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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

A. Základní údaje o škole:
Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
Adresa: Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny
Telefon: 386 322 726
Fax: 386 322 726
e-mail: skola@zspssviny.cz
web: www.zspssviny.cz
Zřizovatel školy: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 76
Právní forma:

Od 1. 1. 1995 právní subjekt s příspěvkovou formou hospodaření, IČ: 60076518,
číslo účtu 214525566/0300

Zařazení do sítě škol MŠMT ČR dne 16. 5. 1996 podle § 13a odst. 2 a 13b odst. 3 zákona 564/ 90 Sb.
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Ivanka Šťastná, jmenována Krajským úřadem Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice od 1. 1. 2004.
Součást školy:

Mateřská škola speciální, Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice
Základní škola speciální, Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
Základní škola speciální, Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice
Školní družina, Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
Školní družina, Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice
Základní škola praktická, Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
Praktická škola jednoletá, Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice

Školská rada:

Od 23. 6.2012, zřízena usnesením Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ze dne 8. června 2012.

B. Přehled oborů vzdělání:
Organizace poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mateřská škola speciální
Organizace poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém,
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských
vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Mateřská škola speciální je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, odloučeného pracoviště České
Budějovice, Dlouhá 35.
Na základě RVP pro předškolní vzdělávání má naše škola vytvořený ŠVP „Motýlí křídla“, který je zaměřen na vzdělávání žáků
s různými formami mentálního postižení, autismem a kombinovanými vadami.
Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na cvičení, pohybové a herní činnosti dětí, na předškolní přípravu dětí, osvojení si základních
pravidel chování, sebeobsluhy, hygieny a mezilidských vztahů. Přispívá k vytváření morálních vlastností.
Ve výuce je uplatňován individuální přístup – s každým dítětem se pracuje dle jeho schopností a možností. Ve třídách pracují učitelky
spolu s asistentkami pedagoga.
Počet tříd:
Ve školním roce 2011/2012 pracovaly 3 třídy – Žluťásci, Modrásci a Bělásci
Počet dětí celkem: 20, z toho 3 dívky, 2 dětí s polodenním vzděláváním.
Výuku zajišťovali 4 pedagogičtí pracovníci – 3 učitelé a 1 asistent pedagoga.
Přípravný stupeň
Organizace v přípravném stupni základní škole speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami a autismem.
Do přípravného stupně ve školním roce 2012/2013 docházelo osm žáků, z nich čtyři nastoupili do základní školy speciální a dva žáci
si zažádali o odklad školní docházky a pokračují ve vzdělávání v přípravném stupni.
Přípravný stupeň je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, odloučeného pracoviště České
Budějovice, Dlouhá 35.
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Výchovně vzdělávací činnost probíhá metodou strukturovaného učení v blocích, činnosti na rozvoj rozumových dovedností a rozvoj
smyslů jsou prostřídány s činnostmi pracovními, výtvarnými, tělesnými a hudebními. Velký důraz je kladen na činnosti
komunikativní. Hodinová dotace je 20 hodin týdně.
Zařízení třídy je zcela podřízeno specifickým potřebám dětí – vyčlenění potřebných zón pro společnou i individuální práci, pro
relaxaci i odpočinek. Děti pracují podle lišt, které jim usnadňují orientaci v čase. Samozřejmostí jsou speciální didaktické pomůcky a
počítače s dotykovými monitory. Děti také mohou využívat interaktivní tabuli. Pro děti je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, je
respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku jednotlivých dětí.
Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje třídní učitelka (se specializací speciální pedagogika) a asistent pedagoga.
Základní vzdělávání
Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli
motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.
Ukončením vzdělávacího programu základní školy praktické získávají žáci základní vzdělávání, ukončením vzdělávacího programu
základní škola speciální žáci získávají základy vzdělávání.
Základní škola
Naše škola od školního roku 2012/2013 vzdělává žáky se zdravotním znevýhodněním, pro které byl vypracován
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍLOHA K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU,
zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělání žáků se zdravotním znevýhodněním
„ŠKOLA JAKO RODINA“.
Úspěch vzdělávání a výchovy zdravotně znevýhodněného jedince je závislý na mnoha faktorech. K nejdůležitějším patří druh a typ
zdravotního a sociálního znevýhodnění, hloubka znevýhodnění, doba vzniku, klinické symptomy, kombinace s dalšími faktory
(rodinné zázemí), ale i ochota a schopnost zdravotně a sociálně znevýhodněného žáka a pedagoga vzájemně spolupracovat.
Cílem vzdělání na naší škole je snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého žáka v
závislosti na jeho možnostech a potřebách.
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků, na předávání vědomostí, dovedností a návyků, které žáci uplatní v praktickém životě.
Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí a jejich zdravotní
znevýhodnění.
Žáci jsou přijímáni na základě doporučení pedagogicko –psychologické poradny a na základě žádosti zákonných zástupců.
V roce 2012/2013 jsme vzdělávali 8 žáků se zdravotním znevýhodněním.
Základní škola praktická
• Poskytuje základní vzdělání lehce mentálně postiženým žákům.
Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkou mentální retardací vytvořený školou „Škola jako rodina“.
Vzdělávání žáků bylo uskutečňováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č.73/2005
