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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název právnické osoby:
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
Sídlo:
Identifikátor:
IČO:
Právní forma:

Šafaříkova 961
686 01 Uherské Hradiště
600 025 772
603 70 432
příspěvková organizace

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Uherské Hradiště 686 01, Šafaříkova 961
2. Uherské Hradiště 686 01, Na Stavidle 1266
3. Kunovice 686 04, Na Bělince 1492
4. Medlovice 90, 687 41
5. Uherské Hradiště 686 01, Revoluční 743
Zřizovatel:
Právní forma:
Adresa:

Zlínský kraj
kraj, IČO 708 91 320
tř. T. Bati 3792
761 90 Zlín

Ředitel: Mgr. Karel Zerzáň
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Kontakt na zařízení:
tel. 572 552 888
www.zsmssuh.cz
zsmssuh@zsmssuh.cz
Pracovník pro informace: ředitel školy – statutární orgán
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
1. Mateřská škola
Kapacita 30 dětí
IZO 107 613 093
Místo: Revoluční 743 Uherské Hradiště
2. Základní škola
Kapacita 65 žáků
IZO 110 037 219
Místa: 1. Uherské Hradiště 686 01, Šafaříkova 961
2. Uherské Hradiště 686 01, Na Stavidle 1266
3. Kunovice 686 04, Na Bělince 1492
4. Medlovice 90, 687 41
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Obory:
1) Základy vzdělání 79-01-B
Pomocná škola 79-01-B/001
denní studium
délka studia 10 let
2) Základní vzdělání 79-01-C
Základní škola 79-01-C/001
denní studium
délka studia 9 let
3. Školní družina
Kapacita 30 žáků
IZO 110 004 906
Místo: Šafaříkova 961 Uherské Hradiště
4. Školní jídelna – výdejna
Kapacita 50 stravovaných
IZO 110 037 847
Místo: Revoluční 743 Uherské Hradiště
5. Přípravný stupeň Základní školy speciální
Kapacita 18 žáků
IZO 110 037 227
Školská rada
byla zřízena s účinností od 1.1.2006
Ve školním roce 2010/2011 zasedala školská rada jedenkrát.
Členové školské rady:
Mgr. Markéta Hráčková – zástupce ped.pracovníků,
předsedkyně školské rady
Mgr. Jana Frühaufová – zástupce zřizovatele
paní Jana Bárová – zástupce rodičů
Občanská sdružení
při škole nepracují
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Základní škola:

Vzdělávací program

Školní rok
2010/2011

Základní škola praktická
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný
podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

7 žáků

Přípravný stupeň Základní školy speciální

0 žáků

Pomocná škola,

č.j. 24035/97-22

11 žáků

č.j. 15988/2003-24 (rehabilitační vzděl. prog.)

25 žáků

ZŠ speciální
školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola
speciální

7 žáků

Volitelné předměty – základy informatiky a společenská výchova v 8. ročníku PŠ.
ZŠ a MŠ speciální zabezpečuje vzdělávání žáků s lehkým, středním i těžkým
mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením smyslovým nebo tělesným,
vzdělávání dětí s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, soustředění,
těžkými vadami řeči a žáků s poruchami autistického spektra.
Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce, vyšetření a doporučení
školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
Výchovně vzdělávací činnost vychází z učebního plánu příslušného typu a stupně
školy, vždy však odpovídá potřebám dítěte a jeho postižení, individuální jsou i formy
a metody práce, které podrobně specifikují individuální vzdělávací plány či osobní
vzdělávací plány žáků.
Žáci jsou hodnoceni slovně – v pololetí i v závěru školního roku. Školní programy
jsou obohaceny o individuální terapie (zdravotní tělesnou výchovu, multisenzorickou
terapii v snoezelenu, muzikoterapii, canisterapii a hipoterapii). Vzdělávání realizují
kvalifikovaní odborníci (speciální pedagogové).
Ve školním roce pravidelně probíhaly schůzky se zákonnými zástupci žáků,
uskutečnilo se odpoledne určené pro individuální konzultace vyučujících, zákonných
zástupců žáků a žáků samotných. Uskutečnila se i plenární schůze zákonných
zástupců žáků a pedagogických zaměstnanců školy s vedením školy. V rámci
projektových dnů proběhly dny otevřených dveří.
Přehled vybraných aktivit školy ve školním roce 2010/2011 je uveden v příloze č. 1.
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Mateřská škola

Vzdělávací program

Školní rok
2010/2011

Poznáváme svět
vzdělávací programem pro předškolní vzdělávání zpracovaný
podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání

24 žáků

Mateřská škola speciální zabezpečuje předškolní vzdělávání pro děti s mentálním,
tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s poruchami autistického
spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.
Jedná se o děti, které nemohou být integrovány do běžných mateřských škol
Stěžejní metodou je individuální přístup k potřebám každého dítěte, výuka je zajištěna
v malém kolektivu a probíhá podle školního vzdělávacího programu. Každé dítě má
vlastní vzdělávací plán, který je vypracován na základě vyšetření speciálně
pedagogických center, se kterými škola úzce spolupracuje.
Děti se učí hravou nenásilnou formou, pravidelně jsou zařazovány hudebně pohybové
chvilky, výtvarné činnosti, společné hry ve třídě i na zahradě školy, tělovýchovné a
relaxační chvilky a další činnosti, prostřednictvím kterých se děti seznamují s okolním
světem a přírodou.
Mateřská škola speciální také využívá alternativních terapeutických metod jako je
například canisterapie a hipoterapie. U dětí jsou realizovány pravidelně relaxační a
stimulační masáže, protahovací a uvolňovací cvičení. Tyto aktivity probíhají pod
dozorem zdravotní sestry. Prostředky na její mzdu škola získává z mimorozpočtových
zdrojů. V rámci předplavecké výuky děti navštěvují krytý plavecký bazén.
Dle možností a nabídky se děti zúčastňují divadelních představení a koncertů, společně
s rodiči a kamarády z Mateřské školy Husova každoročně připravují vystoupení na
Akademii speciálních škol.
Ve školním roce pravidelně probíhaly schůzky se zákonnými zástupci žáků. Rodiče
se taktéž účastnili projektových dnů a školních besídek.
Přehled vybraných aktivit mateřské školy ve školním roce 2010/2011 je uveden
v příloze č. 2.

