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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

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:

Školská rada:

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 s podpůrnými opatřeními, Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
Základní škola praktická, Nové Město 228. 374 01 Trhové Sviny
Praktická škola jednoletá, Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice
Praktická škola dvouletá, Dlouhá 35, 37011 České Budějovice
Od 15. 6.2017, zřízena usnesením Jihočeského kraje č. j. KUJCK 69 267/2017/OŠMT

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 2016/2017 pracovaly 2 třídy – Žluťásci, Modrásci
Počet dětí celkem: 20 z toho dívek 7.
Výuku zajišťovalo 5 pedagogických pracovníků – 3 učitelé a 2 asistenti 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 2016/2017 docházeli 4 žáci, z nich 2 nastoupili do základní školy speciální a 2 žáci si zažádali
o odklad školní docházky a pokračuje ve vzdělávání v přípravném stupni.
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Přípravný stupeň je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, odloučeného pracoviště České
Budějovice, Dlouhá 35.
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 vzdělává žáky s podpůrnými opatřeními, pro které byl vypracován:
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - „ŠKOLA JAKO RODINA“.
Úspěch vzdělávání a výchovy jedince s podpůrnými opatřeními 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 2016/2017 jsme vzdělávali 38 žáků s podpůrnými opatřeními, 3 ukončili vzdělávání na naší škole a byli přijati do
prvních ročníků SOU a SŠ.
Základní škola praktická (dobíhající forma vzdělávání)
 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 2016/2017 byli zapsáni a do tří tříd docházelo 12 žáků, 2 žáci ukončili docházku do naší školy. Výuku zajišťovali 2
pedagogové a jeden asistent pedagoga.
Škola je umístěna 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 přizpůsoben 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 6.15 hod.,
odpolední provoz končí v 15.30 hod.
Školní družina umožňuje dětem aktivní vyžití při nejrůznějších zájmových činnostech. Škola nemá vlastní jídelnu, jídlo se dováží a
vydává ve školní jídelně.
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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 2016/2017 byli zapsáni a docházeli do 9ti tříd celkem 53 žáků. Výuku zajišťovalo celkem 17 pedagogických
pracovníků z toho 9 učitelů, 8 asistentů pedagoga.
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 a dvouletá školní rok 2016/2017 - praxe
V tomto školním roce probíhala praktická cvičení na těchto pracovištích:
 Chráněné dílna - Obrázek, Lišov
 Dům Sv. Anežky Týn /Vltavou
 Chráněné dílna Nazaret Borovany
Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno a docházelo do 1 třídy celkem 10 žáků. Podle vzdělávacího programu pro praktickou školu
jednoletou se vzdělávali 2žáci, 8 žáků podle ŠVP pro praktickou školu dvouletou.
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Školu ukončili 4 žáci, nově byli přijati 4 žáci. Tři žáci si zažádali o prodloužení studia, podle paragrafu 16, odst. 6 Školského zákona.
Žádosti 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: 22
Provoz od 6.00 hodin do 15.30 hodin
Školní družina České Budějovice, Dlouhá 35
Provoz školní družiny – od 6.00 do 16.30 hodin.
Do 8. oddělení školní družiny docházelo celkem 50 žáků
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) 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) Hudební
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
Počet provozních pracovníků:
Celkový počet zaměstnanců:
z toho na MD:

22
14
8
44
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:
07. dubna 2017
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
11 žáků
6 žáků
1 žák
5
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Praktické školy dvouleté České Budějovice

3 žáci

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo školní docházku na našem zařízení celkem 19 žáků.
ZŠ praktická Trhové Sviny
ZŠ speciální Trhové Sviny
ZŠ speciální České Budějovice
PrŠ jednoletou České Budějovice
PrŠ dvouletá České Budějovice
MŠ speciální České Budějovice

