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Slovo ředitelky
Vážení,
otevíráte výroční zprávu o činnosti školy známé pod názvem „Korálek“ za školní rok 2020/21.
Proč „Korálek?“
Tak jako se na nit navléká korálek za korálkem, až vznikne
ucelený náhrdelník, tak dětem v naší škole postupně
„navlékáme" vědomosti, znalosti, dovednosti a zkušenosti,
které potřebují pro svůj praktický život.
A stejně tak, jako jsou křehké korálky, je křehká a snadno
zranitelná dětská dušička.
Učíme děti s úctou a láskou, respektujeme každou osobnost.
Rok 2020/21 byl další zkouškou pro vzdělávání ruku v ruce s
pandemií covid19. Po zkušenostech z loňského roku, už to pro
nás všechny nebyla tak „velká neznámá“, ale přesto to byl znovu
velký zásah do života všech aktérů školy. Pandemie COVID-19
zastavila výuku dle nařízení vlády v naší škole jen dvakrát, a
to od 2.11.2020 do 17.11.2020 a od 1.3.2021 do 11.4.2021.
Tentokrát jsme byli na distanční výuku dobře připraveni.
S pedagogogickými pracovníky, především s třídními učiteli jsme
v říjnu 22.10.2020 absolvovali seminář „Využití tabletů, chytrých
telefonů, chromebooků a notebooků ve výuce“, který byl pro
všechny velkým přínosem a zároveň přípravou pro případnou
distanční výuku. Získali jsme pro školu stabilní a plnohodnotný fungující systém online vzdělávání. Hned jsme
začali trénovat, protože „opakování, matka moudrosti“. Učili jsme se navzájem, radili si, pomáhali si. A na
vyzkoušení „naostro“ jsme nečekali dlouho. Od 2.11.2020 do 17.11.2020 jsme ho využili v první vlně a od
1.3.2021 do 11.4.2021 ve druhé vlně zavření školy.
V ZŠ online výuka probíhala formou učebny Google, přímým spojením přes Meety a dále tvorbou materiálů,
úkolů, testů, videí, ….
V ZŠS pedagogové aktivně komunikovali s rodiči, někde i se svými žáky, prostřednictvím emailu, telefonu či
chatu. Konzultovali s nimi zadávání domácích prací, úkolů, praktických cvičení,… Vzhledem k různým typům a
míře postižení byly i formy a metody výuky různé, dle uvážení pedagogů.
Ještě musím zmínit, že všemu, co zmiňuji výše, předcházel průzkum podmínek digitální vybavenosti a přístupu
k digitálním vzdělávacím zdrojům u jednotlivých rodin. Po vyhodnocení těchto faktorů jsme díky dotaci z MŠMT
zajistili pro žáky, kteří nebyli vybaveni pro distanční výuku, potřebná digitální zařízení.
I tak jsou žáci / rodiče, kteří zůstávají off-line, těm bylo umožněno vždy v pondělí docházet do školy pro učení,
pomůcky a pracovní materiály.
Distanční výuka tak netrvala dlouho a opět jsme mohli být s žáky i rodiči v kontaktu. Všichni jsme znovuotevření
školy s radostí uvítali. Ale i přesto se nás pandemie coronaviru týkala v mnoha dalších aspektech. Od 14. října,
kdy se uzavřely všechny ostatní školy, nastala režimová opatření, která zasáhla i naši školu. Ta se týkala výuky
v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nesměly slučovat, ani jinak neprolínat. Do školy
nesměli chodit rodiče, děti si pedagogové přebírali před školou. Homogenní skupiny se týkaly i ŠD a ŠK, děti se
musely rozdělit do nových skupin, změnil se i rozpis žáků ve školních jídelnách. Byl zakázán zpěv a sportovní
činnosti při vzdělávání, zrušila se zájmová činnost. Z epidemiologického pohledu bylo zásadní zejména časté a
pravidelné větrání vnitřních prostor a také dezinfikování všech prostor. Zaměstnanci školy i žáci, kterým to
umožňoval zdravotní stav, měli po tuto dobu povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, a proto bylo
třídám i ŠD a ŠK doporučeno, co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu. Nakonec všeho přišlo do škol i
testování žáků a zaměstnanců školy, které probíhalo nejprve 2 x týdně a poté 1 x týdně až do konce června.
A nastaly další překážky. Někteří rodiče v této době ze strachu z nakažení odmítali posílat své děti do školy. Pro
pedagogy to byla další práce navíc, dopoledne učili ve škole a v odpoledních hodinách připravovali výuku pro
žáky, kteří zůstali doma. Nákaza covidem se nevyhnula ani zaměstnancům a žákům školy, stejně tak jako
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karanténa několika žáků, tříd i pedagogů a také ošetřovné z důvodu uzavření školy, které museli pracovníci
školy čerpat na své děti. Ani různá vládní omezení nepřispívala dobré náladě, projevovala se únava, možná i
stres a nejistota, nejvíce u mladších pedagogů, kteří měli vlastní děti doma na distanční výuce. Ale i tak jsme se
dokázali stabilizovat – pomáhat si a podporovat se, zafungovala síla dobrého kolektivu.
Závěrem mohu říci, že jsme distanční výuku a celou pandemickou situaci na naší škole zvládli na výbornou, a
že jsem na své pracovníky pyšná.
Ve školním roce 2020/21 se již všichni žáci ZŠ vzdělávali dle ŠVP „Učíme se pro život“, zpracovaného dle RVP
ZV - minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. A jen nastala
klidová zóna ohledně jednotné výuky v ZŠ, proběhla tzv. „malá revize RVP ZV“ a došlo ke změně v digitální
oblasti, což se promítlo ve změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti
nové informatiky a digitálních kompetencí. Zároveň s novou informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a
s ním i nárok na časovou dotaci, což se promítlo ve změně časové dotace v dalších oblastech /potažmo
předmětech/ - člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda a umění a kultura. A opět jsme museli
předělávat náš ŠVP. Pro tvorbu a úpravu stávajícího ŠVP byl vytvořen tým informatiků, dále tým pro úpravu
stávajících výstupů ve výše jmenovaných oblastech, a také úpravu průřezových témat. Ped. se účastnili mnoha
webinářů s touto problematiku, kde postupně získávali znalosti a dílčí kompetence k tomu, jak nově uspořádat
výuku, a jak novou informatiku a digitální kompetence propojit s ostatními obory. Vzhledem k tomu, že jsme se
rozhodli začít ve všech ročnících od 1.9.2021, byla práce na ŠVP i vše, co k tomu patřilo, velmi intenzivní. Ale
jsme připraveni a od 1.9.2021 se začne podle nového ŠVP vyučovat.
Třídy ZŠ i ZŠS byly i v letošním školním roce již tradičně naplněny na maximum žáků a opět musela být jedna
třída umístněna do nevyhovujících prostor ŠD. Jak zmiňuji ve výroční zprávě každý rok, kapacita školy je
dlouhodobě nedostačující a zároveň z mnoha hledisek nevyhovující – nesplňuje pro žáky s postižením
optimální stav, ke kterému bychom se chtěli s pomocí zřizovatele postupně přibližovat a dále rozvíjet /dle RVP
ZŠS, kapitola 13/.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo i tento školní rok, přestože osobní přítomnosti pedagogů
na seminářích zabránila pandemická situace. Sami si vyhledávali webináře a nebylo jich málo. I v letošním roce
měli pedagogové opět příležitost vzdělávat se zdarma, a to v rámci projektu EU „Korálkové šablony II“.
Pedagogové si rozšiřovali svou pedagogickou odbornost především v oblasti čtenářské gramotnosti, dále v
polytechnickém vzdělávání, projektovém vyučování, a další. Někteří ped. prac. prošli vzájemnou spoluprací
/vzájemnými hospitacemi/ pedagogů ZŠ a ŠD.
Kvalifikaci splnilo 7 ped. pracovníků – 5 z nich studium asistenta pedagoga, 1 magisterské v oboru speciální
pedagogika a jedna vychovatelství. Jeden ped. prac. získal středoškolské vzdělání, zakončené maturitní
zkouškou, ne však v oboru kvalifikovanosti pro školství.
Během roku jsme díky zpracovaným projektům a štědrým sponzorům posílili rozpočet školy o cca 113 418,- Kč
/finanční a věcné dary/. Díky získaným finančním prostředkům mimo rozpočet se škola pyšní nadstandardním
vybavením.
Každý rok píši, co je nového v oblasti „slíbené přístavby školy“, každý rok jsme udělali alespoň malý
krůček vpřed. Bohužel letos tomu tak nebylo, protože opět došlo ke změně primátora /mimo volby/ a 14.9.2020
byl zastupiteli odvolán Ing. Dan Jiránek, se kterým probíhala poslední jednání o přístavbě, a poté zvolen Mgr.
Milan Volf, se kterým jsme v letošním roce nejednali, protože v době pandemie ani nebyla k jednání příznivá
situace. V letošním roce se ve škole o prázdninách začala dělat rekonstrukce elektřiny v jedné části budovy,
která je z rozpočtu města Kladna. Za to jsme samozřejmě rádi, protože původní rozvody již nefungovaly tak
úplně správně. Ale zároveň to s sebou přineslo i nějaké komplikace a také velký nepořádek. Kromě úklidové
firmy se na úklidu podíleli i všichni zaměstnanci školy, za což jim velice děkuji.
Každý rok si přeji, aby nám při práci stále zůstávala naše "Korálková pohoda“, tak ať je tomu tak i v příštím
školním roce. Věřím, že se stejným elánem a zájmem se nám bude dařit školu rozvíjet a posouvat ji stále
dopředu.
Mgr. Taťána Semančíková
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název školy: Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková organizace
adresa: Pařížská 2199, 272 01 Kladno
odloučené pracoviště: MŠ - Pařížská 2249, 272 01 Kladno
e-mail: info@koralekkladno.cz
www.koralekkladno.cz
datová schránka: hgigyqh
telefon škola: 312 684 369, 602 394 474
telefon MŠ: 724 325 252
zřizovatel: Statutární město Kladno
typ školy: obecní s právní subjektivitou
právní forma: příspěvková organizace
identifikátor školy: 600 044 661
Ředitelka školy: Mgr. Taťána Semančíková
e-mail: semancikova@koralekkladno.cz
telefon: 606 077 055
Dosažené vzdělání - VŠ Sppg
Ve funkci ředitelky: od září 1992
Další vzdělávání v rámci DVPP: zaměřené především na řídící a manažerskou práci
studijní programy TOŠ a Gender ve školství
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Lenka Šípková
e-mail: sipkova@koralekkladno.cz
telefon: 606 077 054
Dosažené vzdělání – VŠ Sppg
Ve funkci zástupce ředitele: od ledna 1995
Koordinátor školního vzdělávacího programu, určený pedagogický pracovník, který odpovídá za
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
Další vzdělávání v rámci DVPP: zaměřené především na řídící a manažerskou práci
studijní programy TOŠ a Gender ve školství
škola sdružuje:

1. základní škola
2. základní škola speciální
3. mateřská škola
4. školní družina
5. školní klub
6. školní jídelna
7. výdejna

Filozofie školy: Dosáhnout u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami takového stupně výchovy a
vzdělání, aby mohli být zařazeni v co největší míře do života zdravé populace.
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Historie školy
Škola byla založena v září roku 1991. Provoz byl zahájen v budově Dětského rehabilitačního stacionáře
Zvonek, kde ve dvou třídách začínaly s osmi žáky dvě učitelky. Od října se obě třídy přestěhovaly do svého
stávajícího sídla, kde tehdy provozovala svou činnost 16. Mateřská škola.
Původní záměr zakladatelů byl velkolepý, mělo vzniknout jakési „centrum“, kde by postižené děti měly veškerou
péči pod jednou střechou – tedy jak školu, tak i péči zdravotníků a sociální péče. Tento záměr však byl závislý
na financování ze tří různých rezortů – školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Bohužel doba byla
taková, že takové financování nebylo možné. Z původního záměru zůstala pouze speciální škola pro žáky
s více vadami, která byla oficiálně zřízena od ledna 1992 odborem školství Města Kladna. Ale i to byl přínos pro
rodiče, kteří do této doby měli své děti umístěny v ústavech. Každé dítě má právo na vzdělání a naše škola
začala poskytovat vzdělání i dětem s nejtěžším handicapem. Mateřská škola měla útlumový program, každý
rok místo jedné třídy MŠ jsme získali dvě místnosti, které po stavebních úpravách daly možnost otevření vždy
dvou tříd pro žáky naší školy. Od ledna 1995 škola získala právní subjektivitu. Celou budovu škola získala od
školního roku 1997/98.
V současné době se ve škole vzdělává cca 90 žáků a v mateřské škole dalších cca 25 dětí. Všechny prostory
školy jsou využity v maximální možné míře, ale i tak jsou nedostatečné a naší snahou zůstává, aby se za
pomoci Města Kladna podařila přístavba, o které jsme však v letošním školním roce s vedením města nejednali,
a to z hlediska pandemické situace.
Pravdou je, že i ve své dnešní podobě si škola uchovává téměř rodinný ráz, že se žáci pohybují v příjemném
prostředí a vzdělávají je pedagogové, kteří svou práci skutečně vnímají jako poslání.

Charakteristika školy
Do školy docházejí především žáci se souběžným postižením více vadami - žáci s lehkou, středně těžkou a
těžkou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, se zrakovým a sluchovým postižením, s těžkou
poruchou dorozumívacích schopností, žáci s DMO, epileptici, žáci s autismem, děti po těžkých úrazech, …
Ve školním roce 2020/2021 se v jedenácti třídách vzdělávalo 84 žáků. Výuka probíhala ve čtyřech třídách
základní školy a v sedmi třídách základní školy speciální. Do Mateřské školy docházelo do dvou tříd 24 dětí.
Celkový počet v základní škole a mateřské škole byl v tomto školním roce 108 žáků a dětí.

Komplexní péče zajišťovaná školy
Nad rámec výchovně vzdělávacího procesu je žákům zajišťována a poskytována další speciální péče:
ŠPZ - SPC, PPP
Psychologická a pedagogická vyšetření a odborné poradenství k výchově a vzdělávání žáků zpravidla poskytují:
SPC při Základní škole, Pařížská 2249, Kladno - zaměřené na mentální postižení
SPC „EDA“ Benešov - zaměřené na žáky zrakově postižené
SPC „VERTIKÁLA“ při ZŠS Roosweltova v Praha 6 - zaměřené na žáky s autismem
SPC „NAUTIS“ při MŠ českolipská, Praha 9 Prosek - zaměřené na žáky s autismem
SPC při ZŠ Kladno, Brjanská 3078 - zaměřené na žáky s vadami řeči
SPC Slunce Stochov - zaměřené na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
SPC a PPP Koloběžka Kladno – zaměřené na všechny žáky
PPP Kladno – zaměřené na žáky s výchovnými a výukovými problémy
PPP STEP Kladno – zaměřené na žáky se specifickými vývojovovými poruchami učení či chování
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Spolupráce probíhá na úrovni vyšetřování žáků, diagnostiky, IVP a hodnocení vzdělávání žáků, dále konzultací
a metodických návštěv.
Rehabilitace
Pronájem prostor fyzioterapeutkám v budově školy, které mají možnost rehabilitovat žáky školy i v dopoledních
hodinách v rámci zdravotní tělesné výchovy. Protože ale poslední dva roky fyzioterapeutky žáky školy
rehabilitovaly jen minimálně, došlo k dohodě o ukončení pronájmu k 31.7.2021
Předměty speciálně pedagogické péče:
• Pedagogická podpora
V průběhu roku docházeli žáci se specifickými poruchami učení na individuální hodiny českého jazyka, případně
matematiky.
V ČJ byla individuální pomoc zaměřena na čtení s porozuměním, cvičení sluchové diferenciace hlásek a
spojování slabik, procvičování jevů, které byly potřeba v syntaktické i gramatické rovině a jejich pochopení bylo
zásadní pro další navazující látku v českém jazyce.
V matematice byla individuální pomoc věnována pouze jedné žákyni na vyrovnání rozdílů po přechodu z jiné
školy. V průběhu 2. pololetí však došlo k vyšetření žákyně v SPC s navržením jiného vzdělávacího
programu/ZŠS I/, a tak se snížily i nároky na výuku. Žáci v matematice i v českém jazyce pracovali písemnou
nebo verbální formou. Zapisovali do sešitu, na tabuli, na stírací tabulky. Pracovali na interaktivní tabuli ve
výukových programech a aplikacích a se zalaminovanými kartičkami (pomůcky ČJ, M).