Školní družina

Vzdělávací program
Rok plný pohádek
výchovně vzdělávací program školní družiny
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Školní rok
2010/2011
24 žáků

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové
činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době před a po vyučování.
Hlavním tématem pro školní rok 2010/2011 se stal projekt Rok plný pohádek. Cílem
projektu bylo vytváření individuálních postojů žáků k základním lidským vlastnostem
prostřednictvím známých českých pohádek. Zjednodušené podání příběhů umožnilo
žákům vytvořit si vlastní názor na jednání jednotlivých postav a převzít požadované
vzorce chování. Cílem výtvarných i dalších aktivit projektu bylo vytvoření osobní
vazby k námětu, která podpoří individuální hodnotový systém a navození atmosféry
spolupráce a důvěry při každodenním setkávání starších a mladších žáků. Výstupem
projektu byla Vernisáž výtvarných prací, která proběhla v prostorách Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.
Školní družina ve svých činnostech aktivně navazuje na školní práci a prohlubování
dosažených vědomostí a dovedností:
u dětí upevňuje a rozvíjí hygienické návyky a sebeobslužné činnosti
posiluje a rozvíjí vzájemné vztahy mezi dětmi a kladný vztah ke škole
ve svých činnostech podporuje začlenění dětí do společnosti, jejich celkový
rozvoj a adaptaci na různé životní situace a společenské prostředí
při práci je uplatňován individuální přístup k dětem a jejich možnostem při
práci, rozvoj estetického cítění, podíl na výzdobě školy a reprezentace školy
na veřejných akcích
Vychovatelky školní družiny úzce spolupracují s třídními učitelkami s cílem jednotně
výchovně působit na svěřené žáky.
V rámci školní družiny mohli žáci pracovat ve čtyřech zájmových kroužcích:
Tužkou a štětcem
Country tance
Hudebně-dramatický
Co všechno zvládnu vytvořit
Další aktivitou bylo dnes již tradiční setkání se skauty v jejich areálu u řeky Moravy „skautský den“. Tento rok jsme mimo soutěží, her, tancování, opékání špekáčků a
zpěvu u kytary, pozvali i tanečnice country tanců „Pralinky“ z Velkého Ořechova,
taneční soubor Děcka z Huštěnovic, chovatele aljašských malamutů se psy a
ukázkami canisterapie, kamarádky z DZP Na Bělince v Kunovicích, vodácký oddíl
Kormorán, country kapelu Štrůdl a mnoho milých hostů.
Školní družina se aktivně zapojuje do většiny projektů, které na škole probíhají.
Přehled vybraných aktivit školní družiny ve školním roce 2010/2011 je uveden
v příloze č. 3.
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Výchovné poradenství
Během školního roku 2011/2012 probíhaly činnosti výchovného poradenství podle
předem připraveného plánu. Výchovná poradkyně se zaměřovala zejména na
realizaci následujících aktivit:
individuální rozhovory se žáky – podle žádostí třídních učitelek
individuální řešení výchovných problémů žáků – spolupráce žák, rodič, třídní
učitelka, výchovná poradkyně
spolupráce s rodiči a žáky – pomoc při výběru profesní orientace žáků,
besedy s náboráři, exkurze do vhodných odborných škol, společné aktivity
současných studentů se žáky naší školy, vyplňování přihlášek
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zabezpečení aktuálních
vyšetření žáků, metodická pomoc při volbě vzdělávacích programů a
zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů a osobních vzdělávacích
plánů
spolupráce při zápisu dětí do 1. ročníku školy
spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů
příprava kurzu pro rodiče Efektivní výchova krok za krokem – spolupráce
s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
realizované aktivity:
-

Lampionové odpoledne

-

Návštěva protidrogového centra Charáč v Uherském Hradišti

-

Valentýnské aranžování – spolupráce se SŠ Mesit Uherské
Hradiště (volba povolání)

-

Exkurze + workshop vycházejících žáků s rodiči do SŠ Mesit
Uherské Hradiště (volba povolání)

-

Návštěva FBM Zlín

-

Návštěva MJAK v Uherském Brodě – vystoupení zahraničních
folklórních souborů

-

Spolupráce s Úřadem práce

další vzdělávání v oblasti výchovného poradenství
-

cyklické vzdělávání výchovných poradců speciálních škol

-

setkávání výchovných poradců v PPP Uherské Hradiště
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci základní školy 2010/2011
Poř.č.

Pracovní
Úvazek
zařazení, funkce

Kvalifikace, obor, aprobace

Let ped.
praxe

1,0

VŠ – speciální pedagogika –
psychopedie, etopedie, poruchy učení;
dramatická výchova; učitelství – dějepis,
pedagogika – Mgr.

2

zástupce
ředitele

1,0

VŠ – učitelství 1. stupeň; dramatická
výchova – Mgr.

3

učitelka

1,0

4

učitelka

1,0

5

učitelka

1,0

VŠ - speciální pedagogika – psychopedie,
somatopedie, oftalmopedie – PhDr.

26

6

učitelka

1,0

VŠ - speciální pedagogika – logopedie

40

Keb
ortov
á
Švec
ová

7

učitelka

1,0

VŠ - speciální pedagogika – psychopedie,
Chemie, Přírodopis – Mgr.

38

Čern
á

8

učitelka

1,0

SPgŠ - vychovatelství, VŠ – speciální
pedagogika - kurz

23

9

učitelka

1,0

VŠ – speciální pedagogika – psychopedie
Mgr., Sociální pedagogika – Dis.

10

10

učitelka

1,0

11

učitelka

1,0

1

ředitel

12

učitelka

VŠ - speciální pedagogika – psychopedie,
logopedie, etopedie, Pracovní výchova –
Mgr.
VŠ - speciální pedagogika + 1.stupeň –
psychopedie, logopedie,surdopedie,
znakový jazyk – Mgr.

VŠ – speciální pedagogika –
psychopedie, somatopedie, oftalmopedie
– Mgr.
VŠ – speciální pedagogika –
psychopedie, pracovní a TV postižených
– Mgr.

18

25

Budí
kov
á
Vintr
ová

2

Zlom
ková

33

29
10

1,0

VŠ – speciální pedagogika –
psychopedie, - PhDr.

22

13

učitelka

1,0

VŠ - rozšiřující studium speciální
pedagogika – psychopedie – Mgr.

13

14

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

Vychovatelství – DPS, speciální
pedagogika – celoživotní vzdělávání,
integrativní spec.ped. – 1 semestr

19

15

asistentka ped./
ved vychovatel.

1,0

Vychovatelství – DPS, speciální
pedagogika – celoživotní vzdělávání

20

16

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

VŠ – sociální pedagogika – Mgr.

7

17

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

VŠ – vychovatelství – Mgr., výchovné
poradenství, výtvarná výchova

7
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Zezr
áň

Han
áčko
vá
Slov
áčko
vá
Zem
ánko
vá
Jose
fíkov
á
Mike
štíko
vá
Hráč
ková
Maz
úrko
vá
Kolaj
ová
Gajd
ošík
ová
Šťas
tná

VoŠ – sociální pedagogika – Dis.,
speciální pedagogika – celoživotní
vzdělávání
Gymnázium, sociálně právní nádstavba,
DPS – vychovatelství, bakalářské studium
speciální pedagogiky

18

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

19

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

20

asistentka ped./
vychovatelka

1,0

Střední uměleckoprůmyslová škola,
asistent pedagoga - kurz

2

21

asistentka ped.