Sb., v platném znění a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonných zástupců.
• Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli
motivováni k celoživotnímu učení, učili se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.
• Základní škola praktická má devět ročníků, připravuje žáky pro další studium na odborných učilištích a pro praxi.
Ukončením vzdělávacího programu základní školy praktické získávají žáci základní vzdělávání.
Počet tříd a žáků:
Ve školním roce 2012/2013 byli zapsáni a do čtyř tříd docházeli 32 žáci, 6 žáků ukončilo docházku. Výuku zajišťovali 4 pedagogové
a 1 asistent pedagoga.
Škola je umístněna v jednopatrové budově v Trhových Svinech. Vchod a přízemí budovy jsou řešeny bezbariérově.
Velikosti tříd odpovídají nižšímu počtu žáků a pobyt v nich je tak přirozeně uzpůsoben individuálnímu vyučování. Škola disponuje
speciálními učebnami na pracovní vyučování: dřevo dílna, kovo dílna, šicí dílna, cvičná kuchyňka. Součástí objektu je školní zahrada
a hřiště pro míčové hry a stůl na stolní tenis. Na školní zahradě jsou umístěny pozemky a skleník pro pěstitelské práce. Pro tělesnou
výchovu je k dispozici školní hřiště, městská sportovní hala a fotbalové hřiště. Školní družina má rovněž k dispozici prostorné zázemí.
Počítačová technika je rozmístěna ve všech kmenových třídách. V jedné učebně je k dispozici interaktivní tabule a data projektor. Žáci
mají možnost navštěvovat zájmové kroužky. Školní družina je zpoplatněna ( 100Kč/osoba/měsíc), ranní provoz začíná v 6.30 hod.,
odpolední provoz končí v 15.30 hod.
Školní družina umožňuje dětem aktivní vyžití při nejrůznějších zájmových činnostech. Škola nemá vlastní jídelnu, stravování je
zajištěno v jídelně základní školy.
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Základní škola speciální
Základní škola speciální spolu s Mateřskou školou speciální a Praktickou školou jednoletou sídlí v Dlouhé ulici č. 35 v Českých
Budějovicích. Je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny.
ZŠS poskytuje úplné základy vzdělání žákům:
1. V přípravném stupni ZŠS
2. Se středně těžkým mentálním postižením
3. S těžkým až hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
4. Specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s autismem.
ZŠ speciální plynule navazuje na vzdělávací program Mateřské školy speciální, která je rovněž součástí naší školy a zároveň
připravuje žáky pro studium v Praktické škole jednoleté.
Škola se nachází v klidné části sídliště Vltava. Dostupnost MHD. Ze vzdálenějších míst jsou žáci sváženi prostřednictvím České
maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů.
Třídy jsou umístěny ve dvou pavilonech bývalé MŠ. Součástí objektu je i školní zahrada. Škola má bezbariérový přístup u každého
pavilonu.
Základní škola speciální má kapacitu 60 žáků. Jsou do ní přijímáni žáci s mentálním, tělesným nebo smyslovým postižením, děti
s kombinovanými vadami, děti s vývojovými poruchami autistického spektra (PAS), na základě doporučení SPC.
Základy vzdělání jsou plněny v rámci povinné školní docházky v 10 postupných ročnících.
Cílem vzdělávání a veškerých aktivit na této škole je směřování ke společnému cíli: aby každá osoba i s těžkou mentální retardací
mohla prožít pokud možno plnohodnotný život nikoliv vedle, nýbrž společně s ostatními členy společnosti.
Škola má vypracovaný ŠVP- Škola jako rodina – příloha ke vzdělávacímu programu pro lehké mentální postižení vychovává a
vzdělává žáky se středním, těžším, hlubokým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a autismem.
Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a rozvíjení přiměřených
poznatků, pracovních dovedností.
Na pracovišti v Českých Budějovicích jsou zřízeny třídy, které vzdělávají žáci s těžkými formami zdravotního postižení - rehabilitační
program jim umožňuje, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojovali některé
elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti a najít vhodnou formu
komunikace s ostatními, Umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálního pedagogického vedení
osvojovali některé dovednosti a návyky. Realizuje jejich ústavou garantované právo na vzdělání a na jejich rozvoj tělesného a
duševního potenciálu.
Žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, které naše škola vypracovává a je vytvořen podle systému
diferenciace schopností a typu poruch jednotlivých žáků.
Spolupráce s SPC České Budějovice se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo
na škole, poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům, všechna vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců.
Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s žáky. Výhodná je
metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání
speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce.
Ve školním roce 2012/2013 byli zapsáni a docházeli do 6 tříd celkem 44 žáci. Docházku ukončili tři žáci, kteří dále pokračují ve
studiu na praktické škole. Výuku zajišťovalo celkem 14 pedagogických pracovníků z toho 7 učitelů, 6 asistentů pedagoga a
1 vychovatelka.
Střední vzdělávání
Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá
Od školního roku 2012/2013 naše škola ve středním vzdělávání nově zařadila vzdělávací obor – praktickou školu dvouletou. Pro oba
obory vzdělávání vypracovala ŠVP pro střední vzdělání (praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá) „Školu pro život“,
jejímž cílem je umožnit mentálně postiženým žákům osvojit si základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností
v jednoduchých činnostech a připravit se na vykonávání určité konkrétní profesní činnosti s ohledem na perspektivní možnost jejich
uplatnění v oboru v němž absolvovali profesní přípravu.
Praktická škola jednoletá školní rok 2012/2013 - praxe
V tomto školním roce probíhala praktická cvičení na těchto pracovištích:
• Koleje a menzy K4 Jihočeské univerzity – úklid na koleji
• Domov seniorů Máj
• Elektro Helmich
• Domov Sv. Anežky Týn nad Vltavou
• Junák -svaz skautů a skautek ČR, Krajinská ulice, dílny
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•