• Logopedie a Řečová výchova
Řečová výchova má nezastupitelnou roli v rozvoji komunikačních schopností žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Přispívá ke stimulaci nedostatečně rozvinuté řeči, či narušené řečové komunikace. Důležitá je
spolupráce s rodinou a logopedem. Bohužel v letošním školním roce z důvodu pandemie covid-19 probíhala
spolupráce s klinickou logopedkou PaedDr. Merunkovou pouze do měsíce října a následně až v červnu. Někteří
žáci navštěvovali její poradnu individuálně mimo školu. Zapsáno bylo 39 žáků.
Řečovou výchovu navštěvovalo ve škole 12 žáků. Školní logopedka pracuje s každým žákem individuálně.
Zaměření bylo na rozvoj všech složek sdělování, procvičování a upevňování řečových dovedností (verbálních i
nonverbálních), rozvíjení smyslového vnímání. Práce s žáky zahrnovala i oblast gymnastiky mluvidel, řečových
a dechových cvičení, orofaciálních masáží, rozvoj psychomotoriky a pohybové koordinace. V neposlední řadě
také cvičení grafomotoriky.
V letošním školním roce vše směřovalo na rozvoj AAK s využitím počítačových programů. Nově se využívaly
programy In Print a Symwriter, pomocí nichž se rozvíjely dovednosti komunikace.
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Pro komunikaci v elektronických komunikačních knihách v iPadu byl nadále využíván program GoTalk a při
práci na PC oční lišta s navigací.
V ZŠ je řečová výchova realizována jednu hodinu týdně v rámci ČJ, v ZŠS dvě hodiny týdně jako samostatný
vyučovací předmět. Učitelky spolupracují jak s klinickou logopedkou, tak především se školní logopedkou, a
uplatňují nejrůznější vyučovací metody, od skupinových didaktických her až po individuální cvičení.

• Ergoterapie
Ergoterapie využívá řadu aktivit z oblasti manipulačních her, kreativních a pracovních činností. Do
ergoterapeutické péče byli vybráni žáci různých ročníků naší školy. Výběr aktivit byl přizpůsobován jejich
aktuálním možnostem. Cvičení rukou se zaměřovalo na uvolnění i procvičování jednotlivých fází úchopu a na
součinnost obou rukou. Hybnost a koordinace trupu a končetin se prohlubovala při chůzi a vhodných cvičeních
zaměřených na hrubou motoriku.
Manipulace s předměty byla kombinována např. s rytmizací, určováním barev, tvarů a schopností manipulace v
prostoru. Individuální činnost sloužila zároveň i pro zklidnění a soustředění se na práci. Při procvičování
koordinace oko - ruka využíváme i moderní technologie (tri-panel, IT tabule, iPad). I v letošním roce vedení
školy umožnilo nákup nových pomůcek.

• Zdravotní tělesná výchova
Cílem zdravotní TV je odstranění nebo zmírnění zdravotního oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu.
Hodiny byly zaměřeny zejména na cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová a relaxační. Ke cvičení
se používaly pomůcky jako např. velké gymnastické míče, bosu, overbaly, masážní míčky, podložky s různými
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povrchy a jiné pomůcky. Výuka probíhala každé úterý a středu, kdy se postupně střídali po malých skupinkách
žáci ze všech tříd naší školy.

• Muzikoterapie
Muzikoterapie se v letošním roce účastnili žáci z celé školy. Výuka - terapie probíhala individuální formou, nebo
skupinovou formou, podle potřeby žáků. Vzhledem k šestinedělní absenci a nedostatku sociálních vztahů se
žáci velice rádi účastnili muzikoterapie. Cílem předmětu Muzikoterapie je rozvoj, zachování, popř. obnovení
emocionálního, psychického a fyzického zdraví dětí. Léčebný je zpěv, vytváření hudby a podílení se na ní.
Důležité je i poslouchání, vnímání či jiné kreativní vyjádření a zpracování hudby. S žáky jsme v hodinách
pracovali s tóny, zvuky, rytmem, zpěvem, poslechem hudby, ale i s pohybem a výtvarným ztvárněním hudby.
Velmi důležitá byla vzájemná interakce a komunikace všech zúčastněných žáků, jež probíhala i neverbálně
pomocí hudebních nástrojů. Metodami a technikami muzikoterapie jsme podle potřeby dětí zlepšovali oblast
vnímání, myšlení, řeči, paměti, emocí, pozornosti, vůle, sebehodnocení a v neposlední řadě i vztah k ostatním
dětem a dospělým. Muzikoterapii jsme vložili i do projektu „Děti célého světa“, kde během dne děti všech
zúčastněných tříd zažily rytmy, tanec, zpěv i hudbu zvoleného etnika. Nejvíce se hodin Muzikoterapie účastnili
zejména těžce postižení žáci, kdy cílem je zlepšení kvality života dítěte. Hodiny probíhaly s podporou učitelky
individuálně, ale také při skupinové MT s podporou skupin dětí a s pomocí jednoduchých programů, MT technik,
písní, nástrojů, hudby, světelné a rezonanční terapie. Prvky Muzikoterapie aplikujeme i v multisenzoriální
místnosti Snoezelen.
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• Snoezelen
Snoezelen byl zrealizován na podzim roku 2020. Tato metoda se provádí pomocí světelných a zvukových
prvků, vůní, hudbou. Cílem této činnosti je vyvolávat smyslové pocity, pohodu, spokojenost, a při tom i
stimulovat smyslové vnímání a podporovat rozvoj osobnosti žáka. Zprostředkovává zážitky, které žáci nemohou
zažít v přirozeném prostředí a kladné a příjemné emoce v nich přetrvávají. Ve Snoezelenu tráví děti čas při
učení, relaxaci i při volnočasových aktivitách se zapojením všech smyslů. Snoezelen místnost využívají všichni
žáci školy, ale nejvíce žáci s těžkým postižením a žáci s ADHD, pro a je pro ně vítanou změnou.

• Doteková terapie
Od našeho narození je dotek nositelem pocitu bezpečí, je to velmi účinná metoda na uspokojení našich
mentálních a fyzických potřeb. Jemné doteky, šimrání a hlazení jsou nejoblíbenější uvolňující relaxační terapií.
Proto jsme v letošním školním roce zařadili dotekovou terapii mezi předměty speciálně pedagogické péče.
Dotekovou terapii navštěvovali převážně žáci speciální školy, kterým pomáhala rozvíjet vztah k vlastnímu tělu a
zdraví. Učila je relaxovat, posilovala jejich sebevědomí. Nástrojem byly ruce, zdroj lidského tepla a bezpečí.
Doteková terapie je u žáků velice oblíbená.
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• Světelný box
Cílem práce ve světelném boxu je podpora žáka s poruchou zrakového vnímání, poruchou ostrosti a poruchou
barvocitu, a to napříč různými oblastmi edukačního procesu stejně tak jako podpora v sociálních dovednostech
žáka. Práce s žákem je individuální. Žáci cvičili jemnou motoriku, snažili se zrakově rozlišovat dle pokynů
učitele, dohledávat na obrázcích co chybí, co přebývá. Dle svých možností správně řadili obrázky, kde je
zobrazena posloupnost a pokoušeli se verbálně i neverbálně popsat zobrazený příběh. Koncentrovali se podle
různé intenzity světla na různě kontrastní a různě barevné obrázky. Žáci také třídili dle barvy i tvaru 3D
průsvitné geometrické tvary. Pracovali s různou hrubostí (jemností) materiálů u výřezů (tvary jablka, trička,
banánu, lžičky) a snažili se je správným způsobem vkládat do čtverce s výřezem.
Při práci na světelném boxu učitel dohlížel, aby žák nosil správně nasazené a vyčištěné brýle, dodržoval
zrakovou hygienu a zaměřil se na střídání aktivit do dálky a do blízka.
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Mateřská škola
1.oddělení Myšky – 12 dětí /mladší děti/
2.oddělení Žabky – 12 dětí /starší děti, předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky/
Celkem: 24
Mateřská škola je dvoutřídní s maximální kapacitou 25 žáků. Stávající pedagogický sbor tvoří čtyři učitelky
s celým pracovním úvazkem a jedna s částečným pracovním úvazkem. V každé třídě je jedna asistentka
pedagoga. Další personální podpora je jedna provozní pracovnice.
Výchovně vzdělávací činnosti vycházely ze
školního vzdělávacího programu „Hrajeme
si celý rok“, který je zpracován na základě
RVP pro předškolní vzdělávání.
Základem je individuální přístup ke
každému dítěti a jeho rodině. V programu
je vyváženým způsobem zastoupen řízený
program i volná hra. Důraz byl kladen na
rozvoj celé osobnosti dítěte, se zaměřením
na rozvíjení charakteru a podporu osvojení
si dobrých návyků v oblasti komunikace,
sebeobsluhy a hygieny. Formou hry a
zábavných činností byl podporován
rozumový rozvoj dětí, mimo jiné i rozvoj
čtenářské a matematické pregramotnosti,
jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky.
Také byl rozvíjen smysl pro práci
s výtvarným materiálem a seberealizaci
vlastním výtvarným projevem.

Pravidelně
byla
zařazována
řečová
výchova, byl kladen důraz na rozvoj aktivní i
pasivní
slovní
zásoby,
alternativní
komunikace, sluchové hry, dechová cvičení,
gymnastiku mluvidel, rytmizaci slov, říkadel,
rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění,
reprodukci a dramatizaci pohádek.
V tomto školním roce se zásadním
způsobem rozpracoval systém AAK, který
se sjednotil hlavně se základní školou
speciální, čímž se usnadní přechod dětí do
školy.
Rozvoj hrubé motoriky se podporoval
pravidelným cvičením s pomůckami na
rozvoj hrubé motoriky, kterými je MŠ dobře
vybavena. Na rozvoj dítěte v této oblasti se
klade velký důraz.
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Běžně, jednou týdně, se děti pravidelně střídají a chodí cvičit do tělocvičny ZŠ, což v tomto školním roce
vzhledem k vážné epidemiologické situaci v ČR nebylo možné.

Stejně tak se pravidelně podporoval vývoj žáků pravidelnými muzikoterapeutickými chvilkami, které se konaly
v relaxační místnosti v MŠ, a také v muzikoterapii v ZŠ, kam děti dochází pravidelně jednou týdně, což letos
opět nebylo vzhledem k epidemii možné.
Celoročně se děti aktivně zapojovaly do Recyklohraní, které je školním recyklačním programem pod záštitou
MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Úkoly z Recyklohraní
byly prováděny i během distanční výuky.
Pravidelně se pořádají procházky po okolí MŠ, kde jsou lesy, rybník, louky, které umožňují přirozený kontakt
s přírodou, děti se postupně seznamují s jednotlivými druhy stromů, rostlin a živočichů. Také pořádáme výlety
do vzdálenějšího okolí města, kde mají děti možnost seznámit se s kulturně historickým původem míst, kde žijí.
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Oblíbená akce „72 hodin“, která celorepublikově motivuje k úklidu svého okolí, se v tomto roce konala jen
v rámci MŠ a děti si vyrobily velký domeček pro hmyz, na zahradu MŠ.
V tomto školním roce proběhla celá řada akcí, vždy v souladu s aktuální epidemiologickou situací a platnými
nařízeními. Především to byly akce určené pro vzájemné poznávání s rodiči a zákonnými zástupci, jako např.
společná setkání na zahradě MŠ, vánoční tvořivá dílna a vystoupení dětí.
Přehled akcí za školní rok 2020/2021 /březen a duben uzavření MŠ dle nařízení vlády/:
Září
Setkání s rodiči na zahradě MŠ
Říjen
Podzimní příroda v okolí MŠ
Dýňování
Účast na programu 72 hodin
Listopad
Batůžkový den
Perníčkování
Prosinec
Mikulášská nadílka
Vánoční Kladno
Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi na zahradě MŠ
Leden
Výroba krmítek
Krmení zvířat v lese
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Únor
Karneval
Květen
Batůžkový den
Co se děje v trávě?
Turistický výlet Zákolany-Okoř
Červen
Den dětí v MŠ
Výlet do minizoo Olovnice
Rozloučení se školním rokem, vyřazení předškoláků
V období od 1.3.2021 do 12.4.2021 probíhala výuka v MŠ distančně. Týkala se 11 dětí s povinnou předškolní
výchovou. Velmi se nám osvědčilo sjednocení školních emailů pro zákonné zástupce, pod doménou školy.
Vytvořily se ve stejném formátu jako jednotné emaily ZŠ a děti přecházející do ZŠ je budou moci dále používat i
během povinné školní docházky. Sjednocení emailů usnadnilo posílání a odevzdávání domácích úkolů. Zákonní
zástupci měli také možnost vyzvedávání a odevzdávání domácích úkolů jednou týdně v MŠ.
Podle metodiky MŠMT probíhala on-line výuka jednou týdně, v rozsahu 30 minut ve virtuální učebně, zřízené
pro tento účel. Děti se výuky svědomitě účastnily, domácí úkoly plnily a odevzdávaly včas.
V době
od
12.4.2021-29.4.2021
probíhalo povinné testování dětí
antigenními testy dvakrát týdně. MŠ
pro tyto účely vytvořilo v jedné třídě
hygienicky vyhovující prostředí.

MŠ úzce spolupracuje se zákonnými
zástupci, kteří jsou informováni o
pokrocích
dítěte
v oblastech
samostatnosti, socializace, o pokrocích
v získávání základních návyků, které
jsou třeba pro úspěšný vstup do školy.

MŠ také spolupracuje na velmi dobré úrovni s ŠPZ a centry rané péče.
Pedagogové MŠ se aktivně zapojili do projektu EU – „Šablony II“, kde se vzdělávali zejména v oblastech:
osobnostně sociální rozvoj pedagogů, čtenářská pregramotnost v MŠ, projektové dny mimo mateřskou školu,
komunitně osvětové setkávání.
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Základní škola
Ve školním roce 2020/2021 zahrnovala ZŠ čtyři kmenové třídy – 2. A, 6. A, 7. A a 8. A.
2.A
6.A
7.A
8.A

– 7 žáků - 1.p.r./2 žáci 2.p.r./4 žáci
– 10 žáků - 5.p.r./4 žáci 6.p.r./6 žáků
– 7 žáků
– 8 žáků - 8.p.r./4 žáci 9.p.r./4 žáci

3.p.r./1 žák

Celkem: 32 žáků
Rok 2020/21 opět svým průběhem nebyl „standardním“ školním rokem. V měsíci březnu 2021 jsme si
připomněli rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do
oblasti vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci, žáci i jejich zákonní zástupci průběžně procházeli mnoha změnami a kreativně řešili
dosud neznámé situace. Plnili zavedená omezení, respektovali prodlužování nouzového stavu, dodržovali
stanovená hygienická pravidla. V průběhu školního roku se pedagogové neustále seznamovali s vydávanými
manuály aktualizujícími a upřesňujícími hygienické a další podmínky v souvislosti s výukou. Protože v průběhu
roku opatření proti covidu ve společnosti selhávala, došlo k vyhlášení uzavření škol – tedy období, při kterém
děti zůstávají v domácích podmínkách, které jsou primárně odvozeny od možností rodičů či zákonných
zástupců. Tyto podmínky nemusí být vyhovující, zvyšuje se riziko zhoršení vývoje dítěte a duševní pohoda dětí
může být negativně ovlivněna izolací.
Musely být vyřešeny otázky související s přípravou a organizací distančního vzdělávání, s formami a prioritami
distanční výuky, s distančním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu, že
se v naší škole vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují podpůrná opatření ve
školním prostředí, nebyla doba distanční výuky příliš dlouhá - speciální školy byly uzavřeny na nezbytnou dobu,
a to po dobu 6 neděl.
Do školní práce v době distančního vzdělávání výrazně vstoupily socioekonomické podmínky. Žákům, kteří
neměli doma dostatečné vybavení, škola zapůjčila během pandemie vlastní ICT techniku a koordinátor ICT
/pracovník školy/ pomáhal při řešení počátečních obtíží s připojením a zřizováním účtů. V průběhu distanční
výuky bylo hodnocení žáků převážně pozitivní, aby žáky dostatečně motivovalo a nestresovalo v už tak obtížné
situaci, kdy jsou uzavřeni doma a nejsou v přímém kontaktu s vyučujícími ani s vrstevníky. Všichni žáci ZŠ byli
vzděláváni a většina z nich pracovala zodpovědně. Po návratu žáků do školy proběhlo krátké adaptační období.
Žáci se však většinou do školy těšili, návrat zvládli bez větších problémů, i když museli uvyknout nové
skutečnosti a podstupovat povinné testování.
I v letošním školním roce ve třídách ZŠ
vedli
výuku
zkušení
pedagogové;
využívali speciálně pedagogické přístupy,
metody a formy práce a plně respektovali
osobnost žáka. Posilovali a upevňovali
zásady společenského styku, jejich
pracovní návyky, zdravé sebevědomí,
přirozené aktivity a dovednosti. Využívali
speciální didaktické pomůcky, učebnice i
informační technologie.
Všem žákům se dostávalo kvalitní péče
odpovídající jejich potřebám. V každé
třídě se na vzdělávání žáků podílel
asistent pedagoga. Výuka se tím
zkvalitňuje,
zvyšuje
se
intenzita
individuální péče, zlepšuje se výuka více
postupných ročníků vzdělávaných v jedné
třídě.
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Třída 2.A - osvojování daného učiva většině žáků komplikoval opožděný vývoj řeči a komunikačních
schopností, vady řeči, nepřiměřená slovní zásoba, krátkodobá paměť, porucha koordinace pohybů, pomalejší
rozvíjení sociálních dovedností. Během celého školního roku byly proto komunikační dovednosti rozvíjeny, aby
se v rámci svých možností žáci srozumitelně vyjadřovali, uměli vést dialog, naslouchali druhým a vhodně
reagovali v různých situacích. Kromě osvojování daného učiva a rozvíjení komunikačních dovedností byly
upevňovány zásady společenského chování, posilovány kamarádské vztahy a celkově pozitivní třídní klima.
Žáci měli možnost využívat množství názorných didaktických pomůcek, pracovat ve výukových programech na
počítači, interaktivní tabuli, iPadu, tripanelu.

