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1 Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Telefon
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice,
Smetanova 1122, příspěvková organizace
Smetanova 1122/1, Kopřivnice, 742 21
64125912
CZ64125912
Komerční banka a.s., pobočka Kopřivnice
č.ú. 9529730207/0100
556 810 242
info@detske-centrum.cz
www.detske-centrum.cz
příspěvková organizace
1. 1. 1996
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
600026507
ředitelka:
Mgr. Dagmar Jančálková
statutární zástupce:
Mgr. Lenka Kahánková
ekonom:
Ing. Ivana Némethová
hospodářka:
Eva Drozdová
vedoucí ŠJ:
Jana Blažková
1. Hlavním
účelem
zřízení
organizace
je
uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků
podle vzdělávacích programů.
2. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
k němu.
3. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu
je poskytování:
- předškolního vzdělávání v mateřské škole
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- základního vzdělání a základů vzdělání
v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona
- zájmového vzdělávání ve školní družině
- zabezpečení stravování dětí, žáků a studentů a
zabezpečení
stravování
vlastním
zaměstnancům organizace v zařízení školního
stravování.

Školská rada
Doplňková činnost

6 členů, ustanovena 1. 9. 2005
1. Hostinská činnost.
2. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob
vykonávající činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
3. Pronájem majetku.

1.2 Součásti školy
součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita
70
50
30
200

Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je základní ideou výchovy a
vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do sedmnácti až dvaceti let na naší škole. Zřízení
základní školy speciální umožňuje vzdělávání žáků s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností a
postižení, která jim nedovoluje prospívat na běžné základní škole. Umožňuje jim, aby si ve vhodně
upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomostí,
dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského
života.Dítě dostává základy, nebo základní vzdělání. Tuto přípravu členíme z hlediska stáří dítěte
do tří základních věkových kategorií kopírující stejné věkové skupiny jako u systémů základního
školství. Výuka a výchova probíhá taktéž rozdělena na předškolní věk a školní věk, a to v mateřské a
následně v základní škole.
Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke
kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Musí akceptovat zejména složku výchovnou. To znamená vést
žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné
nároky. Předpokladem je vybavit žáky na tomto stupni triviem základních dovedností a vědomostí,
naučit je základům čtení, psaní a počítání.
Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská)
péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou
součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým
mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro
děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.
Mateřská škola speciální
Výchova dětí předškolního věku je řízena Školním vzdělávacím programem „Motýlek pro děti“ a
projektem Portage. Portage –je propracovaný systém cílů a metod, pokrývající všechny oblasti rozvoje
dítěte. Na základě lékařské diagnózy, která stanoví druh a stupeň postižení s možnou prognózou a
medikací, psychologické diagnózy, která zjišťuje úroveň struktury a kvality obecných a speciálních
schopností, popř. možné poruchy vývoje v oblasti emocionální a volní a speciálně pedagogické
diagnózy, která zjišťuje individuální zvláštnosti dětí, určuje prognózu a stanoví vhodné cíle a metody
práce pro optimalizaci vývoje dítěte a jeho uplatnění v životě, navrhuje výchovná opatření a
vypracovává komplexní program rozvoje dítěte. Ten zahrnuje oblast funkcí jemné a hrubé motoriky,
lateralitu, verbální a komunikativní dovednosti, soběstačnost, sebeobsluhu, socializaci, kognitivní
verbální a
neverbální dovednosti. Handicapovaným dětem pod vedením učitelek na odděleních speciální
mateřské školky (skupinová péče), speciálního pedagoga (individuální péče), učitele logopedie a
rehabilitační pracovnice je poskytována komplexní péče se zaměřením na rozvoj všech složek
osobnosti. Průběžně je sledován vývoj každého dítěte a dochází k přizpůsobování metod práce jeho

specifickým potřebám. Podpůrným výchovným programem sloužícím k účasti dítěte na výuce a
výchově s adekvátní motivací, je tzv. „Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti
handicapované.“ Rozvoj dítěte je zde pozitivně stimulován především velmi časným zapojováním
všech smyslů.
Do mateřské školy speciální jsou zařazovány děti s tělesným, mentálním a smyslovým
postižením. Máme oddělení podle věku a rozsahu postižení. V jednom oddělení jsou děti s těžším
postižením, kde se učitelky snaží o rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání pomocí
vhodných didaktických pomůcek a her. Ve druhém oddělení jsou zařazeny děti s lehčím postižením.
Zde se učí samostatnosti, sebeobsluze, hygieně, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, rozumových a
dorozumívacích schopností. Vše je prováděno formou hry.Třetí a čtvrté oddělení navštěvují děti u
kterých byl diagnostikován autismus,či znaky a potřebují strukturované učení.
U všech dětí se snažíme o všestranný rozvoj jejich schopností a dovedností tak, aby byly
dostatečně připraveny pro školu. Ve všech odděleních se přistupuje k dětem individuálně, ale učíme
děti pracovat i skupinově, ve dvojicích tak, aby byly dostatečně připraveny na život ve společnosti.
Děti se zúčastňují ozdravných pobytů, hipoterapie, canisterapie, artterapie, muzikoterapie, masáže a
plavání. Po absolvování MŠ speciální jsou některé děti integrovány do ZŠ, jiné, podle svých možností
do ZŠ praktické nebo ZŠ speciální.
Mateřská škola logopedická
Mateřská škola logopedická v našem zařízení funguje od 1. 1. 2006, a to sloučením s Mateřskou
školou pro vady řeči v Kopřivnici. Tento projekt se připravoval několik let a po úspěšné rekonstrukci
našeho zařízení došlo k tomuto sloučení. Byly převedeny dvě logopedické třídy. V tomto školním
roce byly otevřeny 3 oddělení.
Do Mateřské školy logopedické jsou přijímány děti se středně těžkou a těžkou vadou řeči (opožděný
vývoj řeči, balbucies, dysfázie, mutismus, těžká dyslalie). Logopedická péče probíhá dvěma způsoby.
Formou skupinových logopedických chvilek ve třídě a pravidelnou individuální logopedickou péčí
v rozsahu tří hodin denně na třídu v logopedické pracovně poskytovanou školním logopedem. Děti se
mohou zúčastnit pobytu v solné jeskyni, hry na flétnu a plaveckého výcviku. Tyto děti odcházejí do
běžných MŠ nebo ZŠ.
Základní škola speciální
V našem zařízení máme šest tříd speciální školy a jednu třídu se základním vzděláváním.
Vzhledem k tomu, že každé dítě je na jiném vývojovém stupni, vzdělává se podle různých osnov, má
zpracován vzdělávací plán nebo individuální plán, podle kterého se postupuje. Na sestavení tohoto
plánu se podílejí všichni, kdo s dítětem pracují ( třídní učitel, speciální pedagog, logopéd, učitelka
ZTV, psycholog a samozřejmě rodiče). Na rodinu klademe velký důraz. Vzájemná důvěra a
spolupráce rodiny a školy je jedním z nutných předpokladů úspěšného vzdělávání žáků pomocné
školy. Na rozdíl od učitelů - speciálních pedagogů, kteří jsou na práci s postiženými žáky odborně
připraveni a zpravidla si ji dobrovolně zvolili za své povolání, rodiče mentálně postižených dětí na
tuto svoji celoživotní náročnou roli připraveni nebyli a patrně si ji nikdo z nich dobrovolně nezvolil.
Mnozí z nich jsou proto zklamaní, zatrpklí a trpí pocitem neúspěšnosti. Chce-li mít učitel úspěch
v práci se svými žáky, musí soustavně spolupracovat i s jejich rodiči. Ukazovat jim cesty, jimiž lze na
děti působit, seznamovat je se zákonitostmi a metodickými postupy jejich učení, posilovat jejich
sebedůvěru a přesvědčení, že jejich práce
s dětmi přinese pozitivní výsledky. Rodiče by měli být naproti tomu přesvědčeni, že učitel je jejich
partner, který má zájem o rozvoj jejich dítěte, a že se mohou s důvěrou na něj obracet při všech
výchovných a vzdělávacích problémech.
Nedílnou součástí výuky je plavání, rehabilitační plavání, hipoterapie, canisterapie,
arteterapie, muzikoterapie, ozdravné pobyty.
Plavání je součástí rehabilitační péče všech našich dětí. Pod vedením trenérů plavání a učitelů se děti
seznamují s vodou, učí se plavat nebo cvičí (rehabilitují). Tato terapie je dětmi velmi oblíbená. Děti a
žáci s nejtěžším postižením docházejí na hodiny rehabilitačního plavání do THERAPÓNU
v Kopřivnici. Základem hipoterapie je stimulace jezdce trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb
napodobuje chůzový mechanizmus člověka a vede k uvolnění spasticity (napětí svalu). Další stimuly
jsou přenášeny na páteř, zapojením mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení,