Elektro Voráček

Na každém pracovišti pracovali naši studenti společně s osobními asistenty, kteří byli součástí Tranzitního programu Městské charity
České Budějovice. Pro školní rok 2012/2013 pracovalo na pozicích asistenta 8 osobních asistentů z Městské charity.
Třída spolupracovala s organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR, Krajinská ulice, kde navštěvovali dílny.
Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno a docházelo do 1 třídy celkem 10 žáků. Podle vzdělávacího programu pro praktickou školu
jednoletou se vzdělávalo 8 žáků, 2 žáci podle ŠVP pro praktickou školu dvouletou.
Školu ukončili 3 žáci, nově byli přijatí 4 žáci. Čtyři žáci si zažádali o prodloužení studia, podle paragrafu 16, odst. 6 Školského
zákona.
Žádostem bylo vyhověno.
Školní družina
Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, organizuje činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i
o volných dnech školních prázdnin. Organizují zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
Školní družina Trhové Sviny, Nové Město 228
Celkový počet žáků: 9
Provoz od 6.30 hodin do 16.00 hodin
Školní družina České Budějovice, Dlouhá 35
Provoz školní družiny – od 6.00 do 16.00 hodin.
Do 6. oddělení školní družiny docházeli celkem 34 děti.
Zájmové útvary:
Touto mimoškolní činností účelně vyplňujeme volný čas našich žáků, zabezpečujeme aktivní odpočinek, rozvíjíme jejich zájmy a
schopnosti. Zájmové útvary vhodně působí jako terapie, rehabilitace a prevence patologického asociálního chování.
ZŠ praktická a ZŠ speciální Trhové Sviny
1) Práce s počítačem
2) Hra na klavír
3) Zábavné čtení
ZŠ speciální České Budějovice, Dlouhá 35
1) Logopedický
2) Sportovně pohybové hry
3) Výtvarný a keramický
4) Soustřeď se a přemýšlej – Feuersteinova strukturálně kognitivní metoda učení
5) Plavání
Učební materiály: Při výchově a vzdělávání používáme učebnice a učební texty, které jsou uvedeny v seznamech učebnic
schválených MŠMT ČR.
Vyučovací jazyk:
Český
Metodické orgány při škole:
Metodické sdružení MŠ speciální České Budějovice
Metodické sdružení uč.1. - 9. p. r. – ZŠ praktická T. Sviny
Metodické sdružení – ZŠ speciální Č.Budějovice