Velkým přínosem pro celkový rozvoj žáků byla realizace projektových dnů a preventivních programů, např.
„Jsme kamarádi“, při kterém se učili a ověřovali si, jak se k sobě chovat a navzájem si pomáhat. V rámci
preventivního programu „Máme se rádi“ se lépe se spolužáky poznávali a rozvíjeli sebepoznání. Během
projektového dne „Ničeho se nebojíme“ si žáci upevňovali potřebné znalosti o bezpečném i rizikovém chování,
poskytování první pomoci i přivolání záchranných složek. Ke konci školního roku se třída zapojila do
projektového dne „Děti celého světa“. Na světě je spousta oblastí, které by žáci chtěli blíže poznat a ve všech
žijí také kamarádi – děti.
Kromě tradičního či projektového vyučování bylo v průběhu školního roku využito několika mimoškolních aktivit
jako prostředku k celkovému rozvoji osobnosti žáka, jeho vnímání a poznávání okolního světa.

Začátkem školního roku se seznámili se sportovním areálem Sletiště a vyzkoušeli si spoustu sportovních aktivit.
Žáci třídy společně se třídou 1.S absolvovali vzdělávací program „Člověk a příroda“ v NSEV Kladno. Následující
plánované akce nebyly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace možné realizovat. Až před koncem školního roku žáci navštívili nedaleké Smečno a Otvovice. Seznámili
se blíže s obcemi regionu a spolupracovali s vrstevníky ze spřátelené školy při výtvarných aktivitách.
S ostatními žáky školy strávili zábavné dopoledne u příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí.
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Většina žáků pravidelně navštěvovala školní družinu a dobře se zapojovala do všech relaxačních, rekreačních a
zájmových činností.
Třída 6. A - složení třídy se měnilo v průběhu školního roku, protože přibyly dvě nové žákyně z jiných škol jedna do 5. ročníku a jedna do 6. ročníku.
Vyučování probíhalo formou skupinové a individuální výuky za podpory asistenta pedagoga. Žáci se dobře
zapojovali do projektového vyučování „Ničeho se nebojíme“ a preventivních programů školy „Jsme kamarádi“,
“Kouření NE!”. Kromě běžných vyučovacích metod jako je například slovní a názorně – demonstrační byly
využívány metody inscenační a didaktické hry.

Do výuky bylo zapojeno množství didaktických pomůcek, obrazových materiálů, informačních a digitálních
technologií - například iPady a interaktivní tabule. Vzdělávání žáků bylo vzhledem k epidemiologické situaci a
vládním nařízením dvakrát během školního roku omezeno a probíhalo formou distanční výuky. Žáci pracovali
v Google učebně a připojovali se na hodiny prostřednictvím Google meet. Většina žáků byla v rámci online
výuky aktivní, několika žákům byl zapůjčen školní notebook. Po návratu do školy proběhlo krátké adaptační
období, všichni žáci se do školy těšili a návrat byl bezproblémový. Většina školních, kulturních a sportovních
akcí byla bohužel zrušena. Žáci se zúčastnili alespoň sportovního dne na Sletišti a výletu na Okoř, Budeč a
ZOO Zájezd. Celá třída fungovala v přátelském duchu a žáci vzájemně spolupracovali. Několik žáků
navštěvovalo školní družinu nebo školní klub a v rámci ŠD se také zapojili do činnosti zájmových kroužků.
Třída 7.A - ve vyučovacích hodinách žáci pracovali s výukovými programy IT, iPadech, didaktickým
materiálem, pomůckami. Výuku doplnilo také projektové vyučování a další aktivity, které žáci absolvovali a do
kterých se během školního roku zapojili. Sportovní, výtvarné, poznávací akce, vzdělávací programy, kulturní
představení, vycházky.
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Pro individuální přístup k žákům byla přítomna asistentka pedagoga. Věnovala se všem, kteří potřebovali
individuální pomoc a její přítomnost také umožňovala pracovat ve skupinách.
Vše bohužel netrvalo dlouho a vzhledem k daným okolnostem a protiepidemickým opatřením české vlády a
ministerstev v souvislosti s koronavirem COVID - 19, byly kroužky, ozdravné pobyty organizované v zimě i na
jaře a veškeré další akce během školního roku zrušeny. Opatření také způsobila několikatýdenní uzavření školy
a vzdělávání na dálku.
S žáky a žákyněmi učitelky komunikovaly pomocí emailu a učebny. Žáci dostávali týdenní plány, plnili domácí
úkoly, přeposílali je zpátky učitelkám, které je vyhodnocovaly, opravovaly a ukládaly. Situace byla velmi složitá
a nelehká. Chyběl osobní kontakt mezi žáky a učitelkami, což bylo velmi smutné, ale všichni nabyli další nové
zkušenosti, které se staly velkým přínosem do života.
Žáci si osvojili dané učivo, rozvíjeli komunikační dovednosti, upevňovali vztahy mezi spolužáky a učiteli na
dálku, utužovali praktické dovednosti a schopnosti nejen v oblasti techniky.
V dalším období školního roku si klademe za cíl osvojovat dané učivo, rozvíjet kamarádské vztahy, upevňovat
třídní kolektiv a zásady společenského chování.
Třída 8.A - vztahy ve třídě byly na dobré úrovni. Drobné potyčky se vyřešily hned. Problémy byly s žákem, který
utíká z domova a po několikátém útěku byl dočasně umístěn v Klokánku v Praze. Situace je dlouhodobě řešena
s OSPOD.
V hodinách všech předmětů byly využívány informační technologie, které vtahují žáky nenásilnou a jim blízkou
formou do problematiky výuky. Seznámili se s volně stažitelnými programy, které mohou využít v domácím
prostředí pro své potřeby. V průběhu distanční výuky žáci pracovali v Google učebně, kde využívali většiny
aplikací, které učebna nabízí. V prostředí online se dokázali rychle zorientovat a naučili se komunikovat ve
skupině. Tři žáci ze třídy měli PC zapůjčené ze školy, proto se vzdálené výuky mohli pravidelně zúčastňovat
všichni žáci. S některými žáky probíhala navíc i individuální výuka. I přes všechny překážky, které nám
pandemie připravila, jsme stihli realizovat většinu projektů, které jsme si naplánovali. Pro individuální přístup k
žákům v hodinách byla přítomna asistentka pedagoga.

Třídu navštěvovali čtyři žáci devátého ročníku. Dva si zvolili učební obory v učilišti ve Vrapicích – „Stravovací a
ubytovací služby“ a „Zahradnické práce“. Jedna žákyně bude navštěvovat učební obor „Cukrář“ v Jesenici,
jeden žák se nepřihlásil k žádnému učebnímu oboru.
V rámci výuky se žáci ZŠ zapojili do projektových dnů „Ničeho se nebojíme“. Upevnili si důležité vědomosti a
dovednosti z oblasti zdravého životního stylu, osobního bezpečí, řešení mimořádných situací, zdravovědy,
požární ochrany, prevence úrazů, bezpečnosti silničního provozu a prevence sociálně patologických jevů.
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Cyklickým opakováním témat projektových dnů si žáci rozšiřují a upevňují nezbytné občanské znalosti. Učí se
adekvátně reagovat na mimořádné situace a pohotově je řešit.

V průběhu školního roku se realizovalo několik preventivních programů. Letošní školní rok žáci tradičně zahájili
preventivním programem „Jsme kamarádi“. Po mnoha epidemiologických omezení minulého školního roku se
žáci po prázdninách vrátili do školy celí natěšení. Během programu se žáci seznamovali se Školním řádem, ti
starší si znalost obsahu prověřovali. Všichni si připomněli zásady správného společenského chování,
kamarádství, ohleduplnosti, potřeby spolupráce a vzájemné pomoci, práva a povinnosti žáků školy. V rámci
preventivního programu „Máme se rádi“ se lépe se spolužáky poznávali a rozvíjeli i sebepoznání. Některými
dalšími preventivními programy byly „Právo na každý den“ a „Kouření ne“. Během roku se žáci zúčastnili i
programu prevence šikany a kyberšikany.

Jednou z posledních „možných“ podzimních společných akcí byla „Paralympijská výzva“. Vybraní žáci školy se
zúčastnili besedy s jedním z ambasadorů projektu – „Sazka Olympijský víceboj - Paralympijská výzva“ bývalým českým profesionálním handicapovaným cyklistou Jiřím Ježkem. Práce s handicapovanými dětmi je v
mnoha ohledech unikátní a náročná, proto funguje ve spolupráci s Českým paralympijským výborem speciální
tým, který zapojené děti citlivým přístupem motivuje a povzbuzuje k aktivní sportovní činnosti.

20

V letošním školním roce byl z důvodu
nepříznivé
epidemiologické
situace
vyhlášen omezený počet výtvarných
soutěží, do většiny z nich se však žáci
naší školy zapojili. Tradiční sportovní,
vědomostní a dovednostní soutěže na
úrovni školní, regionální, krajské i
celorepublikové se bohužel v letošním
školním roce neuskutečnily.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do
projektu s názvem „Ovoce a zelenina do
škol“ a „Mléko do škol“. V rámci projektu
žáci pravidelně dostávali mléčné výrobky i
ovoce či zeleninu. Firma Bovys i letos
žákům
zprostředkovala
ochutnávku
exotického ovoce a zeleniny. Kromě
exotických plodů se žáci seznámili se
vzdělávacími letáky s informacemi o druhu
a původu plodů i způsobu jejich využití.
Žáci všech tříd ZŠ se v průběhu roku tradičně zapojovali do třídění odpadu, ani už si neumíme školu představit
bez této ekologické aktivity, dále i shromažďování starých baterií a zapojení do recyklačního programu MŠMT
„Recyklohraní“.
Školní rok 2020/21 byl výjimečný a velmi náročný. Žáci i učitelé se s nastalou situací vypořádali poměrně
úspěšně, žáci se naučili být samostatnější a učitelé se zdokonalili v nových metodách výuky.
I v období prezenční výuky s sebou nastavená hygienická pravidla přinášela mnohá citelná omezení. Žáci ZŠ
se nemohli setkávat s vrstevníky z jiných tříd školy, neuskutečnila se většina možných poznávacích i
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pobytových akcí, žáci byli ochuzeni o kulturní představení, sportovní i jiné soutěže. Výuka a pobyt ve škole byl
určitým způsobem limitován, dodržovala se hygienická pravidla, rodiče nevstupovali do budovy školy, žáci se
setkávali pouze se spolužáky dané skupiny, změnilo se rozdělení dětí v odděleních školní družiny. Žáci
nenavštěvovali odborné učebny ani tělocvičnu, více vyučovacích hodin trávili v okolní přírodě, kde plněním
různých aktivit, úkolů a vyprávěním získávali všeobecné znalosti a tělesnou zdatnost.

A tak žáci během školního roku, a to i přes pandemickou situaci, podnikli řadu akcí a aktivit, které je připravují
na samostatný život, rozšiřují jejich obzory v nejrůznějších oborech a učí je překonávat překážky.
Hezkou pomyslnou tečkou za školním rokem byla zdařilá společná akce žáků školy – oslava Mezinárodního
dne dětí. Většina tříd také uskutečnila plánovaný výlet s určitým zaměřením.

Všichni doufáme, že příští školní rok se již s omezením z důvodu pandemie nesetkáme. Že bude opět škola
příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery a každý žák má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb. Společnými silami budeme vytvářet příznivé školní prostředí a klima, které
poskytne všem žákům optimální podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.
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Speciální základní škola
4.R - 6 žáků
5.R - 6 žáků
7.R - 6 žáků
8.R - 6 žáků
1.S - 8 žáků
5.S - 8 žáků
8.S - 12 žáků
Celkem 52 žáků
Letošní školní rok byl velmi specifický. Byl narušen pandemií COVID 19, kdy byl v ČR vyhlášen dlouhodobý
nouzový stav a my jsme plynule přešli na distanční vzdělávání žáků, a to hned v prvním pololetí na 2 týdny a v
druhém pololetí na 6 týdnů. Tudíž neprobíhalo vzdělávání dle přesného stanoveného plánu, ale s větším
ohledem na možnosti a schopnosti každého žáka. Plány a učivo jsme maximálně přizpůsobili každému žáku
tak, aby bylo možné doma ve vzdělávání pokračovat. Žákům byly posílány úkoly a pracovní listy mailem nebo
po domluvě předávány osobně. Komunikace probíhala pomocí mailu a telefonicky. Téměř všichni žáci distanční
výuku zvládli bravurně. I návrat do lavic jim byl přizpůsoben tak, aby se do školy těšili a docházeli do ní rádi.
Ve škole jsme dodržovali přísná protiepidemiologická opatření. Téměř celý rok jsme omezili zpěv a cvičení
v tělocvičně dle metodických pokynů MŠMT na nutné minimum.
Vzdělávání žáků ve speciální základní škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu
speciální „Učíme se pro život“ – díl I. a II. díl. Podle I. dílu ŠVP pro ZŠS - „Učíme se pro život“ bylo vzděláváno
28 žáků a podle II. dílu ŠVP pro ZŠS - „Učíme se pro život“ bylo vzděláváno 24 žáků. V ZŠS je nejdůležitějším
cílem výchovně vzdělávacího procesu komplexní speciálně pedagogické působení na tělesný a duševní vývoj
našich žáků s respektováním jejich individuálních potřeb.
Pro uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků je potřebná empatie, emociální síla,
nápaditost, kreativita, obrovská trpělivost a důslednost všech pedagogických pracovníků. Vyučování je
prožitkové a výběr činností, metod a forem práce plně respektuje individuální zvláštnosti žáků. Pedagogičtí
pracovníci pracují s žáky za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.

Mezi podpůrná opatření patří předměty speciálně pedagogické péče - logopedie, ergoterapie, muzikoterapie,
zdravotní TV, doteková terapie, terapie u světelného boxu. Pro plnění vzdělávacích plánů mají něteří žáci na
základě doporučení SPC vypracovaný individuální vzdělávací plán, který respektuje jejich možnosti.
Ve vzdělávacím procesu si žáci osvojují základní pracovní a pohybové dovednosti, hygienické a sebeobslužné
návyky, poznatky o přírodě a společnosti. Rozvíjí si schopnost orientace v okolním světě, vytváří si osobní
vztahy k lidem, k vlastní osobě, k okolnímu prostředí i ke správnému společenskému chování.
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Výuka ve všech třídách ZŠS přechází od ranních komunikačních činností do vyučovacích předmětů daných
rozvrhem hodin. Ve třídách, kde jsou žáci s poruchami autistického spektra, je dodržována struktura, žáci
pracují podle denního režimu, který je vizualizován piktogramy. Avšak nejen v těchto třídách bylo využíváno
metod strukturovaného učení - vizualizace, strukturalizace prostředí a času, je to metoda, ktera vyhovuje téměř
každému dítěti s těžší formou mentálního postižení.
Každá třída pracuje podle školního vzdělávacího programu ZŠS, plánuje si a realizuje další akce třídy.
Vyučování ve třídách probíhalo formou skupinové i individuální výuky za podpory asistentů pedagoga. Ve všech
třídách ZŠS je nutností během vyučování vystřídat mnoho různých činností, z důvodů krátkodobé udržitelnosti
pozornosti.

Do vyučovacích hodin jsou zařazovány jak pohybové aktivity, prvky muzikoterapie, tak i doteková terapie, prvky
Snoezelen terapie, rezonanční terapie a s ní spojená relaxace, psychorelaxace. Žáci se učí také v přírodě, na
zahradě školy, na vycházkách po okolí…
Dětmi celé školy je využíván „Muzikoterapeutický atelier“, velice vhodně zařízený pomůckami, hudebními
nástroji a technikou pro hodiny HV a muzikoterapii. Zde probíhaly hodiny hudební výchovy s prvky
muzikoterapie, skupinová i individuální muzikoterapie. V letošním roce jsme začali nově využívat i bývalou
„míčkárnu“, která byla předělánana a vybavena k terapii Snoezelen a nejvíce je využívána žáky
z rehabilitačních tříd, ale také žáky s ADHD.
U žáků ZŠS jsou cíleně rozvíjeny komunikační dovednosti při všech činnostech ve všech běžných hodinách a
zvlášť při řečové výchově. Učitelé pracují i s různými formami alternativní a augmentativní komunikace a snaží
se najít vhodnou formu dorozumívání pro každého žáka. K dosažení nejlepších výsledků ve vzdělávacím
procesu napomáhají různorodé metody práce pedagogů, ale i vhodné kompenzační a didaktické pomůcky,
kterými je škola nadstandardně vybavena.
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Ve výuce stále využíváme výstupy z projektu „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní
krok do života“. Do vyučování zařazujeme mnoho metod, pomůcek a techniku - PC, iPady, IT a digitální
SMART programy vytvořené v tomto projektu. Pro děti je výuka pestřejší a zajímavější. Mají mnoho nových
zážitků.