0,5

VŠ – sociální pedagogika – Bc.

3

Věková struktura pedagogických pracovníků školy:

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
nad 50 let
důchodci

7
19

Šác
hová
Miku
láští
ková
Bart
ošík
ová
Zlatn
íkov
á

–1
–7
– 10
–3
–0

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy 2010/2011
Poř.č.

Pracovní
Úvazek
zařazení, funkce

Kvalifikace, obor, aprobace

Let ped.
praxe
Filipi

1

vedoucí učitelka

1,0

SPgŠ - učitelství MŠ – studium speciální
pedagogiky

18

2

učitelka

0,9

VŠ – sociální pedagogika – sociálněprávní ochrana dětí, mediace
a probace – Mgr.

12

3

učitelka

0,9

SPgŠ - učitelství MŠ, vychovatelství

29

4

učitelka

0,9

VŠ – speciální pedagogika –
psychopedie, etopedie – Mgr.

7

5

asistentka ped.

0,7

Program celoživotního vzdělávání –
pedagogická způsobilost pro výkon
funkce vychovatele

6

6

asistentka ped.

0,5

Kvalifikační studium asistent pedagoga

12

7

asistentka ped.

1

VŠ – speciální pedagogika – Bc.

2

Věková struktura pedagogických pracovníků:

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
nad 50 let
důchodci

–2
–0
–4
–1
–0

Nepedagogičtí pracovníci MŠ

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ
1 administrativní pracovnice – úvazek 1
1 uklizečka – úvazek 0,65
1 výdej stravy – úvazek 0,225
1 dohoda o PP – pracovník na údržbu

1 školnice – úvazek 0,8
1 výdej stravy – úvazek 0,2
1 zdravotní sestra – úvazek 0,5
(mimorozpočtové zdroje)
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Kop
ečko
vá
Bráz
dilov
á
Řim
ákov
á
Olšá
ková
Buri
ano
vá
Mal
uško
vá

4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH
Počet zařazených žáků pro školní rok 2010/2011:

MŠ

Přípravný
stupeň ZŠ
spec.

ZŠ
praktická

ZŠ
speciální

ŠD

zařazení do 1. roč.

0

0

2

4

0

zařazení do jiného
roč.

0

0

5

39

0

celkem

24

0

7

43

24

z toho s komb.
vadami, autismem

24

0

7

43

24

Celkový počet tříd a žáků:
Škola
10 tříd
50 žáků
ŠD
4 třídy
24 žáků
MŠ
4 třídy
24 žáků
počet žáků stravujících se ve ŠJ:
25 žáků
počet dojíždějících žáků školy:
26 žáků ze 17 obcí
v domově pro osoby se zdrav. postižením Medlovice má bydliště 11 žáků
v domově pro osoby se zdrav. postižením Kunovice má bydliště 7 žáků
z Uherského Hradiště je 7 žáků
Zápis do prvního ročníku na školní rok 2011/20121
Zápis proběhl dne 9. 2. 2011.
Počet zapsaných žáků:
Základní škola speciální (ŠVP dle RVP, díl 1)
Základní škola speciální (ŠVP dle RVP, díl 2)
Základní škola praktická (ŠVP dle přílohy LMP RVP ZV)
Přípravný stupeň Základní školy speciální
Odklad školní docházky
Návrh na jiný způsob vzdělávání

1 žák
6 žáků
3 žáci
0 žáků
4 žáci
0 žáků

Celkem bylo pro školní rok 2011/2012 zapsáno do 1. ročníku 10 žáků.
Absolventi ve školním roce 2010/2011
Počet absolventů: ZŠ speciální – 5 žáků ukončilo desátým ročníkem docházku do
naší školy, všichni tito žáci pokračují v dalším vzdělávání
v učebních oborech
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2010/2011
všichni žáci byli hodnoceni slovně
prospělo:
47 žáků
neprospěl:
1 žák
nebyli hodnoceni:
2 žáci
Po dobu školního roku se u žáků školy nevyskytly žádné závažné výchovné
problémy a nebyla uložena žádná výchovná opatření.
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5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Celoškolní preventivní program, vypracovaný školní metodičkou prevence sociálně
patologických jevů, byl realizován v průběhu celého školního roku v rámci:
společných tématicky zaměřených setkáních skupin žáků koordinovaných
školním metodikem prevence
společných setkání a projektů se studenty SŠPHZ v Uherském Hradišti obor
Zdravotnické lyceum
výukových programů občanského sdružení Madio Zlín v naší škole
výchovně vzdělávacího procesu
činnosti školní družiny, která zahrnuje širokou nabídku volnočasových aktivit
Hlavní témata preventivního programu v uplynulém školním roce
zdravé vztahy a školní klima
prevence kouření
multikulturní výchova – ukrajinská menšina v ČR
environmentální výchova – třídění a recyklace odpadů
graffiti
základy ochrany zdraví a první pomoci
V rámci Preventivního programu jsme usilovali o zvýšení informovanosti žáků v
daných oblastech a posilování pozitivních forem chování. Prioritním programem bylo
vytváření a udržování zdravých vztahů v kolektivu, řešení vzniklých konfliktů.
Všeobecné preventivní strategie začínají u nejmladších žáků a vždy by měly
odpovídat věku. Žáci naší školy tvoří díky svým postižením specifickou skupinu,
proto byly voleny formy, metody, zásady a cíle Preventivního programu, které
odpovídaly nejen jejich fyzickému věku, ale zejména mentálním schopnostem.
Cílovou skupinou Preventivního programu tedy byli především starší žáci se
vzdělávacím programem ZŠ praktická a ZŠ speciální, ale aktivit se pravidelně
účastnili i žáci mladšího věku a žáci vzdělávaní podle Rehabilitačního vzdělávacího
programu Pomocné školy podle vhodnosti a způsobu realizace daného tématu.
Učivo související s naplňováním Preventivního programu bylo probíráno ve všech
třídách školy s ohledem na mentální a fyzický věk žáků, jejich možnosti a schopnosti
chápání souvislostí dané problematiky. Zásady prevence sociálně nežádoucích jevů
prolínají všemi činnostmi a aktivitami výchovně vzdělávacího procesu naší školy.
Cíle vytyčené v plánu Preventivního programu ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště
pro školní rok 2010/11 se z velké části podařilo naplnit. Žáci se se svými vyučujícími
navíc zúčastnili řady akcí, které aktuálně a neplánovaně přinesl školní rok, které
nebyly uvedeny v plánu, a přesto měly velký význam pro prevenci sociálně
nežádoucích jevů. Preventivní strategie se přirozeně staly neodmyslitelnou součástí
veškerého výchovně vzdělávacího působení na naše žáky.
Přehled aktivit školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
prevence sociálně patologických jevů najdete v příloze č. 4.
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6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace:
název
Speciální pedagogika – VŠ
Specializační studium pro školní metodiky prevence
Specializační studium pro koordinátory ŠVP

počet pracovníků
1
1
1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
1. Metody pro rozvoj, výchovu a vzdělávání žáků a naplňování školního vzdělávacího programu
počet pracovníků

Název
Komunikační dovednosti u žáků s PAS
Výchova a vzdělávání dětí s PAS
Synergická a reflexní terapie
Prointegrativní speciální pedagogika – kurz
Netradiční výtvarné techniky – kurz
Alternativní a augumentativní komunikace
Splývavé čtení
Využití ortopedických a kompenzačních pomůcek
V zdravém těle zdravý duch
Logopedický seminář
Tematická exkurze do ZŠS Ostrava
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
mezinárodní konference
Prezentační programy pro PC (PowerPoint)
ICT konference firmy DAT, s.r.o.