C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Počty pracovníků školy:
Počet pedagogů:
Počet vychovatelů a asistentů pedagoga

21
12
5
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Počet provozních pracovníků:

7

Celkový počet zaměstnanců:
z toho na MD:

40
5

D. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:
1. Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce:
19. ledna 2011
Zápis do 1.třídy do ZŠ Trhové Sviny
Zápis do 1.třídy do ZŠ České Budějovice
Odklad školní docházky
Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté České Budějovice

1 žák
8 žáků
2 žáci
3 žáci

Ve školním roce 2012/2013 ukončilo školní docházku na našem zařízení celkem 20 žáků.
ZŠ praktická a Trhové Sviny
ZŠ speciální České Budějovic
PrŠ jednoletá České Budějovice
MŠ speciální České Budějovice

6
3
3
8

žáků
žáků
žáků
žáků

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
ZŠ praktická Trhové Sviny, Nové Město 228
Celkový počet žáků: 43
Ročník opakuje: 1, kárná opatření: 2, pochvaly: 2 , s vyznamenáním prospělo: 19 žáků
ZŠ speciální České Budějovice, Dlouhá 35
Celkový počet: 45, kárná opatření: 0, pochvaly: 18
Praktická škola jednoletá České Budějovice, Dlouhá 35
Pokračování v praktické škole jednoleté: 4 žáci
Ukončilo závěrečnou zkouškou:
3 žáci

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:
Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství
Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku
volby povolání, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou a se speciálně pedagogickým centrem. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních
hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a
zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány.
Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Jeho činnost je systematická a
koncepční, řídí se koncepcí metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení
problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny, které jsou zařazeny do rozvrhu všech tříd. Žáci cíleně získávají
praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného
respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe.
Každoročně škola vytvoří jednoduchý inovovaný preventivní program školy. Jasně stanoví cíl. Vede žáky, aby o přestávkách se
věnovali aktivnímu odpočinku, vede přehlednou evidenci všech závažných jevů ve škole, doplňuje učitelskou knihovnu o nové
vhodné publikace k tomuto tématu. Žáky neustále informuje o nebezpečí, které jim hrozí.
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Na škole pracuje metodik – preventista sociálně patologických jevů, který koordinuje školní preventivní tým (pedagogické
pracovníky).
Práce preventivního týmu za školní rok 2012/2013 byla v souladu s minimálním preventivním programem, který byl na škole
vypracován.

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet
hodin
6

Setkání ŠMP

Realizátor – organizace, odborník
PPP ČB

Vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

Konzultace a
diagnostika třídy

PPP České Budějovice

Mgr. Pavel Vácha

drogy

Policie ČR

V rámci možností jsme se pokusili
vyzkoušet nové postupy a práce ve
třídě se velice zlepšila.
Rozhovor a upozornění na možná
nebezpečí

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Datum konání
(měsíc)

1. Den otevřených dveří
2. MDD
3. Mikulášská nadílka

Vedoucí programu
řed. školy
škola
škola

červen
prosinec

PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Název aktivity
BESIP
Nebezpečí drog

Zaměření (např. prevence
Třídy
drogových závislostí, šikany…)

Realizátor

Bezpečnost při cestě do školy
Drogy

škola
škola

1. – 5. roč
6. – 9. roč.

Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
počet oddělení
7

Školní kluby
počet zapojených
dětí
47

počet klubů
0

Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Víkendové akce
počet akcí
počet dětí
0
0

Školní kroužky
počet zapojených
dětí
0

Prázdninové akce
počet akcí
1

7

počet kroužků

počet dětí *

8

78

počet dětí
20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce:

žáků

případů

žáků

případů

0

případů

2

žáků

55

krádeže

případů

0

agresivní
formy
chování vč.
šikany

žáků

2

kouření

ostatní
drogy

případů

3

alkohol

žáků

2

žáků

počet

neomluvené
hodiny

hodin

snížená
známka
z chování

0

24

0

4

0

2

0

0

0

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP
Celkem 15 pedagogů absolvovalo školení podle svého zaměření a aprobace.
Zlepšení práce s individualitou dítěte
Splývavé čtení
Výměnný obrázkový komunikační systém
Speciální vzdělávání s využitím arterapie
Zvládání agrese a autoagrese u osob a PAS
Muzikoterapie
Specializační kurz pro školní koordinátory EVVO

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Akce školní rok 2012/2013
Září
Den bez aut – náměstí Přemysla Otakara II.
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Překročme bariéry – Sportovní hala ČB
Výstava Živitelka
Výstava panenek v DK Metropol
Sportovně - turistické hry
Masážní studio
Psí útulek
Říjen
Návštěva keramické dílny – Krajinská Cvičení Bodyquest
Malé divadlo – Čert a kočka
8. 10. – 12. 10. Podzimní rehabilitační pobyt – Ledečko v Posázaví
Cukrárna Alice
16. 10. Abilympiáda
18. 10. Návštěva Výstaviště ČB – Hobby 2012
19. 10. Solná jeskyně
Listopad
Návštěva Výstaviště ČB – Gastrofest
Sportovně – turistické hry – ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
Návštěva Výstaviště ČB - Vzdělání a řemeslo
Malé divadlo – „Divoký tygr přeskakuje strž“
Solná jeskyně
Plavecký výcvik – lázně Aurora Třeboň
Plavecký výcvik – Gmünd- Sole Felsen Bad
8
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Prosinec
Adventní trhy – Náměstí Přemysla Otakara II.
3. 12. Malé divadlo „Maruška a duch Vánoc“
5. 12. Mikulášská besídka v KD Slávie
11. 12. Solná jeskyně
13. 12. Návštěva multikina CineStar „Rebelka“
19. 12. Vánoční besídky s rodiči ve třídě
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Plavecký výcvik – lázně Aurora Třeboň
Leden
11. 1. Koncert Jihočeské filharmonie (koncertní síň O. Jeremiáše)
15. 1. Malé divadlo – „Sto roků prázdnin“
Zimní rehabilitační pobyt – Orlické hory
Návštěva Domov sv. Anežky – Týn nad Vltavou
Plavecký výcvik – Lázně Aurora Třeboň
30. 1. Masážní stoly
Únor
19. 2. Malé divadlo „Popelka“
20. 2. Plavecký výcvik – Lázně Aurora Třeboň
26. 2. Solná jeskyně
Březen
6. 3. Království železnic – Praha, celodenní výlet
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Plavecký výcvik – Lázně Aurora Třeboň
Matějská pouť Praha – Holešovice
6. 3. Výstaviště – dinosauři (Dinopark – výstava pohyblivých a ozvučených modelů dinosaurů)
8. 3. Solná jeskyně
12. 3. Výstava kostýmů z pohádek (IGY)
12. 3. Malé divadlo – „Čarodějka Jeniffer“
Duben
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Jarní rehabilitační pobyt – Žďárské vrchy
5. 4. Cvičení Bodyquest
5. 4 Hřiště bez bot
10. 4. Plavecký výcvik - Lázně Aurora Třeboň
11. 4. Pěvecká soutěž Konvalinka (1. místo- Jana Laštovičková)
12. 4. Solná jeskyně
19. 4. Mobil salon (Výstaviště)
Květen
Chceme žít s vámi ( Praha – O2 aréna)
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Návštěva Výstaviště ČB – Hobby 2013
3. 5. Solná jeskyně
10. 5. Divadlo U kapličky
15. 5. Plavecký výcvik – Lázně Aurora Třeboň