2 žáci
0 žáků
2 žák
1 žák
4 žáci
10 žáků

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ speciální Trhové Sviny, Nové Město 228
Celkový počet žáků: 45
Ročník opakuje: 2 žáci, 2 kárné opatření, 2 pochvaly, s vyznamenáním prospělo: 10 žáků
ZŠ speciální České Budějovice, Dlouhá 35
Ročník opakuje 10 žáků + 2 žáci ze zdravotních důvodů, kárná opatření: 0, pochvaly: 14
Praktická škola jednoletá České Budějovice, Dlouhá 35
Pokračování v praktické škole jednoleté: 0 žáků
Ukončilo závěrečnou zkouškou:
1 žák
Praktická škola dvouletá České Budějovice, Dlouhá 35
Pokračování v praktické škole jednoleté: 3 žáci
Ukončilo závěrečnou zkouškou:
4 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.
Na škole pracuje metodik – preventista sociálně patologických jevů, který koordinuje školní preventivní tým (pedagogické
pracovníky).
Práce preventivního týmu za školní rok 2016/2017 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

Realizátor – organizace, odborník
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Setkání ŠMP
Krajská konference prevence

PPP ČB
KÚ ČB

12
12

Vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ
Název akce
Do školy bezpečně

Realizátor
škola

První pomoc

Metodik nemocnice Č.B.

Hodnocení – proč?
Žáci dojíždí do školy ze vzdálenějších
míst a škola se nachází v blízkosti
frekventované silnice na Nové Hrady.

Lektor
p.uč. Mgr. Kubešová

Přednáška, rozhovor, nácvik

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

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

Realizátor

BESIP
Prevence drog

Bezpečnost při cestě do školy
Drogy

1. – 5. roč
6. – 9. roč.

Bezpečný internet
Jíme zdravě

Internet, kiberšikana
Problémy s příjmem potravy

6. – 9. roč
4. – 9. roč

škola
Škola, Občanské sdružení
OKNA
škola
škola, tř. učitelé

Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
počet oddělení
9

Školní kluby
počet zapojených
dětí
72

Školní kroužky
počet zapojených
dětí
0

počet klubů
0

Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Víkendové akce
počet akcí
počet dětí
2
34

počet kroužků

počet dětí *

7

85

Prázdninové akce
počet akcí
2

počet dětí
18

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

2

3

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

krádeže

případů

kouření

agresivní
formy
chování vč.
šikany

žáků

alkohol

ostatní
drogy

žáků

počet

neomluvené
hodiny

hodin

snížená
známka
z chování

1

0

0

0

0

0

12

2

0

0

4

4

1

1
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP
Celkem 11 pedagogů absolvovalo školení podle svého zaměření a aprobace.
Studium speciální pedagogiky
Studium učitelství pro MŠ
Specializace v pedagogice: speciální pedagogika pro speciální pedagogy
Jarní hry s hudbou a pohybem
Lidské tělo v pohybu s hudbou
Podzimní zpívání
Pedagogická diagnostika dítěte na ZŠ
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV
Komplexní řešení výskytu rizikového chování na školách
Školská legislativa

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Akce školní rok 2016/2017
Základní škola a Praktická škola, Dlouhá 35 České Budějovice
ZÁŘÍ
Návštěva filmového představení „Tajný život mazlíčků“
Pohádka (divadelní představení) – Hluboká nad Vltavou
Návštěva Malého divadla „Radovanovy radovánky“
Návštěva dětského sportovního hřiště „Panda“
Opékání špekáčků na školní zahradě
ŘÍJEN
Návštěva Malého divadla – „Karel, táta vlasti“
Škola v přírodě - Bolešín
Turistický výlet Vrbenské rybníky
Školní focení
Výstava vzdělání a řemeslo
Sportovně turistické hry
LISTOPAD
Plavání – Třeboň
Lišov – tvůrčí dílny
Adventní trhy
Plzeň – Techmania Science Center (poznávání, objevování, experimentování)
Návštěva dětského sportovního hřiště „Hřiště bez bot“
PROSINEC
Mikulášská besídka
Plavání – Gmünd – termální lázně v Rakousku
Cinestar – filmové představení
Vánoční besídka pro rodiče
LEDEN
Návštěva Planetária v Českých Budějovicích
Návštěva dětského sportovního hřiště „Panda“
Škola v přírodě – Bedřichov v Jizerských horách
ÚNOR
Třeboň – plavání
Návštěva dětského sportovního hřiště „Panda“
Návštěva Muzea v Českých Budějovicích
Škola v přírodě - Desná v Jizerských horách
Návštěva výstavy Dino park (areál Výstaviště v Českých Budějovicích)
Návštěva Malého divadla – „Dalskabáty aneb hříšná ves“
BŘEZEN
Malé divadlo –„ Karel, táta vlasti“
Návštěva dětského oddělení Jihočeské vědecké knihovny
Matějská pouť - Praha
Venčení psa z Městského psího útulku v Českých Budějovicích
Prachatice – Muzeum loutek a cirkusu
Návštěva jarních trhů v Českých Budějovicích