4
3
1
2
9
16
5
6
4
1
3
1
12
2

2. Oblast BOZ a BOZP
počet pracovníků

Název
Pravidelné školení zaměstnanců o BOZ a BOZP
Kurz první pomoci
Školení požární hlídky
BOZP pro školy
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

32
8
4
1
1

3. Oblast výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů
počet pracovníků

Název
Výchovné poradenství pro žáky speciálních škol – kurz
Setkání výchovných poradců
Hry s psychologickým obsahem
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1
1
1

4. Oblast řízení školy
počet pracovníků

Název
Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící
pracovníky na základních a středních školách
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení
Setkání ředitelů speciálních škol
Školení pro příjemce dotace z grantové podpory EU peníze
školám
Seminář pro žadatele o podporu z OP VK
Informační systém datových schránek
Elektronická spisová služba

1
1
1
2
2
1
1

Ve školním roce 2010/2011 bylo vynaloženo na vzdělávání zaměstnanců školy
celkem 31.590 Kč.
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7. PARTNERSTVÍ
Hlavní myšlenkou pro partnerství školy s dalšími subjekty je snaha umožnit žákům a
dětem setkávání se s lidmi napříč celou společností, naučit je porozumět okolnímu
světu, navazovat nové přátelské kontakty a zabezpečit maximální míru socializace
žáků a dětí školy.
Stěžejními partnery, se kterými škola pravidelně spolupracuje, jsou:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště –
studenti zdravotnického lycea – spolupráce při realizaci minimálního
preventivního programu, zabezpečení doprovodu a pomoci při školních
akcích
Společnost pro podporu mentálně postižených – setkávání se skupinou
stejně postižených vrstevníků i majoritní společnosti, společné aktivity,
finanční prostředky pro nadstandardní aktivity žáků
Mateřská škola a Základní škola Palackého nám., Uherské Hradiště –
vzájemné setkávání se, společné aktivity, participace na akcích škol,
seznamování žáků, společná tvorba a využívání výukových materiálů
(spolupráce pedagogů školy na projektu ESF MŠ a ZŠ Palackého nám.)
Střední škola uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště, ZUŠ Uherské
Hradiště – spolupráce při výtvarných činnostech žáků (tvorba i prezentace
výsledků), nabídka smysluplných volnočasových aktivit
Střední škola Mesit, s.r.o. Uherské Hradiště - pomoc při volbě profesní
orientace žáků, spolupráce při projektu EU – účast žáků, návštěva školy
Madio, o.s. Zlín - profesionální vedení lekcí zaměřených na prevenci
sociálně patologických jevů, pomoc při tvorbě celoškolní strategie prevence,
třídních pravidel, …
Špeciálna základná škola internátna, Praktická škola internátna,
Trenčianska Teplá – společné aktivity, setkávání a vystoupení obou
partnerských škol, seznámení se spolužáky ze Slovenska, s jejich řečí,
zvyky, vzájemná výměna zkušeností pedagogů, metodické dny
Město Uherské Hradiště – finanční podpora aktivit školy, bezúplatné
zapůjčování prostor v majetku města, smlouva o partnerství při budoucí
realizaci projektu Terapeutická zahrada
Zlínský kraj – finanční podpora aktivit školy
Vysoké školy – PdF MU Brno, PdF UP Olomouc – setkávání se s novými
metodami práce a s budoucími pedagogy, spolupráce školy na projektu MU,
škole budou poskytnuty materiály, pomoc praktikantů při aktivitách školy
DZP Kunovice – Na Bělince, DZP Medlovice, Diakonie ČCE – středisko
Cesta (v objektech těchto institucí se nachází odloučená pracoviště školy –
vzájemná spolupráce, účast na akcích, společná organizace aktivit, příp.
zabezpečení dopravy
Skauti Uherské Hradiště - společné projekty, setkávání na skautské
základně, nabídka smysluplných volnočasových aktivit
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Cimbálová muzika Cifra, country kapela Štrůdl – seznámení s různými druhy
hudby v chráněném prostředí, hudební doprovod při akcích školy a školní
Hlavní sponzoři školy
Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT – kompenzační a rehabilitační pomůcky,
pomoc při zabezpečení aktivit školy
Odborná spolupráce
Speciálně pedagogická centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny
(PPP) zajišťují konzultace pro rodiče postižených žáků a odborná vyšetření pro žáky
školy. Škola úzce spolupracuje s
SPC Zlín Středová – kombinované vady
SPC Zlín Obeciny – zrakové postižení
SPC Kroměříž – žáci s PAS
SPC Duha Zlín Lazy – mentální postižení
PPP Uherské Hradiště
Stomatologie – pravidelné preventivní zubní prohlídky zajišťuje MUDr. Nestrojová.
Dětská psychiatrie – MUDr. Kouřil, Zlín – konzultace s rodiči, příp. výchovnou
poradkyní, třídními učitelkami – dle potřeby.
Závodní lékař pro pracovníky škol vykonává preventivní prohlídky (smluvně) – MUDr.
Holáňová a MUDr. Bačová.
Spolupráce s odbory
Při škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství. Předsedkyní základní organizace je paní učitelka Lenka Filipi.
Spolupráce školy a odborů je na výborné úrovni.
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8. REALIZOVANÉ PROJEKTY
EU peníze školám
– škola se zapojila do projektu na počátku kalendářního roku 2011 a v rámci projektu
získala 514.627,- Kč. V první etapě projektu byla kompletně zmodernizována učebna
informatiky s novým hardwarem i softwarovým vybavením výukovými i kancelářskými
programy. Proběhlo také školení pedagogů ve využívání IT technologií a
modernizace webových stránek školy. Pedagogové pracují na vytváření digitálních
učebních materiálů.
Muzikoterapie dětem
– díky finanční podpoře Nadace Děti-kultura-sport ve výši 30.000,- Kč byla škola
vybavena množstvím bubnů a dalších nástrojů potřebných pro muzikoterapii
Místo pro autíky – podpora vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra
– ve spolupráci s Nadací Děti-kultura-sport ve výši 15.000,- Kč a státnímu příspěvku
ve výši 16.000,- Kč mohla škola nákupem nových učebních boxů, organizérů pro
výuku oblékání, dřevěných pořadačů pro strukturovanou práci a nákupem dalších
pomůcek vytvořit žákům s PAS vhodné učební prostředí.
PC ve výuce
– s finanční podporou sponzora ve výši 20.000,- Kč se škole podařilo získat finanční
prostředky na nákup nových velkých LCD monitorů do jednotlivých tříd
Sportovně rekondiční pobyty pro žáky školy
– byly podpořeny celkovou částkou 30.000,- Kč Nadací Děti-kultura-sport
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro
žáky se zdravotním postižením
– na základě obdržené dotace z grantu MŠMT ČR ve výši 23.000,- Kč bylo možné
zakoupit polohovací klíny pro nadzvednutí trupu a další rehabilitační pomůcky
2. krajská olympiáda speciálních škol ZK v atletice
– proběhla na podzim roku 2010 s podporou ZK, města Uherské Hradiště v celkové
výši 15.000,- Kč a místních sponzorů