Během školního roku se žáci ZŠS zúčastnili celoškolních projektů „Ničeho se nebojíme“. Žáci formou hry,
činnostního a zážitkového učení získali mnoho nových poznatků, dovedností. Naučili se spolupráci a dalším
sociálním dovednostem. Tímto projektem žáci plní také „Preventivní program školy” a získávají důležité
kompetence pro život z tématu: “Chování člověka za mimořádných událostí”. Všechny třídy se také zapojily do
„Ochutnávky ovoce a zeleniny“. Pomocí projektu se seznamují s exotickými druhy ovoce e zeleniny. Dalším
projektem školy, který proběhl, byl projekt nesoucí název „Děti celého světa“.

Někteří žáci speciálních tříd navštívili Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna. Zde se žáci
dozvěděli základní informace o přírodě a její ochraně. Pracovníci centra připravili pro naše žáky výchovně
vzdělávací programy s ekologickým zaměřením.
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Programy jsou velmi dobře přizpůsobeny mentální úrovni, možnostem a schopnostem našich žáků. Ti se při
programech poutavou formou dozvěděli mnoho nového o přírodě, o její ochraně, zvířatech, ročních obdobích, o
životě hmyzu, ptáků…. V ekologii se žáci zdokonalovali celoročně. Učili se chránit přírodu a hravou formou si
upevňovali znalosti o třídění odpadu, který také ve škole již několik let třídíme.

Společná setkání a akce tříd probíhají ve školních prostorách i na zahradě školy. Letos se díky pandemické
situaci větších akcí moc neuskutečnilo. Již druhý rok nemohly probíhat návštěvy v Sociálně terapeutických
dílnách v Zahradě, neproběhly náhledy rodičů v hodinách, koncerty ani jiné větší společenské aktivity. Naše
tradiční vánoční výstava proběhla v menším stylu ve venkovních prostorách školy. K této příležitosti si žáci ZŠS
připravili krátké vystoupení pro rodiče, které proběhlo s velkým úspěchem před školou.
Společnou akcí byl také na konci školního
roku „Den dětí“, plný her a soutěží
s opékáním buřtů.
I proto se třídy věnovaly letos více svým
malým projektům a individuálním výletům.
Třídy poznávaly okolní svět, přírodu, své
město a přilehlý region. Navštívily:
Hřebeč, Otvovice, Rakovník, Lány,
kladenskou ZOO v Sítenském údolí,
vánoční Kladno na náměstí, NS Mrákavy,
zahradnictví atd. Kromě výletů si žáci užili
vlastní programy a aktivity jako je
například: škola kouzel, karneval, pálení
Čarodějnic, piknik v přírodě. Žáci též
pekli cukroví, vyráběli dárky pro maminky,
poznávali vánoční zvyky, knihovnu, sbírali
lesní plody aj.

Pro správný rozvoj osobnosti žáků a k dosažení, co nejlepších výsledků ve vzdělávání je důležitá spolupráce
s rodinou a její přímá podpora. Rozvoji žáků pomáhá komplexní pedagogické působení všech pracovníků školy,
které je nasměrováno k rozvíjení samostatnosti, soběstačnosti, vhodného chování a vyjadřování, aby se žáci po
absolvování základního vzdělání mohli co nejlépe zapojit do běžného, praktického života.
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Projektové vyučování
Projektové vyučování je jednou z mnoha metod vzdělávání v ZŠ, ale i v ZŠS. Je založeno na prožitku a má
nezastupitelnou úlohu v moderním vzdělávání. Některými tématy žáci plní “Preventivní program školy” a
“Chování člověka za mimořádných událostí”. Zařazením Osobnostní a sociální výchovy a Multikulturní výchovy
plní průřezové téma.
„Ničeho se nebojíme“ – celoškolní projekt
Projekt „Ničeho se nebojíme“ je nedílnou součástí školního vzdělávacího projektu. Cílem projektu je, co
nejefektivnějším způsobem a netradičními metodami, podpořit aktivitu žáků tak, aby nabyté vědomosti a
získané zkušenosti dokázali uplatnit v praxi. Projekt „Ničeho se nebojíme“ svou realizací pomáhá naplňovat
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní, občanské, sociální a personální. I přestože
coronavirus zastavil „celou naší planetu Zemi“, prakticky ze dne na den jsme se všichni museli začít chovat
jinak, než jsme byli zvyklí, školní rok se v naší škole nezastavil. Projekt „Ničeho se nebojíme“ byl uskutečněn
třikrát za školní rok.
Říjen - cíleně byla zvolena témata „První pomoc a
Zdravý způsob života,“ poněvadž učitelům poskytla
možnost v pohodovém a bezpečném prostředí školy s
žáky probrat pojmy, které na nás masmédia chrlila
každý den. Vzhledem k neustále se měnícím
restriktivním opatřením, které byla operativně
zaváděna v ČR, bylo někdy i pro dospělého člověka
obtížné se v celé problematice vyznat. Žáci byli
opakovaně poučeni o správné technice mytí a
dezinfekci rukou, trénovali nutné dodržování
rozestupů. Byli seznámeni s rozdílem mezi covidem a
coronavirem, s příznaky nemoci covid 19, s chováním
v době případné izolace či karantény, s termíny
pandemie, lockdown apod.

Únor - učitelé se ve svých třídách zaměřili na témata
„Požární ochrana a Chování člověka za
mimořádných událostí”. "Požární ochrana" a
všechno co souvisí s technikou, hasičskými
uniformami a s hašením požárů, je dětmi velmi
oblíbené téma. Mimořádná událost celorepublikového
náledí, kterou nám v den konání projektu připravilo
naše nestálé počasí, už jen podnítilo učitele více se
zaměřit na prohloubení znalostí, jak se zachovat v
případě vzniku dalších mimořádných událostí, např.
sněhová lavina, povodeň, vichřice apod.
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Květen - zvolena témata „Dopravní výchova a
Bezpečné chování v běžném životě a při
sportovních činnostech“. Žáci si se svými učiteli
zopakovali před nadcházejícími prázdninami, které
jsou mnohdy spojeny s menšími či většími nehodami,
bezpečnost v dopravě, při domácích činnostech a při
sportovních aktivitách. V jednotlivých třídách je
veškeré učivo probíráno dle aktuálních potřeb a
individuálních schopností jednotlivých dětí.

„Děti celého světa“ – celoškolní projekt
Projekt „Děti celého světa“ je školním projektem pro žáky 1. stupně Základní školy a žáky Speciální školy
vzdělávajících se dle ŠVP díl I., který téma čerpá z průřezového tématu „Multikulturní výchova“ - tématické
okruhy - kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. Dále čerpá z
tématu „Výchova k myšlení v evropských souvislostech“ - tematický okruh – objevujeme Evropu a svět.

Třídy si vybraly zemi, o které se chtěly dozvědět nejvíce informací a zažít její život. Navštívily Evropu
(Slovensko, Bulharsko), Severní Ameriku s indiány a Afriku.
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Pomocí různých aktivit a všech smyslů žáci poznávali kulturu a život obyvatel a dětí zvolených zemí. Seznámili
se s hrami dětí, tancem, hudbou, zvířaty, tvořili masky, ochutnávali typické potraviny, připravovali pokrmy.

Všechny třídy navštívily i muzikoterapeutický ateliér, kde společně zpívaly, tančily, bubnovaly a hrály na
hudební nástroje. Jako každý rok se projekt "Děti celého světa" velice povedl a děti si ho díky zajímavým
činnostem velmi užily.
„How to prepare English breakfast“ – třídní projekt v angličtině
Žáci 6.A a 7.A si v červnu připravili typickou anglickou snídani v rámci předmětu AJ. Příprava na projektové
vyučování probíhala více dní, žáci se učili slovní zásobu, tvořit věty, pokládat otázky. A připravili si také velké
plakáty, na které si napsali a nakreslili názvy a obrázky použitých ingrediencí.
Samotná realizace snídaně proběhla ve cvičné kuchyňce. V průběhu hodiny si žáci společně s AP anglicky
pojmenovali všechny použité produkty. Byli rozděleni do spolupracujících týmů a dle svých schopností
připravovali studenou nebo teplou část snídaně (krájení rajčat, smažení žampionů nebo vajíček). V průběhu
hodiny si žáci ingredience anglicky pojmenovali a při servírování si vyzkoušeli i otázky Do you like? (Máš rád
..?). Většina potravin byla z Velké Británie a u klobásek si žáci mohli vybrat, zda si ochutnají britskou verzi nebo
irskou. Příprava snídaně se všem líbila, chutnala a žáci si slovíčka i lépe pamatovali. K reflexi projektového
vyučování využili následující vyučovací hodinu a zmíněné vypracované plakáty.
„Kladno“ – třídní projektový den
Žáci 7.A a 8.A se v průběhu projektového dne
seznamovali s historií města Kladna. Zhlédli prezentaci
s komentářem obohacenou řadou fotografií a dobových
materiálů. Sami často doplňovali informace ze svých
osobních zkušeností. Poznávali jednotlivé významné
budovy, popisovali jejich stavbu (stavební slohy), ale i
činnosti, které v nich v současné době probíhají. Žáky
zaujaly změny, ke kterým v centru města došlo.
Porovnávali současné i historické fotografie a často
nevěřili, že jsou staré pouze dvacet či třicet let.
Orientace v plánu města a zaznamenání významných
míst do plánu se stalo několikrát příběhem přímo
detektivním. Žáci vyhledávali obrazový materiál,
informace o městě a společně sdělovali své zážitky v
daných místech. Mezi žáky byla skupina “přespolních”
a i oni měli možnost krátce popsat své bydliště a doplnit
tak informace k obrázkům v prezentaci.
Bohužel se pro žáky vzhledem k pandemické situaci nemohla zařadit procházka městem a návštěva radnice,
která byla naplánována.
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„Lesní pedagogika“
Ráno 7. října se žáci 7.A a 8.A setkali s hajným
Lubošem Volkem na polesí Lipiny u Roučmídova
mlýna. Nikdo z nich netušil, co je čeká. O to větší
překvapení bylo, co všechno se dozvěděli. Hajný
Luboš jim ukázal jak se rozhlédnout po lese a co tam
všechno mohou vidět. Zjistili, jak roste les a jak a proč
se o něj lesník stará. Dozvěděli se jak lýkožrout
smrkový ničí les a co se dělá pro jeho zachování.
Broučka – lýkožrouta smrkového a jeho larvy viděli na
vlastní oči. Skoro něvěřili, že pár larev zlikviduje celý
strom. Hajný Luboš je dále seznámil se životem
jelenů a divokých prasat. Vysvětlil žákům, proč je
nutné regulovat počty zvěře v lese. Nakonec si
všichni zahráli na dřevorubce. Měřili délku a průměr
pokácených stromů. Mohli si prohlédnout motorovou
pilu a podívat se, jak se s ní pracuje. Pokusili se
uříznout kolo z kmene pilou ”Kaprem”. Od toho dne
se žáci začali dívat na les jinýma očima.

Využívání informačních a komunikačních technologií
Výuka ZI probíhala v jednom post. ročníku na prvním stupni a ve čtyřech post. ročnících na stupni druhém ZŠ.
Základní znalosti a dovednosti si osvojovali i žáci v ZŠS.
Z důvodu epidemiologické situace a nařízení vlády byla škola v prvním pololetí dva týdny a ve druhém šest
týdnů uzavřena. V této době probíhala distanční výuka. Sedmi žákům škola zapůjčila notebooky. Žáci byli
tentokrát na distanční výuku připraveni - dokázali se připojit k výuce, plnili úkoly v mnoha předmětech, sledovali
doporučená výuková videa, výsledky své práce posílali s pomocí rodičů přes různá zařízení a aplikace
učitelkám. Byli seznámeni s classroom Google a využívali nástroje, které učebna nabízí. Spolupráce s většinou
žáků byla na dobré úrovni. Samozřejmě jsme nezapomněli neustále opakovat jaká nebezpečí na naše žáky
čekají v kyberprostoru, kde se často pohybují. Upozorňovali jsme je na úskalí a rizika, s kterými se mohou v
internetovém prostředí setkat a jak se s nimi vypořádat.

V 6.A /5.a 6.ročník/ se žáci během hodin informatiky učili základy obsluhy počítače. Vytvářeli složky, které
ukládali na předem dané místo. Pracovali v programu Word, kde psali texty, vkládali obrázky, tvořili jednoduché
pozvánky a vizitky. Seznámili se se základními nástroji programu Excel. Učili se v programu Smart nejen v
informatice, ale i v ostatních předmětech. Asi nejpřístupnější grafický program je Malování, ve kterém žáci
zpracovávali své výtvarné představy. Samozřejmě se také učili používat aplikace v iPadech. Seznámili se s
aplikacemi podporující grafickou tvořivost jako jsou Gravitárium, umožňující dotek všech prstů nebo Doodle
Buddy, využívající kombinaci pozadí vlastních obrázků s výběrem samolepek v galerii. Všechny zmíněné
programy a aplikace podporují zájem a tvořivost v oblasti informatiky.

30

Žáci 7.A a žáci 8.A /8.a 9.ročník/ upevňovali a rozšiřovali své znalosti a dovednosti, které získali v nižších
ročnících. Pracovali ve volně stažitelných programech, které mohou využívat i mimo školu. S velkým nadšením
vytvářeli a sami se testovali v programu Kahoot nebo Toglic. Seznámili se s programy Photo Story. Vytvářeli si
vlastní puzzle ve volné aplikaci Jigsawplanet. Upravovali fotografie v programu Zoner photo studio a tvořili
pohlednice z vlastních obrázků a fotografií. Seznámili se s grafickými aplikacemi ChatterPix a Pic Collage. V
iPadech tvořili fotoknihy v aplikaci Book Creator. Atraktivní činností byla pro žáky příprava pracovních listů a
digitálních cvičení pro své spolužáky. V posledním ročníku tvořili prezentace a koláže v programech Spark
Adobe a Pinterest.
Druhé pololetí bylo ve vyšších ročnících zaměřeno na trendy nové informatiky. Žáci zkoušeli základy kódování a
programování. Využívali interaktivní hru Scottie go. Ve výuce nejen informatiky, ale i v českém jazyce a v
matematice, žáci ovládali i robotické hračky Bee bot a Qobo. V devátém ročníku si žáci vyzkoušeli jednoduché
modelování v programu Tinkercad. Svůj výtvor si vytiskli na 3D tiskárně.
Žákům čtyř ročníků v ZŠS se v předmětu Informační a komunikační technologie podařilo se zájmem plnit cíle
vycházející ze ŠVP pro ZŠS I. Pracovali na počítačích, interaktivních tabulích a iPadech. Poznávali možnosti
práce s výpočetní technikou, osvojovali si základní znalosti a dovednosti práce s počítačem a informační
gramotnost. S pomocí učitele zvládli základní obsluhu počítače a dalších přídavných zařízení. Pracovali s
jednoduchými výukovými a vzdělávacími programy. V programu Word si žáci vytvořili deník, do kterého
kopírovali obrázky, vytvořili diplomy, plakáty, tabla a pozvánky s vlastními úpravami v programu Word Art. Vše
ukládali do vlastních složek a souborů. Byli seznámeni s možnostmi vyhledávání informací pomocí internetu a
ochranou osobních dat. Vytvořili si své vlastní účty na Googlu, seznámili se s prostředím gmailu, Google disku.
Na interaktivních tabulích pracovali ve výukových programech jako je například Včelka nebo Wordwall.

Výuka informatiky zasahuje do všech oblastí v naší škole. Chytrá zařízení, která se žáci naučili používat v
hodinách informatiky, využívají i při další výuce. Používali je při aktivitách, které nabízí program Smart
notebook, Toglic a také Kahoot. Dají se využít v kterékoliv hodině a činnost s nimi spojená, je pro žáky velmi
přitažlivá. Znalosti a dovednosti z této oblasti pak snadno využívají i při práci v rámci distanční výuky.
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Zájmové kroužky
Vzhledem k obavám pandemie a následným opatřením vlády byly pro letošní školní rok naplánovány zájmové
kroužky při činnosti ŠD. Jen jeden ZK - sportovně turistický - nebyl v rámci ŠD, ale samostatně a stalo se to, co
jsme předpokládali – za celý školní rok byl pouze dvakrát.
ZK Výtvarný – ŠD 1
Výtvarný kroužek probíhal každý čtvrtek s 5 žáky, což
umožňovalo individuální přístup ke každému žákovi.
Postup práce byl vždy pečlivě, názorně a přehledně ukázán
a vysvětlen. Při tvoření, kreslení a malování si užili spoustu
zábavy. Učili se různé techniky, které vyhovují úplným
začátečníkům, ale i těm, co už mají větší zkušenosti
s výtvarnou činností. Žáci si postupně vyzkoušeli tvorbu
tužkou, akvarelem, akrylem, suchými křídami a třeba i
pastelkami, fixy,…
Cílem bylo podpořit a rozvíjet kreativního ducha mladého
výtvarníka, ukázat jak tvořit tradičními i moderními
výtvarnými technikami a pomoci nalézt osobitý styl. Někteří
žáci v rámci svých možností uplatňovali i své nápady a
dosáhli skvělých výsledků. Vše si moc užili, vytvořili skvělá
díla, na které byli náležitě pyšní a ještě víc jejich rodiče.
Některé práce byly vystaveny na nástěnce ve škole.
ZK Turistický – ŠD 2, ŠD 3

Turistický kroužek plně zapadá do konceptu aktivit v rámci
školní družiny, kde jsou žáci s autismem. Pro ně je pohyb a
pobyt na čerstvém vzduchu tím nejlepším trávením volného
času. Obsahovou náplní procházek bylo nejen poznávání
okolité přírody, ale i orientace v lesním terénu,
prohlubování poznatků ohledně ochrany životního
prostředí, vylepšení osobní kondice každého účastníka a v
neposlední řadě radost z pohybu. Na kroužek bylo
přihlášeno 13 žáků.