ovlivnění postavy a tím k prohlubování dechu. Toto napomáhá k nácviku chůze, koordinaci pohybu,
tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení. Používáme zejména u dětí
s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, skoliózami, ortopedickými vadami a
dechovými obtížemi, roztroušenou mozkovou sklerózou. Hipoterapie je prováděna každou středu na
ranči Hermelín, kde žáci kromě jízdy na koních realizují také pracovní terapii.
Speciální třídy
Děti pomocných tříd jsou zařazeny v prvním až devátém či desátém ročníku. Učí se v blocích.
Pracují dle vzdělávacích plánů nebo IVP s alternativními metodami (genetickou metodou čtení,
globální metodou a metodou VOKS). K psaní někteří využívají speciální klávesnice, speciálně
vytvořené pracovní sešity a postupy. Pracují s PC a cvičeními grafomotorickými. Při učení využívají
cvičení dechové, multisenzorické, prstovou abecedu a další techniky.
Speciální třídy - rehabilitační
Do rehabilitačních tříd jsou zařazováni žáci, kteří většinou absolvovali mateřskou školu
speciální a po jejím ukončení nebyli schopni pokračovat ve školní docházce do pomocné školy i žáci,
u nichž od samého počátku školní docházky je zřejmé, že s velkou pravděpodobností nebudou
vzhledem k závažnosti svého mentálního postižení schopni zvládat program pomocné školy.
Rehabilitační třídy jsou alternativním vzdělávacím programem pomocné školy, určeným žákům
s těžkým kombinovaným, či hlubokým mentálním postižením. S běžnými třídami pomocné školy jsou
zcela prostupné.
Speciální třídy - autistické
Základní škola speciální také zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s pervazivní vývojovou
poruchou, a to v autistických třídách. Vzhledem k druhu a stupni postižení dětí s autismem, autistické
škály, k úrovni struktury a kvality jejich schopností a nerovnoměrnému vývoji v jednotlivých
funkčních oblastech je v těchto třídách výchova a vzdělání koncipována tak, aby žáci během školní
docházky dosáhli nejvyššího stupně vzdělání, které jim umožňuje jejich postižení. Uplatňována je
vizualizace, strukturalizace a v prvé řadě individuální přístup.
Speciální třída autistická – základní vzdělávání
V tomto školním roce jsme otevřeli první třídu pro děti s autismem se základním vzděláváním.
Ve třídě je 7 dětí a je zabezpečena jedním speciálním pedagogem a asistentem pedagoga. Tato třída
vznikla na základě žádostí rodičů a potřeby z důvodu velkého nárostu dětí s touto diagnózou.
Školní družina
Je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122,
p.o.. Její kapacita je 30 dětí. Funguje denně od 6.30 hod do 7.30 hod a od 11.30 hod do 16.00 hod.
Děti jsou rozděleny do 3 oddělení, které jsou zajištěny vychovateli.
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2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
2
2
1
1
0
6
12

ženy
0
7
11
13
10
2
43
88

celkem
0
9
13
14
11
2
49
100,0

%
0
18
27
29
22
4
100,0
x

ženy
0
6
2
7
2
26
43

celkem
0
8
2
7
3
29
49

%
0
17
4
14
6
59
100,0

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
2
0
0
1
3
6

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel mateřské školy
učitel náboženství
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
trenér
celkem

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

9

1

10

25

11
0
5
0
7
0
32

4
0
1
0
2
0
8

15
0
6
0
9
0
40

37,5
0
15
0
22,5
0
100,0

2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet zařazených pracovníků
0
0
1
3
3
2
1
8
18
0
0
13
0

2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody
Komentář ředitele školy

počet
3
3

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
Vzdělávací programy ve školním roce 2015/2016
ŠVP-PV: „Motýlek pro děti“
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola
ŠVP ZV-LMP: „Motýlek pro život“, 79-01-C/001 Základní škola
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZV-ŠD: „Hnízdečko pro volný čas“
Specifické programy:
- individuální speciálně pedagogická péče (psychopedická, somatopedická, logopedická)
např.
- orofaciální stimulace
- náprava jednotlivých dílčích oslabení výkonu (DOV)
- rehabilitační péče Vojtova metoda, BOBATH metoda, cvičení na balónech, synergetická
reflexní terapie, bazální stimulace, klasické cvičení pro vadné držení těla)
- kraniosakrální masáž (relaxační metoda typu jemná energetická masáž pro děti)
- program Portage (program rané intervence určený dětem s mentálním a kombinovaným
postižením
- PAC (hodnotící škála pro psychopedickou diagnostiku)
Specifické programy pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS):
-

-

metodika strukturovaného vyučování
- princip strukturalizace, vizualizace a
individualizace ve výuce (východiskem je tzv. TEACCH program)
stanovení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte/žáka k stanovení
individuálního vzdělávacího plánu (východiskem je Psychoedukační profil pro děti
s autismem a Psychoedukační profil pro dospívající a dospělé, tzv. PEP-R)
alternativní a augmentativní formy komunikace (AAK), v naší škole nejvíce používaný
výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
zvládání problémového chování pomocí behaviorálních postupů

Integrace terapií do speciálního vzdělávání
Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků na základě
doporučení dětského lékaře, odborného lékaře nebo školského poradenského zařízení. Terapie jsou
součástí školních vzdělávacích programů. Na organizaci terapií se významně podílí „Občanské
sdružení při Dětském centru Kopřivnice“, které funguje při škole. Terapie patří mezi alternativní
formy vzdělávání či podpůrné rehabilitační metody ucelené rehabilitace, které významným
způsobem zkvalitňují kvalitu vzdělávání v naší škole.
1) Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu
- trampoterapie
- koncept Snoezelen
- senzorická integrace (senzormotorická cvičení)
- psychomotorická cvičení
- speciální cvičení na skateboardech
- speciální cvičení na motomedech
- aquaterapie a vodoléčba
- solná jeskyně a saunování, cvičení v bazénu
Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, smyslová

výchova.
2) Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie)
- arteterapie
- muzikoterapie
- a další
Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova.
3) Terapie s účastí zvířete (zooterapie)
- canisterapie
hipoterapie a činnostní terapie –používáme pojem „aktivity s využitím koní“ (AVK)
Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: tělesná výchova, pracovní vyučování, smyslová výchova.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH MŠ
Vzdělávací obsah vychází z názvu a filozofie naší školy „Motýlek.“
Vzdělávací nabídka je rozvržena do pěti integrovaných bloků, které jsou společné pro celou
mateřskou školu (speciální i logopedickou), jsou svým obsahem průřezové a jsou vytvořeny tak, že
zasahují do všech pěti vzdělávacích oblastí, stanovených RVP PV.
Tyto integrované bloky pedagogové v jednotlivých třídách dále rozpracovávají do třídních
vzdělávacích plánů s přihlédnutím na individuální speciální vzdělávací potřeby dětí a na
charakteristiku třídy.
Integrované bloky byly zpracované na základě podrobného studia Rámcového vzdělávacího programu,
jsou nastaveny obecně, respektují klíčové kompetence a dílčí cíle kurikula.
V třídním vzdělávacím plánu pedagogové volí a podrobně rozpracovávají integrované bloky do témat,
rozepisují cíle a záměry, očekávané výstupy a navrhované činnosti. Časový rozsah jednotlivých témat
je v kompetenci každé třídy. Učitel vychází ze zájmů a potřeb dětí a dále i z nepředvídatelných situací.
Reaguje na momentální stav a je tvůrčí. Závěrečnou součástí tématu je provedení hodnotící a
evaluační činnosti učitelem.
Učitelé speciálně pedagogické péče (SPP) spolupracují s pedagogy MŠ a v souladu s třídním
vzdělávacím plánem vypracovávají plány SPP pro každé dítě.
Integrované bloky:
1. Motýlek vítá děti
2. Podzimní let s motýlkem
3. Kam chodí motýl spát
4. Motýlek budí jaro
5. Motýlkovo letní putování

