ŠVP pro MŠ.                        
Název ŠVP pro MŠ:
Základní  škola  pro  žáky  se  specifckkýi  porrccaýi  ruení  a  ýateřská  škola  logopedická
Sccola Viva o. p. s.
MŠ Sccola Viva, o.  p. s.  1/2007, u.  .  5457/2007-21 – ve znění pozdě šícc dodatků 1/2015  
Rok s ýordror sovor

Školní vzdělávací prograý pro školní drržinr:
Základní škola pro žáky se specifckkýi porrccaýi ruení a ýateřská škola logopedická Sccola
Viva, o.p.s.
ŠD Sccola Viva, o.p.s. 1/2007, u. .5457/2007-21 – ve znění pozdě šícc dodatků 1/2015 Hra eýe
si celk rok

3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

V průběcr školníco rokr 2017/2018 nastorpilo do našeco zařízení 7 novkcc pracovnic.

Ukončení pracovního poměru: 

V průběcr školníco rokr 2017/2018 rkonuilo v našeý zařízení pracovní poýěr 5 pracovnic.

Mateřská škola                                                                            
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MŠ 1.  Mgr.  Scce balová  Šárka  –  vedorcí  ruitelka,  třídní  ruitelka,  speciální
pedagog
Adáýková Marcela – asistent pedagoga r tělesně postženéco dítěte

MŠ 2. Bc. Rkznarová Miccaela – třídní ruitelka, speciální pedagog
Kolínková Miccaela – asistent pedagoga r dítěte s porrccaýi ccování

Základní škola

1. Mgr. Vašková Andrea – třídní ruitelka, speciální pedagog
Bc. Heidenreiccová – asistent pedagoga r tělesně postženéco žáka
Pokorná Lrdýila – sdílenk asistent pedagoga r dvor tělesně postženkcc
žáků
Bc.  Dorpalová  Hana  –  sdílenk  asistent  pedagoga  r  dvor  žáků  s SPU -
bilingvisýrs

1. Mgr. Aýbrosová Martna, DiS. – třídní ruitelka, speciální pedagog
Bc. Franková Martna – sdílenk asistent pedagoga (slrccově postženk žák) 

3. Mgr. Hlásná Eliška – třídní ruitelka, speciální pedagog
4. A PaedDr. So áková Božena – třídní ruitelka, speciální pedagog

Krystková Sylvie – sdílenk asistent pedagoga - SPU
4. B Mgr. Veueřová Alexandra – třídní ruitelka, speciální pedagog

Macíková Miroslava – asistent pedagoga r žáka s SPU
5. A Mgr. Langerová Zdeňka – třídní ruitelka, speciální pedagog
5. B Mgr. Vaccrtková Klára – třídní ruitelka, speciální pedagog
6. A Mgr. Koneuná Jaroslava – třídní ruitelka, speciální pedagog

Honsová Tereza – sdílenk asistent pedagoga (PAS) 
6. B Mgr. Marešová Stanislava – třídní ruitelka, speciální pedagog

Vluková Silvie – sdílenk asistent pedagoga (Torretův syndroý) 
7. PcDr.  Ospálek  Toýáš  –  třídní  ruitel,  speciální  pedagog  absolvent

dvorseýestrálníco strdia speciální pedagogiky na VŠ
Ing. Alková Monika – sdílenk asistent pedagoga (tělesné postžení) 

8. Mgr. Šteffková Dagýar – třídní ruitelka, speciální pedagog
Maccková Jitka – sdílenk asistent pedagoga (PAS) 

9.         Mgr. Ša ová Jana – třídní ruitelka, speciální pedagog
Peccancová Lenka – sdílenk asistent pedagoga (tělesné postžení) 
Ing. Hegnerová Jitka – sdílená´k asistent pedagoga (tělesné postžení) 

 
Další vyučující Mgr. Láníková Jitka – anglickk  azyk, speciální pedagog

Mgr. Táborská Zrzana – školní logoped, speciální pedagog
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Mgr. Svobodová Yvona – školní logoped, speciální pedagog
Mgr. Kováuová Jitka – Vv, aprobace ýateýatka a Vv pro 2. strpeň
Mgr. Polášková Petra – ýateýatka, Tv – aprobace Tv, speciální pedagog
Mgr. Vykydalová Lrcie – ýateýatka, speciální pedagog
Mgr. Kováuová Jitka – vyrur ící  Vv na II. strpni, speciální pedagog

Školní družina Za íuková Lrdýila – vedorcí školní drržiny, speciální pedagog
Bc. Franková Martna – vyccovatelka školní drržiny, speciální pedagog
Pokorná Lrdýila,  Dis.  –  vyccovatelka  školní  drržiny,  strdr ící  speciální
pedagogikr
Bc.  Matršínská  Maccaela  –  vyccovatelka  školní  drržiny,  speciální
pedagog

Speciálně PaedDr. Iliadisová Marcela – ředitelka SPC
pedagogické Mgr.   Balgová Zdeňka  –  zástrpce  ředitelky  SPC,  psyccolog,  speciální
centrum PaedDr. Hradilová Bocdana – speciální pedagog, logoped

Mgr. Šilarová Bocdana – psyccolog
Mgr. Jílková Milrše – speciální pedagog
Mgr. Zrzana Prrová – psyccolog
Mgr. Jiřina Pavlů – speciální pedagog
Vrabcová Kateřina, DiS. – sociální pracovnice
Uceka ová Dagýar – sociální pracovnice
Jrruíková Olga – pracovnice pro úklid v SPC
 Vítková Olga – pracovnice pro úklid v SPC

Spolupracovníci  úzce spolrpracr eýe s aýbrlancí PcDr. Svatoplrka Morávka 

Provozní zaměstnanci   
Bc. Nesvadbová Irýa– úuetní
Kalinová Vladiýíra – sekretářka a cospodářka školy
Hons Lrboýír – školník
Mikrlík Radovan - školník
Fabianová Dana – vedorcí vkde e stravy
Valentová Lenka – úklid
Wareniccová Blanka – úklid
Mikrlíková Andrea – úklid
Lepiuová Lenka - úklid
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4  Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy

Zápis  k povinné  školní  doccázce  a  následné  při etí do školy  se  v  naší  škole  plně  řídí
Zákoneý  u.  561/2004  Sb.,  o  předškolníý,  základníý,  středníý,  vyššíý  odbornéý  a   inéý
vzdělávání (školskk zákon) ,  Vycláškor 27/2016 Sb., ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání dětí,
žáků a strdentů se speciálníýi vzdělávacíýi potřebaýi a žáků nadankcc a zákoneý u. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění zákona u. 413/2005 Sb.

K  30. 9. 2017 bylo do naší školy nově zapsáno 23 dětí do MŠ, 13 žáků do 1. rouníkr ZŠ.

5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy

Ve školníý roce 2017/2018 rkonuilo doccázkr do naší školy celkeý 14 žáků. Z  tocoto
poutr se 6 žáků dostalo na SOŠ a 8 žáků na SOU.

5.1  Výuka podle programu Schola Viva

Školní  vzdělávací  program:  Základní škola pro žáky se specifckkýi porrccaýi ruení  
a ýateřská škola logopedická Sccola Viva, o. p. s., Sccola Viva 1/2007, u.  . 5457/2007-21 –  
ve znění pozdě šícc dodatků 1/2016.

Školní  vzdělávací  prograý  e otevřenk dokrýent, nad kterký  e potřeba se nerstále
zaýkšlet  a  doplňovat   e .  Jen  tak  ýůže  tento  dokrýent  sloržit  kr  prospěccr  žáků,  ale  
i pedagogů. Pedagogové se ýrsí naruit novký způsobůý a ýetodáý práce, novký způsobůý
a ýetodáý vedení pedagogické dokrýentace. 

K vkše  rvedenký  skrteunosteý  ýrsíý  zdůraznit,  že  v soruasné  době  naše  škola
proccází znaunký přerodeý,  edná se o „ruící se organizaci“.
          Ne nácodor ýáýe v claviuce školy ýapr Evropy. Ccceýe se stát školor otevřenor  
a školor, která připraví dět pro život co ne lépe.

Do ŠVP školy  sýe zařadili všeccny speciálně pedagogické ýetody a forýy práce, které
naše  dět potřebr í.  Všiccni  pedagogové  pracr í  v  následr ícícc  speciálně  pedagogickkcc
sekcícc:
- sekce logopedická
- sekce tyfopedická
- sekce soýatopedická
- sekce srrdopedická
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- sekce zabkva ící se nápravor porrcc ruení

Podle individrálnícc potřeb  e každé dítě zauleněno do dalšícc nadstavbovkcc aktvit,
které se staly nedílnor soruástí naší školy. Mezi tyto aktvity patří:
- ergoterapie – rruena pro dět s porrccor  eýné i crrbé ýotoriky
- vkběrová keraýika – předevšíý rruena pro dět s porrccor  eýné ýotoriky
- vkběrová  crdební  vkccova  s prvky  ýrzikoterapie  –  předevšíý  rruena  pro  dět

s porrccor koncentrace a pozornost

Nedílnor soruástí celéco ŠVP se  také  staly  pro ekty.  Některé  pro ekty  ýa í  v  naší  škole   iž
dlorcoletor tradici,  iné se snažíýe postrpně zavádět.
Jedná se o tyto pro ekty:
- Mikrláš
- Vánoce
- Velikonoce
- Ccování za ýiýořádnkcc sitrací

Děteý dále nabízíýe celor škálr volitelnkcc předýětů. Velkk důraz kladeýe i na vkrkr
cizícc  azyků –  azyk anglickk a něýeckk. 