ZK iPady ve volnočasových aktivitách – ŠD 4

Každé úterý skupina osmi žáků složena z prvního a
druhého ročníku usedala k iPadům. Pracovali samostatně i
kolektivně. V letošním roce, na základě pandemické
situace a preventivních opatřeních, byly činnosti zaměřeny
na aplikace - zdraví, bezpečnost a hygiena. Žáci si své
znalosti a dovednosti zdokonalovali a upevňovali pomocí
aplikací: Pepi Doctor, Play Home, Play School. Praktickým
nácvikem v iPadech situace umožnila žákům lépe
zvládnout hygienické návyky ve škole i doma.
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ZK Dramatický – ŠD 5

Žáci se učili základní dramatickou přípravu, jak správně
dýchat přes bránici, jak dobře artikulovat. Soustředili se
na
rozvoj
čtenářské
gramotnosti,
porozumění
audio/čteným pohádkám a následně jejich dramatizaci.
Další aktivitou byly divadelní hry, kterým předcházela
výroba loutek. Cílem zájmového kroužku bylo získat co
nejlepší vztah k pohádkám.

ZK Sportovně turistický

V letošním školním roce navštěvovalo sportovně turistický kroužek 7 žáků a žákyň naší školy. Bohužel
sportovní aktivity proběhly pouze dvakrát, vzhledem
k nařízení vlády mimořádných opatření covid 19.
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Školní družina, školní klub
Školní družinu navštěvovalo 40 žáků s různými druhy postižení, a také s rozdílným věkem.
Činnost družiny se podílela na vytváření image školy svým vzdělávacím procesem. V podobě příznivého klimatu
udržovala ideální podmínky při práci pedagogů nejen s žáky, ale i s rodiči. Vedení ke spolupráci podporovaly
kladné a vstřícné vztahy, motivace a přátelství. Hlavní devízou je povědomí veřejnosti o škole, která má ráz
rodinného charakteru.

V průběhu školního roku se vychovatelky ŠD musely vypořádat s výjimečnou situací, kdy tento rok byl díky
pandemii coronavirové choroby covid-19 poznamenaný vládními opatřeními i v organizaci ŠD. V covidové době
musela být dodržována přísná pravidla homogenních skupin, a proto bylo nutné žáky přerozdělit. Zvýšená
hygienická opatření byla samozřejmostí. Prioritou práce s žáky bylo, aby nepocítili výraznou změnu. Navzdory
těmto změnám byly splněny všechny podmínky plnění výchovně-vzdělávacích činností.
K dobré náladě přispěl pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, dlouhé procházky v místním lese, výtvarné,
pracovní, kreativní a hudební činnosti, relaxační a oddechová cvičení, které pomáhají překonávat handicapy
dětí. Dále byla činnost družiny zaměřená hlavně na sociální integraci žáků, rozvoj samostatnosti při
sebeobsluze, smyslového vnímání, prohloubení komunikačních dovedností, nácvik hrubé i jemné motoriky.

K vyplnění volného času žáků byly zvoleny volnočasové aktivity, které rozvíjely nejenom vědomosti, ale zároveň
stimulovaly komunikační schopnosti k upevnění vztahů ve skupině, podněcovaly empatii, rozšiřovaly všeobecný
přehled a věnovaly se sociálním tématům dnešní doby. Byly začleněny didaktické a námětové hry, hádanky,
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kvízy, omalovánky, četba, reprodukce pohádek, komunikační kruh, sportovní aktivity, využívání technologie
iPad, interaktivní tabule, 3Panel.
Výchovná činnost probíhala ve vybavených prostorách školy i mimo ní, například využívání školního obchůdku,
školního hřiště a zahrady, muzikoterapeutické místnosti, Snoezelenu. Nejvíce ale bylo vycházek do okolí školy,
především do lesa.
V rámci ŠD byly v letošním školním roce zřízeny i zájmové kroužky - dramatický, výtvarný, turistický a iPad při
volnočasových aktivitách.
ŠD pracovala dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub.
• Činnosti ŠD jsou podřízeny měsíčnímu, resp. týdennímu plánu, který v sobě zahrnuje:
• Činnosti zájmové
• Činnosti odpočinkové a rekreační
• Přípravu na vyučování
• Jiné činnosti
Při výchovně-vzdělávacích činnostech byly využity tematické celky:
• Člověk a jeho svět
• Člověk a společnost
• Člověk a příroda
• Umění a kultura
• Člověk a zdraví
• Člověk a svět práce
V letošním roce vychovatelé absolvovali v rámci projektu EU „Šabony II.“ vzájemné hospitace zaměřené na ČG
mezi třemi odděleními ŠD. Dále proběhla spolupráce mezi námi a 17.ZŠ zaměřená na sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv v ŠD.
Školní klub navštěvovalo 15 žáků, kteří nebyli zapsáni ve školní družině a ve škole zůstávají o volnou hodinu
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Ve školním klubu je pro žáky zajištěn pedagogický dozor a
program, který je zaměřen na volnočasové aktivity. Ke své činnosti využívá školní klub tři kmenové učebny,
tělocvičnu, školní zahradu a dále odborné učebny - výtvarný ateliér, počítačovou učebnu, muzikoterapeutický
ateliér,…
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Školní aktivity
Aktivity z oblasti environmentalní výchovy a ekologie prolínají život školy po celý školní rok.
NSEV Kladno - Čabárna
16. září se žáci 1.S a 2.A vydali společně do
Naučného střediska ekologické výchovy, aby se
zúčastnili dopoledního výukového programu
"Člověk a příroda“. Počasí bylo příjemné, a proto
celý výukový program probíhal venku v
bezprostřední blízkosti naučného střediska. V
první části se žáci dozvěděli, jaké úrazy se mohou
zvířatům stát, a jak je před nimi můžeme chránit.
Prohlédli si mnoho fotografií. V praktické části se
žáci rozdělili do menších skupin a plnili
nejrůznější úkoly. V zápalu hry si při zajímavých
aktivitách ani nevšimli, že vlastně nacvičují
správné způsoby pomoci a záchrany živočichů.
Žáci měli radost, když se jim povedlo úkoly splnit
a zachránit tak ohrožené zvíře. Před zpáteční
cestou si ještě prohlédli výběhy s domácími
zvířaty i voliéry s ptáky a handicapovanými
živočichy.
Ekologie

• Třídíme odpad
Ve škole žáci i učitelé třídí odpad již několik let.
• Ekodny
Ekodny v letošním školním roce neproběhly vzhledem k nařízení vlády ohledně pandemie covid 19.
• Recyklohraní
Se školním rokem 2020/21 do projektu „Recyklohraní“ přibylo nové téma, kterým se stala šetrná spotřeba vody.
Při plnění prvního úkolu s názvem „Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici“ měli žáci zapátrat, jak se
dostane pitná voda až do sklenice – tedy jak se postupně upravuje, než si ji můžeme pustit z kohoutku.
Dalším úkolem bylo vymyslet kampaň, která napoví, jak snížit spotřebu vody, ať už doma nebo ve škole.
Poslední úkol „Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí“ žáci nahlédli na
problematiku výroby, využívání, šetrné spotřeby a recyklaci mobilních telefonů trochu jinak.
Velice rádi společně rozvíjíme projekt Recyklohraní již několik let a těšíme se na další úkoly v novém školním
roce.
• 72 hodin – celostátní projekt
Projekt 72 hodin se konal již podeváté, Jedná se o dobrovolnické aktivity, kterých se naše škola účastní již od
samého začátku.
Korálek se v rámci tohoto projektu zaměřuje hlavně na úklid okolí školy, uklízíme hlavně v blízkém lesoparku,
kam naši žáci chodí na vycházky a pozorovat přírodu.
Každý rok se snažíme dodržet termín vyhlášení této akce, bohužel v letošním roce díky epidemiologické situaci
a distanční výuce našich dětí se nám nepovedlo zapojit se do projektu v daném termínu. Každopádně se celá
škola, vyzbrojená odpadkovými pytli, po jednotlivých třídách do lesoparku vydala v různých termínech.
Velmi krásný moment byl, když se samy děti ptaly a dožadovaly se akce “72 hodin”.
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Výjezdové pobyty

• Sloup v Čechách - třídní výlet 7.R
Ve dnech 13.9. – 19.9.2020 jeli žáci 7. R na školní výlet do Sloupu v Čechách, který leží na úpatí Lužických hor.
Byli zde ubytováni v chalupě Bohemia, kterou měli jen pro sebe. Na jídlo chodili na druhý konec obce, kde
výborně vařili jídla české kuchyně. Během pobytu samozřejmě podnikali výšlapy do okolí, které vynikalo
turistickými zajímavostmi i značenými okruhy s různými atraktivními cíli (Skalní hrad, Lesní divadlo, Cikánské
údolí s jeskyněmi, Modlivý důl, Vyhlídka na Stráži, Nový Bor, Klíč…). Každý den se vraceli kolem památné lípy,
která je více než dvacet metrů vysoká a v obvodu měří 6 metrů. Tento strom, jehož stáří je 550 let, je chráněn
státem. Ve středu rozdělali oheň a zazpívali si při kytaře. Třídní výlet byl úžasný a už se samozřejmě těší na
další. Velké díky patří kladenskému Gymnáziu, které finančně podpořilo tento pobyt částkou 37 000,-Kč.
Děkujeme!!!
• Mostecký mlýn – adaptační kurz 7.A a 8.A
Letos byl adaptační kurz trochu netradiční. V nejisté době bylo těžké naplánovat velkou akci. Proto žáci dvou
nejvyšších ročníků vyjeli do soukromé chaty rodičů jedné žákyně nedaleko Kladna. Byl to úplně jiný pobyt než
byli zvyklí. V chatě byli jako větší rodina. Sami si topili, nosili dřevo, připravovali jídlo, uklízeli si po sobě a vše
dobře fungovalo. Stihli se naučit spoustu praktických věcí, hráli hry při kterých si užili spoustu legrace. Zdolali
nejvyšší kopec v okolí - Vysoký vrch. Děti se k sobě chovaly kamarádsky, pomáhaly si a vzájemně se
podporovaly. Celá akce proběhla bez sebemenších problémů.

Škola a rodiče
Spokojený rodič je přáním všech pedagogů. Usilujeme o to, aby rodiče případné problémy řešili společně
s námi. K tomu volíme kromě tradičních způsobů (třídní schůzky, pohovory s rodiči, návštěvy pedagogů
v rodinách) i netradiční, což jsou různé školní akce, při nichž se odbourávají bariéry mezi učiteli a rodiči, rodiče
se učitelům více otevřou a jednají s nimi bez ostychu a s větší důvěrou.
Návštěvy rodičů v hodinách, Ekodny, Pečení perníků a pletení věnců na Vánoce a Velikonoce, Kavárna
s masážemi,… se staly na naší škole tradicí. Tyto akce jsou místem společného setkávání, sdílení, odpočinku a
společné práce pro radost ostatních. Bohužel již druhým rokem o tyto akce s rodiči přicházíme z důvodu
pandemické situace a nařízení vlády.
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AAK
V letošním školním roce
jsme do školy, především
do ZŠS, zavedli jednotný
systém komunikace pro
žáky
s narušenou
komunikační schopností.
U každého žáka byl
nastaven
vhodný
prostředek AAK, a proto
bylo
nutné
nastolit
intenzivní
spolupráci
s rodiči, a to jak při
zavádění AAK, tak i při
prověřování fungování a
hodnocení
výsledků,
proto, aby byla možnost
upravovat AAK tak, aby
vedla ke komunikačním
úspěchům.
V letošním
roce se AAK uplatňovala na cca 30 žáků žáků a z toho se podařilo aktivně zapojit do spolupráce 17 rodičů a 3
rodiče částečně.

Spolek Korálek
Spolek Korálek bohužel již několik roků není aktivní, spolupráce s naší školou neprobíhá žádná. V loňském roce
jsme si dali za úkol založit jiný nový spolek, což se zatím nepodařilo. Zůstává úkolem do dalšího roku.

Výchovné poradenství
Cílem práce výchovných poradců je pomáhat vystupujícím žákům a jejich rodičům s výběrem dalšího studia či
umístěním, řešit výchovné problémy žáků a poskytovat poradenské služby ve školském poradenském
pracovišti.
V letošním školním roce bylo na poli výchovného poradenství celkově klidněji. Pravděpodobně bylo i chování
žáků ovlivněno pandemickou situací u nás i ve světě. Bohužel negativní dopad této nepříznivé situace se
projevil u našeho žáka s psychiatrickou diagnózou z 8. ročníku, který již delší dobu opakovaně utíká z domova,
kde se necítí dobře. Situace se zhoršila právě v době distanční výuky, tedy v době, kdy byl velmi často doma,
kde panovalo napětí a agresivita. Tuto problémovou situaci již řeší OSPOD ve spolupráci s námi, ale bohužel
zatím neúspěšně. Útěky jsou stále časté.
Nadále se potýkáme s výchovnými problémy některých žáků s psychiatrickou diagnózou. Tyto problémy byly
řešeny individuálními rozhovory se žáky a rozhovory se zákonnými zástupci. Problémové chování některých
žáků je velmi náročné pro celý třídní kolektiv i pedagogy, snažíme se tedy o vzdělávání se v těchto tématech a
o nastavení takových opatření, abychom předešli, co nejvíce rizikovému chování těchto žáků.
Proběhlo několik rozhovorů se zákonnými zástupci některých našich žáků ohledně docházky do školy. U
některých z nich se objevily obavy z nakažení covidem, proto do školy nechodili nebo chodili velmi málo. Ke
konci školního roku se však docházka zlepšila.
V letošním roce jsme bohužel nemohli navštívit žádný veletrh vzdělávání ani jiné akce pojící se k předprofesní
přípravě. Vše jsme řešili se zákonnými zástupci telefonicky či na online třídních schůzkách. Všichni žáci, kteří
měli zájem o pokračování ve studiu na SŠ, dostali veškeré informace a materiály a byli úspěšně přijati ke studiu.
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Školská rada
Školská rada se v letošním školním roce sešla pouze jednou, druhé setkání neproběhlo vzhledem k pandemii.
7.10.2020
Na zasedání byli členové školské rady seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020.
Výroční zpráva byly schválena.
Prodiskutována byla otázka finančních prostředků na platy a provoz školy, a také velkého množství žáků ve
škole a malá kapacita místností.

Materiálně technické vybavení školy a údržba školy
Vybavení školy bylo hrazeno z vlastních zdrojů školy, ze zdrojů zřizovatele - města Kladna, ze sponzorských
darů, z prostředků získaných na zpracované projekty nebo získané formou věcného daru:

ZŠ
•
•
•
•
•
•

Trampolína
Revitalizace zahrady – výsadba keřů, živého plotu,…
Sekačka na trávu
Skříňky do chodby pro ŠD
Snoozelen – rekonstrukce místnosti
Elektřina – nové rozvody v pravé části budovy

MŠ
•
•
•
•
•
•
•
•

3x i-Pad
Hudební nástroje
Sportovní náčiní, smyslový chodník
Didaktické pomůcky
Pomůcky pro rozvoj komunikace
Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky
Pomůcky pro snoozelen
Pískoviště se zastíněním na zahradě MŠ

Plán pro školní rok 2021/2022 - modernizace relaxační
místnosti, pomůcky do snoozelenu, rekonstrukce
popraskaného povrchu před vstupem do MŠ.

A jak vypadala škola při rekonstrukci elektřiny ???
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Předškolní vzdělávání
Škola poskytuje dětem celodenní bezplatnou výchovu a vzdělávání.
MŠ
•

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si celý rok“

Základní vzdělávání
Škola poskytuje žákům bezplatné vzdělání a výchovu, a to obory vzdělání, ve kterých žáci dosáhnou základního
vzdělání a základů vzdělání:
ZŠ
•

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ zpracovaný podle RVP ZV – výuka podle minimální
doporučené úrovně /upravených očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

ZŠS
•
•

Školní vzdělávací program pro ZŠS „Učíme se pro život“ – díl I.
Školní vzdělávací program pro ZŠS „Učíme se pro život“ – díl II.