3.3 Zájmové kroužky
název kroužku
Jóga pro děti MŠ (1. oddělení)

počet zařazených žáků
14

Komentář ředitele školy
Základní škola a Mateřská škola Motýlek v Kopřivnici dává možnost přiměřeného vzdělání i
takovým dětem, které byly od školní docházky osvobozovány a byly považovány za nevzdělavatelné.
Je to především komplexností a dlouhodobostí výchovy a vzdělávání tímto způsobem postižených
dětí. Z jedné strany znalost dítěte a rodičů umožňuje v té nejvyšší možné míře učitelům prohlubovat
individuální péči každému dítěti a využívat potencionál odborných speciálních pracovišť, na druhé
straně znalost prostředí a důvěra nejen u dětí, ale i u rodičů nesrovnatelně rozšiřuje kvalitu všech
činností v takto strukturované speciální škole.

UČEBNÍ PLÁNY
2015/2016

ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola
1. stupeň
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Sociální učení *
Disponibilní hodina

1.stupeň
1.
2.
8
4
2
1
1
2
1
1
1
21

3.
7
4
2
1
1
2
1
1
2
21

4.
7
3
4
2
2
1
2
1
1
2
25

* Sociální učení – samostatný vyučovací předmět pro realizaci průřezových témat

5.
7
3
4
2
1
1
1
2
1
1
2
25

6
3
4
1
1
2
1
2
2
1
1
2
26

UČEBNÍ PLÁNY
2015/2016

ŠVP ZV-LMP: „Motýlek pro život“, 79-01-C/001 Základní škola
1. stupeň
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní vyučování
Disponibilní hodina

2. stupeň
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní vyučování
Disponibilní hodina

1.stupeň
1.
2.
6
4
2
1
1
3
3
1
21

2.stupeň
6.
7.
5
1
5
1
1
0
2
0
1
1
3
5
3
28

3.

4.

6
4
2
1
1
3
3
2
22

7
4
2
1
1
3
3
2
23

8.
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
3
30

5.
7
5
1
2
1
1
1
3
3
2
26

7
5
1
1
2
1
1
3
3
2
26

9.
5
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
5
3
32

4
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
5
3
32

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně pedagogické
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů.
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd.

UČEBNÍ PLÁNY
2015/2016

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“ – A., 79-01-B/01, Základní škola speciální



vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
1. – 4. ročník, 7. – 10. ročník

Tabulka učebního plánu pro 1. stupeň
Vyučovací předměty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Čtení

3

3

3

2

2

2

Psaní
Komunikační výchova
Matematika
Informatika
Věcné učení
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova nebo ZTV
Pracovní výchova
Disponibilní hodina

1
2
2
0
2
2
1
4
3
0

1
2
2
0
2
2
1
4
3
1

2
2
2
0
3
2
1
4
3
1

2
2
2
0
3
2
1
4
4
1

2
2
2
1
3
2
1
4
4
1

2
2
2
1
3
2
1
4
4
1

Týdenní časová dotace

20

21

23

24

24

23

Tabulka učebního plánu pro 2. stupeň
Vyučovací předměty

7.

8.

9.

10.

Čtení

3

3

3

3

Psaní
Komunikační výchova
Matematika
Informatika
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova nebo ZTV
Pracovní výchova
Disponibilní hodina

2
1
3
1
2
3
1
1
0
4
5
1

2
1
3
1
2
3
1
1
0
4
5
1

2
1
3
1
2
3
1
1
1
4
6
2

1
1
3
1
2
3
1
1
1
4
6
3

Týdenní časová dotace

27

27

30

30

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně pedagogické
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů.
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd.

UČEBNÍ PLÁNY
2015/2016

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“ – B., 79-01-B/01 Základní škola speciální



vzdělávání žáků s těžkým MP a souběžným postižením více vadami
1. – 4. ročník, 7. – 10. ročník

Učební plán
Vyučovací předměty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rozumová výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Komunikační výchova
Smyslová výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pohybová výchova
Zdravotní tělesná výchova
Pracovní výchova
Disponibilní hodina

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

2
4
1
1
2
4
2
2

Týdenní časová dotace

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče a speciálně pedagogické
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných předmětů a dále k realizaci průřezových témat.
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd.

PROJEKTY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A PROJEKTY ŠKOLY
Přehled projektů

Harmonogram

Koordinátor

Cesta k Motýlkovi

září - listopad

Mgr. Dagmar
Jančálková

x

Vánoční setkávání

prosinec

Mgr. Jarmila
Žáčková

x

Vítáme jaro, slavíme Velikonoce

březen - duben

Bc. Dana
Hajdušková

x

Zachraňme Zemi

duben

Mgr. Hana Růžová

x

Srdce Evropy

květen

Mgr. Liběna
Rebrošová

x

Hry bez hranic „Rančerský den“

červen

Bc. Marek Poruba

x

Hry bez hranic „Vodní svět“

červen

Mgr. Eva
Strejčková

x

Hry bez hranic „Zahrada fantazie“

červen

Mgr. Eva
Strejčková

x

Letní hry na zahradě
(aquazorbing, trampoterapie)

červen

Mgr. Hana Růžová

x

Jsme a nejsme jiní (společné aktivity průběžně
s partnerskými školami

Dana Kociánová
(MŠ) třídní učitel

x

Jsem občan české republiky

třídní učitelé

x

průběžně

2015/2016

Osobnostní Výchova
Výchova
Multikulturní
a sociální
demokratické k myšlení
výchova
výchova
ho občana
v evropských a
globálních
souvislostech

Enviroment Mediální
ální
výchova
výchova

x

x

x
x

x

x

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy
třída

počet žáků

z toho
chlapců

z toho dívek

ST1
ST2
ST3
ST5
ST6
ST7
ST8
celkem

6
6
7
5
6
7
8
45

3
6
5
4
4
2
7
31

3
0
2
1
2
5
1
14

výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)
-

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok
smíšené ročníky
9
6
4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
ročník
počet žáků

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
1

4.4 Počty dětí mateřské školy
oddělení

počet dětí

Logo 1
Logo 2
Logo 3
SMŠ 4
SMŠ 5
SMŠ 6
SMŠ 7
celkem

14
13
13
6
10
7
7
70

z toho
chlapců
6
8
11
4
8
7
6
50

z toho dívek

4.5 Počty dětí mateřské školy podle vad
vady dětí
logo
mentální retardace + TP
více vad
autisté

počet dětí
40
8
2
20

8
5
2
2
2
0
1
20

9
-

4.6 Počty dětí mateřské školy – odklady školní docházky, předškolní děti
odklady školní docházky
MŠ speciální
MŠ logo
předškolní děti
MŠ speciální
MŠ logo

počet dětí
6
5
počet dětí
11
13

Komentář ředitele školy
Na základě vyšetření vystaví příslušné SPC návrh na vřazení dítěte do mateřské školy.
Stavy žáků a dětí jsou uvedeny k 31. 3. 2016.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

5. Hodnocení žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Počet žáků

prospěli

neprospěli

z toho
opakování
ročníku

45

38

7

7

5.2 Počet omluvených/neomluvených hodin
Počet žáků

počet
omluvených
hodin

průměr na
žáka

počet
neomluvených
hodin

průměr na
žáka

45

4 705

104,5

0

0

5.3 Individuální vzdělávání
Počet žáků

Počet žáků s
IVP

0

0

Komentář ředitele školy:
Vzhledem k druhu školy výchovné problémy jsou ojedinělou záležitostí. Ve školním roce
2015/2016 výchovné problémy nebyly řešeny.
Počet omluvených hodin na žáka je v naší škole vyšší, než je běžný průměr z důvodu zdravotního
stavu dětí a častého pobytu ve zdravotnických zařízeních.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1 Hospitační činnost
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
15
6
0
21