8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

DUBEN
Písek - historická část města, sladovna
Vynášení Morany – loučení se zimou
Český Krumlov – fotoateliér Seidl, návštěva klášteru
Návštěva výstavy Gastrofest
Návštěva Malého divadla – „Všechno, co jste o divadle nechtěli vědět“
KVĚTEN
Návštěva výstavy Hobby
Návštěva Malého divadla – „Kazisvět“
Návštěva Malého divadla – „Všechno, co jste o divadle nechtěli vědět“
Škola v přírodě – Strážovice
Opékání špekáčků na školní zahradě
Sportovní hry Hluboká nad Vltavou
Abilympiáda České Budějovice
Plavecký výcvik (České Budějovice)
Sportovně turistické hry
ČERVEN
Knihovna – exkurze
Návštěva Planetária v Českých Budějovicích
Cinestar „Kráska a zvíře“ (filmové představení)
Školní výlet ZOO Hluboká nad Vltavou
Účast na Emil open – 6. ročník Evropských her handicapované mládeže
Školní focení
Po celý školní rok pravidelně:
1. Solná jeskyně
2. Masážní stoly
3. Tělocvična Pouzar – realizace TV
4. Canisterapie
Seznam rehabilitačních pobytů 2016/2017
3.-7.10.2016 Bolešín - Penzion U Šikulů (Vysočina) / 24 osob -17 žáků, 7 pedag.dozor
23.-.27.1.2017 Desná - Penzion Nuselská (Jizerské hory) / 33 osob - 26 žáků, 7 pedag.dozor
29.5.-2.6.2017 Strážovice - Zámek Strážovice (Jižní Čechy)/ 30 osob - 22žáků, 8 pedag.dozor
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Školní aktivity na MŠ speciální České Budějovice:
Přehled AKCÍ MŠ za školní rok 2016/2017
Počet tříd: 2 - žluťásci: 11 dětí- 6 chlapců, 5 dívek
- bělásci: 9 dětí - 2 dívky, 7 chlapců
Počet dětí celkem: 20 dětí- 13 chlapců, 7 dívek
Personální zajištění: ved. uč. Mgr Petra Martínková, p. uč. Mgr. Vlková Alena, p. uč. Táborská Markéta, as. ped. Ing. Miroslav Lisý, as. ped.
Palasová Andrea
Vedoucí metodického sdružení MŠ – Mgr. Martínková Petra
Spolupráce s institucemi:
SPC pro mentálně postižené České Budějovice
SZŠ – studenti vykonávají odbornou ošetřovatelskou praxi
Sponzorské aktivity:
J. Skřečková – finanční dar 1000Kč na nákup pomůcek
Akce pořádané a organizované MŠ speciální:
září:
kino Tajný život mazlíčků
Malé divadlo – Radovanovy radovánky
říjen:
Hvězdárna a planetárium – Vesmír pro mrňata aneb Astronomie v pohádkách
solná jeskyně
listopad:
oslava Halloween- zábavné dopoledne pro děti a odpolední tvoření s rodiči
prosinec:
solná jeskyně
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Mikulášská nadílka v MŠ
Jihočeské muzeum- výstava betlémů
kino – Anděl Páně
Vánoční posezení s rodiči, besídka
leden:
únor:
výstava Návrat dinosaurů
březen:
Jihočeské muzeum – výstava Velikonoce svátky jara a Vzkříšení
duben:
7.4. zápis do 1. tříd
květen:
výlet MŠ – Údolí u Nových Hradů – Terčino údolí
červen:
Den dětí – oslava v herně Brumík
kino – Kráska a zvíře
Rozloučení se školním rokem předškoláky v herně Brumík
Školní aktivity na ZŠ praktické Trhové Sviny:
Exkurze:
 OU Trhové Sviny, OU Lišov
Sportovní aktivity:
 atletický víceboj, lyžování Lipno
Výchova ke zdraví:
Žáci 6. a 9. ročníků se zúčastnily besedy s lektorem „Sexuální výchova a prevence pohlavních chorob“
pro žáky 8. a 9. ročníků bylo ve dvou přednáškách probráno téma „ Prevence drog“. Besedu vedla zkušená koordinátora z Občanského
sdružení OKNA
Škola organizovala:
 Týdenní rehabilitační pobyt - Šumava
Ostatní aktivity:
 Výchovné koncerty – Jihočeská filharmonie
 Divadelní představení – Jihočeské divadlo
 Filmové představení - Kulturní dům Trhové Sviny
 Mikulášská nadílka – diskotéka pro děti, Vánoční besídka.
 Planetárium
 Výlety za historií - Praha, Jihlava
 Lázně Třeboň