Základní  aktvity  školy,   ako   sor  plaveckk  vkcvik,  lyžařskk  vkcvik,  vánouní  besídky,
spoleunk vklet s rodiui a dětýi, Mikrláš, Zacradní slavnost, návštěvy knicovny, divadla, kina  
a vklety, zůstáva í saýozře ýě zaccovány v plné ýíře a navíc byly  eště více rozvinrty. 

Snažíýe se bkt školor otevřenor, a proto nabízíýe děteý i odpolední uinnost – a to
předevšíý úuast ve volitelnkcc kroržcícc. 

Ve školníý roce 2017/2018 na naší škole probícaly tyto kroržky:

- Malk krccař
- PC – inforýatka I.
- PC – inforýatka II.
- PC – inforýatka III.
- Zobcová fétna
- Pocybové cry
- Malí šikrlové
- Tvořítko
- Teccnické uinnost
- Draýatckk
- Trristckk
- Krdy z nrdy
- Francorzskk
- Anglická konverzace
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Školní  vzdělávací  prograý  e veře nk.  Je  vyvěšen na webovkcc stránkácc naší  školy,  
 e kdykoli a koýrkoli přístrpnk na požádání v kanceláři školy a v odpouinkovéý kortr.
             

Výuka podle ŠVP v MŠ
MŠ  e zaýěřena předevšíý na rozvo  základnícc fyzickkcc a psyccickkcc frnkcí. Z názvr

MŠ logopedická  e  iž patrné, že se zde ne větší důraz klade na správnor vkslovnost dětí.

Dět s  akorkoli logopedickor vador ýa í za ištěnor trvalor logopedickor péui. Děteý se
věnr e školní logopedka, která (podle potřeby dítěte)  procviur e ýlrvidla 2 – 3x tkdně. 

Dět v MŠ navštěvr í plaveckk areál, kino, knicovnr, naruné prograýy ve Vile Doris a  iné
aktvity. Do prograýr MŠ byl zařazen předýět „Angliutna cror“. Dět se zde zábavnor forýor
ruí naslorccat prvníýr světovéýr  azykr. 

I ŠVP MŠ  e přístrpnk všeý rodiuůý školy na požádání v kanceláři školy.

Výuka podle ŠVP v ZŠ
Nedílnor soruástí našeco vyruovacíco procesr  sor pro ektová vyruování a skrpinová

práce.  Pro  žáky  s těžšíý  candicapeý,  popř.  s těžkkýi  porrccaýi  ruení,  organizr eýe  SPI
(speciálně  pedagogickor  intervenci)  –  probírání  ruiva  v ýenšícc  skrpinkácc,  na  1.  strpni
intenzivně ší forýor psyccosociálnícc a stýrlaunícc cer.

Podle ne nově šícc úprav v legislatvě  sýe do ŠVP naší školy zařadili předýět speciálně
pedagogické  péue,  kterk   e  povinnk  pro  všeccny  žáky  naší  školy.  Jedná  se  o  speciálně
pedagogickk  předýět  –  Jazyk  ueskk  nápravnk,  ve  kteréý  pedagogové  s žáky  procviur í  
a rpevňr í základní  azyková pravidla a norýy. 

Soruástí vkrky  v  ZŠ   e  také každorouní  organizace  plaveckéco vkcvikr –  vkrky  ne en
povinné,  ale  i  vkrky  zdokonalovací.  Kroýě  plaveckéco  vkcvikr  organizr eýe  také  vkcvik
lyžařskk a trristcké vklety do našicc ne bližšícc cor – překrásnkcc Jeseníků. Dět pravidelně
navštěvr í ýěstskor knicovnr, kino, divadlo a estetcko – vzdělávací prograýy organizované
Vilor Doris. 

5.2 Speciální péče jako součást výuky v našem zařízení

Soruástí prograýr ZŠ  e speciální péue. V našeý zařízení pracr í 4 speciálně pedagogické
sekce  pod  vedeníý odborníků  a  zkršenkcc  pedagogů.  Kroýě odbornkcc  sekcí  pracr í  naši
pedagogové  i  v dalšícc  speciálnícc  skrpinácc,  které  se  zaýkšle í  nad  prací  se  žáky  
a napoýáca í tak ke zlepšení celéco speciálně pedagogickéco působení. 

5.2.1 Speciálně pedagogické sekce

5.2.1.1  Sekce logopedická
– vedorcí sekce Mgr. Zrzana Táborská
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– pracr e na naší škole pod odbornký garanteý, kterký  e školní logoped
Logopedie  e zacrnrta do vkrky každk den, v nižšícc třídácc i do  ednotlivkcc předýětů

(logopedické ccvilky a rozcviuky) .

Ve školníý roce 2017/2018 bylo do individrální logopedické péue zařazeno 140 žáků. 25 žáků
MŠ, 71 žáků 1. strpně a 44 žáků 2. strpně.

Rozdělení podle vad:
- opožděnk vkvo  řeui 28
- dyslalie 52
- dysfázie 41
- dysartrie   2
- balbrtes   1
- ýrtsýrs   3
- artsýrs   1
- rinolalie   1
- vada slrccr   2
- dyslalie, bilingvisýrs   6
- palatolalie 1
- syýptoýat. porrcca řeui 2

V MŠ byla logopedie zařazena denně v ráýci prograýr s celor třídor. Jedná se o speciální
cviuení  (deccová,  artkrlauní,  clasová,  rozvo  sorvisléco  vy adřování) .  Dítě,  které  potřebr e
intenzivní logopedickor péui, navštěvr e (dle potřeby)  logopedické codiny až 3x tkdně. V našeý
zařízení se dbá na správnor vkslovnost a vystžení ýyšlenky (sccopnost vy ádřit se) . Po celor
školní  doccázkr  se  dává  prostor  k sebevy ádření,  sccopnost rýět  vy ádřit  svů  názor  
a tolerovat názor ostatnícc.

Na 1. strpni  sor logopedii věnovány 2 codiny tkdně – r ne těžšícc případů ztíženkcc
závažnor porrccor koýrnikace se pouet codin zvyšr e na 3 codiny tkdně (spasýrs ýlrvidel 
a další vady slrccr) . Na 2. strpni 1 – 2 codiny tkdně, dle typr a strpně postžení a potřeb dítěte.

Počet odučených hodin v jednotlivých třídách / týden

MŠ – logopedická péue  e zařazena do prograýr každk den.
Intenzivní logopedická péue (individrální)  
- MŠ – 20 codin 
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- 1. rouník  – 12 codin 
- 2. rouník  –   7 codin
- 3. rouník  –   6 codin
- 4. rouník  –   4 codiny 
- 5. rouník  –   3 codiny
- 6. rouník  –   3 codiny 
- 7. rouník  –   4 codiny  
- 8. rouník  –   1 codin 
- 9. rouník  –   2 codin 

Celkeý             – 62 codin 

Vyrur ící logopedie
Mgr. Zrzana Táborská - 22 codin
Mgr. Jana Ša ová -   5 codin 
Mgr. Eliška Hlásná -   3 codiny 
Mgr. Yvona Svobodová - 24 codin
Mgr. Jaroslava Koneuná    -   3 codiny
Mgr. et Bc. Milrše Jílková -   5 codin
Celkeý - 62 codin 

5.2.1.2  Sekce surdopedická
– vedorcí sekce Mgr. Eliška Hlásná
– tato sekce pracr e pod zkršenký srrdopedeý
Žákůý s těžší slrccovor porrccor  e věnována zvkšená péue ne en srrdopedická, ale  

i  logopedická.  Pro  za ištění  zdárné  a  kvalitní  vkrky  spolrpracr eýe  s  SPC  pro  vady  slrccr
v Oloýorci, které náý poýácá předevšíý ýetodickor rador. 

5.2.1.3  Sekce oftalmopedická 
– vedorcí sekce Mgr. Eva Konopová
– vedená pracovníkeý SPC
Sekce  napoýácá  při  vybavení  poýůckaýi  ve  vkrce  zrakově  postženkcc  žáků.

Pravidelně spolrpracr eýe s SPC pro žáky s vadaýi zrakr Zrakol v Oloýorci. SPC v Oloýorci 
i náš odbornk pracovník ýetodicky a odborně vede asistenta r zrakově postženkcc dětí.

5.2.1.4  Sekce somatopedická
– vedorcí sekce Mgr. Zdena Langerová
– odborně vedená soýatopedeý
Také  tato  sekce  napoýácá  při  vkrce  a  ostatnícc  aktvitácc  spo enkcc  s tělesně

postženkýi  dětýi.  Saýozře ýě  i  zde  spolrpracr eýe  s různkýi  odbornkýi  pracovišt,
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předevšíý  s  SPC  v Mocelnici  pro  žáky  s více  vadaýi,  které   e  našíý  odbornký  garanteý,
ýetodickký i odbornký rádceý.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným SPC, která naší  škole pomáhají.