ŠD a ŠK
•

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK „Učíme se pro život“

V ZŠ i ZŠS využívají těžce handicapovaní žáci i alternativních vzdělávacích programů:
Alternativní komunikace / MŠMT ČR č.j. 27 323/95-24 ze dne 15. 3. 1996/
Od prvního hlasu k prvním slovům / MŠMT ČR č.j. 25 301/95-24 ze dne 15. 3. 1996/
První čtení - výuka čtení globální metodou / MŠMT ČR č.j. 24 113/97-24 ze dne 17.11.1997/
Z projektů EU Kvalitní a efektivní výuka a EU - Peníze školám - Metodiky, vlastní komunikační knihy, iPad –
vlastní program na komunikaci, DŮM...
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Personální analýza školy je zaměřena na věkové složení, délku pedagogické praxe a kvalifikovanost
pedagogických pracovníků. Data jsou k 30.6.2021.

Počet všech pracovníků školy
Pracovní
pozice
Učitelky MŠ
5
Učitelky
19
Asistent/ky pedagoga
18
Vychovatelky ŠD, ŠK – 2. PP
7
Provozní zaměstnankyně
8
Ženy na rod.dovolené
4
Někteří pracovníci školy mají dva pracovní poměry.

Přepočtené úvazky
4,22
17,27
15,46
3,68
6,62
4

Pohlaví pedagogických pracovníků školy – fyzické osoby
Ženy
Muži

41
1

Věk pedagogických pracovníků školy – fyzické osoby
20-25 3
26-30 1
31-35 2
36-40 5
41-45 13
46-50 5
51- 55 5
nad 56 8

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 48 let. Většina pracovnic je ve věku nad čtyřicet let. Výhodou je
dlouholetá praxe, zkušenosti, přehled, vyhraněné názory, aktivita, snaha učit se stále nové a nové věci. Občas
je ale znát fyzická i psychická únava. Mladší pracovníci vnáší do kolektivu chuť do práce, nové nápady a
názory.
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Délka praxe pedagogických pracovníků školy – fyzické osoby
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
nad 25

10
6
8
5
3
10

Ve škole jsou zastoupeny skupiny pedagogů jak služebně starých, tak i mladých. Pro kolektiv to znamená
vzájemnou pomoc, spolupráci, předávání zkušeností, ale i respekt a zvídavost

Kvalifikace pedagogických pracovníků školy/pracovní pozice

Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní

41
6

Graf je společný pro všechny pedagogické pracovníky školy – pro učitelky, vychovatelky ŠD a asistentky/y
pedagoga.
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Kvalifikace pedagogických pracovníků školy – učitelky, vychovatelky ŠD,
AP – fyzické osoby

Kvalifikované
Nekvalifikované

Učitelky Vychovatelky ŠD Asist.ped. Učitelky MŠ
21
5
15
4
3
1
2
1

Graf upřesňuje počet učitelek, vychovatelek/ů ŠD a asistentek/tů pedagoga v naší škole a zároveň odráží
procentuální podíl skupin na kvalifikovanosti a nekvalifikovanosti. Vychovatelky/é ŠD dopoledne zastávají pozici
AP a učitelky MŠ.
Kvalifikovaných je 88 %, nekvalifikovaní pracovníci jsou povinni si vzdělání doplnit.
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Vystupující žáci - přijímací řízení 2020/21
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 11 žáků. Z toho 4 žáci ze ZŠ získali základní
vzdělání a 7 žáků ze ZŠS základy vzdělání.
ZŠ
Na Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno – Vrapice pokračují 2 žáci ve vzdělávání ve zvolených
oborech - Zahradnické práce a Stravovací a ubytovací služby. V Integrované SŠ Jesenice bude studovat 1
žákyně. V dalším vzdělávání nepokračuje 1 žák, zůstáva doma.
ZŠS
Na Stochově - v Praktické škole dvouleté pokračují ve vzdělávání 2 žáci. Ostatní žáci v dalším vzdělávání v
jiných zařízeních nepokračují.
Výchovný poradce rodiče žáků obou typů škol informuje o možnostech dalšího vzdělávání a v případě umístění
vystupujících žáků, předává kontakty, sjednává schůzky. Problém se zařazením do zařízeních přetrvává u žáků
s autismem.

Zápis do školy
Zápis do ZŠ a ZŠS
16. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
K přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se k zápisu dostavilo 11 dětí. Zákonní zástupci 1 dítěte požádali
o odklad školní docházky, 1 dítě nebylo přijato.
Do školy bylo přijato 9 dětí, ale 1 dítě v září nenastoupilo.
Do ZŠ bylo přijato 5 žáků – 4 chlapci a 1 dívka
Do ZŠS/ŠVP díl I. byl přijat 1 žák - 1 dívka
Do ZŠS/ŠVP díl II. byli přijati 2 žáci - 2 chlapci

Zápis do MŠ
13. 5. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
K zápisu se dostavilo 9 dětí - 7 chlapců a 2 dívky. Do MŠ bylo přijato všech 9 dětí.

44

Žákům je poskytováno základní vzdělání v ZŠ a základy vzdělání v ZŠS. Pro hodnocení výsledků vzdělávání se
využívají tiskopisy vysvědčení pro slovní hodnocení, širší slovní hodnocení, kombinace slovního hodnocení a
klasifikace nebo jen klasifikace. Vysvědčení se žákům vydávala na konci 2. pololetí, za první pololetí byly
vydány výpisy z vysvědčení.
Ve školním roce 2020/21:

Základní škola
Ve čtyřech kmenových třídách se vzdělávali žáci 1. - 3. a 5.– 9. postupného ročníku.
Byl to první rok, kdy se všichni žáci /1. – 9.p.r./ vzdělávali podle podle ŠVP „Učíme se pro život“ – minimální
doporučená úroveň s upravenými očekávanými výstupy v rámci podpůrných opatření.
Na konci 2. pololetí neprospěl jeden žák - v 2.p.r. - po vyšetření v SPC přestupuje od 1.9.2021 do ZŠS.
Ostatní žáci ZŠ prospěli a postupují do vyšších ročníků.
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Základní škola speciální
V sedmi kmenových třídách se vzdělávali žáci 1.-5. a 7.-10.p.r. Všechny postupné ročníky se vzdělávaly podle
ŠVP „Učíme se pro život“- díl I. a díl II., někteří žáci měli vzhlem k snížené týdenní časové dotaci, sníženým
očekávaným výstupům a jinému obsahu učiva vypracován IVP. Žáci ZŠS všichni prospěli.
Při hodnocení žáků se přihlíží k povaze postižení, k jejich vzdělávacím potřebám, schopnostem a momentálním
možnostem. A právě proto se téměř všem žákům upravuje obsah, formy a metody učiva, které jsou zpracovány
do měsíčních vzdělávacích plánů a žáci tak zažívají ve škole úspěch.
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Preventivní program školy
Plán aktivit stanovený Preventivním programem školy byl splněn s ohledem na pandemickou situaci, kdy
probíhalo vzdělávání distanční formou a byl doplněn aktuálními aktivitami, které si vyžádala situace ve třídách.
Ve všech třídách probíhaly častěji aktivity, které napomáhaly udržovat příznivé sociální klima v kolektivu a
aktivity, které byly aktuálně přizpůsobeny potřebám žáků. Jedná se zejména o aktivity utužující kolektiv a
aktivity předcházející riziku vzniku kyberšikany nebo jiného zneužití na sociálních sítích. Prevence tedy díky
pandemické situaci proti tomuto rizikovému chování probíhala průběžně dle potřeb žáků a pedagogů.
Za základní cíle považujeme stanovení pravidel a jejich dodržování, dále dobré komunikační dovednosti mezi
všemi účastníky vyučovacího procesu, které vedou k dobrému klimatu ve škole. Naším úkolem bylo i posilovat
sebevědomí žáků, vzájemnou úctu a umožnit smysluplné trávení volného času. Nedílnou součástí je získávání
poznatků z oblastí rizikového chování převážně v základní škole. Stěžejní práce v oblasti prevence rizikového
chování je zaměřena na žáky základní školy. Jejich mentální schopnosti jim umožňují volný a samostatný pohyb
ve společnosti, ale zároveň jsou více zneužitelní.

Všechny aktivity ve speciální škole byly zaměřeny na spolupráci, zdravou soutěživost, dobré vztahy a vzájemná
pomoc v rámci vlastních možností. Aktivity, které jsou součástí vyučování, plní i úlohu prevence rizikového
chování. Některé akce probíhaly i ve spolupráci s rodiči, kteří jsou nedílnou součástí prevence rizikového
chování těžce mentálně postižených žáků.
Hned začátkem nového školního roku se žáci všech tříd naší školy sešli při preventivní aktivitě nazvané „Jsme
kamarádi“. Hravou a zábavnou formou se žáci a žákyně seznamovali se Školním řádem. Zopakovali si zásady
slušného chování, připomněli si také, jak se chovat v prostorách školy a při různých školních akcích. Starší žáci
si společně připomněli, jak se chovat ve škole ke svým spolužákům, o nutnosti přijímat důsledky svých
rozhodnutí a odpovědnost za své zdraví. Zároveň si zopakovaně pravidla při manipulaci s telefonem a
internetem. Vzájemně si sdělili zážitky z prázdnin. Část tohoto projektu si třída 7.A a 8.A plnila na prvním výletě
v tomto školním roce – na Slánské hoře.
Ještě před nástupem vládních opatření se nám podařil uspořádat adaptační kurz pro žáky 7.A a 8.A. Zde se
žáci učili především praktickým věcem - sami si topili, nosili dřevo, připravovali jídlo, uklízeli si po sobě. Děti se
k sobě chovaly kamarádsky, pomáhaly si a vzájemně se respektovaly a podporovaly.
V rámci specifické primární prevence se třída 6.A (5. a 6. ročník) zúčastnila programu s názvem: „Kouření
NE!“. Žáci 6. A se v rámci projektového vyučování a preventivního programu dozvěděli o negativních dopadech
kouření na zdraví a kvalitu života. Pracovali s obrazovým materiálem a interaktivní tabulí, kde shlédli například
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dokument z léčebny plicních onemocnění. Žáci se zamysleli nad zdravým životním stylem a nad tím, co může
kuřák udělat, aby se závažným onemocněním vyhnul, a to skončit s kouřením a nahradit ho sportem,
procházkami v přírodě nebo třeba zdravým jídlem. Poté si žáci sehráli scénku, ve které si vyzkoušeli, jak
odmítnout cigaretu, i když je bude někdo přemlouvat, lákat nebo vydírat. Na závěr projektového vyučování
pracovali žáci ve dvou skupinkách, ve kterých si vyrobili vlastní plakát, na kterém pomocí obrázků a textu
shrnuli negativní dopady kouření na zdraví.
Další preventivní program v letošním roce nesl název „Máme se rádi“. Preventivní program prevence
rizikového chování proběhl ve třídách 2. A a 6. A. V první části probíhaly aktivity zaměřené na sebepoznávání a
poznávání svých spolužáků ve třídě. Zábavným způsobem žáci zjišťovali, jaké mají záliby, zda mají
sourozence, co rádi jedí, jaké mají oblíbené barvy aj. V aktivitě s názvem “Kdyby moje hračka uměla mluvit,
řekla by o mně…” si žáci uvědomovali a nahlas prozradili své slabé a silné charakterové vlastnosti. Poté žáci
dostali předtištěný obrázek trička, do kterého měli ztvárnit vše, co o sobě chtěli sdílet se spolužáky. V další části
programu došlo i na aktivity podporující spolupráci ve třídě. Tyto aktivity byly pro žáky náročnější. Úkoly se
podařilo splnit až na poněkolikáté. Tudíž naše další aktivity PPŠ budou zaměřené více na podporu rozvoje
spolupráce ve třídě. Obdobné aktivity byly zařazované průběžně během celého roku do vyučování ve všech
třídách dle potřeb a možností žáků.

Letošní „Hry pro život“ si žáci ve třídách 7.A a 8.A opět moc užili. Hned v úvodní aktivitě s názvem „Jak se
známe“ zjistili, co o sobě všechno vědí. Nedopadli vůbec špatně. Většina z nich má výborný přehled o svých
spolužácích. Následující aktivitou si vyzkoušeli, že je dobré, když jich na jednom úkolu pracuje více. Řadili věty
tak, aby celý článek dával smysl. Důležité bylo se domluvit. Další aktivita, která následovala, se jmenovala "Kdo
hledá, najde". Žáci skládali slova do vět. Po přečtení společně plnili úkol, který je posunul k další metě. Po
sebrání všech indicií našli sladkou odměnu. Tento úkol byl pro ně náročný, ale nakonec ho zvládli. Další hry
probíhaly venku. Žáci začali pohybovkou "Červení a černí". Uvědomili si, jak je důležité soustředit se a být ve
střehu. Další z aktivit byl "Gordický uzel". Zde si žáci potrénovali trpělivost, ochotu naslouchat, uvažovat v klidu
a myslet i za druhé. Při hře "Letadla v mlze" se žáci orientovali pouze sluchem. Uvědomili si, jak je důležité
respektovat ostatní. Poslední venkovní aktivitou bylo "Minové pole". Po zapamatování si plánku museli žáci
projít minovým polem. Zde mohli vyniknout žáci s dobrou prostorovou orientací a tím pomoci svému týmu.
Program byl zakončen ve třídě aktivitou, která je založená na pozitivních zprávách. Tato hra je pro některé žáky
emočně náročná, ale nakonec vše zvládli a rozcházeli se s dobrou náladou.
Stejně jako každý rok i letos jsme se připojili do oslav „Dne bezpečnějšího internetu 2021“, který letos připadl
na úterý 9. února. Slogan kampaně "Společně pro lepší internet" je výzva lidem, aby se spojili a podíleli se na
vytváření lepšího internetu pro všechny, zejména pro děti a mladé lidi. Jak se chovat v prostředí internetové
sítě, proč nedávat na web vše co nás napadne a kterých zásad se držet? To byly otázky, na které si žáci
společně s pedagogy snažili odpovědět. Někteří jsou na internetu při cestě do školy, během dne kdykoliv je
napadne a mnohým z našich dětí dává doslova „dobrou noc“. Všeobecné zvyšování povědomí o
bezpečnostních otázkách on-line je úkol, který nikdy nekončí. Je důležité žáky seznamovat a upozorňovat je na
rizika a úskalí, se kterými se mohou v kyberprostoru setkat a učit je, jak se v něm orientovat a chovat.
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Ve třídách 7. A a 8. A proběhl po rozvolnění vládních opatření program „Právo pro každý den“. V této aktivitě
se žáci seznamují s možnými životními „přešlapy“ a s jejich následky. Letošní téma bylo zajímavé, protože se
týkalo úplně každého. V této preventivní aktivitě jsme si vysvětlili rozdíl mezi loupeží a krádeží. Po přečtení
příběhu dvou školáků o loupeži jsme si zahráli na soudce. Diskutovali jsme nad tím, zda je tento čin trestným
činem a dohledávali jsme výši možného trestu za danou loupež. Seznámili jsme se též s pojmy spolupachatel a
pomocník, uvědomili jsme si, že je vcelku jednoduché se do trestného činu zaplést.
Témata programu „Naši sousedé“ letos probíhala v rámci předmětů OV, a to z důvodu vládních opatření.
Pro vystupující žáky je velkým traumatem přestup na novou školu. Obavy se nám daří zmírňovat pravidelnými
návštěvami SOU a PŠ Kladno Vrapice, které přijímá většinu našich žáků. Letos jsme se školou bohužel opět
díky vládním opatřením blíže nespolupracovali. Přesto fungovala podpora na telefonu a rodičům vystupujících
žáků byla nabídnuta individuální schůzka přímo ve vrapické škole. Všichni žáci, kteří se hlásili do zdejšího
učiliště, byli ke studiu přijati.
Mezi naše pravidelné projektové dny patří projekt: „Ničeho se nebojíme“. Projekt je zaměřený na ochranu
člověka za mimořádných událostí. Pravidelně ho doplňujeme i preventivními tématy. V tomto roce to byla
témata: 1. pomoc, zdravý způsob života, dopravní výchova, bezpečné chování v běžném životě, požární
ochrana, chování člověka za mimořádných událostí. Projekt proběhl letos třikrát.
Mezi větší a pravidelné projekty, kde se též částečně zabýváme i prevencí rizikového chování, patří například
také projekt „Děti celého světa“ (1. - 5.ročník ZŠ), kde se žáci seznamovali s kulturami cizích zemí.