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
+
(objevuje se
ve všech
hodinách)
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů
výuky k aktuálnímu stavu třídy,
respektování individuálních vzdělávacích
potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na předcházející
témata
Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem
účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky
Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a
emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora

+(objevuje se (v hodinách se
pouze
neobjevuje)
v některých
hodinách)

+

+
+
+

+
+
+
+
+ -1*

+

+
+
+

2*

výuky a jako zdroje informací
účelnost aplikovaných metod
respektování individuálního tempa, možnost
relaxace žáků
vhodná forma kladení otázek
Motivace žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace
osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi
žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka,
argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým
projevům dětí, rozvoj komunikativních
dovedností žáků
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem
využití klasifikačního řádu

+
+
+
+ -3*
+
+
+ -3*
+ +
+
+
+ 4*
+
+

+ +
+ -5*
+
+
+
+

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků
Úroveň klíčových kompetencí žáků
(na konci základního vzdělávání)
1. Kompetence k učení
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné
způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se
dalšímu studiu a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich
pochopení, propojení a systematizace je efektivně
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a

vysoká

střední

nízká

-6*

-6*
-6*

symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do
širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na matematické, přírodní, společenské a
kulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje
z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
2. Kompetence k řešení problémů
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k
tomu vlastního úsudku a zkušeností
vyhledá informace vhodné k řešení problému,
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
využívá získané vědomosti a dovednosti k
objevování různých variant řešení, nenechá se
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá
konečné řešení problému
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby
řešení; užívá při řešení problémů logické,
matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní
pokrok při zdolávání problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
3. Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu
zapojení se do společenského dění
využívá informační a komunikační prostředky a
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci

-6*

-6*

+ -6*

-6*

-6*

-6*

-6*

+ -7*

+ -7*

+ -7*

+

s okolním světem
využívá získané komunikativní dovednosti k
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
4. Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne
pomoc nebo o ni požádá
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají
a dělají
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj;
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
5. Kompetence občanské
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti
fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony
a společenské normy, je si vědom svých práv a
povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,
poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v
situacích ohrožujících život a zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění
a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektuje požadavky

+ -

+ -7*

+

+ -7*

+ -7*

+ -7*

+ -8*

+ -

-

-

+ -

na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného
rozvoje společnosti
6. Kompetence pracovní
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné
nebo nové pracovní podmínky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání
a profesním zaměření
orientuje se v základních aktivitách potřebných k
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání,
rozvíjí své podnikatelské myšlení.

+ -

+ -

+ -

-

Komentář ředitele školy: 1-8*
1. Vzhledem k závažnosti postižení dětí a žáků je tato aktivita omezená.
2. Učitel volí metodu dle složení třídy.
3. Je nutno volit motivaci dle složení žáků ve třídě.
4. Dle individuální úrovně a možnostem žáka, vzhledem k dg..
5. Nelze uplatnit vždy a u všech žáků.
6. Žáci těžce zdravotně postižení.
7. Úroveň komunikace odpovídá mentální úrovni žáka.
8. Schopnosti (kompetence) žáků odpovídají jejich mentální úrovni a stupni postižení.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
Vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců je na dobré úrovni.
7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Pracovník
0
1
0
0
4

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti informačních a komunikačních
technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a
následná koordinace školních vzdělávacích
programů
e) Specializovaná činnost – prevence
sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná
činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti
prostorové orientace zrakově postižených

Pracovník
0
0
0

0

0
0
0

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Název kurzu
Děti na startu
Regionální informační setkání ČŠI
Vzdělávací lídr pro ZŠ
Dotace EU pro školy 2014-2020
Krajská konference hromadného stravování
Čtenářské dílny

Počet
účastníků
1
2
1
1
1
1

Jak efektivně připravit předškoláka
Školský zákon
Nákupní portál MSK
Celostátní konference pracovníků ŠD
Chystáme vánoční besídku
Odborná konference – Aktuální situace ve vzdělávání
Konference – Nové trendy v moderním vaření
Supervizní setkání PORTAGE
Informatorium MŠ
Somatopedická spol.- Diagnostické dny JÚŠ
Seminář pro zaměstnance „5 jazyků lásky a jejich aplikace v každodenním životě
7.5 Samostudium
Prázdniny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní
prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Celkem
Komentář ředitele školy:

Počet dnů
2
5
1

Samostudium
2
2
1

5
2
15

5
2
12

2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
12

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

8. ICT – standard a plán
8.1 Pracovní stanice – počet
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem
Počet pracovních stanic na 100 žáků

standard
ICT
30

skutečnost

plán

113
25
4

8

12

22

28

-

12

14

11

22
14

30
-

8.2 Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT

počet
14
0
12

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť
Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům

standard
ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán

standard
ICT
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán

14
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

-

8.4 Připojení k internetu
služba

hodnota

Rychlost
Agregace
Veřejné IP adresy
Neomezený přístup na
internet
Oddělení VLAN (pedagog,
žák)
QoS (vzdálená správa)

10 Mbps/4Mbps
Nejvýše 1:10
ANO
ANO
ANO
ANO

Ano
Ano
Ano

-

Ano

Ano

-

Ano

Ne

-

Ano

Ne

-

Filtrace obsahu
ANO
Antispam
ANO
Antivir
ANO
Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

-

8.5 Prezentační a grafická technika
technika

standard
ICT
-

Druh
Datový projektor
Dotyková tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj

skutečnost plán
3
Ne
5
1

Ano

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření

standard
ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ vzdělávání

standard
ICT
75%
25%
-

Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů

skutečnost plán
80%
35%
1%
1%

100%
50%
10%
1%

8.8 Celkové finanční náklady
zdroj
dotace na žáka
Projekty a granty
zřizovatel
celkem

20..
-

20..
-

20..
-

8.9 Další ukazatele

Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách
Komentář ředitele školy:

standard
ICT
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

-

8

10

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub
9.1 Školní družina
Oddělení

1
2
3
celkem

Počet žáků –
pravidelná
docházka
10
10
10
30

Počet žáků –
nepravidelná
docházka
-

Počet vychovatelů

Počet žáků –
pravidelná
docházka
-

Počet žáků –
nepravidelná
docházka
-

Počet vychovatelů

3
3
4
10

9.2 Školní klub
Oddělení

1
2
3
celkem

-

9.3 Materiálně technické vybavení
Prostory školní družiny, školního klubu
Vybavení školní družiny, školního klubu

Učebny školy
Vybavení je přiměřené vzhledem k potřebám
dětí – hry, skládanky, doplňovačky,
stavebnice, výtvarný a sportovní materiál,
rehabilitační pomůcky, PC i tablety.