1. SPC pro zrakově postžené prof. V. Ve dovskéco Oloýorc, Toýkova 411/42 Oloýorc

2. PPP a SPC Oloýorckéco kra e, U Sportovní caly 1a, 779 00 Oloýorc

3. SPC pro žáky s více vadaýi při ZŠ a MŠ Mocelnice, Třebovská 32, 789 85 Mocelnice

4. SPC při ZŠ a MŠ pro slrccově postžené, Kosýonartů 4, 772 00 Oloýorc

Tato  odborná  pracoviště  náý  poskytr í  ne en  odbornor  a  konzrltauní  poýoc,  
ale  v pravidelné  spolrpráci  náý  poýáca í  při  stanovování  diagnóz  a  cledání  co  ne lepšícc
pedagogickkcc  a  vkccovnkcc  podýínek  postženkcc  dětí.  Za  trto  spolrpráci   sýe  těýto
insttrcíý nesýírně vděuni.

5.2.2 Speciálně pedagogické skupiny

- navazr í na speciálně pedagogické sekce
- speciálně  pedagogická  intervence  specifckkcc  porrcc  ruení  spadá  svký  zaýěřeníý

předevšíý  do  vzdělávacícc  oblastí Jazyk  a   azyková  koýrnikace  a  Mateýatka  a   e í
aplikace

- ergoterapie

– do ergoterapie  (léuebná TV)   sor  zařazováni  žáci  s ne těžšíý tělesnký postženíý.
Jedná  se  o  pracovní  cviuení  a  recabilitaci.  Celé  cviuení   e  zaýěřeno  předevšíý  na  rozvo 
pocybovkcc dovedností, uíýž se zlepšr e  e icc celková vkkonnost. Některé uinnost ergoterapie
 sor zařazovány i do vktvarné, pracovní a tělesné vkccovy.

5.3 Volitelné předměty 

Ve školníý roce 2017/2018 si žáci  vybírali  z několika volitelnkcc předýětů. Volitelné
předýěty byly zavedeny podle ŠVP pro žáky 2. strpně.
Žáci na 2. strpni si vybírali z těccto předýětů:

teccnické uinnost
anglická konverzace 
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inforýatka 1
inforýatka 2
doýácnost 1
doýácnost 2
doýácnost 3
SVP – dě epis 1

5.3.1 Informatka – žáci pracovali pod vedeníý Mgr. Stanislavy Marešové. V předýětr
se  ruili  základůý  práce  s PC  a  poržívání   ednotlivkcc  prograýů.  Inforýatka  byla   edníý
z volitelnkcc předýětů v  8. a 9. třídě. 

5.3.2  Anglická  konverzace –  volitelnk  předýět  v  7.  rouníkr.  Předýět  vyruovala
Mgr. Jitka Láníková.

 
5.3.3 Technické  činnost – volitelnk  předýět v 6.  rouníkr.  Předýět  e  zaýěřenk na

rozvo  teccnickéco  ýyšlení  a  rozvo  ýanrální  zrrunost žáků.  Předýět  vyruovala  
Mgr. Stanislava Marešová.

5.3.4 Domácnost – volitelnk předýět v 6., 8. a 9. rouníkr. Předýět  e zaýěřenk na
ccod  doýácnost a  péui  o  ýalé  dět.  Předýět  vyruovaly  Mgr.  Božena  Krtýannová  
a Mgr. Dagýar Šteffková.

5.3.5 Dějepis -   volitelnk  předýět  v 7.  rouníkr.  Předýět   e  zaýěřen  na  rpevnění
základnícc dě in ueskéco národa cravor forýor. Předýět vyruovala Mgr. Dagýar Šteffková. 

5.4  Kroužky

V loňskéý roce se v naší škole žáci přiclásili do těccto kroržků:

5.4.1 Keramický
1 skrpina vedorcí: Mgr. Martna Aýbrosová, DiS.

5.4.2 Informatka
3 skrpiny vedorcí: Mgr. Stanislava Marešová, Silvie Vluková

   
5.4.3 Šikulové

2 skrpiny vedorcí: Bc. Hana Mikrlová

5.4.4 Zobcová fétna
1 skrpina vedorcí: Mgr. Božena Krtýannová
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5.4.5 Pohybové hry
1 skrpina vedorcí: Mgr. Klára Vaccrtková

5.4.6  Tvořítko
1 skrpina vedorcí: Sylva Krystková

5.4.7 Turistcký kroužek
1 skrpina vedorcí: Mgr. Klára Vaccrtková, Miccaela Kolínková

5.4.8 Technické činnost
1 skrpina vedorcí: Mgr. Stanislava Marešová

5.4.9 Anglická konverzace
1 skrpina vedorcí. Mgr. Jaroslava Koneuná

5.4.10 Kudy z nudy
1 skrpina vedorcí: Ing. Monika Alková

5.4.11 Francouzský
1 skrpina vedorcí: Mgr. Dagýar Šteffková

5.4.12 Odpolední zóna
1 skrpina vedorcí: Ing. Jitka Hegnerová

5.4.12 Matematka hrou
1 skrpina vedorcí: Mgr. Lrcie Brrsíková

5.4.13 Češtna hrou
1 skrpina vedorcí: Mgr. Jana Ša ová

6 Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrrý (dále  en SPC)   e úuelovký zařízeníý obecně prospěšné
spoleunost ZŠ a MŠ Sccola Viva,  Šrýperk,  Erbenova 16.    Je  zaýěřené na  diagnostkování
specifckkcc porrcc ruení a vad řeui, na terapii žáků se speciálníýi vzdělávacíýi potřebaýi a na
vzdělávání dospělých. 
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Ve  školníý  roce  2017/2018  celkeý  v SPC  pracovalo  12  kýenovkcc  pracovníků  a
spolrpracovalo 14 externícc pracovníků. 

Profese a jména kmenových pracovníků 
Psyccolog:                   Mgr. et Mgr. Zdeňka Balgová, Mgr. Zrzana Prrová, Mgr. Bocdana     
                                    Šilarová.
Speciální pedagog:     PaedDr. Bocdana Hradilová, PaedDr. Marcela Iliadisová, 
                                    Mgr. Monika Jansová, Mgr. Milrše Jílková, PaedDr. Anna   
                                    Ccalorpková, Mgr. Jiřina Pavlů.
Sociální pracovnice:    Dagýar Uceka ová, Kateřina Vrabcová. Dis.
Adýinistratvní pracovnice: Bc. Miccaela Nováková

Externí pracovníci vykonávali 
lektorskor uinnost ve vzdělávacícc krrzecc pro dospělé, 14 lektorů

Pracovníci SPC dělí penzum své pracovní doby na tyto skupiny klientů:
1. kýenová škola - žáci,  e icc rodiue a pedagogové MŠ a ZŠ Sccola Viva
2. venkovní klientela, t . dět a žáci  inkcc ýateřskkcc, základnícc a střednícc škol,  
             e icc rodiue a pedagogové těccto škol
3.         vzdělávací krrzy pro dospělé  

6.1   Kmenová škola - péče o  žáky, jejich  rodiče a  pedagogy  MŠ a ZŠ Schola Viva

 Pro žáky ZŠ a MŠ Sccola Viva psyccoložky a speciální pedagožky zpracr í vstrpní diagnostkr a
na   e íý  základě  spolr  s  ruiteli  a  po  docodě  s  rodiui  vypracr í   ednotlivký  žákůý   e icc
individrální  vkccovně  vzdělávací  prograý.   Soruástí prograýr   sor  v  případě  potřeby  i
nadstandardní  slržby,   ako   e  logopedická  péče,  individuální  reedukační  péče,  speciálně
pedagogická intervence, muzikoterapie a podpůrné psychoterapie.
Logopedická péče  -  Zařazováni  sor žáci s vadaýi řeui. Pouet lekcí tkdně  e stanoven podle
závažnost vady, a to  edna až tři lekce tkdně.  Ve školníý roce 2016/17 bylo do logopedické
péue zařazeno  140 žáků. 
Individuální  spec.  pedagogická intervence  -   Reedrkace těžkéco strpně specifcké porrccy
ruení dyslexie, dysortografe, dyskalkrlie a dalšícc dys-porrcc. Zařazeno bylo celkeý 9 žáků.
Podpůrné psychoterapie  -   Zařazováni  sor žáci s probléýy při adaptaci na nové školní 
prostředí, žáci  neklidní se zvkšenor tělesnor aktvitor, žáci s oslabenor koordinací ýotoriky,  
dět, které se bo í veře néco slovníco pro evr, žáci s probléýy ve vztazícc k vrstevníkůý, 
k dospělký, s probléýy při dodržování školníco řádr, atd. Podpůrnor psyccoterapertckor 
péči vedly speciálně proškolené psyccoložky Mgr. et Mgr. Zdeňka Balgová a Mgr Zrzana Prrová.
Terapie probícala ve zvlášť rpravené ýístnost vybavené poýůckaýi,  ako např.  rtovkýi 
podložkaýi, sedáky, relaxauníý křesleý. Ve školníý roce 2017/18 psyccoložky peuovaly o 15 
žáků Sccola Viva s vkše rvedenkýi probléýy.
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Rodinná terapie  -   v dětskéý poradenství nelze pracovat  en s dítěteý a  eco probléýeý;
vkccova dítěte se dě e přes  eco vyccovatele.   Je  tedy prospěšné,  když spolrpracr e rodiu  
a  ruitel. Proto  v některkcc  případecc  SPC  přistorpilo  k  rozšíření  terapertcké  poýoci  více
sýěreý k rodiuůý. Za istlo tzv. „rodinnou terapii“, kdy spolupracuje rodič, učitel, dítě a rodinný
terapeut. Z Hradce Králové do íždí do SPC dvakrát i třikrát ýěsíuně PaedDr. Anna Ccalorpková,
rodinná terapertka. 