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2010/2011 neproběhly žádné kontroly.
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10. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Schválený rozpočet organizace na rok 2010 činil 11.191.930,- Kč. V průběhu roku
2010 byly provedeny 3 změny rozpočtu dle rozpisu zřizovatele. Upravený rozpočet
činil 11.187.980,- Kč. Celkové náklady činily 11.520.519,97 Kč, což představuje
103% plnění vzhledem k upravenému rozpočtu. Totožné plnění bylo i ve výnosové
části rozpočtu. Výsledek hospodaření byl tedy 0.
Celkové náklady v r. 2010 vzrostly ve srovnání s r. 2009 o 9%. Výše uvedené údaje
jsou z hlavní činnosti.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
Mzdy byly čerpány dle rozpočtu bez větších odchylek jednotlivých složek platu. Ke
konci školního roku 2010/2011 (stavy k 31.8.2011) škola hospodařila s následujícími
zůstatky finančních prostředků:
Běžný účet

3.222.607,94 Kč

Účet FKSP

111.559,96 Kč

Hotovost v pokladně

8.639,00 Kč

Na zálohách za energie bylo k tomuto datu vyplaceno 89.090,00 Kč.
Pohledávka za stravné žáků činila 288,- Kč.
Nesplacené půjčky z FKSP 52.906,45 Kč.
Závazky vůči dodavatelům činily 26.350,14 Kč.
Organizace hospodařila s majetkem za 5.332.676,64 Kč. Jedná se pouze o majetek
movitý. Nemovitý majetek subjekt nevlastní.
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11. ZÁVĚR
Škole se úspěšně daří naplňovat cíle stanovené v dlouhodobé koncepci dalšího
rozvoje školy.
Škola zabezpečuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením a
autismem od 3 do 26 let z uherskohradišťského regionu i vzdálenějších obcí.
Průběžně jsou aktualizovány školní vzdělávací programy, škola na výborné úrovni
spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, úspěšně pracuje školní metodik
prevence sociálně patologických jevů i výchovná poradkyně. Škola rozvíjí spolupráci
s dalšími subjekty a množstvím účelně volených projektů a dalších aktivit zapojuje
děti a žáky do života školní komunity, obce i společnosti. Školní družina nabízí
žákům smysluplné trávení volného času prostřednictvím společných činností i
zájmových kroužků.
Vzhledem k rostoucím počtům dětí s kombinovanými vadami byla navýšena kapacita
školy z 50 na 65 žáků.
Spolupráci jednotlivých pracovišť školy rozvíjí metodické orgány školy, nový
komunikační systém internetových stránek a e-mailové pošty a zejména pak
společně pořádané aktivity.
V oblasti personální byla dle doporučení ČŠI z roku 2009 náležitě zabezpečena
výuka na všech odloučených pracovištích. Vedení školy vytváří podmínky k dalšímu
odbornému růstu zaměstnanců a stylem řízení a rozdělením kompetencí rozvíjí
utváření pozitivního pracovního klimatu v organizaci.
Za dlouholetou přínosnou práci ve výchově a vzdělávání žáků byla Zlínským krajem
oceněna paní učitelka PhDr. Stanislava Kebortová a městem Uherské Hradiště paní
učitelka Lenka Filipi.
V oblasti materiálně technického zabezpečení se jeví nejpalčivějším problémem
celková rekonstrukce budovy školy na Šafaříkově ulici. Technický stav budovy školy
je velmi špatný (zateplení, okna, omítka, kanalizace, elektřina, absence výtahu).
Společná snaha zřizovatele školy Zlínského kraje a města Uherské Hradiště o
převod budovy je brzděna vlastnictvím pozemku pod budovou školy státem.
Díky účasti školy v projektech a grantech byla ve školním roce 2010/2011 škola
vybavena novou moderní výpočetní technikou, potřebným softwarem a množstvím
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Spolupráce s rodiči byla realizována na třídních schůzkách a konzultačních
odpoledních, při plenární schůzi, při projektových dnech, při školních akcích i při
neformálních besedách.
Svoji činnost škola prezentovala na akcích pořádaných pro veřejnost, ve
zpravodajství Televize Slovácko, v příspěvcích do regionálním tisku i na webových
stránkách organizace.
Na výborné úrovni byla spolupráce s organizacemi, v jejichž prostorách má škola
umístěna detašovaná pracoviště, se zřizovatelem a s městem Uherské Hradiště.
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Hlavní záměry pro školní rok 2010/2011
ve spolupráci se zřizovatelem školy řešit nevyhovující stav budovy školy na
Šafaříkově ulici
prohlubovat a rozvíjet spolupráci se zřizovatelem školy a městem Uherské Hradiště
pokračovat v realizaci komplexní výchovné a vzdělávací péče o děti a žáky školy a
nadále rozšiřovat nabídku individuálních terapií jako součást školního vzdělávacího
programu
vybavit potřebnými rehabilitačními a
pracoviště školy

kompenzačními pomůckami všechna

dále zkvalitňovat, upravovat a aktualizovat školní vzdělávací programy
podporovat aktivity směřující k maximální míře socializace a integrace žáků školy
do majoritní společnosti
utvářet a rozvíjet bezpečné a pozitivní sociální klima školy pro děti, žáky i
zaměstnance
podporovat a rozvíjet partnerství školy
úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáků
pokračovat ve spolupráci s odborníky a veřejností
smysluplným zaměřením DVPP rozvíjet potenciál pedagogického sboru
zapojit se do OP VK projektem Terapeutická zahrada
zlepšit pracovní zázemí zaměstnanců školy
vytvářet pozitivní mediální obraz školy na veřejnosti

Poděkování
Ředitel školy děkuje všem pracovníkům organizace, pedagogickým i provozním,
oceňuje jejich obětavou práci a kladný přístup k žákům, výchovné a vzdělávací
metody, práci nad rámec svých povinností, plnění všech funkcí a zadaných úkolů
vedením školy.
Poděkování patří rovněž všem subjektům spolupracujícím se školou i všem firmám,
podnikatelům a rodičům, kteří poskytli škole podporu a sponzorské dary