20. 5. Návštěva Auticentra („Pohodáři“ – seznámení se zvířaty)
22. 5. Hřiště bez bot
22. 5. XX. Ročník sportovních her – Hluboká nad Vltavou – 2. místo
23. 5. Návštěva knihovny (sídliště Šumava)
Červen
Návštěva keramické dílny – Krajinská
Školní výlet Český Krumlov (dávné stopy…, synagoga)
7. 6. Školní výlet ZOO Hluboká nad Vltavou, divadlo“ Datlování“
10. 6. Multikino CineStar
19. 6. Solná jeskyně
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26. 6. Planetárium České Budějovice
26. 6 Hřiště bez bot
Školní aktivity na MŠ speciální České Budějovice:
 Planetárium
 Maškarní bál
 sportovní hry Sokolský ostrov
 víkendový rehabilitační pobyt na Kvildě
 výstava prací „Vzdělání a řemeslo“
 výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
 podzimní sportovně-turistické hry
 Mikulášská nadílka, besídka a diskotéka v Lucerně
 Vánoční besídka v MŠ pro rodiče
 výroba a prodej výrobků na Adventním trhu na Výstavišti České Budějovice
 Matějská pouť- školní výlet
 „Chceme žít s vámi“ Praha, O2 Aréna
 Den dětí - soutěže a hry na školní zahradě
Po celý školní rok pravidelná návštěva solné jeskyně, návštěva filmových přestavení, účast na výchovných koncertech Jihočeské
filharmonie, účast na divadelních představeních Jihočeského divadla.
Školní aktivity na ZŠ praktické Trhové Sviny:
Exkurze:
 OU Černovice, OU Trhové Sviny, OU Lišov
Sportovní aktivity:
 atletický víceboj, lyžování Lipno
Soutěže:
 Pěvecká soutěž: Konvalinka v ČB, organizátoři ZŠ Štítného, úspěchy: získání medailových umístění
EVVO:
 Ve školním roce 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu „Recyklohraní“.
 Dne 12.9. se dvě žákyně účastnily vyhodnocení projektu SOŠ Lesnické v Písku (hnízdění čápů v Trhových Svinech), na
kterém aktivně pracovaly od jara 1012 do září 2012.
 Žáci uskutečnili projekt- Houbobraní.
 Šípkobraní – žáci sbírali a sušili šípky, vařili šípkový čaj. Akce byla podpořena besedou o významu šípku pro zdraví
člověka.
 Při akci Kaštanobraní žáci sbírali kaštany pro lesní zvěř, vyráběli kaštanová zvířátka, soutěžili ve znalostech o přírodninách.
 Během adventu byla zařazena akce Ořechobraní, kdy žákyně vyšších ročníků pekly vánoční cukroví z ořechů, vyráběly
vánoční ozdoby z ořechů.
 Školení koordinátorů EVVO – Mrkvičková konference, přenáška na téma Reklama a zdraví životní styl.
 Projekt - „Sbírej papír, zachráníš strom“ – žáci nasbírali 1520 kg papíru.
 Otázky EVVO se prolínaly i celým ozdravně turistickým pobytem , který se uskutečnil v červnu 2013 – na Blaníku
Výchova ke zdraví:
žákyně 8. a 9. ročníků se zúčastnily besedy s praktickou lékařkou na téma „Sexuální výchova“
pro žáky 8. a 9. ročníků bylo ve dvou přednáškách probráno téma „ Prevence drog“. Besedu vedla zkušená koordinátora
z Občanského sdružení OKNA
Škola organizovala:
 Kurz plavání pro všechny žáky školy
 Týdenní rehabilitační kurz – Blaník
Ostatní aktivity:
 Výchovné koncerty – Jihočeská filharmonie
 Divadelní představení – Jihočeské divadlo
 Filmové představení - Kulturní dům Trhové Sviny
 Mikulášská nadílka – diskotéka pro děti, Vánoční besídka ,
 Chceme žít s Vámi - Praha O2 Aréna
 Planetárium
 Výlety za historií - Praha
 Výstavka prací na Vzdělání a řemeslu České Budějovice
 Termální lázně Gmüd
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Canisterapie, Hipoterapie, vodní masáže, bazální stimulace, aromaterapie pro žáky. Návštěvy solné jeskyně

Během školního roku 2012/2013 vykonávali odbornou praxi na našem pracovišti studenti Střední zdravotní školy České Budějovice
a studentky ze Střední školy pedagogické Prachatice.