Pracovníci SPC po celk školní rok průběžně sledr í celkovk vkvo  a školní úspěšnost žáků
Sccola Viva. Vyskytnor-li se probléýy, konzrltr í  e s rodiui, s ruiteli a v této tkýové spolrpráci
rpravr í  vkccovně vzdělávací  prograý.   Naše práce ýá priýární  úuel  –  poýácat.  Poýácat
lideý s řešeníý  e icc probléýů, starostí, poccybností. V této profesi potřebr í klient kroýě
našicc  nabytkcc  vědoýostí a  zkršeností předevšíý  při etí,  spolrúuast  a  pocit,  že  ne sor
odsrzováni, ale poccopeni.  Jde o tkýovor práci pedagoga, psyccologa, sociální pracovnice

 Pokraur e také vyšetření strdentů SŠ a SOU. Sorvisí to i s fakteý, že každký rokeý další
žáci ZŠ Sccola Viva konuí povinnor školní doccázkr a přeccáze í na SŠ. I taý potřebr í poýoc
pracovníků SPC.  Jsýe poradenskký zařízeníý a našíý stálký cíleý  e bkt ýísteý podpory,
ýísteý bezpeuí a důvěry, kde dět i  e icc vyccovatelé na dor úuinnor poýoc nebo alespoň
útěccr.  Strdentůý ýatrrantůý, vystavr í  speciálně proškolené pracovnice SPC Doporruení
k rzpůsobení  podýínek  pro  konání  státní  ýatrrity.  Ve  školníý  roce  2017/18  vystavily
Doporruení k rzpůsobení podýínek pro konání státní ýatrrity (tzv. PUP)  pro 3 ýatrranty.

6.2 Venkovní  klientela, dět, žáci a student  mateřských škol,  základních a středních škol

Venkovní klientele poskytr í pracovníci SPC tyto poradenské slržby:
Předškolní věk – logo péue v terénr (MŠ Štíty a MŠ Písařov) , individrální logo péue v SPC na
žádost rodiuů a za  e icc přítoýnost, ýetodické vedení ruitelek logo tříd v MŠ (Blrdov, Zábřec,
Stre cova  rl.,  Králíky) ,  šetření  školní  zralost před  zacá eníý  povinné  školní  doccázky  
a v případecc doporruení odkladr povinné školní  doccázky (PŠD) ,  vystavování  dokrýentace
pro zacá ení správníco řízení k odkladr PŠD.
Žáci základní školy – z išťování příuin školní neúspěšnost, a to diagnostkováníý specifckkcc
porrcc ruení (dyslexie, dysortografe a další dys-porrccy) , diagnostkováníý logopedickkcc vad.
Vystavování  dokrýentace  pro  rodiue  a  školy  k za ištění  poýoci  žákůý.  Spolrpráce  s ruiteli
diagnostkovankcc  žáků,  ýetodické  doclídky  na  školácc  s cíleý  za ištění  intenzívní  poýoci
žákůý  a   e icc  rodiuůý.  Logopedická  péue  v ZŠ  Písařov,  Poýněnka  Šrýperk,  Štíty.  Lekce
reedrkace dyslexie, dysortografe v brdově SPC v odpolednícc codinácc. 
Ve školním roce 2017/18  bylo venkovních klientů v     logopedické péči a ve spec. pedagogické   
intervenci péči celkem  74,  z     toho 50 dětí předškolního věku, 24 žáků základních škol.  
Student SŠ  – pracovníci SPC inforýr í vyrur ící na SŠ o vkrkovkcc probléýecc a o forýácc
poýoci při atký strdentůý, kteří   iž   sor klienty SPC, vystavr í   iý příslršnor dokrýentaci.
Matrrantůý vystavr í speciálně proškolené pracovnice SPC Doporruení k rpravení podýínek
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pro konání státní ýatrrity.  V rplynrléý školníý roce 2016/17  bylo „Doporruení …“ vystaveno
20 ýatrrantůý.

6.3    Vzdělávací kurzy pro dospělé

Vzdělávací krrzy pro dospělé  sor dvo íco typr. Jedníý typeý  e další vzdělávání pedagogickkcc
pracovníků, které  e zaýěřeno na poskytování novkcc teoretckkcc poznatků a praktckkcc 
dovedností  iž pracr ícíý ruitelůý. Seýináře pro ruitele  sor teýatcky zaýěřeny na specifcké 
vkvo ové porrccy ruení, na nápravr vad řeui a na inklrzi – spoleuné vzdělávání – dětí se 
speciálníýi vzdělávacíýi potřebaýi. Uvedená téýata  sor přednášena v ráýci krrzů 
akreditovankcc MŠMT. Pro vzá eýné předávání zkršeností ýezi ruiteli, dále ýezi školníýi a 
klinickkýi logopedy a pediatry  sýe zavedli workscopy. Workscopy poskytr í platorýr 
ruitelůý, logopedůý, psyccologůý a pediatrůý ke vzá eýnor vkýěnr zkršeností o způsobecc
řešení probléýů v péui o spoleuné klienty – dět, žáky, strdenty a  e icc rodiue. Osýi setkání se 
zúuastnilo 121 odborníků pracr ícícc ve školství, nebo se školaýi spolrpracr ící ((lékaři, kliniutí 
logopedové) . Mateýatka plná uinností – 2 běcy - 34 osob

Ccarakteristka, diagnostka a náprava specifckkcc porrcc ruení – 13 osob.

Metoda dobréco startr – Jana Swierkoszová – 29 osob – velkk zá eý.

Podpora přirozenéco rozvo e řeui dětí – priýární logopedická prevence – 9 osob – placeno ze 
šablon.

Workscop „Osvo ování dovedností utení a psaní r dítěte s vador řeui“– 24 osob.

Opakr ící krrz první poýoci pro pedagogy – ZŠ a MŠ Lrkavice – 12 osob.

Setkání pediatrů – costé lékař pedopsycciatrické aýbrlance Šrýperk a priýářka dětské 
psycciatrie Šternberk, spolrpráce aýbrlantní a lůžkové dětské psycciatrie s teréneý.

     Drrcký typeý vzdělávání dospělkcc byl krrz Asistent pedagoga, akreditovank MŠMT. 
Absolvent krrzr získáva í novor odbornost. Ve školníý roce 2017/18 se do krrzr AP přiclásilo 
75 osob, krrz úspěšně rkonuilo 73 frekventantů. Úspěšní absolvent tak získali novor šanci na 
trcr práce. Ve školácc asistent pedagoga podle pokynů třídnícc ruitelů poýáca í děteý se 
speciálníýi vzdělávacíýi potřebaýi. Mnozí absolvent tocoto krrzr pracr í  ako asistent 
pedagoga v naší škole Sccola Viva. S obsaceý krrzů i s  e icc průběceý  sor frekventant 
spoko eni. Dokazr e to stálk zá eý o otevírání dalšícc běců a také přiclášky zá eýců z celé ČR. 
SPC ýá ýinisterstveý školství akreditováno 8 drrců vzdělávacícc krrzů. O všeccny krrzy  e 
zá eý a každk z nicc  e opakovaně otevírán. Tato skrteunost prokazr e rdržitelnost pro ektr 
Centrrý sociálnícc slržeb SPC Šrýperk – rozvo  slržeb. Díky rvedenéýr pro ektr veškerá 
uinnost SPC probícá v ýoderní brdově a s ýoderníý vybaveníý. Pokraur e spolrpráce SPC s 
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tzv. partnery pro ektr, a to na základě vzá eýné docody o spolrpráci např. SONS, o. p. s. 
Šrýperk, Poýněnka, o. p. s. Šrýperk atd. Partneři lektorr í v rvedenkcc krrzecc a 
frekventantůý krrzů rýožňr í na svkcc pracovištícc vykonávat praxi. V SPC pracr í odborníci s 
dlorcoletor praxí. Miýo vkše rvedenor diagnostckor a terapertckor uinnost i oni lektorr í v 
krrzecc a seýinářícc.   Asistent pedagoga – 4 běhy – celkem 97 osob.

6.4 Jednotlivé pracovní činnost mají v průběhu školního roku své časové zařazení

1. pololetí: 
Logopedické vyšetření r všecc do Sccola Viva nově při atkcc žáků. Při z ištění vady řeui  sor žáci
zařazeni do pravidelné logopedické péue. Četnost logo lekcí běceý tkdne rrur e pracovnice SPC
ve spolrpráci se školní logopedkor na základě závažnost porrccy, a to  edna až tři lekce tkdně.
Do logo lekcí bylo zařazeno 25 žáků MŠ, 71 žáků 1. strpně a 44 žáků 2. strpně ZŠ Sccola Viva. 
Sledování úrovně utení r žáků 2. až 9. tříd ZŠ Sccola Viva – „zkoršky utení“ (září, ří en) . 
Šetření proforientace r žáků 9. a dle zá ýr rž i 8. tříd. 
Sledování  plnění  individrálnícc  vzdělávacícc  prograýů  r  žáků  se  Speciálníýi  vzdělávacíýi
potřebaýi. 
Úuast a efektvita na podpůrnkcc terapertckkcc uinnostecc. 
Průběžné diagnostkování specifckkcc porrcc ruení.  