Mezi další akce, kde se plnila témata zdravého životního stylu a bezpečného chování preventivního programu
školy patří např. Poznávání okolí Kladna, Poznávání okolí školy a bezpečný pohyb po komunikacích,
Výlet do Smečna, Turistika po NS Mrákavy, Sportování na Sletišti, Paralympijská výzva, Ježíškova
cesta, Batůžkový den v MŠ, Ochutnávka ovoce a zeleniny, Základy turistiky, Výlet na Okoř a jiné aktivity.
Témata prevence rizikového chování byla součástí mnoha dalších akcí, které během roku proběhly a také jich
mnoho proběhlo v rámci vyučovacích předmětů v ZŠ – Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní
vyučování, Přírodopis, Chemie. V ZŠS hlavně v rozumové výchově, pracovním vyučování, TV, RTV aj.
Témata zdravého životního stylu se též objevovala během celého roku i v aktivitách MŠ. V letošním roce jsme
bohužel nenavštívili žádné veletrhy vzdělávání, nekonaly se besedy s policíí ani jiná preventivní představení.
Přesto se nám ale podařilo vlastními silami poskytnout žákům v rámci možností vše, co různé situace a i
samotní žáci vyžadovali. Plán byl splněn.
Škola se snaží také co nejvíce spolupracovat s rodiči. Jde nám o to, aby měli co nejlepší představu o tom, jak
s jejich dětmi pracujeme. Zároveň chceme předat i informace z oblastí ne přímo školních. Letos se nám podařilo
uskutečnit pouze venkovní vánoční vystoupení a venkovní vánoční výstavu. Bohužel díky pandemické situaci
neproběhly všechny naplánované akce.
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Přehled DVPP a DVP 2020 - 2021
Každý pracovník má možnost se do DVPP aktivně zapojit a zvyšovat si tak svou kvalifikaci. Vzdělávání
pedagogických pracovníků probíhá podle předem vypracovaného plánu, kde je pečlivě zvažován výběr
seminářů, především podle potřeb školy a dále podle zájmu jednotlivých pracovníků. V letošním roce probíhalo
DVPP především formou webinářů, přičemž si pedagogové zaslouží velkou pochvalu za samostatné
přihlašování do webinářů a také za hojnou účast.

DVPP – prohlubování kvalifikace
Ve školním roce se škola účastnila projektu EU - podpora formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony MŠ, ZŠ a ŠD.

-

Šablony pro ZŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práce s programem Symwriter
Brána jazyků otevřená
Využití tabletů, chytrých telefonů, chromebooků a notebooků ve výuce
Jak chytře využít Šablony III
Minecraft pro vzdělávání - zábavná výuka
Čtenářská a Informační gramotnost
Projektové dny, zapojení odborníka do výuky - MAP Kladno
Čtenářská gramotnost a informační gramotnost
Vzájemná spolupráce učitelů - ŠG

Šablony pro ŠD
•

Vzájemná spolupráce vychovatelů ŠD -ŠG

Šablony pro MŠ
•

Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ

Dále se pedagogičtí pracovníci vzdělávali v těchto oborech:
Prevence sociálně patologických jevů
•
•
•
•
•
•
•

Psychosomatika a dítě, psychosomatika a dospělý
Rodičovská kavárna
Krizová intervence u dětí
Komunikace s rodičem a žákem s nežádoucími projevy chování
Týrané dítě a jak s ním pracovat
Kyberšikana a její nástrahy pro žáky ZŠ
Nejčastější problémy mladistvých pubescentů
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Speciální pedagogika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvoříme se dřevem s dětmi v MŠ a na prvním stupni
Mutismus , aneb když dítě nemluví
Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií
Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie
Zvládání náročného chování v žáka s PAS
Dyslexie a osvojování ciz. jazyka
ADHD ze všech stran
Logopedické pohádky jako cvičení pro oromotoriky
Když mě dítě nevnímá
Mentální retardace - jak pracovat se žákem a rodinou
Možnosti využití netradičních vzděl. metod u dětí s KP
Dětská jóga - jak zklidnit dítě s poruchou chování
Rozvoj zrakové a sluchové percepce
Prožitková muzikoterapie pro inspiraci pedagogů
Metodika logopedické péče v MŠ
Podpora žáků s ADHD inklinujících ke stresu
HV hry a techniky jako součást kompl. rozvoje dítěte
Senzorická integrace v PG a SPPG
Trénink kognitivních funkcí
Jak pracovat s pozorností
Kouzlo smyslové stimulace
5 zabijáků pohodového čtení aneb trápí vás dyslexie?
Základní kurz bazální stimulace

Český jazyk
•
•
•
•

Včelka a její využití při distanční výuce
Aktivity pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
Pojďte s námi do knihovny
Rozvoj digitální gramotnosti - jazyk a jazyková komunikace

Matematika
•

Rozcvička a hry ve výuce matematiky

Tělesmá výchova
•
•
•

Netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD
TV a sport u dětí s postižením - ve škole i doma
Zásobník cviků pro obnovu správného držení těla

Legislativa, vedení školy, BOZP
•
•
•

Bakaláři - Tvorba úvazků
Novely práv. předpisů od 1. 1. 2021 se zaměřením na dopady ve školství
Zpracování VZD a VSD za rok 2020 + legislativní změny 2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Změny v programu Avensio od 1. 1. 2021
Výpočet dovolené od 1. 1. 2021 a její aplikace v programu Avensio
Školení pro pokročilé uživatele programu Avensio
Legislativní novinky šk. roku 2020/2021
Psychohygiena učitele - jak předejít stresu
Zápisy online do ZŠ a MŠ
Efektivní komunikace
Jak na nový RVP ZV ve škole pro ředitele
Autoevaluace školy - prakt. postupy
Diskuze ke změnám RVP
Povinná dokumentace v školách
Doškolení zdravotníků

ICT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajský workshop ICT - Informatika a jak na ni (dle nového RVP)
Revize RVP ZV - startovací balíček - základy algoritmizace a programování
Digitální technologie ve výuce cizích jazyků
Aplikace a inspirace do výuky - učitelská konference online o technologiích ve výuce
Roboakademie - výukové robotické hračky, úvod do robotiky
Správa SMART účtů
Využití ICT Google Suite II - nástroje pro zvýšení efektivity
Jak zvládnout vzdál. výuku s Edookit a G-Suit
RVP v nové Informatice a digitální klíčová kompetence
Filozofie změn v Infotmatice v RVP ZV
Kam kráčíš Informatiko - kulatý stůl
Photoshop pro začátečníky - základy úpravy fotografie

A další vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distanční výuka pro učitele v kostce
Formativní hodnocení žáků - jak ho správně využít ve vzděl. procesu
Atlas jak ho neznáte, aneb tipy do výuky nejen zeměpisu
Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem ve výuce
AP a jeho fungování ve škole
Výchova bez poražených - kurz respektující komunikaci
Rozvíjení dítěte předškolního věku prostř. pohádek, příběhů, veršů
Online deskové hry do výuky
Diskuse ke změnám RVP
Projekty a projektové vyučování na ZŠ
Léčivé byliny a jedlé plevele
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ
Práce s ilustrací jako podpora porozumění textu v MŠ
Modelové ŠVP pro novou Informatiku a další info
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DVPP – studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Tři pracovnice ukončily úspěšně CŽV kurz Studium pro asistenty pedagoga. Jedna pracovnice studuje
Předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou, jedna ukončila CŽV
vychovatelství a jeden AP ukončil studium na 1.KŠPA, s.r.o. Kladno - obor Management sportu.

DVP – provozní zaměstnanci
•
•
•
•
•

Stravování u dětí - správný jídelníček
Metodická činnost pro školení stravování
ŠHM - zásady SVHP a systémů HACCP
I polévka může být sexy
Počítač ve škole 2021 Speciál - Kulatý stůl k revizím RVP

Účast na DVPP, DVP
DVPP se v letošním školním roce neúčastnili všichni zaměstnanci školy. Vzhledem k tomu, že od 11.3.2020
byly školy zavřené a probíhala distanční výuka, nekonaly se ani naplánovaná školení a kurzy. Nejvyšší účast na
DVPP má ředitelka školy, zástupkyně a výchovná poradkyně.
Účast na DVPP:
Počet seminářů
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
14
15
22

Počet pracovníků
9
8
7
4
4
2
2
2
1
2
3
1
1

Pracovně odpočinkový výjezd
V letošním roce na začátku přípravného týdne celý kolektiv zaměstnanců vyjel již podruhé na pracovně odpočinkový výjezd do areálu Hotelu Hrazany v Hrazanech na Slapské přehradě. Pracovníci si mohli vybrat,
zda pojedou na dva nebo tři dny.
Jako každý rok, tak i letos probíhaly přípravné práce pro nový školní rok.
Cílem letošního výjezdu bylo:
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1. Zahájení nového školního roku
• Seznámit se s novou koncepcí školy na období školních roků 2020/21 – 2024/25, zapracovat další
návrhy a připomínky
• Vypracovat podklady pro roční plán školy - naplánovat společné akce školy a rodičů, třídní akce,
soutěže, výlety, výjezdové relaxační pobyty, atd.
• Vypracovat plán DVPP – stanovit priority školy, zvolit témata pro další vzdělávání a samostudia ped.
pracovníků, zamyslet se nad tím, jaká specializace ve škole chybí
• Zhodnotit a aktualizovat Koncepci rozvoje školy

•
•

Zjistit zájem o vedení zájmových kroužků, návrh ZK
Co ve škole zlepšit, co nového zakoupit, co opravit

2. Relaxace v areálu objektu a výlety
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Prezentace školy na veřejnosti probíhá několika způsoby. Je to především účast na různých soutěžích,
pořádáme výstavy, spolupracujeme s Magistrátem města Kladna, s MAP, s různými firmami /našimi sponzory/,
se školami, s nadacemi a dalšími organizacemi, s tiskem…
Během celého školního roku jsou žáci nad rámec celoročních vzdělávacích plánů zapojováni do dalších aktivit,
při kterých získávají další neméně cenné kompetence pro život. Děti všech ročníků navštěvují loutková,
divadelní a filmová představení. Účastní se výstav, kterými si doplňují učivo naukových předmětů, spousty
výletů i pobytových akcí.
Vybíráme takové akce, které jsou vhodné pro typ našeho zařízení, aby se mohly zúčastňovat i děti s těžkým
mentálním a tělesným handicapem. V letošním roce byla spolupráce i účast na akcích omezena nařízením
vlády ohledně covid 19, a to téměř po celý školní rok.
Prezentace školy na veřejnosti probíhá několika způsoby. Je to především účast na různých soutěžích,
pořádáme výstavy, spolupracujeme s Magistrátem města Kladna, s MAP, s různými firmami /našimi sponzory/,
se školami, s nadacemi a dalšími organizacemi, s tiskem…
Během celého školního roku jsou žáci nad rámec celoročních vzdělávacích plánů zapojováni do dalších aktivit,
při kterých získávají další neméně cenné kompetence pro život. Děti všech ročníků navštěvují loutková,
divadelní a filmová představení. Účastní se výstav, kterými si doplňují učivo naukových předmětů, spousty
výletů i pobytových akcí.
Vybíráme takové akce, které jsou vhodné pro typ našeho zařízení, aby se mohly zúčastňovat i děti s těžkým
mentálním a tělesným handicapem. V letošním roce byla spolupráce i účast na akcích omezena nařízením
vlády ohledně covid 19, a to téměř po celý školní rok.

Divadelní a filmová představení
Vzhledem k pandemické situaci byla divadla i kina zavřená.

Výlety
Třídní výlet do Sloupu v Čechách, Pozorování
podzimní přírody v Otvovicích, Výlet na Smečno,
Výlet do Otvovic, Poznávání okolí školy – Kladno,
Návštěva zahradnictví - Švestkovic zahradnictví
Kladno, Hry v přírodě – zahrádkářská kolonie
Kladno Rozdělov, Návštěva ZOO Kladno –
Sítenské údolí, Hřebeč – barvy podzimu, Toulky
Kladnem – Zoopark Kladno, Putování za
pamětihodnostmi regionu (Velká Dobrá, Družec),
Základy turistiky – Rozdělovský les, Naučná
stezka Mrákavy, pozorování stromů, Lánská
obora, pozorování zvěře, Rakovník vlakem –
seznámení s železniční dopravou, Výlet na Okoř,
Budeč, ZOO Zájezd, Výlet na Slánskou horu,
Setkání s lesním pedagogem na polesí Lipiny,
Třídní výlet do Vrapic, Výlet Zákolany - Okoř se
zastávkou v ZOO Zájezd, Návštěva u včelaře,
Království železnic, Praha Smíchov, Výlet do mini
ZOO Olovnice – MŠ
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Akce
Sportovní den na Sletišti, Paralympijská výzva, 72 hodin, Vánoční dílny – pečení perníčků, Mikuláš, Vánoční
Kladno, Vánoční výstava – vystoupení žáků, Hry pro život, Naši sousedé, NSEV – Rozhlední se po lese; Život
na louce; Co nám běhá po dvorku, Pálení čarodějnic – opékání buřtů, Škola kouzel, Den dětí – den plný her a
sportovních aktivit, Putování za pokladem, Slavnostní vyřazení žáků skoly

MŠ - Setkání s rodiči na zahradě MŠ, Dýňování, Batůžkový den, Perníčkování, Výroba krmítek – krmení
zvířátek v lese, Karneval, Co se děje v trávě, Den dětí v MŠ – den plný her uvnitř i venku, Rozloučení se
školním rokem
Všechny aktivity jsou činnostní, prožitkové a rozvíjí výchovně vzdělávací činnost.
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Soutěže
Žáci naší školy se v průběhu školního roku zúčastnili jen několika soutěží, protože i v této oblasti sehrála svou
roli nepříznivá epidemiologická situace. I v těchto několika málo soutěžích žáci školu dobře reprezentovali.
•

„Zdeněk Miler dětem“ - výtvarná soutěž vyhlášená Městskou knihovnou Kladno u příležitosti 100.
výročí narození kladenského rodáka, malíře, ilustrátora Zdeňka Milera. Průběh soutěže zkomplikovala
epidemie Covidu-19, původní termín ukončení soutěže byl prodloužen, do soutěže došlo mnoho
soutěžních prací a knihovna poděkovala všem školám i jednotlivcům, kteří se soutěže zúčastnili. Je
velkým úspěchem, že naše škola mezi devatenácti vyhodnocenými a oceněnými soutěžícími získala
čtyři místa. V této soutěži se umístili Richard Kos, Nikola Müllerová, Daniela Prokopová a Eva
Vanická. Všichni ocenění soutěžící obdrželi pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen.

•

„Kladenská veverka“ je známá a úspěšná mezinárodní výtvarná, literární a fotografická soutěž. Jde o
soutěž s ekologickou tematikou, do které soutěžící zasílají svá díla ztvárňující ochranu přírody a
libovolné přírodní děje. Tématem letošního 32. ročníku soutěže s názvem „Příroda, ve které žijeme“
jsou zvířata a rostliny z naší krajiny a samozřejmě i veškeré ekologické aktivity. Soutěž tradičně
vyhlásilo Město Kladno, Středočeský kraj, Záchranná stanice AVES, Naučné středisko ekologické
výchovy Kladno, SZŠ a VOŠZ Kladno, Kino Hutník, Výtvarný kroužek Zdeňka – Klub UNESCO. Těší
nás, že naše škola měla zástupce v řadách vítězů. V kategorii malba se na 1. místě umístil Radim
Stehlík, 2. místo získala Nikola Růžičková.

•

„Zahrada plná života“ – 28. ročník výtvarné soutěže s názvem „Zahrada plná života“ vyhlásil Český
zahrádkářský svaz. Začátkem března 2021 bylo ukončeno okresní kolo výtvarné soutěže, do které se
přihlásilo a zapojilo celkem 22 školských zařízení našeho regionu. Komise měla nelehký úkol z téměř
dvou set prací, které došly do data uzávěrky, vybrat a ocenit ty nejlepší. Naši žáci, kteří se soutěže
zúčastnili, obdrželi Účastnický list a pěkné výtvarné potřeby. Oceněnými žáky byli: Richard Kos,
Daniel Houska, Martin Burda, Radim Stehlík a Nikola Müllerová.

•

„Srdce s láskou darované“ – vyhlašovatel soutěže je AGE - časopis o mezigenerační spolupráci a
životních hodnotách. Soutěž byla vyhlášena pro kolektivy MŠ a ZŠ, DD, ZUŠ i jiné dětské kolektivy.
Cílem soutěže byla podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná
úcta. Do soutěže byly zaslány fotografie vyrobených srdcí a požadovaný doprovodný text. Žákům třídy
2.A, kteří se soutěže zúčastnili, zaslala firma OPTYS děkovný dopis za účast v soutěži s kolekcí
kreativních výtvarných potřeb.

•

„Robot a umělá inteligence“ - 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice. Před sto lety
použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Tak vzniklo slovo, které zná
a používá celý svět. Roboti mezitím nabrali rozličné podoby, pomáhají ve výrobě, ve zdravotnictví,
v dopravě, v domácnosti. Etické zásady umělé inteligence budou jedním z témat konference UNESCO
2021.

Bohužel se během letošního školního roku následkem vládních opatření neuskutečnilo mnoho dalších akcí i
tradičních soutěží. Věříme, že se v příštím školním roce vrátíme k obvyklým aktivitám a naši žáci budou stejně
úspěšní, jako v předchozích letech.
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Výstavy
Na školních výstavách dobře prezentují žáci školy svoje pracovní a výtvarné dovednosti – vznikají výrobky
vážící se k lidovým tradicím. S tím souvisí i jejich vystoupení na zahájení výstav plná zpěvu, tance, recitace a
dramatizace. Úspěšně se zapojují třídy základní i speciální školy.
Vánoční výstava – 16.12.2020
Třetí adventní týden byl ve znamení tradiční vánoční výstavy. Letošní rok nám přinesl řadu změn, a tak i naše
výstava se konala netradičně ve venkovních prostorách školy. Paní učitelky a žáci připravili na prodej mnoho
krásných výrobků z přírodních materiálů, keramiky, látek, papíru,… Na půvabu a vánoční atmosféře se vůbec
nic nezměnilo. V den zahájení vystoupila třída 8.S s p. učitelkou Taláckovou se svou etudou venku, u
rozsvíceného vánočního stromečku. Žáci svým nápaditým vystoupením předvedli, že Vánoce jsou časem
lidskosti, soudržnosti a vánočních zázraků. Výstava byla úžasná, rodiče a návštěvníci školy byli nadšení.