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI:
21. – 24. listopadu 2011
Předmět kontroly: Hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání poskytované základní školou speciální podle paragrafu 174 odst. 2
písm. b) zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad
s právními předpisy a RVP.
Inspekční činnost byla zaměřena na žáky vzdělávající se oborech 79-01-B001 Pomocná škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální
24. 10. – 25.10 2011 Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2010 leden až září 2011, kontrola KÚ Jihočeského kraje
26. 1. 2013
Kontrola OSSZ
11.9. 2012
ČŠI - řešení stížnosti, výsledek: stížnost nedůvodná
26.09.2012
Finanční úřad - daňová kontrola
Výsledek kontrol: bez závad a porušení zákonů

J. Základní údaje o hospodaření školy:
A/

B/

Celkové příjmy:
Provozní dotace
Jiné ost. výnosy

15 029 367,00
205 096,50

Celkem

15 234 463,50

Výdaje:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Služby
Opravy
Ostatní sociální náklady
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Sociální náklady
Ostatní náklady
Náklady z drob. dl. majetku
Odpisy
Celkem

Hospodářský výsledek

351 527,54
813 808,60
4 026,00
559 304,49
17 385,00
14 720,00
9 587 201,00
3 269 864,00
98 863,30
4 666,00
293 425,07
193 000,00
15 207 791,00

26 672,50

Kladný VH jsme vytvořili z bankovních úroků na našem účtu u ČSOB Č. Budějovice
v částce Kč 7 172,50 a z vyfakturovaných nákladů spojených s konáním prezidentských voleb v částce Kč 19 500,00.
Naše škola neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.
Sponzorské dary:
1. PRO. MED. CZ Praha a.s., finanční dar ve výši Kč 192 788,00
(finanční částka byla použita na nákup nábytku, školních pomůcek a počítačové techniky)
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2. p. ZAŇKA dar v částce Kč 250,00 (nákup pomůcek pro MŠ Č. B.)
3. JIŘÍ HONNER – KOVOOBRÁBĚNÍ, Branišov 60,373 84 Dubné, finanční dar
ve výši Kč 5 000,-- (na rozvoj vzdělávání)
4. BAUHAUS k. s., Strážní 7, 639 00 Brno, věcný dar ve výši Kč 6 875,00
(vysavač)
Zpracovala dne: 22. 08. 2013
Účetní: Marcela Lisá

Mgr. Ivanka Šťastná
ředitelka školy

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Škola se zapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:
V rámci celoživotního vzdělávání 2 pedagogové studují speciální pedagogiku na UJAK Praha.

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů:
● SPMP - sdružení pro pomoc mentálně postiženým - finančně garantuje rehabilitační pobyty žáků v přírodě,
lyžařský výcvik a další volnočasové zábavné aktivity.

N. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, org. zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání:
• SPC pro mentálně postižené - rozhodující vyšetření pro zařazení do speciální školy, revize vyšetření prospěchově neúspěšných
žáků, pomoc při výchovných problémech, profesní orientace.
• PPP – vyšetření pro zařazení žáků do školy, pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
• SPC pro nevidomé a slabozraké - metodická a materiální pomoc při vzdělávání nevidomých žáků - 1 žák na ZŠ speciální Č.
Budějovice a 2 žáci na ZŠ praktické T. Sviny.
• SPC pro neslyšící - možnost učebního oboru sklenář.
• SPC pro nemluvící Týn n/Vlt. - poruchy a vady řeči, metodická logopedická pomoc.
• Spolupráce s pediatry, pedopsychiatry, klinickými psychology - metodická a poradenská pomoc - MUDr. Chromčáková, PhDr.
Kadubcová, PhDr. Nesnídalová, PhDr. Štrosová - nemocnice, MUDr. Biedermannová.
• Významná je spolupráce s DDÚ Homole, SVP Dukelská ul. Č. Budějovice, DVÚ Šindlovy Dvory, Dětskou psychiatrickou
léčebnou Opařany - řešení výchovných problémů.
• Spolupráce s obecními a městskými úřady regionu, OŠMT KÚ JčK.Č. Budějovice - personální a materiální zabezpečení, provoz
školních zařízení.
• ÚSP EMPATIE Č. Budějovice.
• NIDV České Budějovice – DVPP.
• SSS České Budějovice – DVPP.
• Spolupráce s KTV PF JU České Budějovice při organizování sportovních aktivit žáků.
• SZŠ České Budějovice –studenti vykonávání odbornou ošetřovatelskou praxi v MŠ.

Mgr. I. Šťastná
ředitelka školy
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