Komentář ředitele školy:
Přepočtený úvazek vychovatelů 3,03. Již 3 roky se snažíme (podaná studie) o rozšíření
kapacity školní družiny.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 ŠZ)
speciální vzdělávací potřeby
Individuální vzdělávací plán
Podpůrná opatření 1. stupně
Podpůrná opatření 2. až 5. stupně
Zařazení žáka do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

počet žáků
3
45

10.2 Mimořádně nadaní žáci
nadaní žáci
Rozšířená výuka předmětů
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení do vyššího ročníku

počet žáků
-

10.3 Podmínky k zajištění podpůrných opatření*
Podmínky k zajištění podpůrných opatření
Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
Normovaná finanční náročnost
Forma vzdělávání
Východiska pro poskytování podpůrných opatření
Příklady podpůrných opatření

-

Komentář ředitele školy:
* Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vřazeni dle vyhl. č. 73/2005 Sb. o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

11. Akce a prezentace školy, zahraniční spolupráce
11.1 Akce školy
Název akce
MOTÝLEK 2015 – „MUZIKÁLOVÝ“

Prezentace školy pro ZŠ a MŠ
Kopřivnice
„Čertovské dopoledne“
„Zpívánkové dopoledne“
„Myslíme na přátele“
„Vánoční zvyky a obyčeje“
„Školní karneval“
„Velikonoční dopoledne“
„Doteky Japonska-zvol si svou cestu“

„Kulatý stůl“
„Hry bez hranic“

„Hry bez hranic“

„Sportovní dopoledne“

Popis akce
Dvoudenní mezinárodní přehlídka tvorby
handicapovaných dětí a mládeže v oblasti
pěvecké, taneční a dramatické. Výstava
fotografií a výtvarných prací, která
zachycovala atmosféru, kdy děti se staly
na chvíli divadelními herci, kteří se mohli
obléci do kostýmů, nalíčit se a vyfotit.
Vystoupení žáků naší školy pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ Kopřivnice.
Besídka pro děti a žáky s mikulášem a
čertem.
Výstava adventních věnců, zpěv koled a
písní se zimní tématikou.
Návštěva žáků školy v LDN Kopřivnice,
předání dárků, vystoupení žáků pro
seniory.
Předvánoční setkání s rodiči, sponzory a
představiteli města Kopřivnice.
Setkání dětí, rodičů a pedagogů na již
tradiční akci MŠ.
Velikonoční dílny spojené s prohlídkou
školy pro rodiče a sponzory.
Přednáška o japonské kultuře, zvycích a
životních
hodnotách,
přednášející
Vladimír Hotovec, účast dětí a žáků ze
ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice a z MŠ
Kopřivnice.
Nabídka sociálních služebno děti a
dospělé se zdravotním postižením,
prezentovalo se 14 sociálních služeb.
Krytý bazén v Kopřivnici, integrace dětí
a žáků naší školy a obdobných zařízení
z regionu a žáků a studentů základních a
středních škol při společných soutěžích
ve vodě.
Ranč HERMELÍN v Novém Jičíně,
vzájemná spolupráce mezi dětmi a žáky
s postižením z regionu a studenty škol
zaměřených na zemědělství a přírodní
vědy.
Společné soutěžení žáků ze ZŠ Mořkov a
ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice na naší

školní zahradě, integrace zdravých a
postižených žáků.
11.2 Prezentace školy
Název akce
„Moje trdlování“
„Jezdecká olympiáda v Novém Jičíně“
„Studenecký kapřík“
„Den otevřených dveří“ v ZŠ a MŠ
Motýlek
Vystoupení žáků na plese v Kopřivnici
„Zimní speciální hry“
„Zimní hry, speciální olympiáda
ČHSO“
„Vítání jara“
„Taneční kolona“
„Česko se hýbe“
„Speciální olympiáda“
„Začarovaná písnička“
„Speciální olympiáda“ Šumperk
Sportovní hry zdravotně postižených –
„Memoriál Petra Douska“
Dopravní soutěž

Popis prezentace
Účast na taneční soutěži MŠ v KD
Kopřivnice, cena za nejlepší sportovně
taneční výkon.
Účast žáků ZŠ v jízdě na koni.
Účast žáků s prezentací školy.
Setkání rodičů, sponzorů a přátel školy.
Ples pořádal stacionář KOPRETINA
Vlčovice.
Konaly se v Horní
Malé Úpě,
reprezentace 4 žáků školy v lyžařských
disciplinách.
Účast družstva žáků naší školy na zimní
speciální olympiádě.
Vystoupení žáků rehabilitačních tříd na
kulturním dopoledni v Domu dětí
FOKUS v Novém Jičíně.
Vystoupení žáků školy na taneční koloně
v závodním klubu VARROC LIGHTING
SYSTEMS s.r.o. v Novém Jičíně.
Účast 6 žáků tanečních pódiových
vystoupeních v Ostravě.
Účast družstva žáků naší školy na
speciální olympiádě v Brně.
Účast 4 žáků na regionálním kole
pěvecké soutěže v Opavě.
Účast družstva žáků naší školy na
speciální olympiádě v Šumperku.
Účast dětí a žáků školy na hrách
zdravotně postižených v Kopřivnici.
Účast žáků školy na dopravní soutěži ve
Frenštátě p.R. na dopravním hřišti.

11.3 Zahraniční spolupráce
Název spolupráce
PHOENIX SCHOOL London Anglie

Popis spolupráce
5. – 10. 11. 2015, účast 6 žáků a 4
pedagogů z partnerské školy v Londýně
na festivalu MOTÝLEK.
Třikrát 7 denní setkání 2 pedagogů naší
školy v Londýně v PHOENIX SCHOOL.
Třikrát 7 denní návštěva 2 pedagogů
z PHOENIX SCHOOL z Londýna v naší

TRAPPES Francie

SUN COAST SCHOOL Florida USA
Zespol Szkól Publicznych Myszkow
Polsko Nr.3
Zespol Szkól Publicznych Myszkow
Polsko Nr.5

škole.
13. – 19. 3. 2016 7 denní návštěva 10
žáků naší školy a 6 pedagogů
v partnerské škole PHOENIX SCHOOL
v Londýně.
Písemná
korespondence,
příprava
návštěvy našich žáků a pedagogů ve
Francii TRAPPES.
Písemná korespondence, spolupráce
zaměřena na výměnu obrázků, která žáci
maluji ve ŠD.
Návštěva partnerské školy, vystoupení
žáků naší školy, prezentace školy na
výročí polské partnerské školy.
Návštěva a vystoupení žáků z partnerské
školy na festivalů Motýlek.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

12 Prevence rizikového chování
12.1 Prevence rizikového chování
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Zařazení do jednotlivých předmětů

Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu rizikového
chování
Uplatňování forem a metod umožňující
včasné zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika
prevence
Poradenská služba výchovného poradce
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení,
distribuci a zneužívání návykových látek
v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového
chování

Škola má metodika prevence.
Pracovníci školy jsou seznámeni
s minimálním preventivním programem
Prevence somatopatologických jevů je
zařazena a pravidelně realizována v ŠVP
MŠ, ZŠ a ŠD. Pro žáky jsou organizovány
pravidelné přednášky s touto tématikou.
Ano, škola má minimální preventivní
program.
Velká část žáků po ukončení vyučování
odjíždí svozovými auty domů.
Škola využívá preventivní programy
k eliminaci výskytu rizikového chování.
Pedagogové jsou pravidelně proškolováni a
ve svých třídách sledují tuto problematiku.
Žáci i pedagogové znají metodika prevence,
má určeny konzultační hodiny.
Žáci i pedagogové znají výchovného
poradce, má určeny konzultační hodiny.
Škola úzce spolupracuje s oddělením
sociálně-právní ochrany dětí a s komisí
sociálně-právní ochrany.
Škola je vybavena metodickými materiály,
video.
Školní řád obsahuje ustanovení k rizikovému
chování dětí a žáků.
Přednáška pracovníka sociálně-právní
ochrany.

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila
rizikové chování
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)

počet
0
0
0
0
0

Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus
Komentář ředitele školy:

0
0
0
0
0
0
0

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
13.1 Program enviromentálního vzdělávání
komentář
Vzdělávání
Školní metodik envirometálního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Problematika envirometálního vzdělávání je
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP
Samostatný předmět envirometálního
vzdělávání
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při
naplňování klíčových kompetencí
Vzdělávání a výchova ve školní družině je
také zaměřena na envirometální vzdělávání
Organizace envirometálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
envirometálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními subjekty
Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na envirometální vzdělávání
Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické
výchovy
Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro
enviromentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

Škola má metodika environmentálního
vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci zařazují do svých
hodin tuto problematiku a jsou seznámeni
s plánem enviromentálního vzdělávání.
Je zapracována do vzdělávacích plánů ZŠ a
MŠ.
Škola
má
zpracovaný
plán
environmentálního vzdělávání.
Ne, škola nemá samostatný předmět
environmentálního vzdělávání.
Žákům jsou tyto pojmy zařazeny dle jejich
možností do vzdělávacích plánů.
Ano, je zaměřena.
Ano, škola má zpracovaný program
environmentálního vzdělávání.
Škola úzce spolupracuje s rodiči, zapojuje se
do aktivit města a jejich subjektů, zpracovává
a pravidelně podává projekty s touto
tématikou.
Každoročně škola organizuje projekty ke Dni
Země, zapojujeme se do Dne světového
zdraví a zúčastňujeme se v projektech města
Kopřivnice.
Škola spolupracuje s mateřskými školami
v Kopřivnici,
základními
školami
v Kopřivnici a okolí (Lichnov, Mniší,
Lubina, Mořkov, Frenštát p.R.)
Využíváme
skautskou
základnu
„VANAIVAN“ v Kopřivnici
V tomto školním roce jsme neměli žádnou
společnou akci s centrem ekologické
výchovy.
Škola má učební pomůcky pro výuku
enviromentálního vzdělávání.
Ve třídách se třídí odpad, škola má
zpracovaný energetický štítek.