EVVO 2016-2017

Cílem výchovného a vzdělávacího působení na naší škole je snaha vést
výchovu k udržitelnému rozvoji tak, aby se stala přirozenou součástí života školy, jak
na úrovni teoretické, ale především praktické. Snažíme se tak o pozitivní ovlivňování postoje žáků, pedagogů i rodičů k
životnímu prostředí, tím i k životu samému.
Hlavním cílem naší snahy je formovat v dětech přirozenou úctu a pokoru k přírodě a jejím zákonům.
Ve své práci se řídíme hesly:
− Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat
− Chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe
− Každý má zodpovědnost za prostředí, ve kterém žije
− Budoucnost planety Země je v rukou každého z nás
Ve školním roce 2016/2017 se naše škola opětovně zúčastnila 8. ročníku projektu Recyklohraní. Stěžejní akcí v této
soutěži byl sběr vybitých baterií do sběrného boxu.
Mezi další akce celorepublikové soutěže v Recyklohraní bylo vypracování a odeslání různých úkolů např. „Pátrejte
s baterkou, aneb lovíme baterie“, „Staň se tiskařem, aneb dostaň písmo na papír“, Zatočte s vodou či větrem a pod .
1. 3. 2017 se celá škola zúčastnila exkurze do záchranné stanice ohrožených zvířat v Třeboni, prohlédli stálou expozici
„Krajina a lidé“, která nám ukázala netradiční nahlédnutí do historie přírody a krajiny Třeboňska, kde jsme vyzkoušeli
zábavně-naučné aktivity pro malé i velké. v první místnosti jsme se setkali se slavnými rybníkáři, další místnost je
10
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věnována historii hospodaření rodu Schwarzenberků na třeboňském panství. Menší místnost je věnovaná příběhu
třeboňských lázní. V další místnosti jsme si za zvuků přírody lesa a rybníka prohlédli typické biotopy zdejší krajiny - les,
rašeliniště a mokřad, spolu s jejich obyvateli - běžnými i chráněnými druhy živočichů. Mohli jsme nahlédnout do vydří
nory, kde starostlivá máma pečuje o svá mláďata. Poslední místností expozice byl video sál, kde jsme shlédli promítnutí
dvou filmů. První z nich, Rok v krajině mokřadů, představoval přírodu Třeboňska v průběhu jednoho roku. Při druhém si
prohlédli den s rybáři a uviděli výlov rybníka. Poslední zastávkou byla pěší procházka k Schwarzenberské hrobce.