Datum zpracování zprávy:

10. 10. 2011

Datum projednání na pedagogické radě:

12. 10. 2011

Datum projednání ve školské radě:

12. 10. 2011

Podpis ředitele a razítko školy:

Mgr. Karel Zerzáň
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Příloha č. 1
Přehled vybraných aktivit školy v průběhu školního roku 2010/2011
Měsíc
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

akce
Pohádka v mongolštině
plavba po řece Moravě
Společný táborák žáků naší školy se žáky ZŠ a MŠ Uherské Hradiště Palackého
náměstí
Podzimní ochutnávání
Drakiáda
Šlapání zelí
Den stromů v Redutě
Preventivní program se studenty Zdravotního lycea
Lampionové odpoledne
Krajská olympiáda speciálních škol
Zdraví a nemoc – exkurze na dětském oddělení nemocnice UH
Sběr papíru
Vánoční akademie SPMP
První pomoc interaktivně
Velká předvánoční soutěž
Předvánoční den otevřených dveří
Koledování
Africké rytmy
Pečení je radost
Turnaj Člověče nezlob se
Návštěva Knihovny BBB
Návštěva předškoláků ve škole
Hudební písničkové ráno s panem Fojtou
Zápis do 1.ročníku
Výroba matrjošek
Valentýnské aranžování v naší škole
Zazpívej Slavíčku
Canisterapie
Pekař peče housky
Návštěva SŠ Mesit
Společný 1.jarní den
Exkurze v Kovosteelu
Karnevalový rej;
Projektový den – Ukrajina
Beseda o Ukrajině
Občanské sdružení MADIO v naší škole
Když se řekne „Palačinky“
Slovácké divadlo
Sběr starého papíru
„Chceme žít s Vámi!“
Výchovný koncert bubeníků
MADIO
Pletení pomlázky
Promítání ke Dni Země
Posezení s maminkami
Návštěva na radnici
Vernisáž projektu ŠD – Rok plný pohádek
Kuličkování
3 dny na Všemině
Strom – strážce klimatu
MADIO
FBM Zlín
Den u skautů
Metodický den v partnerské škole na Slovensku
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Červen

Pan Místostarosta Blaha na návštěvě v naší škole
Netradiční Den dětí
Hasičský den
Den s policií
Karneval SPMP
Graffiti na naší škole
Hry s PET lahvemi
Mezinárodní spolupráce speciálních škol
Vernisáž projektu Poznáváme ČR
Zahraniční folklorní soubory v UB
Rozloučení – Kluci z „pětky“ spali ve škole

Příloha č. 2
Přehled vybraných aktivit mateřské školy v průběhu školního roku 2010/2011
Canisterapie
hipoterapie
muzikoterapie
podzimní výtvarné tvoření z přírodnin
šlapání zelí
účast na Olympiádě speciálních škol
Mikulášská nadílka
Akademie speciálních škol
účast na koncertu Hradišťánku
Vánoční besídka
2 x představení divadla z Prostějova
návštěva spolužáků ze ZŠ (Tři králové)
spolupráce s MŠ Husova
představení Pinocchio ve Slováckém divadle
výstava obrazů J. Lady
karneval
hudební den v MŠ (s Anetou Pelcovou)
pletení pomlázky a malování velikonočních vajíček
Den matek
sportovní dopoledne – turnaj v kuličkách
návštěva Kovosteelu
jízda vlakem
výlet na letiště
výlet do lesa a k rybníku
návštěva Archeoskanzenu
poznáváme řemesla – exkurze
exkurze na pštrosí farmu