Komentář ředitele školy:
Enviromentálnímu vzdělávání se věnuje samostatně projekt průřezových témat školy
„ZACHRAŇME ZEMI“.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

14. Prevence rizik a školní úrazy
14.1 Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech

12
2

14.2 Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní družina

Počet úrazů
0
6
0
0
1
2
3

14.3 Prevence rizik
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Ústní pohovor s pedagogy, školemí pedagogů BOZP a PO
Komentář ředitele školy:

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

15. Spolupráce školy s rodiči
15.1 Formy spolupráce
Formy spolupráce
Školská rada
Občanské sdružení při škole
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče
Školní časopis

komentář
proběhla 3x ve školním roce 2015/2016
celoroční spolupráce
proběhly 3x ve školním roce 2015/2016
probíhají během celého školního roku
škola nemá školní časopis

Komentář ředitele školy:
Spolupráce s rodiči:
- zástupci rodičů ve školské radě
- pravidelné třídní schůzky
- určený den v týdnu, kdy mohou rodiče komunikovat se všemi pedagogy do 16.00 hod
- Den otevřených dveří
- tematické besídky pro rodiče
- školní karneval
- možnost rodičů účastnit se terapií, na které žáci docházejí
- úzká spolupráce s rodiči v hodinách logopedické speciální pedagogické péče a
rehabilitační TV.

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů
16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
Stížnost vyřídil
podání
Nemáme
16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
podání
Nemáme

Stížnost vyřídil

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum
Obsah stížnosti
podání
Nemáme

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

Komentář ředitele školy:
Ve školním roce 2015/2016 nebyly podány žádné stížnosti ani podněty.

Zpracovatel: ing. Ivana Némethová

Rok: 2015

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Ukazatele stanovené krajským úřadem

Stav k 31. 12.

Závazné
ukazatele

16.338

11.903

z toho

- Platy

11.903

- OON

40

40

45

44,38

Orientační
ukazatele

Přímé NIV celkem

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
16.338

Odvody

4058

4050

FKSP

120

119,38

ONIV

217

225,62

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
1.443

Stav k 31. 12.

Limit počtu zaměstnanců

Závazné
ukazatele

Prostředky poskytnuté a stanovené
zřizovatelem
Příspěvek NIV

1.443

Příspěvek na investice
Příjmy

17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Prostředky

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31. 12.

Peněžní fondy
Fond odměn

25

Fond rezervní

142,86

Fond investiční
Účelové prostředky kapitoly MŠMT

2089,96

Prostředky na SIPVZ
Rozvojový program „Zvýšení odměňování...“

83,22

83,22

Rozvojový program“ Zvýšení platů... „
Další zdroje

483,43

483,43

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována
výroční zpráva školy.
V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři
ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena.
Komentář ředitele školy

18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
Zpracovatel: ing. Ivana Némethová

Rok: 2015
Obsah:
A Finanční vypořádání dotací
B Vyúčtování prostředků NIV
C Použití dalších prostředků rozpočtu
D Hospodářský výsledek
A Finanční vypořádání dotací

18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008
Sb.
v tis. Kč
Vratka při
Účelový
Poskytnuto Použito
Ukazatel
finančním
znak
k 31. 12.
k 31. 12.
vypořádání
16.338
16.338
Přímé NIV celkem
11.903

11.903

40

40

4395

4395

Rozvojový program UZ 33061

83,224

83,224

Rozvojový program UZ 33052

483,432

483,432

- Platy
33353

z
toho

- OON
- Ostatní (pojistné + FKSP +
ONIV)

33061
33052

-

Neinvestiční dotace celkem

Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu.
Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání
dotace.
Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez
zaokrouhlování poskytovateli.
B Vyúčtování prostředků NIV
18.2 Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
v tis. Kč

Ukazatel
Náklady celkem

Hlavní činnost
Rozpočet
Stav k 31. 12.
20.220,74
20.264,50

Příjmy (výnosy) celkem

20.155,04

Hospodářský výsledek

-65,7

Doplňková činnost
Rozpočet

Stav k 31. 12.

214,30

280,59

20.471,03

280

372,15

206,53

65,7

91,56

18.3 Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.
561/2004 Sb.)
a) Hlavní činnosti
v tis. Kč
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DDHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Školení a vzdělávání
Zpracování mezd a účetnictví
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Programové vybavení
Vybavení ICT
Cestovné
Odpisy
Ostatní náklady
Náklady celkem
Příjmové položky
Příspěvek zřizovatele
Úplata za školní stravování
Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za školní družinu
Další příjmy

Rozpočet
655

445,67
115
0
227
143
2
20
30
37
15
145
315,33
100

50
149,8
2,5

2.452,30
Rozpočet
1.443
655
100
50
270

Stav k 31. 12.
680,71
5
126,47
169,77
75
237,20
199,48
2,50
18,28
30,57
37,1
30,53
141
142,95
110
21,89
15,74
145,5

2.189,69
Stav k 31. 12.
1.443
678,53
95,6
46,4
132,69

Příjmy celkem
Hospodářský výsledek

2.518
65,7

2396,22
206,53

Příloha: Výkaz zisku a ztrát
b) Doplňková činnosti
v tis. Kč
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Školení a vzdělávání
Zpracování mezd a účetnictví
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Programové vybavení
Vybavení ICT
Cestovné
Odpisy

Náklady celkem
Příjmové položky
Výnosy za stravování

Příjmy celkem
Hospodářský výsledek

Rozpočet
103,8

Stav k 31. 12.

3,04

7,29

6,08
6,88

14,58
16,5

214,30
Rozpočet
280

280,59
Stav k 31. 12.
372,15

65,7

91,56

177,11

Příloha: Výkaz zisku a ztrát
Vyúčtování prostředků NIV v hlavní činnosti (tabulka 2 a 3) se vztahuje na prostředky
poskytnuté dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatelem. Výsledkem vyúčtování je
hospodářský výsledek.
Vyúčtování prostředků NIV v doplňkové činnosti (tabulka 2 a 4). Výsledkem vyúčtování je
hospodářský výsledek, jehož výše se okomentuje v komentáři.
*Pozn.: je na zvážení zpracovatele, kterou tabulku použije, může použít obě.
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována
výroční zpráva školy.
V komentáři je třeba uvést důvody nedočerpání přidělených prostředků a zdůvodnění
hospodářského výsledku.
C Použití dalších prostředků rozpočtu
18.4 Použití peněžních fondů
Ukazatel

Rozpočet

v tis. Kč
Použito k 31. 12.

Rozpočet

v tis. Kč
Použito k 31. 12.

nepoužity

18.5 Použití dalších zdrojů
Ukazatel
Příspěvek MSK
Erasmus
Město Kopřivnice

11
611,99
20

18.6 Použití investic
Ukazatel

Rozpočet

v tis. Kč
Použito k 31. 12.