V měsíci květnu se uskutečnilo zajímavé setkání koordinátorů EVVO s p. Mgr. Malou. Seminář byl zaměřený na
dlouhodobý projekt s tématem vody s názvem „Studánky víly Rozárky“. Byly zde ukázány praktické ukázky aktivit a
pokusů z projektu.
Školní zahrada i školní skleník byly opět od jara obhospodařovány. Vypěstovala se zelenina a ovoce, které se následovně
zpracovalo ve školní kuchyňce. V podzimních měsících se uskutečnil sběr kaštanů i žaludů, které se v zimních měsících
odnášely k přikrmování zvěře v okolních lesích.
Úspěšně se žáci zapojili do sběru léčivých rostlin – nasbírali a usušili několik kg šípků a přes 200 kg kaštanů a žaludů,
které se v zimních měsících nosili ke krmelci pro lesní zvěř.
Začátkem února a koncem června jsme uspořádali sběr starého papíru. Jako pedagogové věříme, že výchova
k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom svoje osvojené návyky přenáší i do
domácností. Celkem jsme v měsíci únoru odvezli 1000 kg starého papíru, v červnu pak 900 kg.
Po celý rok všichni pedagogové se snažili vést žáky k ochraně přírody, vlastního zdraví i zdraví ostatních lidí. Vždy byli
nápomocni řešit i povídat si s dětmi o problémech týkajících se ekologických problémů a především v poslední době
velice aktuální imigrací uprchlíků ze zemí postižených válkami a nepokoji.
Přehled školních aktivit v roce 2016/2017 ZŠ, Nové Město 228, Trhové Sviny
Září:
12. 9. 2016 se uskutečnil výlet do naší jihočeské ZOO
Říjen:
5. 10. 2016 jsme měli možnost shlédnout tradiční výstavu rostoucích hub, kterou pořádalo mykologické centrum spolu s Jihočeským muzeem. Dále
jsme si prohlédli expozici jihočeských vltavínů, žákům se líbili i další expozice muzea.
19.10 2016 se uskutečnila exkurze do chráněné dílny na předúpravu vyřazeného elektrického zařízení v Týně nad Vltavou. Dále jsme navštívili
přírodovědné muzeum Semenec, kde byl pro žáky zajištěn výukový program, zaměřený na přírodovědné sbírky se zapojením všech smyslů. Program
byl uzpůsoben věkovým kategoriím žáků a vhodně doplněn soutěžemi a hrami. Zajímavá byla i návštěva informačního centra v jaderné elektrárně,
kde se dověděli zajímavé věci o možnostech výroby elektřiny.
Listopad:
4. 11. 2016 se pro žáky prvního stupně uspořádala netradiční haloweenská hodina plná her a vědomostních soutěží.
18. 11 .2016 žáci měli možnost shlédnout borovanský klášter a pátrat po zajímavostech z historie kláštera, poslechnout si zajímavou přednášku o
českých svatých a jejich skutcích.
22.11. 2016 se žáci zúčastnili programu firmy E.ON Česká republika. Pro mladší žáky byl zajištěn program Kouzelníci, kde se žáci dozvěděli co je
elektřina, statická elektřina a jak vzniká, pro starší pak program Ekotroni, kde si žáci prohloubili vědomosti o energii a jejím šetřením.
Během měsíce listopadu měli žáci druhého stupně možnost shlédnout zajímavou výstavu o místním rodákovi a prezidentu protektorátní republiky dr.
Emilu Háchovi.
Prosinec:
2. 12. 2016 především ti mladší si užili příchod Mikuláše, anděla a čertů.
22. 12. 2016 si měli možnost žáci naší školy prohlédnout zajímavou expozici betlémů v Jihočeském muzeu.
Leden:
2. 1. 2017 se žáci poučili a prakticky vyzkoušeli 1. pomoc při bezvědomí osoby, za asistence lektora
21. 1. 2017 si žáci ze školní družiny zatančili v masopustním reji, který jim uspořádaly paní vychovatelky
Únor:
1. 2. 2017 se žáci školy zúčastnili přednášky k první pomoci s medikem Martinem Jindrou z Nemocnice České Budějovice
Březen:
1. 3. 2017 se celá škola zúčastnila exkurze do záchranné stanice ohrožených zvířat v Třeboni
Duben:
11. 4. 2017se naši žáci zúčastnili výstavy k Velikonocům v Jihočeském muzeu České Budějovice
Květen:
19. 5. 2017 měli žáci možnost shlédnout dva krátké filmy s přírodní tematikou (Za korálovým útesem a Polaris) ve sférickém kině.
24. 5. 2017 se mnozí žáci školy zúčastnili Abilympiády v Českých Budějovicích, kde soutěžili v disciplínách „Aranžování květů, Studené mísy,
Tvoření z papíru, Tanec v páru a Skupinový tanec“ . Ve všech disciplínách byli velice úspěšní.
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25. 5. 2017 pedagogové připravili pro žáky k 300 letému výročí narození české královny Marie Terezie projektový den se spoustou naučných aktivit
i soutěží zručností, hádanek a kvizů. Žáci si vyzkoušeli hod na cíl, skládali z puzzlí obraz Marie Terezie, plnili štafetově naučný kviz, porovnávali
dobové barokní oblečení i nábytek z té doby, skládali životní cestu od narození panovnice až k jejímu skonu. V rámci projektového dne měli možnost
shlédnout i dokument o životě této první české královny.
Červen:
2. 6. 2017pedagogové připravili pro žáky dětský den, kde si především ti mladší vyzkoušeli různé sportovní zábavné disciplíny.
Ve dnech 7 .6.-11 .6. 2017 se někteří žáci naší školy zúčastnili celorepublikové sportovní soutěže Emil open 2017. Ve sportovních disciplínách,
které si zvolili a umístili si na předních místech a vzorně tak reprezentovali naši školu.
23. 6. 2017 pedagogové připravili pro žáky zajímavý školní výlet do zámku Kratochvíle a archeoparku v Netolicích.
27. 6. 2017 naše škola se vydala prohlédnout letiště v Plané u Č. Budějovic. Monitorovací věž i jízdní dráha a letadla byla pro děti velkým zážitkem.
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I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI:
28. 11. 2016