2. pololetí: 
Šetření školnícc zralostí r předškoláků, sledování  e icc připravenost na přeccod do školy.  
Pokrauování v diagnostce specifckkcc porrcc ruení a v terapiícc. Diagnostka specifckkcc 
vkvo ovkcc porrcc ruení r žáků, kteří žáda í o při etí do Sccoly Vivy a r venkovní klientely.  
Sledování úrovně utení žáků ZŠ Sccola Viva na závěr školnico rokr – „zkoršky utení“ (květen) .  V
1. rouníkr ZŠ  sor forýor depistáže zaccycovány  dys - porrccy. 

Průběžně po celý rok probíhá: 
Vzdělávání dospělkcc, koýrnikace se školaýi a s rodiui, šetření požadavků venkovnícc

klientů. Sebevzdělávání pracovníků SPC.
Pokrauovala  spolrpráce  s odborníky  -  aýbrlancí  klinické  psyccologie  PcDr.  Svatoplrka
Morávka, s pediatry, dětskký psycciatreý, dětskký nerrologeý, ofalýologeý, s klinickkýi
logopedy v okrese a ostatníýi SPC v kra i i ČR. 

Celorouně  probícá  koýrnikace  se  školaýi  a  s rodiui,  šetření  požadavků  venkovnícc
klientů. 

Centrrý  e pracovištěý s kvalitníý personálníý a ýateriálníý vybaveníý. Pracovníci
SPC Sccola Viva Šrýperk se podíle í  na vzdělávání brdorcícc pedagogů a logopedů. Nadále
probíca í  individrální  stáže  strdentů  psyccologickkcc  a  pedagogickkcc  fakrlt  z  Oloýorce,  
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z Českkcc Brdě ovic a z Brna. SPC  e klinickký pracovištěý katedry Aplikovankcc pocybovkcc
aktvit UP Oloýorc a  e soruástí fakrltní školy Sccoly Vivy UP Oloýorc.

Sebevzdělávání pracovnic SPC 

Profese odbornkcc poradenskkcc pracovníků předpokládá celoživotní sebevzdělávání. 
Probícá forýor saýostrdia nebo úuastí na seýinářícc, které organizr e  NUV -  Národní ústav 
pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogickkcc 
pracovníků Praca.  Prograýy  sor akreditované MŠMT. 

Školní rok 2017/2018 pokrauoval v sorladr s novelizací ŠZ 561/2004Sb. Pro práci SPC  e důležitk
§16 Vzdělávání dětí, žáků a strdentů se speciálníýi vzdělávacíýi potřebaýi.
Cíleý legislatvnícc zýěn  e vytváření rovnkcc podýínek a příležitostí ve vzdělávání pro všeccny
dět ČR podléca ící Povinné školní doccázce. Obecně  e ržívank po eý Společné vzdělávání. 
Všiccni pracovníci SPC proccázeli po celk rok pravidelnkýi vzdělávacíýi setkáníýi v Národníý 
ústavr vzdělávání při MŠMT. Celkeý absolvovali 14 seýinářů a workscopů k aktrálníýr 
téýatr - Systéýová podpora inklrzívníco vzdělávání v ČR.  Pracovnice centra se také úuastní 
pravidelnkcc seýinářů Asociace SPC ČR. Nedílnor soruástí  e průběžné vzdělávání 
proškolováníý ve zvládání práce s poržívankýi a s novkýi diagnostckkýi ýetodaýi, např. 
Diagnostka SPU r adolescentů, Diagnostka SPU r dospělkcc, atd. Cíleý  e dosácnort a rdržet 
zastrpitelnost r  ednotlivkcc odborností v SPC. V loňskéý školníý roce byli všiccni pracovníci 
proškoleni v téýatce GDPR.

Dále  se  pracovnice  centra  úuastní  seýinářů  SPC  na  úrovni  Oloýorckéco  kra e.
Pravidelně absolvr í logopedické seýináře a konference organizované Sovákovor logopedickor
spoleuností a  Asociací  školskkcc  logopedů  (ALOŠ) .   SPC   e  nadále  uleneý Asociace  insttrcí
vzdělávání dospělkcc ČR (AIVD) .

7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Na  základě  Zákona  u.  561/2004  Sb.,  o  předškolníý,  základníý,  středníý,  vyššíý
odbornéý  a   inéý  vzdělávání  (školskk  zákon) ,  ve  znění  pozdě šícc  zýěn  a  doplňků  
a  Metodickéco  pokynr  MŠMT  ČR  u.   .  20 006/2007-51  k priýární  prevenci  sociálně
patologickkcc   evů  r  dětí,  žáků  a  strdentů  ve  školácc  a  školskkcc  zařízenícc  bylo  na
pedagogické radě dne 31. 8. 2018 provedeno závěreuné codnocení naplňování Preventvníco
prograýr školy (PPŠ)  za rplynrlk školní rok 2017/2018. 
Preventvní prograý ýěl v letošníý školníý roce tyto clavní úkoly: 

 zvkšit inforýovanost žáků v oblastecc  ako  sor drogy, korření, kriýinalita ýládeže
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 podpora zdravéco životníco styl, bezpeunost při různkcc sportovnícc i volnouasovkcc
aktvitácc

 ýetodicky vést a podporovat třídní ruitele
 stýelovat a rtržovat kolektvy žáků, posilovat přátelství
 efektvně  nastavit  pravidla  pro  rplatnění  nrlové  tolerance  ponižování,  šikany  a

kyberšikany
 Preventvní prograý byl zaýěřen na žáky celé školy a v toýto školníý roce pak i na pedagogy I.
i II. strpně podporor DVPP pro sborovnr a zavedeníý srpervizní podpory pedagogů. Letošní
priýární téýa pro celoškolskor prevenci bylo v oblast zdravéco životníco stylr řešené besedor
realizovanor  organizací  Nestlé   -  „Pro  zdraví  dětí“.  Prioritní  preventvní  téýa  cílení  na
bezpeunost a zdraví  při spotr a volnouasovkcc aktvitácc bylo realizováno díky celoškolníýr
pro ektr „VZPorra úrazůý“. 

Konkrétní výsledky MPP

7.1 Podařilo se
 zařadit  a  realizovat  teýatcky  zaýěřené  pro ekty  realizované  na  klíu  neziskovkýi  i

koýeruníýi organizaceýi: VZPorra úrazůý, Nestlé pro zdraví dětí
 navázat  na  loňské  a  předloňské preventvní  aktvity  školy  s téýaty  Červená stržka  -

Právní vědoýí - Podpora třídníco kliýatr
 úspěšně spolrpracovat s pedagogy I.strpně při etopedické intervenci ve třídácc 
 nadále spolrpracovat s Okresníý státníý zastrpitelstvíý Šrýperk a Okresníý sordeý

v Šrýperkr vuetně Probauní a ýediauní slržby Šrýperk, navázat nové kontakty v PPP
Oloýorckéco kra e pobouka Šrýperk s novký oblastníý ýetodikeý prevence

 úspěšně  po  dobr  školníco  rokr  ýetodicky  vést  asistenty  pedagoga  v  e icc  práci
s prograýeý ROPRATEM na rozvo  pracovníco teýpa vybrankcc žáků

 ýotvovat vedení pro podporr zavedení pozice školníco psyccologa

7.2 Nepodařilo se
 opakovaně se nezdařilo zrealizovat cíleně zaýěřené pro ektové aktvity pro ne ýladší

žáky (MŠ + 1. třída) 
 zavést pravidelné srpervizní setkávání třídnícc ruitelů a pedagogů I. a II. strpně
 ýotvovat pedagogy pro sdílení v ráýci vzá eýnkcc pedagogickkcc cospitací

 7.3 Spolupráce a poradenství
Dlorcodobě a sorstavně spolrpracr e ŠMP, VP a vedení školy se zákonnkýi zástrpci

žáků,  s pracovníky  specializovankcc  pracovišť  –  SPC  Šrýperk,  PPP  Šrýperk,  Policie  ČR  OŘ
Šrýperk, Poradna pro ženy a dívky, MěÚ Šrýperk, SVP Dobrá vyclídka, Okresní sord Šrýperk,
Probauní a ýediauní slržba, Okresní státní zastrpitelství Šrýperk. 
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ŠMP i ve školníý roce 2017/2018 poskytoval ve zveře něnkcc codinácc pro veře nost
poradenské slržby (diagnostka ccování žáků, terapertcká práce s kartaýi příběců, diagnostka
třídnícc kolektvů,  intervence ccování  žáků  na I.  i  II.  strpni)  a  ýetodické vedení  zákonnký
zástrpcůý žáků, tak i pedagogickký pracovníkůý školy. 

Na základě poznatků, vyplkva ícícc z prováděné evalrace, brde i v příštíý školníý roce
věnována pozornost v následr ícícc oblastecc:

kázeň v kolektvr
vrlgární vy adřování
kliýa třídy
skryté záškoláctví
agresivní  ednání
Školní nekázeň, drzé ccování a vrlgární vy adřování i probléýy v kolektvr se zauína í

o ediněle vyskytovat  iž v první třídě a MŠ. 
Všeccny přestrpky žáků vůui Školníýr řádr i ty, které nesor prvky trestníco  ednání ui

přestrpkr,  sor řešeny vkccovnor koýisí, která o každéý šetření provádí zápis a vkpiseý  sor
inforýováni zákonní zástrpci  žáků a  e nadále spolrpracováno s dalšíýi odborníky - OSPOD,
PPP, SVP a . 