Příloha č. 3
Přehled vybraných aktivit školní družiny v průběhu školního roku 2010/2011
Plavba lodí po řece Moravě
Slavnostní otevření ohniště Na Bělince (kulturní program: taneční kroužek s
country kapelou Štrůdl a rodiči žáků)
Vánoční koledování – vystoupení – pásmo koled s kytarou
Soutěž o nejlepší návrh na PF 2011 pro školu + tisk
Turnaj v „Člověče, nezlob se.“
Fašank na Bělince – vystoupení tanečního kroužku
Zazpívej slavíčku – pěvecká soutěž
Vernisáž výtvarných prací projektu „Rok plný pohádek“ na UMPRUM
Den u skautů – celodenní akce
Loutkové divadlo vlastní výroby – představení na Bělince a v Medlovicích
Společenská tančírna na Bělince – taneční kroužek
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Příloha č. 4
Přehled aktivit školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2010/2011
Nespecifická prevence ve výchovně vzdělávacím procesu ve školním roce 2010/11:
I. třída
září - Vztahy mezi spolužáky, správné a vhodné chování (RV, ŘV)
říjen - Zdravou stravou přecházíme nemocem (RV, SV, ŘV)
listopad - Střídmost v jídle, pravidelné stravování - beseda se studenty Zdravotnického lycea v
Uherském Hradišti (RV, ŘV)
prosinec - Vztahy v rodině (RV, ŘV)
únor - Lidské tělo - zdraví, otužování, Poznáváme jiné kultury - Ukrajina (RV, SV, HV, ŘV)
březen - Zdraví, nemoc, hygiena - beseda se studenty Zdravotnického lycea v Uherském Hradišti
(RV)
duben - Den Země, místo kde žiju (RV, PVV, ŘV)
květen - Zásady společenského chování na veřejnosti (RV, ŘV)
červen - Bezpečnostní složky ČR, Zásady první pomoci (RV, SV, ŘV)
II. třída
září - Povinnosti školáka (VU, ŘV)
říjen - Chování ve škole a doma, Zdravé a nezdravé potraviny (VU, SV, ŘV, PVV)
prosinec - Mezilidské vztahy (VU, ŘV)
leden - Ochrana zdraví, nemoci a první pomoc, hygiena, lidské tělo (VU, ŘV)
únor - Správné chování na veřejnosti, Poznáváme jiné kultury – Ukrajina (VU, ŘV, ČT, SV, PVV,
HV, TV)
květen - Základy slušného chování - poděkování, prosba (ČT, ŘV)
červen - Pravidla bezpečného chování o prázdninách, Bezpečnostní složky ČR, Zásady první
pomoci (VU, SV, TV, PVV, ŘV)
III. třída
září - Moje tělo (PRV, VV, PV, TV, ŘV)
říjen - Bezpečnost účastníků silničního provozu (PRV, VV, TV, ŘV)
listopad - Zdravý způsob života (PRV, VV, PV, ŘV)
prosinec - Význam otužování pro zdraví (PRV, VV, PV, TV,ŘV)
leden - Zásady ošetřování drobných poranění (PRV, PV, ŘV)
únor - Zdraví a nemoc, Poznáváme jiné kultury – Ukrajina (PRV, VV, PV, TV, HV, ŘV)
duben - Komunikace a kooperace ve skupině (PRV, TV, ŘV)
květen - Péče o prostředí školy (PRV, VV, PV, ŘV)
červen - Bezpečnost chování o prázdninách, Bezpečnostní složky ČR, Zásady první pomoci (PRV,
VV, PV, TV)
IV. třída
září – Bezpečnost a pravidla chování ve škole, doma i na veřejnosti, Zásady soužití v kolektivu,
Tvoření třídních pravidel chování, Kamarádství (OV, ČJ, PV, TV, INF)
říjen – Přátelství, tvoření ankety o přátelství a kamarádství, Puberta a dospívání – rozdíly mezi
pohlavím, láska, partnerství (OV, ČJ, VV, HV, PŘ)
listopad – Sexuální výchova – pohlavní choroby a ochrana před nimi, Manželství, Rodina a její
rozpad (OV, ČJ, VV, PŘ, INF)
prosinec – Zvyky a tradice adventu, Rodina a rodinné rituály v čase Vánoc (OV, ČJ, VV, HV, DĚ,
PVV)
leden – Péče o děti bez rodiny, kompenzační pomůcky pro postižené, Jak dobře se známe ,
Sebepojetí a vlastní identita (OV, ČJ, VV, HV, PVV)
únor - Poznáváme jiné kultury – Ukrajina, emigranti, uprchlíci, životní úroveň, dobročinnost,
solidarita (OV, ČJ, VV, HV, PŘ, DĚ, ZE, PVV, INF)
březen – Právní povědomí občana a jeho právní dokumenty, Ekologická třídní soutěž “Jakou krajinu
po sobě zanecháme?” (OV, ČJ, VV, PŘ, ZE, PVV, INF)
duben – Třídíme a recyklujeme odpady, výrobky z recyklovaných materiálů (OV, ČJ, VV, ZE, PVV,
INF)
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květen – Graffiti, street art – seznámení se znaky subkultury, hranice umění a vandalismu (OV, ČJ,
VV, HV, PVV, INF)
červen – Zdravotní péče v ČR, Multikultura – zahraniční folklór, tradice a kroje ve srovnání s našimi
místními, První pomoc při drobných poraněních, seznámení se základy resuscitace (OV, ČJ, VV,
HV, PŘ, ZE, PVV)
V. třída
září - Les a my, Vycházka do Kunovského lesa - Výukový program ekologického centra Trnka
Uherské Hradiště, tvoření třídních pravidel chování (VU, PV, ŘV)
říjen - Stromy - Výukový program ekologického centra Trnka Uherské Hradiště, Rodina a vztahy v
ní, účast na BESIP TOUR - prevence dopravních nehod (VU, PV, PVV, ŘV)
listopad - Neúplná rodina - změna rolí, Návštěva Dětského domova (VU, ŘV)
leden - Lidské tělo - stavba a funkčnost, lidský plod (VU, ŘV)
únor - Intimní hygiena, sexuální život, bezpečný sex, antikoncepce, pohlavní choroby a jejich
prevence, Poznáváme jiné kultury - Ukrajina (VU, PVV, ŘV)
březen - Sebepoznání, vlastnosti, sebehodnocení, vztahy mezi spolužáky - komunitní kruh (VU, ŘV,
PVV)
duben - Ochrana životního prostředí, třídění a recyklace odpadů, sběr starého papíru, exkurze
Okrasné rostliny Jalubí (VU, ŘV, PVV)
květen - Stromy a zeleň ve městě, návštěva Kunovského lesa - životní prostředí (VU, PVV, ŘV)
červen - Bezpečnostní složky ČR, Zásady první pomoci, Bezpečné chování o prázdninách (VU, ŘV,
TV, PVV)
VI. třída
říjen – Lidé kolem nás – ne všichni jsou hodní (RV, ŘV, PHV)
listopad – Lidské tělo – dospívání a sexualita (ŘV, RV)
leden, únor – Různorodost etnik (RV, HV, ŘV, PVV)
květen – Rodina a přátelé – vztahy (RV, ŘV, PVV)
VII. třída
září – bezpečnost při vycházkách a výletech (RV, ŘV, HPV)
září – červen – vztahy mezi kamarády, omluva za nevhodné chování (RV, SV, ŘV)
září – červen – poznáváme jiné kultury – Slovensko (RV, SV, ŘV, HV,HPV, PVV)
leden – první pomoc při drobném úrazu (RV, SV, ŘV, PVV)
únor - Poznáváme jiné kultury – Ukrajina (RV, SV, ŘV, HV,HPV, PVV)
březen – ozdravný pobyt ve Vřesovicích – les a jeho význam (RV, SV, ŘV, HPV, PVV)
červen – výlet ZOO Hodonín (RV, SV, ŘV, HPV)
VIII. třída
září- Poučení o bezpečnosti (RV, SV, RTV, POV,)
listopad - Uvědomování si svého těla, jednotlivé části pomocí BS (SV, RV, RTV)
leden -Zdraví nemoc, (RV,SV, RTV,HPV
duben - Projekt Rusko český týden - tradice, zvyky, kultura, jídlo.....(RV, SV, HV,HPV, RTV,
VV,HPV)
květen - projekty - Slovenský den a Afrika (RV, SV, HV,HPV, RTV, VV)
IX. třída
září- Poučení o bezpečnosti (RV, SV, RTV, POV,)
listopad - Uvědomování si svého těla, jednotlivé části pomocí BS (SV, RV, RTV)
leden -Zdraví nemoc, (RV,SV, RTV,HPV
duben - Projekt Rusko český týden - tradice, zvyky, kultura, jídlo.....(RV, SV, HV,HPV, RTV,
VV,HPV)
květen - projekty - Slovenský den a Afrika (RV, SV, HV,HPV, RTV.VV, HPV)
X. třída
září - Vztahy mezi spolužáky (PRV, NOS, VV, TV, ŘV)
říjen - Zdravá výživa (PRV, NOS, VV, PV, ŘV)