Kontrola ÚP České Budějovice

Výsledek kontrol: bez závad a porušení zákonů
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J. Základní údaje o hospodaření školy:
Výroční zpráva o hospodaření MŠ, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny
ROK 2016
A/

B/

Výnosy:
Výnosy z transferů
Výnosy z činnosti
Finanční výnosy

19 744 576,00
239 455,83
892,21

Výnosy celkem

19 984 924,04

Náklady:
Spotřeba materiálu
482 588,14
Spotřeba energie
840 465,12
Cestovné
1 662,00
Služby
747 874,21
Opravy a udržování
56 168,50
Jiné sociální pojištění
54 547,59
Mzdové náklady
13 010 711,00
Sociální pojištění
4 415 800,00
Zákonné sociální náklady
252 330,48
Jiné daně a poplatky
170,00
Odpisy
88 129,00
Náklady z drob. dlouhodobého majetku
29 538,00
Daň z příjmu
4 940,00
Náklady celkem

19 984 924,04

Hospodářský výsledek

0,00

Naše škola neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.
Sponzorské dary:
1. Základní škola Grünwaldova 13 České Budějovice částka Kč 2 000,00
(finanční částka byla použita na nákup školních pomůcek a potřeb pro děti)
2. Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. částka Kč 10 000,- (nákup potřeb pro děti)
3. Jiří Honner – KOVOOBRÁBĚNÍ, Branišov 60,373 84 Dubné, finanční dar
ve výši Kč 5 000,-- (na rozvoj vzdělávání)

Mgr. Ivanka Šťastná
ředitelka škol y

Účetní: Marcela Lisá
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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 1 pedagog dostudoval „Specializace v pedagogice: speciální pedagogika pro speciální pedagogy“ a
logopedii na UK Praha
3 pedagogové studují speciální pedagogiku

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 3 žáci na ZŠ T. Sviny.
 SPC pro neslyšící - možnost učebního oboru sklenář, metodická a materiální pomoc při vzdělávání neslyšících žáků - 1 žák na ZŠ
speciální Č. B., 1 žák ZŠ T. Sviny.
 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, Mudr. Novotná
 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.
 SZŠ České Budějovice – studenti vykonávání odbornou ošetřovatelskou praxi v MŠ.
 Zdravotně sociální fakulta – pomoc studentů při akcích organizovaných školou
 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice – praxe studentů

Mgr. I. Šťastná
ředitelka školy
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