Vkccovná koýise se ve školníý roce 2017/2018 sešla celkeý 4krát. Předýěteý šetření
bylo:

 záškoláctví žáka II. strpně v důsledkr šikany, vydírání a agresivity žáků  iné školy
 šikana a pro evy kyberšikany na nově příccozíý žákr 6. rouníkr
 probléýové vztacy ve třídě 4. A ýezi žáky a třídní ruitelkor (asistentkor pedagoga) 
 probléýové vztacy ve třídě 7. rouníkr ýezi žáky a asistentkor pedagoga 

Všeccny další kázeňské probléýy byly řešeny ve spolrpráci s vedeníý školy (za úuast
zástrpkyň ředitele) , s třídníýi ruiteli, pedagogickkýi pracovníky MŠ i ŠD a školníco klrbr.  

7.4 Statstcký  přehled  (schůzky  VK,  jednání  ŠMP  se  žáky  školy,  vzdělávání  pedagogů,
projekty primární prevence, počet účastníků programů – žáci)

- sccůzky vkccovné koýise   4
- šetření ŠMP prevence a intervence 12 
z toco: dlorcodobá etopedická intervence          2 
- dotazníková šetření   2
- krizová intervence     2
- realizace vlastnícc preventvnícc aktvit   5
- seýináře pro žáky v ráýci KPPŠ     7
- specifcké aktvity priýární prevence             7
- nespecifcké aktvity priýární prevence 13
- školení a seýináře v ráýci DVPP  14
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z toco: pro sborovnr (celk pedagogickk sbor)       2
- vkccovná opatření za obě pololetí na I. i II. strpni:

napoýenrtí třídníco ruitele 12
důtka třídníco ruitele 16
důtka ředitele školy 17

Součástí hodnocení minimálního preventvního programu je příloha obsahující:
- přecled vzdělávání pedagogů v oblast prevence rizikovéco ccování
- přecled přednášek a besed zaýěřenkcc na ýezilidské vztacy, práva a povinnost žáků, 
  právní a ýorální norýy i oblast zdravéco životníco stylr a bezpeunost

7.5  Přehled  akcí  a  přednášek  MPP  vyplývajících  z KPPŠ  v uplynulém  školním  roce
2017/2018

Organizace: Poradna zdraví
Termín: 13. 10. 2017
Téma: Zdravá 5
Třída: MŠ

Organizace: ŠMP Marešová Stanislava, vlastní program školy
Termín: 17. 10. 2017
Téma: Kdo si cra e, nezlobí
Třída: 6. B

Organizace: ŠMP Marešová Stanislava, vlastní program školy
Termín: 25. 10. 2017
Téma: Kdo si cra e, nezlobí
Třída: 6. A

Organizace: Poradna zdraví
Termín: 2. 11. 2017
Téma: Zdravá 5
Třída: 6. B

Organizace: Poradna zdraví
Termín: 2. 11. 2017
Téma: Webinář HIV/AIDS + Červená stržka
Třída: 9.

Organizace: Ponts Šumperk
Termín: 23. 11. 2017
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Téma: Exkrrze 
Třída: 5. A

Organizace: Ponts Šumperk
Termín: 24. 11. 2017
Téma: Exkrrze 
Třída: 6. B

Organizace: Poradna zdraví – v rámci preventvního programu školy
Termín: 30. 11. 2017
Téma: Korření a vznik závislost 
Třída: 5. A, 5. B

Organizace: Poradna  zdraví  –  v rámci  Komplexního  preventvního  programu
Šumperka

Termín: 4. 12. 2017
Téma: Kyberšikana
Třída: 6. A, 6. B
Organizace: Poradna zdraví – v rámci preventvního programu školy
Termín: 12. 12. 2017
Téma: Porrccy pří ýr potravy
Třída: 7.

Organizace: Ponts Šumperk
Termín: 20. 12. 2017
Téma: Exkrrze 
Třída: 1.

Organizace: Poradna  zdraví  –  v rámci  Komplexního  preventvního  programu
Šumperka

Termín: 20. 12. 2017
Téma: Energetcká bilance
Třída: 4. – 8. třídy

Organizace: Policie ČR
Termín: 11. 1. 2018
Téma: Exkrrze
Třída: 6. A, 6. B

Organizace: VZP
Termín: 12. 2. 2018
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Téma: Vzporra úrazůý
Třída: 1. – 8. třídy

Organizace: Poradna  zdraví  –  v rámci  Komplexního  preventvního  programu
Šumperka

Termín: 2. 3. 2018
Téma: OSPOD
Třída: 5. A, 5. B, 8.

Organizace: ŠMP Marešová Stanislava, vlastní preventvní program
Termín: 2. 3. 2018
Téma: Finanuní graýotnost
Třída: 6. – 7. třídy

Organizace: ŠMP Marešová Stanislava, vlastní preventvní program
Termín: 26. 3. 2018
Téma: Pro ekt Červená stržka
Třída: 9.

Organizace: ŠMP Marešová Stanislava, vlastní preventvní program
Termín: 16. 5. 2018
Téma: Probauní a ýediauní slržba
Třída: 9.

Organizace: HZS Šumperk – v rámci Komplexního preventvního programu Šumperka
Termín: 16. 5. 2018
Téma: beseda
Třída: MŠ – 6. třídy 

7. 6 Přehled vzdělávání pedagogů v oblast prevence rizikového chování v rámci DVPP

Mgr. Marešová Stanislava Setkání ŠMP šrýperskéco okresr (utvrtletně) 

Mgr. Marešová Stanislava                   Sebezkršenostní vkcvik ve vedení tříd a skrpin 
osobnostníco rozvo e KVP

Mgr. Marešová Stanislava Jak vést adaptauní prograýy pro žáky

Mgr. Polášková Petra Jak vést adaptauní prograýy pro žáky

Mgr. Davidová Viola Bezpeunk Šrýperk - Protdrogová probleýatka

Mgr. Koneuná Jaroslava Práce se třídor
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DVPP pro sborovnr I. a II. strpně PcDr. Brarn - Dynaýika školní třídy, kliýa školy

Mgr. Marešová Stanislava Porrccy ccování r dětí

Mgr. Marešová Stanislava Řešení probléýovkcc sitrací školníco prostředí z pocledr 
práva

Mgr. Davidová Viola                    Řešení probléýovkcc sitrací školníco prostředí z pocledr 
práva               

Mgr. Marešová Stanislava Prou roste agresivita dětí, drzé dítě na cestě k zlouinr

Mgr. Polášková Petra Prou roste agresivita dětí, drzé dítě na cestě k zlouinr

Mgr. Konopová Eva Vedení třídnickkcc codin

Mgr. Marešová Stanislava Priýární prevence ržívání tabákr, ýaricrany a alkocolr

Mgr. Marešová Stanislava Kouiuí zacrada - srpervizní setkání s evalrací 

DVPP pro sborovnr I. a II. strpně      Agresivita ve třídě - práce s třídníý kliýateý

Mgr. Marešová Stanislava Konference PPRCH Praca - prevence v resortecc

Mgr. Davidová Viola Konference PPRCH Praca - prevence v resortecc

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Jako  clavní  zásada  personalistky  se  náý   eví  ýotvace  všecc  pedagogickkcc
i nepedagogickkcc pracovníků ne en fnanuníý za ištěníý, ale předevšíý dalšíý osobnostníý
růsteý. Vedení školy proto podporr e sebevzdělávání všecc pracovníků, kteří o to pro eví zá eý
–  návštěva  krrzů  a  seýinářů,  které  pořádá  Středisko  volnéco  uasr  a  zařízení  pro  další
vzdělávání Doris v Šrýperkr, Národní insttrt dalšíco vzdělávání v Praze – odloruené pracoviště
Oloýorc,  logopedické  seýináře  pořádané  Logopedickor  spoleuností v  Praze,  popř.   iné
vzdělávací agentrry.

V ráýci za ištění co ne vyšší aprobovanost ruitelů v naší škole se vedení snaží vy ít vstříc
všeý, kteří si cctě í doplnit své odborné vzdělání, předevšíý strdirý speciální pedagogiky. 