Případné použití dalších prostředků rozpočtu se uvede do tabulek č. 5, 6 a 7. Pokud
v některém případě nedojde k úplnému vyčerpání rozpočtovaného ukazatele, uvede se
v komentáři nejen důvod proč tomu tak bylo, ale i jak s nevyužitými prostředky bylo naloženo.
D Hospodářský výsledek
Na základě vyúčtování prostředků NIV v hlavní a doplňkové činnosti (viz tabulky č. 2, 3 a 4)
zpracovatel vyčíslí upravený hospodářský výsledek (tabulka č. 8), který může být zlepšený
nebo zhoršený.

18.7 Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Kč
206.532,74
91.558,29
298.091,03
0

Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. …. (před zdaněním)
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

0
0
0
298.091,03

Zhoršený hospodářský výsledek
V případě zhoršeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne způsob jeho krytí
(tabulka č. 9). V komentáři pak uvede nejen důvody jeho vzniku, ale uvede i návrhy na
opatření ke zlepšení hospodaření pro následující období se zaměřením na zlepšení
hospodářského výsledku.
Zlepšený hospodářský výsledek
V případě zlepšeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku a zdůvodní výši přídělů jednotlivým peněžním fondům (tabulka č.
10). Prioritou je pokrytí případných ztrát z minulých let.
18.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem
na vrub rezervního fondu
Krytí ztráty z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce
jiným způsobem*
* Podrobněji rozvést v komentáři

Kč

18.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Ukazatel
1
Ztráta z minulých let
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Komentář ředitele školy:

3

v Kč
Stav po rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)
4

198.091,03
100.000

327.952,63
125.000,19

Stav k 31. 12.
…
2
0
129.861,60
25.000,19

Návrh na rozdělení

Celkem

298.091,03

Zpracovatel: ing. Ivana Némethová

Rok: 2015

19. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti
Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice
MŠMT č.j. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou
částí:
- rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto,
použito, vratka),
- údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy.
19.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.)
Účelový
znak

Ukazatel
Přímé NIV celkem
- Platy

33353

z
toho

- OON
- Ostatní (pojistné + FKSP +
ONIV)

UZ 33061
UZ 33052

-

Neinvestiční dotace celkem

Poskytnuto
k 31. 12.

Použito
k 31. 12.

16.338

16.338

11.903

11.903

40

40

4.395

4.395

83,224

83,224

483,432

483,432

16.904,656

v tis. Kč
Vratka při
finančním
vypořádání

16.904,656

Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu.
Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání
dotace.
Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez
zaokrouhlování poskytovateli.
19.2 Ukazatele nákladovosti
Součást školy:

Ukazatel

Řádek
číslo

Skutečné
náklady
k 31. 12. ….

Jednotka

Přímé NIV celkem
mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
z
ONIV celkem
toho:
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP
Přepočtený počet jednotek
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu

1
2
2a
2b
3

16.904,656
12.322.746
10.761.832
1.560.914
225,62

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

3a

68,820

Kč

3b
64,225
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
114,3
osoba
ř.1 / ř.4
147.897,25
Kč/osoba
ř.2 / ř.4
107.810,55
Kč/osoba
ř.3 / ř.4
1.973,93
Kč/osoba
ř.3a/ř.4

602,10

Kč/osoba

ř.3b/ř.4
561,90
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
5
44,383
osoba
pedagogičtí pracovníci
5a
36,208
osoba
v tom:
nepedagogičtí pracovníci
5b
8,175
osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2 / ř.5
277.645,63
Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
ř.2a/ř.5a
297.222,49
Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického
ř.2b/ř.5b
190.937,49
Kč/osoba
pracovníka
19.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.)
Součást
školy
1
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Počet výkonů ve školním roce
2014/2015
2015/2016
2
3
70
68
45
45
30
30
123
122

Přepočtený
počet výkonů
4
69,3
45
30
122,67

Poznámka:
Sloupec 4 = 8 * sloupec 2 + 4 * sloupec 3
12
Ukazatele nákladovosti se zpracovávají samostatně za každou součást školy (MŠ, ZŠ, ŠD +
ŠK, ŠJ, ZUŠ, DDM) prostřednictvím tabulky č. 2 (zpracuje se právě tolik tabulek, kolik má
škola součástí). V této tabulce se jako jeden ze vstupních údajů používá „Přepočtený počet
výkonů“, který je vhodné si předem vyčíslit prostřednictvím tabulky č. 3. V této tabulce se
uvádějí jako vstupní údaje výkony z příslušných výkonových výkazů a to:
- ve sloupci 2 údaje z výkonového výkazu za poslední školní rok, za který byla výroční
zpráva zpracována,
- ve sloupci 3 údaje z výkonového výkazu za školní rok, za který se zpráva zpracovává.

K údajům v této tabulce zpracovatel připojí komentář v němž uvede rozhodné skutečnosti
ovlivňující jednotlivé výkony ve sledovaném kalendářním roce.
Další potřebné údaje pro vyplnění tabulky č. 2 se naleznou ve výkaze P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí.
19.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka
Přepočtený počet žáků (dětí) 114,3
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DDHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Školení a vzdělávání
Zpracování mezd a účetnictví
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Programové vybavení
Vybavení ICT
Cestovné
Odpisy

Celkem
Příjmové položky
Úplata za školní stravování
Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za družinu
Další příjmy

Náklady celkem
680,71

v tis. Kč
Náklady na 1 žáka (dítě)

5
126,47
169,77
75
237,20
199,48
2,5
18,28
30,57
37,1
30,53
141
142,95
110
21,89
15,74
145,5

2.189,69
Příjmy celkem
678,53
95,6
46,4
132,69

Celkem
953,22
Neinvestiční výdaje
Dotace státu na 1 žáka (1 dítě) v roce 2015
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) po odečtení dotace

19,16
Příjmy na 1 žáka (dítě)

8,34
12,62
10,82

Rozbor hospodaření s finančními prostředky zřizovatele
Obdobně tak jako v předchozím případě je možné realizovat rozbor hospodaření s finančními
prostředky zřizovatele, lze získat i údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy.
Z praktického hlediska je však výhodnější vyčíslit neinvestiční výdaje školy připadající na
jednoho žáka (1 dítě), které je povinna hradit obec, jestliže žák plní povinnou školní docházku
ve škole zřízené jinou obcí (§ 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.).
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě)
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (popřípadě 1 dítě) se vyčíslí pomocí tabulky č. 4, pro jejíž
vyplnění je opět potřebný přepočtený počet žáků (dětí) z tabulky č. 3. V její příjmové části
není příspěvek zřizovatele. Neinvestiční výdaj na 1 žáka (1 dítě) představuje nákladovost dané
součásti školy. Po jejím snížení o dotaci státu na 1 žáka (1 dítě) se získá neinvestiční výdaj
této školy na jednoho jejího žáka (1 dítě), který je povinna hradit obec jiné obci, která školu
zřídila.
Komentář ředitele školy:

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

20. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
20. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení školy
Budovy, učebny, herny a další
místnosti a jejich estetická úroveň

komentář
Základní škola je pro žáky od 6 do 16 let (až 20.
Let). Počet tříd 8. Škola je umístěna v severní části
ve 2 NP a v jižní části 1 NP. Učebny jsou zařízeny i
pro individuální péči. V učebně je do deseti žáků a
dva speciální pedagogové. Ve třídách pomáhá (dle
složení žáků) pedagogický asistent. Ve škole
pracuje jedna pomocná síla.
Mateřská škola je pro děti od 2 – 6 let s denní péčí.
MŠ je umístněna v jižní části ve 2 NP a 2 třídy ve
střední části 2 NP. Má 6 denních místností po 8 –
10 – 14 dětech. V těchto denních místnostech
(třídách) vyučují vždy 2 učitelky MŠ, v autistických
odděleních jsou i asistenti pedagoga. Ve třídách MŠ
logopedické vyučuje vždy jen jeden pedagog.
Individuální péče je v každém oddělení v rozsahu
tří hodin denně. V MŠ pracuje 1 pomocná síla.
Pro odložení oděvů slouží šatny žáků a dětí se
skřínkou. Šatny jsou umístěny v přízemí, ve středu
budovy. Zde jsou i lehátka na přebalení dětí.
Úschovna vozíků se nachází v přízemí naproti
šatny dětí. Umývárny a záchodky pro žáky a děti
jsou na chodbách vedle tříd. Dle potřeby jsou
doplněny WC pro tělesně postižené sprchou,
bidetem lehátkem. Administrativní místnost a
vedení školy je umístěno ve střední části 2 NP. Jsou
vzájemně propojeny. Denní místnost pedagogů,
asistentů pedagoga je zřízena vedle kanceláře ve
střední části budovy v 2 NP včetně čajového
koutku.
Kuchyň je umístněna v přízemí v severní části
objektu. Tvoří uzavřený provoz se samostatným
vstupem a rampou. Je rozdělena na kuchyň
s výdejem a příjmem a úseky čistících příprav –
hrubá příprava brambor a zeleniny, sklad poživatin
s úsekem denního skladu, chladící skříně, příprava
várnic k odvozu obědů, sklad obalů, sklad
kuchyňského odpadu, příjem zásob, administrativní
místnost, šatna a umývárna zaměstnanců s WC,
úklidová komora. Stravování je společné. Jídelna je
dělena na část s malými stolky pro děti MŠ a
většími stoly pro ZŠ a docházející žáky. Ve školní
jídelně dochází ke směnnosti strávníků. Prádelna je
umístěna v podsklepené části (pod zázemím