listopad - Střídmost v jídle, pravidelné stravování - beseda se studenty Zdravotnického lycea v
Uherském Hradišti (PRV, NOS, VV, PV, ŘV)
únor - Poznáváme jiné kultury – Ukrajina (PRV, NOS, HV, VV, PV, TV, ŘV)
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březen - Zdraví, nemoc, hygiena - beseda se studenty Zdravotnického lycea v Uherském
Hradišti (PRV, NOS, VV, PV, ŘV)
duben - Ochrana přírody, Den autismu - sebeuvědomění a sebepřijetí, posilování vlastní identity
(PRV, NOS, VV, ŘV)
květen - Třídění odpadů (PRV, NOS, VV, PV, ŘV)
červen - Bezpečnostní složky ČR, zásady první pomoci (PRV, NOS, VV, PV, TV, ŘV)
Volnočasové aktivity, zájmové útvary
Tužkou, štětcem … - pondělí od 14.00 do 15.00
Taneční kroužek - úterý od 14.00 do 15.00
Hudebně dramatický kroužek – středa od 14.00 do 15.00
“Co všechno zvládnu vytvořit” - čtvrtek od 14.00 do 15.00
Školní družina
Provoz školní družiny je každodenní od 7.30 do 8.00, dále po skončení vyučování žáků od 11.30 do
14.00. Žáci jsou rozděleni do oddělení podle věku, kde pracují pod vedením vychovatelek podle
celoročního plánu práce ŠD.
Hlavní náplní školní družiny byl ve školním roce 210/2011 projekt “Rok plný pohádek” žáků
navštěvujících školní družinu a zájmové útvary, zakončený vernisáží výtvarných prací v prostorách
UMPRUM v Uh. Hradišti dne 10. května 2011. Cílem projektu bylo vytváření individuálních postojů k
základním lidským vlastnostem prostřednictvím známých českých pohádek. Dalším důležitým prvkem
bylo navození spolupráce a důvěry a také pravidelné setkávání starších a mladších žáků při
společných činnostech.
Celoškolní akce
29.9. Pohádka v mongolštině - návštěva paní z Mongolska žijící v ČR - beseda o Mongolsku,
seznámení s jinou kulturou, zvyky, tradicemi, jazykem
7.10. Návštěva divadelního představení Slováckého divadla - Obchodník s deštěm
14.12. Vystoupení žáků na Vánoční akademii SPMP - Reduta UH
15.12. Vystoupení žáků školy v Senior centru UH
17.12. Vánoční vystoupení žáků ZUŠ na Klubu kultury UH
26.1. Návštěva filmového představení Kuky se vrací - Reduta UH
11.3. Karneval ve škole
4. Návštěva divadelního představení Slováckého divadla - Dalskabáty hříšná ves
15.4. Návštěva bubenického koncertu škol z Ostravy a UH - ZŠ Unesco
27.5. Výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů "Kouzelná mošna" - Kongresové centrum
Zlín
3.6. Den s Policií ČR - prezentace bezpečnostních a záchranných složek na Masarykově náměstí v
Uh. Hradišti
6.6. Cvičný požární poplach spojený s evakuací žáků a následnou exkurzí Hasičské zbrojnice v UH
22.6. Muzeum JAK Uh. Brod - návštěva vystoupení zahraničních folklórních souborů
23.6. Návštěva vystoupení žáků partnerské speciální školy z Trenčianské Teplé v Orlovně
29.6. Přátelský turnaj pracovníků školy v badmintonu
Specifická prevence - akce koordinované školním metodikem prevence ve spolupráci s
ostatními pedagogickými a výchovnými pracovníky školy
22.9. Společný táborák žáků naší školy se žáky ZŠ a MŠ Uherské Hradiště Palackého náměstí
14.10. Peer program studentů Zdravotnického lycea Uherské Hradiště na téma "Přátelství"
3.11. Výukový program DDM Šikula Uherské Hradiště 4 x strom - Strom jako materiál
15.11. Beseda s Policií ČR - Na internetu bezpečně
Výukový program DDM Šikula Uherské Hradiště 4 x strom - Strom jako symbol Vánoc
13.1. Peer program studentů Zdravotnického lycea Uherské Hradiště na téma "Kouření škodí
zdraví"
19.1. Návštěva Kontaktního centra Charáč v Uh. Hradišti
Výukový program DDM Šikula Uherské Hradiště 4 x strom - Strom jako teplo
10.2. Preventivní program občanského sdružení MADIO Zlín - téma "Budování pozitivního klimatu
ve třídách, tvorba třídních pravidel"
23.2. Projektový den Ukrajina - multikulturní výchova
21.3. Projektový den Vítání jara - "jaro prochází žaludkem" - zdravá výživa, vitamíny
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30.3. Exkurze ve firmě na zpracování odpadů Kovosteel Staré Město s výukovým programem
"Poklady z popelnic"
12. 4. Preventivní program občanského sdružení MADIO Zlín - téma "Kamarádství, mezilidské
vztahy, způsoby omluvy, nácvik dovednosti požádání o laskavost"
18.5. Výukový program DDM Šikula Uherské Hradiště 4 x strom - Strom jako strážce klimatu
31.5. Den se skauty - akce Školní družiny
1.6. Vážení uzávěrů z PET lahví - zakončení celoročního sběru, vyhlášení vítěze o největší počet
nasbíraných uzávěrů, příprava pro odvoz firmou Neoma
14.6. Společná výtvarná soutěž návrhů na graffiti žáků naší školy a žáků ZŠ a MŠ Uherské Hradiště
Palackého náměstí spojená s graffiti úpravou fasády školy
Účast v soutěži pořádané ZŠ a MŠ Uherské Hradiště Palackého náměstí - Hry s PET lahvemi
27.6. Peer program studentů Zdravotnického lycea Uherské Hradiště na téma "Zásady první
pomoci"
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Aktivity vzdělávání pedagogických pracovníků jsou jednak individuální, jednak zaměřené na celý tým.
Individuální vzdělávání vychází jednoznačně z potřeb pedagogů pro kvalitní práci v dané třídě, dále z
hlediska potřebnosti a využití ve funkci, kterou zastávají v rámci pedagogického týmu. Intenzivní
vzdělávací aktivity jsou směřovány k výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.
Akce DVPP
školní metodik prevence
– specializační studium sociálně patologických jevů pro školní metodiky prevence – 1.LF UK
(pracoviště Valašské Meziříčí) v rozsahu 250 hodin
výchovný poradce
– Cyklické školení Výchovné poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rosahu
40 hodin – NIDV Zlín, Seminář výchovných poradců na PPP Uherské Hradiště
Alternativní komunikace – lektor Mgr. Kohelová - (organizováno ZŠ a MŠ speciální Uherské
Hradiště) - 16 pracovníků školy
Ve zdravém těle zdravý duch – lektor Mgr. Havlíková nakladatelství Fraus , Gymnázium UH – 4
pracovníci školy
Hry s psychologickým obsahem – Zlín – 1 pracovník školy
Netradiční výtvarné techniky – lektor Mgr. Martina Dörová DDM Šikula Uh. Hradiště pracovníků (organizováno ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště) - 10 pracovníků školy
Koordinátor ŠVP – 1 pracovník
Školení první pomoci – Zlín – 8 pracovníků školy
Školení požární hlídky – 3 pracovníci školy
Výchova a vzdělávání dětí s autismem – lektor Ing. Tomáš Dostál – 1 pracovník školy
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS – 4 pracovníci školy
Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky – 2 pracovníci školy
Speciální pedagogika MU Brno – 1 pracovník školy
BOZP pro školy, předškolní a školská zařízení, NIDV Zlín – 1 pracovník školy
Školení vedoucích zaměstnanců z oboru BOZP dle ZP (Ing. J. Romaněnko) - 1 pracovník školy
Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách,
EPI Kunovice - 1 pracovník školy
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