Bc. Iva Heidenreiccová strdovala třetí rouník speciální pedagogiky. 
Bc.  Miccaela  Matršínská  strdovala  poslední  rouník  speciální  pedagogiky  v koýbinaci

s  azykeý ueskký. 
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9  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

9.1 Akce, které proběhly v rámci výuky

září 2017

- ýrzerý Šrýperk – Pravěkk den
- dlorcodobk pro ekt – Ovoce do škol
- beseda v knicovně
- divadlo v KD – Jak pe sek potkal slavíuka
- tkdenní pro ekt EVVO – Drakr vyleť do ýraků
- sccůzka školníco parlaýentr
- ranní zpívání

říjen 2017

- pro ektovk den – Ccování za ýiýořádnkcc sitrací
- volba povolání – Brrza SŠ – KD Šrýperk
- třídní pro ekt – Uuíýe se s  ablíuky
- vktvarnk pro ekt – tvořivá dílna
- beseda v knicovně
- zkoršky utení SPC
- ranní zpívání
- pro ekt „Ovoce do škol“
- přednáška k volbě povolání
- sccůzka školníco parlaýentr
- ranní zpívání

listopad 2017

- ranní zpívání
- vlastvědná přednáška – Příroda ČR
- pocádkové strašidlení – třídní pro ekt
- vlastvědná přednáška – Kanada, Al aška
- divadelní představení v KD – Haý, caý, caý, aneb velkk clad ýáý
- volba povolání – Sccolaris – přeclídka střednícc škol
- ýobilní planetárirý
- pro ekt „Ovoce do škol“
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- pro ekt – Kdo si cra e, nezlobí
- Ponts Šrýperk – návštěva Raccotr
- EVVO – Planeta Zeýě 3000 – Brazílie
- beseda v knicovně
- divadelní představení v DK – Pinokio
- třídní pro ekt – Den slabikáře
- pro ekt v MŠ – S  ežkeý zaýykáýe les
- třídní pro ekt – Braýborovk den aneb loruení s podziýeý
- KPPŠ – Korření a vznik závislost
- sccůzka školníco parlaýentr

prosinec 2017

- Mikrláš – školní pro ekt
- KPPŠ – Kyberšikana
- tvořivá dílna s Kozíý kráýkeý
- beseda v knicovně
- pro ekt – Ovoce do škol
- třídní pro ekt – Braýborovk den
- divadelní představení v KD – Byla cesta ršlapaná
- KPPŠ – rizikové sexrální ccování
- KPPŠ – porrccy pří ýr potravy
- pro ekt – nekriýinální a kriýinální ccování napříu typy rizikovéco ccování
- flýové představení – Paddington
- vánouní dílny a vkstava v ýrzer
- vánouní besídky strdentů zdravotní školy
- vánouní divadelní představení v kostele
- vánouní besídky ve třídácc
- sccůzka školníco parlaýentr

leden 2018

- pro ekt Ovoce do škol
- PPŠ – Energetcká bilance
- plaveckk vkcvik a solná  eskyně
- PPŠ – Policie ČR, návštěva kra skéco oddělení
- Monoski – v ráýci spolrpráce s UP Oloýorc
- pro ekt v MŠ – nebo te se zvířátka a ptáuci
- pro ekt – „Kdo si cra e ….“
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- preventvní prograý Nestlé pro zdraví dětí
- pro ekt v 1. třídě pro rodiue a dět – Mo e první vysvěduení
- lyžařskk vkcvik 1. strpeň + MŠ
- sccůzka školníco parlaýentr

únor 2018

- plavecká vkrka
- lyžařskk vkcvik – 2. strpeň
- PPŠ – VZPorra úrazůý
- pro ekt v MŠ ve spolrpráci se SŠŽ teccnické a slržeb
- divadelní představení – Roýeo a Jrlie
- beseda v knicovně
- pro ekt – „Kdo si cra e, nezlobí“
- pro ekt v MŠ – Masoprstní veselice
- divadelní představení v KD – Sůl nad zlato
- tvořivá dílna s Kozíý kráýkeý
- EVVO – ve Vile Doris – Příšerky
- KPPŠ – OSPOD
- PPŠ – Finanuní graýotnost
- pro ekt „Ovoce do škol“
- sccůzka školníco parlaýent

   březen 2018

- pro ekt Ovoce do škol
- divadelní představení v KD – O zvířatecc
- pro ekt v MŠ – Proborzíýe seýínka
- plaveckk vkcvik a solná  eskyně
- divadlo Šrýperk – Balet Praca Jrnior
- beseda v knicovně
- tvořivá dílna s Kozíý kráýkeý
- ýobilní planetárirý
- PPŠ – Pro ekt „Červená stržka“
- pro ekt v MŠ – „Jak šlo ve ce na vandr“
- vyclášení sortěže Mateýatckk klokan pro 1. Strpeň
- divadlo Šrýperk – Drcová zacrada
- velikonouní pro ekty ve třídácc
- sccůzka školníco parlaýentr
- ranní zpívání
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duben 2018

- vkccovnk koncert
- EVVO – „Ukliďýe svět 2018“
- návštěva ýrzea – fyzika
- třídní aprílovk pro ekt – Škola pro klarny
- HZS – Den otevřenkcc dveří
- beseda v knicovně
- vkrka na dopravníý cřišt v Mocelnici
- exkrrze – Teccnické ýrzerý v Ostravě
- pro ekt Ovoce do škol
- ranní zpívání
- sccůzka školníco parlaýentr

květen 2018

- divadlo v KD – Čarodě ná pocádka
- PPŠ – Probauní a ýediauní slržba
- HZS – beseda
- beseda v knicovně
- pro ekt Ovoce do škol
- pro ekt v MŠ – Vuelka ýedonosná
- vlastvědné ýrzerý – fyzika cror
- školní vklet – Velké Losiny
- exkrrze – teccnické ýrzerý Brno
- školní vklet Oloýorc
- terénní prograý s Vilor Doris
- ranní zpívání
- sccůzka školníco parlaýentr

červen 2018

- třídní pro ekt – Den s Robinsoneý
- EVVO – pobyt v přírodě
- Vkstava v ýrzer – Míry a vácy
- Školní vklet – ZOO Dvůr Králové
- školní vklet – Lipová Lázně
- exkrrze – teccnické ýrzerý Ostrava
- interaktvní dílny ve Vile Doris
- beseda v knicovně
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- terénní prograý s Vilor Doris
- pro ekt školní drržiny – spaní ve škole
- sportovní den – cřiště 6. ZŠ
- ranní zpívání
- sccůzka školníco parlaýentr

9.2 Akce, které proběhly mimo výuku – zaměřené na volný čas dětí

Akce zaýěřené na vyržití volnéco uasr

září 2017
- zacá ení uinnost zá ýovkcc kroržků

říjen 2017
- podziýní vyccázka do okolí ýěsta – sběr přírodnin do VV a PV
- Dršiukovk den – pro ekt školní drržiny

listopad 2017
- podziýní trrna  žáků naší školy v bocce

prosinec 2017
- vánouní besídky ve třídácc pro rodiue žáků naší školy
- vánouní dílna – vyrábění vánounícc předýětů
- vánouní besídky v MŠ

leden 2018
- lyžařskk vkcvik pro žáky MŠ a 1. strpně
- spolrpráce s Fakrltní školor UP Oloýorc – Monoski – Ski areál Kareš – Korty nad Desnor

únor 2018
- lyžařskk vkcvik pro žáky 2. strpně
- trristka na běžkácc

duben 2018
- Čarodě nické odpoledne – pro ekt školní drržiny

      květen 2018
- letní sportovní trrna e
- besídka pro ýaýinky ve školní drržině
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červen 2018
- oslava MDD
- letní olyýpiáda
- školní vklety
- Zacradní slavnost

9.3 Akce, které byly zaměřeny na spolupráci školy s rodiči a žáky školy

- den otevřenkcc dveří 
- besedy v SPC pro veře nost
- vánouní besídky ve třídácc a vánouní dílna
- vánouní besídky v MŠ
- zápis do 1. tříd a MŠ
- Čarodě nické odpoledne – pro ekt školní drržiny
- besídka pro ýaýinky – pro ekt školní drržiny ke Dni ýatek
- pravidelné rodiuovské sccůzky
- Zacradní slavnost

9.4 Akce určené k propagaci a reprezentaci školy

- oslavy 25. Vkrouí založení školy
- násleccy úuastníků krrzr asistentů pedagoga pořádanéco  SPC
- besedy v SPC pro odbornor veře nost
- praxe strdentů SŠ a VŠ, praxe asistentů pedagoga
- úuast na tělovkccovnkcc a vktvarnkcc sortěžícc žáků naší školy
- Zacradní slavnost

10   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí

Ve školníý roce  2017/2018  na  naší  škole  neproběcla  inspekuní  uinnost  provedená  Českor
školní inspekcí.

11  Základní údaje o hospodaření školy
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Ve školníý roce 2017/2018 vedla obecně prospěšná spoleunost Základní škola
pro žáky se specifckkýi porrccaýi ruení a ýateřská škola logopedická Sccola Viva úuetnictví
podle Českkcc úuetnícc standardů pro úuetní  ednotky, r kterkcc clavníý předýěteý uinnost
není podnikání (nevkděleuné organizace) , podle vyclášky u. 504/2002 Sb. a zákona u. 563/1991
Sb. o úuetnictví.

 Příjmy

Hlavní  pří ýy  obecně  prospěšné  spoleunost Sccola  Viva   sor  tvořeny  předevšíý  dotací
poskytnrtor  Oloýorckký  kra eý  na  základě  sýlorvy  o  poskytnrtí dotace.  Tyto  fnanuní
prostředky  lze  poržít  k fnancování  neinvestunícc  vkda ů  sorvise ícícc  s vkccovor  
a vzděláváníý a se slržbaýi, které doplňr í  nebo podporr í  vzdělávání ve škole nebo s níý
příýo sorvisí  a  dále  s běžnký provozeý školy  a  školskéco zařízení.  Další  uást  pří ýů tvoří
dotace  z rozpoutr  Města  Šrýperk,  příspěvky  rodiuů,  školné  a  pří ýy  za  slržby  speciálně
pedagogickéco centra. 
 