Členění a využívání prostoru ve
školách s více součástmi
Odborné pracovny, knihovny,
studovny, multimediální učebny

Odpočinkový areál, zahrady, hřiště

Koncertní, taneční sály, ateliéry,
nahrávací studia, akustické a případné
další fyzikální vlastnosti prostorů
používaných pro výuku
Vybavení učebními pomůckami,
hračkami, stavebnicemi, hudebními
nástroji, sportovním nářadím apod.

stravovacího zařízení) spolu se sušičkou a žehlením
– mandl. Herny a učebny dětí jsou situovány tak,
aby bylo zajištěno dostatečné denní osvětlení.
V minulých letech došlo k úpravě místnosti garáže
na místnost pro cvičení. Praxe ukázala, že cvičení
dětí a žáků je potřeba rozšířit o další místnost, kde
by probíhaly posilovací cvičení, zdravotní a
rehabilitační TV.
Škola je tvořena třemi budovami, které jsou
vzájemně propojeny a tvoří jeden velký celek.
Odborné pracovny pro individuální činnost jsou
zřízeny v přízemí a prvním patře a obsahují 5
pracoven
(logopedie,
speciální
pedagog,
rehabilitace). Keramická a univerzální pracovna
jsou umístěny v severní části ve 2 NP, dvě
smyslové místnosti v přízemí školy.
Zahrada je pojítkem mezi stavbou a jejím okolí a
je dobře a účelně upravená. Dotváří celkový dojem
celého areálu a zvyšuje jeho estetickou hodnotu.
Máme podanou studii ke zvýšení standardu naší
školy.
Tímto vybavením naše zařízení nedisponuje.

Učební
pomůcky
pravidelně
dokupujeme.
Vzhledem k tomu, že jsme zařízení, které vzdělává
děti a žáky s různými druhy postižení je míra
podpůrných opatření vysoká a proto i míra
didaktických a kompenzačních pomůcek je vysoká.
Vybavení žáků učebnicemi, učebními
Velká část našich žáků se vzdělává podle IVP a
texty
učebnice pro tyto žáky vyrábí sami pedagogové.
Využíváme také programy výpočetní techniky.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Základní škola kabinety a laboratoře nemá.
pomůckami
Všechny pomůcky jsou rozděleny ve třídách tak,
jak je pedagogové využívají. I několik tříd se dělí o
jednu učební pomůcku. Kompenzační pomůcky se
snažíme nakupovat z grantů MŠMT.
Dostupnost pomůcek, techniky,
Je vysoká, téměř celá škola je pokryta Wifi
informačních zdrojů a studijního
signálem, všechny třídy mají 1-3 PC, ve sborovně
materiálu
školy jsou k dispozici všechny materiály také
v písemné podobě. Školní knihovna pro všechny
zaměstnance je zřízena ve sborovně školy.
Komentář ředitele školy:
Zkvalitnění materiálně technického vybavení:
V minulých letech jsme podali návrh na rozšíření kapacity školy. Nutně potřebujeme další
třídy školní družiny, učebny a multifunkční místnost. Další část žádosti je zaměřena na
školní zahradu, která si vyžaduje určité doplnění a úpravu. Další zásadní požadavek, který
již trvá několik let je výměna podlah tříd po zatopení budovy v minulých letech. Také tento

požadavek stále trvá.
- zřízení nové recepce ve vestibulu školy, zvýšení bezpečnosti ve škole, zkvalitnění
kontaktu s rodiči a návštěvami, místo k prezentaci školy. Vybavení recepce
zabezpečovacím zařízením a zřízení informačního centra
- postupná obnova nevyhovujících podlahových krytin.
- úprava prostor zázemí školní jídelny
- obnova vnitřního informačního systému školy
- vybavení prádelny mandlem ZENTIVA 580

22. Údaje a zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Nově zahájené projekty:
Název projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet projektu
(v případě partnerství
také částka, která připadá
na školu)

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Rozvoj inovativních
postupů mezi
partnerskými
školami

1.9.201431.8.2017

Projekty již v realizaci:
Název projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Phoenix/Motylek ERASMUS + :
Schools Strategic Comenius – KA2
Partnership

2014-1-UK01-KA201000370_2

partner

Rozpočet projektu
(v případě partnerství
také částka, která připadá
na školu)

40550,- EUR

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

24. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
24.1 Údaje Projekty a granty ostatních subjektů
Název programu
Stručný popis programu

Dotace
Rozpočet akce
Název programu

Stručný popis programu
Dotace
Rozpočet akce
Název programu
Stručný popis programu
Dotace
Rozpočet akce

Dotační program 1/OŠK/2016/3 Motýlek
2016
Přehlídka pěvecké, taneční a dramatické
tvorby handicapovaných dětí a mládeže.
30 000,0 Kč
190 000,- Kč
Dotační program mezinárodní vztahy –
Pozvání partnerského města Myszkow na
oslavy výročí partnerské školy Zespol
Szkól Publicznych Nr.3
Dlouhodobá mezinárodní spolupráce
partnerských škol
6 000,- Kč
8 000,- Kč
„Chceme jezdit do své školy“
Zabezpečení svozové dopravy
90 000,- Kč
739 500,- Kč

Komentář ředitele školy:
Neschválené projekty:
- Cesta za poznáním – město Kopřivnice 9 000,- Kč
- Hry bez hranic – město Kopřivnice 13 500,- Kč
- Chceme jezdit do své školy – TESCO 50 000,- Kč
- Zooterapie – nadační fond Vítkovice Steel 161 000,- Kč

Školní rok: 2015/2016

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková

25. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
25.1 Spolupráce s odborovými organizacemi
Na naší škole není založena odborová organizace. Vedení školy spolupracuje jak
s pedagogickým sborem, provozní zaměstnanci prostřednictvím pravidelných porad.
Zabezpečuje vytváření pracovních podmínek, požadavků BOZP a PO dle platných zákonů a
předpisů. Spolupracuje a pravidelně se účastní Rady školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK,
KOPŘIVNICE, SMETANOV A 1122,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice
Tel. 556 810 242
E-mail: info@detske-centrum.cz
www.detske-centrum.cz

Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Za období od 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace – 0
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace – 0
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace –
0
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona – 0
V Kopřivnici dne 5. 1. 2016
Zpracovala Mgr. Dagmar Jančálková
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Motýlek 2015
„MUZIKÁLOVÝ“

SPOLUPRÁCE SE ZŠ MOŘKOV

VÁNOČNÍ BESÍDKA

BESEDA O JAPONSKU
ŠKOLNÍ KARNEVAL

DEN ZEMĚ

HRY BEZ HRANIC

SPOLUPRÁCE SE SUNCOAST
SCHOOL FLORIDA USA

PARTNERSTVÍ SE ŠKOLOU
PHOENIX SCHHOL LONDON ANGLIE