Přehled příjmů ve školním roce 2017/ 2018

Příjmy Kč

Celková dotace KÚ Oloýorckéco kra e 37364584
Dotace Města Šrýperk 670000
Pří ýy za slržby SPC 273800
Školné, příspěvky rodiuů 636600
Jiné vknosy - Odpisy ýa etkr (odpisy staveb z ESF) 2176476
Příjmy celkem 41121460

Výdaje

 Ne vkznaýně ší  položkor  vkda ů   sor  ýzdové  náklady,  zákonné  odvody  sociálníco  
a zdravotníco po ištění, zákonné sociální náklady a ostatní sociální po ištění

 spotřeba energií (teplo, elektrická energie, plyn, vodné, stouné) 
 nákrpy  ruebnícc  poýůcek,  ruebnic  a  školnícc  potřeb  (sešity,  barvy,  vkkresy,  školní

potřeby,  fxy  na  tabrli,  crauky,  stavebnice,  cry,  sorbory  a  sady  ruebnícc  poýůcek,
logopedické poýůcky, poýůcky do ýateřské školy, školní drržiny a školníco klrbr) 

 vybavení rueben (interaktvní tabrle, přístro e, ýapy, atlasy, nářadí do dílen, poýůcky
pro  tělesnor,  pracovní  a  vktvarnor  vkccovr,  ruební  poýůcky,  tskárny,  kopírky,  PC,
ýonitory, vkrkové prograýy apod.)  

33



 vybavení  základní  a  ýateřské  školy,  školní  drržiny  a  klrbr,  školní   ídelny  a  speciálně
pedagogickéco centra (šatní  skříně pro žáky,  lavice, židle,  úložné boxy,  pracovní  stoly,
crací korty, lecátka, koberce, linolea apod.) 

 lyžařskk a plaveckk vkcvik, vkccovná divadelní představení, exkrrze, návštěvy kina
 tskopisy, kancelářské potřeby, papíry do kopírky, tonery, doklady apod.
 vzdělávání zaýěstnanců (DVPP) , cestovné, occranné poýůcky
 vkda e na údržbr, cygienr, úklid a opravy v areálr školy a SPC
 proná eý tělocviuny, proná eý cřiště
 odpisy SMV, odpisy ýa etkr, odpisy ýa etkr ze staveb z ESF
 telekoýrnikauní slržby, poštovné, internet 
 ostatní  provozní slržby (praní, kontroly a revize, ardity,  poradenství, po ištění, ostraca

ob ektů, svoz odpadů, zpracování ýezd, školení BOZP apod.) 

Soruástí vkrouní  zprávy   e  také  zpráva  auditora  o  ověření  nákladů  a  vknosů,  o  vynaložení
cospodářskéco vksledkr spolr se závěrkou roku 2017.

 Přehled výdajů ve školním roce 2017/ 2018

Výdaje Kč

Celkové ýzdové náklady  25339499
Zákonné sociální po ištění (SP, ZP)  8515954
Zákonné sociální náklady a ostatní sociální po ištění 379452
Uuebnice, ruební poýůcky, odborná literatrra 880923
Spotřeba energie – plyn, elektrická energie, teplo, vodné 903396
Vzdělávání zaýěstnanců (DVPP)  75002
Opravy, údržba, cygiena, uistcí ýateriál, praní 278727
Vybavení brdov školy, vybavení rueben, vybavení SPC 789460
Cestovné zaýěstnanců 55638
Ostatní slržby (po ištění, revize, poradenství a  iné slržby) 963984
Tiskopisy, tonery, papíry, kancelářské potřeby 362918
Poštovné, telefony, internet 187123
Odpisy ýa etkr a odpisy SMV 2386683
Výdaje celkem 41118759

12  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
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Naše  škola  ve  školníý  roce  2017/2018  nebyla  zapo ena  do  žádnéco  rozvo ovéco
pro ektr.

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů

       Naše  škola  ve  školníý roce  2017/2018 nebyla  zapo ena  do žádnéco  ýezinárodníco
pro ektr.

13  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení

Za  ednr z clavnícc priorit považr eýe nerstálé sebevzdělávání pedagogů. Podporr eýe
všeccny aktvity  našicc pedagogů,  pokrd se  cctě í  vzdělávat  a  proclrbovat  svo e teoretcké
znalost. 

Všeccny  tyto  aktvity  považr eýe  za  celoživotní  ruení  a  celoživotní  vzdělávání  
se v různkcc oblastecc lidské uinnost. 
            Naši pedagogové se vzděláva í forýor strdia na vysoké škole, forýor vícedennícc
seýinářů akreditovankcc MŠMT i absolvováníý seýinářů  ednodennícc. 

Oblast DVPP podporované vedeníý školy
- strdirý speciální pedagogiky – Heidenreiccová
- práce s PC a interaktvníýi tabrleýi, práce s novor teccnikor
- logopedie

Všeccny tyto aktvity v ráýci DVPP považr eýe za priority. Práce s novor teccnikor  e pro
nás velýi důležitá.

V ráýci celoživotníco ruení vybíráýe další za íýavé pro ekty a prograýy:

DVPP
akce – semináře druh akce účastník
Konference PPRCH konference Davidová

Marešová
Školení pro sborovnr seýinář všiccni pedagogiutí
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pracovníci
Pražskk logopedickk den seýinář Hlásná

Vaccrtková
Vycláška 50/78 Sb., §11 školení Polášková
Kouiuí zacrada workscop Marešová
Setkání VP na ÚP setkání Davidová
Priýární prevence seýinář Marešová
Seýinář pro ŠD a ŠK seýinář Za íuková
Vedení třídnickkcc codin seýinář Konopová
Inspirace do codin VV workscop Ša ová
Člověk v tísni seýinář Polášková

Marešová
O stavbě ueskéco slova seýinář Vaccrtková
Povinná dokrýentace ve školácc seýinář Davidová
ČŠI seýinář Haltýar
Setkání ŠMP seýinář Marešová
Spolrpráce školy, rodiuů a OSPOD seýinář Davidová

Marešová
Porrccy ccování r dětí seýinář Alková

Marešová
GDPR seýinář Davidová
Zeýěpisné cry seýinář Šteffková
Dopravní prostředky v pocybovkcc crácc seýinář Matršínská

Za íuková
Latnská Aýerika se ýění seýinář Krtýannová
Netradiuní codiny ČJ a literatrry seýinář Ša ová

14  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování
z cizích zdrojů

Ve  školníý  roce  2017/2018  nebyla  naše  škola  zapo ena  do  žádnéco  pro ektr
fnancovanéco z cizícc zdro ů. 

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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Naše  škola  nespolrpracr e  s  odborovkýi  organizaceýi  ani  s  organizaceýi
zaýěstnavatelů, v naší organizaci odborovor organizaci neýáýe. 

Sccola Viva  e uleneý SSŠČMS (Sdrržení sorkroýkcc škol Čecc, Moravy a Slezska) , se
kterký velice úzce spolrpracr e. Jedná se o širokor spolrpráci při řešení všecc nárounkcc úkolů
ve vkccovně vzdělávací oblast. 

Za velýi  vkznaýnéco  partnera  považr e  naše škola také Kra skk  úřad v  Oloýorci  –
odbor školství. S tíýto odboreý (předevšíý v sekci speciálníco školství)  pro ednáváýe všeccny
důležité záležitost tkka ící se vkccovy a vzdělávání našicc dětí.

Další spolrpracr ící  organizace  sor ÚP Šrýperk, Ccarita Šrýperk, Ponts, Poýněnka,
SONS, ČČK, Středisko peuovatelské slržby, Psycciatrická léuebna Šternberk a .

Závěry pro práci v dalším školním roce

Do brdorcna si pře e ne en vedení, ale i pracovníci nadále vylepšovat svů  osobní růst v ráýci
dalšíco  vzdělávání.  Všiccni  zaýěstnanci  ýa í  zá eý  na  nerstáléý  vylepšování  pracovníco
prostředí.

Cíleý   e  nerstálé  vybavování  školy  ýoderní  teccnikor  tak,  aby  splňovala  soruasnk
standard základní školy v našeý státě.   

V dalšícc  letecc se  brdeýe snažit  co ne lépe zabezpeuit  potřeby našicc  dětí k   e icc
spoko enost a ke spoko enost  e icc rodiuů.  Našíý cíleý  e také postrpné zauleňování  dětí
s candicapy do běžnéco života a zároveň r všecc rozví et vzá eýnor toleranci a poccopení.

S torto  vkrouní  zprávor  byli  seznáýeni  všiccni  vyrur ící.  S cospodařeníý  školy  byli
seznáýeni ne en vyrur ící, ale i rodiue žáků naší školy.

V Šrýperkr 31. 8. 2018

Mgr. Vladiýír Bican, zakladatel, ředitel spoleunost, statrtární zástrpce

Správní  rada bere na vědoýí a  sccvalr e Vkrouní  zprávr  o uinnost školy a  Vkrouní  zprávr  
o cospodaření školy za rok 2016/2017.

V Praze 3. 10. 2018 za správní radr

JUDr. Lenka Deverová, předsedkyně správní rady
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Podle zákona 561/2004  Sb.,  o předškolníý, základníý, středníý, vyššíý odbornéý a  inéý
vzdělání § 168 Školská rada sccvalr e trto Vkrouní zprávr o uinnost a cospodaření školy za
školní rok 2016/2017.

V Šrýperkr 4. 10. 2018

Bc. Jana Poccopová

Mgr. Jaroslava Koneuná

 Příloha

Zpráva nezávisléco arditora  
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