Velikonoční výstava
Velikonoční výstava se vzhledem pandemii a následnému uzavření škol nekonala.

Prezentace školy na veřejnosti
www.stránky školy – pro žáky, rodiče a širokou veřejnost jsou vypovídajícím informačním prostředkem o
činnosti školy a aktuálním dění ve škole.
Leták o škole – ucelená informační brožura, která stručně prezentuje školu
Tisk - školu prezentujeme v tisku, na akce zveme novináře, a tak informujeme o činnosti školy i ostatní
veřejnost.
Korálková trička – trička s logem Korálku
Pohledy – sada 4 pohledů, která vznikla z prací žáků naší školy
Výstavy - prezentace žákovských i učitelských rukodělných činností
Soutěže – žáci prezentují škol
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Česká školní inspekce
ČŠI v letošním školním roce kontrolu neprováděla.

Magistrát města Kladna
Kontrolní den se vzhledem pandemii a následnému uzavření škol nekonal.
Rada města schválila hospodářský výsledek z hlavní činnosti 2 869,36 Kč a z doplňkové činnosti 66 300,56 Kč.
Celkový hospodářský výsledek 69 169,92 Kč byl převeden do rezervního fondu.

Zpráva o činnosti školy
Akce financované zřizovatelem
Náš zřizovatel přispěl k opravám ve škole tím, že ve vymalovaném ateliéru a sousední třídě nechal odstranit
starou podlahovou krytinu. Byla udělána nová stěrka a položeno nové lino.
Další práce hrazené zřizovatelem byly: revize elektrických rozvodů školy a následné odstranění zjištěných
závad, hloubkové čištění kanalizace, pravidelné čištění lapolu, oprava hlavní brány do areálu školy a oprava
plůtku a branky na zahradu školy, revize zabezpečovacího zařízení ve škole, revize výtahů, schodišťové plošiny
a rozvodů plynu. Probíhá také pravidelná deratizace školy.
Při revizi venkovních prvků na zahradě školy bylo zjištěno, že betonový stůl na ping pong již nesplňuje
požadavky pro bezpečný provoz a tak byl ze zahrady na náklady města odstraněn.
V důsledku narušení střešní krytiny nám na podzim začalo zatékat do školní jídelny. Vzhledem k havárii byla
tato závada urychleně odstraněna.
Akce financované školou
Letošní rok byl velmi náročný. Na jaře byla škola kvůli pandemii pro žáky uzavřena a tak jsme přistoupili
k opravám dříve než až o prázdninách. Vymalovali jsme ateliér a sousedící třídu a dále sborovnu a místnost
před ní. Za vymalování jsme zaplatili 21 054,-- Kč.
Do sborovny a „předsborovny“ jsme položili nový koberec, což představilo částku 25 967,-- Kč.
Nové koberce jsme pořídili i do mateřské školy a koberci byly polepeny i zdi učeben, aby se na ně daly lepit
piktogramy. Toto byla velmi náročná oprava, která stála 70 827,-- Kč a byla částečně financována i
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z investičního fondu.
Firma Vyspa nám provedla hloubkové čištění venkovního hřiště. Tato údržba vyšla na 46 603,-- Kč. Dále jsme
čistili a opravovali interaktivní tabule v ZŠ i MŠ. Tato akce stála 12 898,-- Kč.
A po prázdninách došlo i na náš nepedagogický personál. Jejich šatna byla nově vymalována, položen byl nový
koberec a pořízena velká skříň, která slouží nejen k uložení oděvů, ale také k uložení čistého prádla (ručníků,
utěrek apod.). Rekonstrukce šatny stála 31 801,-- Kč.
Vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění žáků do školní družiny jsme zřídili 5 oddělení, proto v odpoledních
hodinách slouží i učebny jako prostory školní družiny. Vzhledem k nedostatku úložných prostor ve třídách jsme
byli nuceni pořídit novou sestavu skříněk i na chodbu školy. Tato sestava stála 39 990,50 Kč.
A poslední akcí roku bylo pořízení nového stolu s dvoudřezem a drtičem zbytků z obědů do školní kuchyňky
v částce 33 258,-- Kč.
Komentář k doplňkové činnosti
Škola nemá vydáno žádné živnostenské oprávnění.
Největší příjmy doplňkové činnosti tvoří, stejně jako v předchozích letech, příjmy za pronájem prostor pro
dětskou rehabilitaci.
Příjem z doplňkové činnosti tvoří tržby z prodeje výrobků našich žáků, tentokrát pouze prodejem na venkovní
vánoční výstavě.
Další příjem tvoří tržby za obědy pro cizí strávníky, kterými jsou další obědy pro zaměstnance školy.
VÝNOSY
pronájem místností pro dětskou rehabilitaci
60 000,-- Kč
prodej vlastních výrobků
3 300,-- Kč
obědy cizím strávníkům
15 359,56 Kč
CELKEM
78 659,56 Kč
NÁKLADY
Materiál na keramické výrobky, náklady na spotřebu potravin pro cizí strávníky a spotřebovaná režie na jejich
výrobu.
CELKEM
12 359,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
66 300,56 Kč
Hospodářský výsledek bude použit na náklady školy, které nebudou pokryty z rozpočtu zřizovatele.
Komentář k významným nákladovým položkám rozpočtu – hlavní činnost MMK ZŠ
ODPISY
Přečerpáno:
25 436,80 Kč
Zakoupen nový majetek, který nebyl zohledněn v odpisovém plánu 2020 a to již 13. interaktivní tabule
s příslušenstvím a 3 kusy probooků s příslušenstvím.
V roce 2012 byly zakoupeny 2 interaktivní tabule z Grantu EU Kvalitní a efektivní výuka. Odpisy tohoto majetku
jsou hrazeny nejen z rozpočtu školy, ale také ponížením fondu 403 – Transfer na pořízení DM, který v roce
2020 činil 20 682,- Kč. Rok 2020 byl posledním rokem odpisu.
DDHM
Přečerpáno:
82 960,99 Kč
Byly zakoupeny pákové dávkovače dezinfekce na všechny toalety, mobilní telefon, dřevěné židle do keramické
dílny, židle Tilo pro žáky s ADHD, bezkontaktní teploměr, generátor ozonu, úklidový vozík, skříň do šatny
uklízeček, sestava skříněk pro ŠD, venkovní vitrína.
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
Přečerpáno:
14 332,99 Kč
Jako každoročně byly prostředky použity na revizi tělocvičného nářadí, revizi hydrantů a hasicích přístrojů,
revize elektrických, plynových spotřebičů, odbornou technickou kontrolu herních prvků na zahradě školy a revizi
schodišťové plošiny. Dále byly provedeny opravy interaktivních tabulí, sporáku a konvektomatu ve školní
kuchyni a iPadů a nově byly očalouněny polštáře křesel. Proběhlo hloubkové čištění venkovního hřiště,
malování vnitřních prostor a pokládka podlahové krytiny ve sborovně a předsborovně včetně likvidace staré.
Do nákladů byly zaúčtovány opravy, které provedl na budově školy zřizovatel. Tyto prostředky jsou zohledněny
v úpravách rozpočtu.
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ENERGIE:
1. ELEKTRICKÁ ENERGIE
Přečerpáno:
11 930,56 Kč
2. PLYN
Rozpočet vyčerpán bez významného rozdílu.
3. VODA
Ušetřeno:
57 149,96 Kč
Úspora vznikla nízkou spotřebou za rok 2019, která byla vyúčtována až v roce 2020.
4. TEPLO
Čerpáno:
699 270,-- Kč
Náklady na teplo zohledňuje zřizovatel úpravami rozpočtu.
NÁKUP MATERIÁLU
Přečerpáno : 40 597,47 Kč
Příklady nákupů: žárovky, kancelářský papír, vybavení z IKEA, zástěry do cvičné kuchyňky, dezinfekce rukou a
dezinfekce na povrchy, antibakteriální mýdlo, trychtýř na dezinfekci, vinylové rukavice, drogerie do myček na
nádobí, požární krabičky, srp, zahradnické nůžky, úložné boxy, nástěnné poličky, kartáč na vysavač,
smývatelné popisovací folie, zásobník na papírové ručníky, kovové policové regály do skladu drogerie, potřeby
do školní kuchyňky a pro školní družinu
SLUŽBY A PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
Přečerpáno: 37 981,62 Kč
Příklady čerpání: odvoz odpadu a gastroodpadu, vodné a stočné, služby technika PO a BOZP, veškeré služby
související s provozem internetové domény a správy počítačové sítě, biologické čištění odpadů, mytí oken,
technické zhodnocení DDNM a DDNM pod stanovenou hranici, vystavení certifikátů od České pošty,
konference Školství, Letní škola TOŠ ( rozvoj profesních kompetencí řídících pracovníků) pro zástupkyni,
školení hygienického minima pro nepedagogické pracovnice, cloudové služby a cloudové úložiště, skartace
dokumentů
OON + odvody na SZ a ZP
Přečerpáno: 21 300,-- Kč
Z těchto prostředků jsou vypláceny dohody o provedení práce údržbáře školy, programátora na
tvorbu, aktualizaci a inovaci www stránek a nově částečné náklady na DPP administrátora Google Suite For
Education v doméně koralekkladno. cz a metodika pro používání platforem ve škole.
Povinný odvod ZPS
Zaměstnáváme jednu pracovnici se změněnou pracovní schopností a od září 2020 také pracovnici s 1. stupněm
invalidity, bohužel ani toto nestačilo. Povinný odvod do státního rozpočtu se ale projeví až v nákladech roku
2021.
Ostatní položky rozpočtu byly čerpány bez významných rozdílů.
Komentář k významným nákladovým položkám rozpočtu – hlavní činnost MMK MŠ
ODPISY
Čerpáno:

40 752,-- Kč

MATERIÁL
Čerpáno:
38 787,48 Kč
Zakoupena byla drogerie do myčky nádobí, materiál na drobnou údržbu, vybavení z IKEA, materiál na opravu
kárky (kolečka, barevný lak), antibakteriální mýdlo, dezinfekční prostředky na povrchy, vinylové rukavice, učební
pomůcky.
DDHM
Čerpáno:
13 820,49 Kč
Pořízeny byly pákové dávkovače dezinfekce do tříd a na WC, rychlovarná konvice,
židle Tilo pro děti s ADHD, bezkontaktní teploměr.
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OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
Čerpáno:
419 615,66 Kč
Škole byly přeúčtovány náklady na údržbu MŠ, kterou provedl zřizovatel. Tyto finanční prostředky byly
zohledněny v upraveném rozpočtu MŠ. Dále byla hrazena pokládka nových koberců do chodby a tříd i na stěny
tříd včetně likvidace staré podlahové krytiny (tato oprava byla částečně pokryta z investičního fondu), oprava
interaktivní tabule a revize elektrických spotřebičů.
ENERGIE:
1.ELEKTRICKÁ ENERGIE
Čerpáno:
6 660,-- Kč
2.VODA
Čerpáno:
6 060,-- Kč
Tyto náklady jsou hrazeny ZŠ Kladno, Pařížská 2249, se kterou máme uzavřenu
dohodu o úhradě nákladů za služby.
3.TEPLO
Čerpáno: 99 049,-- Kč
Spotřebu tepla sleduje zřizovatel a ve skutečné výši nám vyúčtuje spotřebu a zároveň zohlední tyto prostředky
v úpravě rozpočtu MŠ.
4.OSTATNÍ SLUŽBY
Čerpáno:
64 448,55 Kč
Uhrazené služby: odvoz odpadu, praní prádla, telefonní hovory, mytí oken, služby BOZP, konference Školství a
Letní škola TOŠ pro ředitelku (Rozvoj profesních kompetencí řídících pracovníků škol) a školení hygienického
minima nepedagogické pracovnice
Náklady za stočné a srážkovou vodu jsou hrazeny na základě smlouvy ZŠ Kladno, Pařížská 2249
OON
Čerpáno: 48 000,-- Kč
DPP údržbáře a částečně DPP administrátora Google Suite For Education v doméně koralekkladno.cz
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
Čerpáno: 3 233,47 Kč
Pracovní oděv a preventivní prohlídky.
Vlastní zdroje – fondy organizace
FKSP
Převod z roku 2019

Kč
736 340,18

příjmy:
základní příděl

424 454,76

výdaje:
vitamíny
dentální hygiena,optické brýle
pořízení hmotného majetku
stravné

538,00
38 453,00
1 119,00
24 399,00

rekreace

129 616,00

kulturní a sportovní akce

102 369,00

dary
penzijní připojištění
Zůstatek k 31.12.2020

2 000,00
22 000,00
840 300,94
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Fond rezervní - HV

Kč

Převod z roku 2019

111 771,20

příjmy:
převod z HV
transfer EU Šablony II z r.2019

134 785,65
36 000,00

výdaje:
čerpání fondu - daňová úspora

16 663,00

nedostatek transf. KÚ UZ 33353

37 274,29

Zůstatek k 31.12.2020
Fond rezervní – z ostatních titulů
Převod z roku 2019

228 619,56
Kč
1 603 399,86

příjmy:
dary
nevyčerpaný transfer na obědy
nevyčerpaný transf. EU-Šablony II.

139 950,00
38 289,30
518 624,91

výdaje:
čerpání darů
vrácení nevyčerp.daru-obědy
nevyčerpaný transf. EU-Šablony II.
Zůstatek k 31.12.2020
Fond investiční
Převod z roku 2019

163 808,00
40 054,35
752 281,00
1 344 120,72
Kč
1 120 313,30

příjmy:
plánované odpisy

407 506,80

výdaje:
pořízení DHM

244 448,09

oprava DHM

30 000,00

Zůstatek k 31.12.2020
Fond odměn
Převod z roku 2019

1 253 372,01
Kč
100 000,00

příjmy:
převod z HV

0,00

výdaje:
čerpání fondu
Zůstatek k 31.12.2020

0,00
100 000,00
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Tabulka příjmů

Druh příjmu
příspěvek MMK ZŠ + MŠ
transfer ze státního rozpočtu
transfer EU - majetek
transfer
EU+SR-Korálkové
šablony 2019
transfer EU+SR- Obědy do škol
čerpání finančních darů
vlastní zdroje
doplňková činnost
NIV MŠ
stravné
čerpání FKSP na obědy
daňová úspora DPPO
čerpání rezervního fondu
čerpání investičního fondu
školní akce
ostatní tržby
CELKEM

Kč komentář
2 752 356,00 provoz
UZ 33353 včetně transferu na technické vybavení od
29 264 906,00 MŠMT
odpisy majetku pořízeného z dotace EU - poslední
20 682,00 rok odpisu
197 656,09 projekt v roce 2021 pokračuje
6 741,00 UZ 13014
163 808,00
44 050,00 ŠD, ŠK
výnosy z prodeje vlastních výrobků, výnosy za cizí
78 659,56 obědy, výnosy z pronájmu prostor pro rehabilitaci
40 110,00 úplata za MŠ
247 979,78
24 399,00
16 663,00 čerpání rezervního fondu
37 274,49 nedostatek transferu UZ 33353
30 000,00 oprava DHM v mateřské škole
21 762,00 školní pobyty
60 777,79 věcné dary
33 007 824,71

Tabulka nákladů a výnosů podle jednotlivých středisek

Středisko
Město - provoz ZŠ
Město - provoz MŠ
Město - školní jídelna
Město - daňová úspora DPPO
Město - dary
Město - celkem
Státní rozpočet - učitelé ZŠ
Státní rozpočet - učitelé MŠ
Státní rozpočet - asistenti
pedagoga ZŠ
Státní rozpočet - školní
družina+klub
Státní rozpočet - nepedagogové
ZŠ
Státní rozpočet - školní jídelna
Státní rozpočet - asistenti
pedagoga MŠ
Státní rozpočet - nepedagogové

Náklady
2 163 068,44
747 309,99
278 798,78
16 663,00

Výnosy
2 163 629,45
749 618,34
278 798,78
16 663,00

Zisk
561,01
2 308,35
0,00
0,00

198 857,00

198 857,00

0,00

3 404 697,21

3 407 566,57

2 869,36

15 697 734,27
2 661 444,16

15 697 734,27
2 661 444,16

0,00
0,00

5 528 906,00

5 528 906,00

0,00

1 646 611,88

1 646 611,88

0,00

1 849 480,90
741 024,90

1 849 480,90
741 024,90

0,00
0,00

848 943,22

848 943,22

0,00

328 035,16

328 035,16

0,00

Ztráta
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MŠ
Státní rozpočet - celkem
Ostatní zdroje - školní akce
EU - Korálkové šablony 2019
Ostatní zdroje - celkem

29 302 180,49

29 302 180,49

0,00

21 762,00
197 656,09
219 418,09

21 762,00
197 656,09
219 418,09

0,00
0,00
0,00

12 359,00

78 659,56

66 300,56

32 938 654,79

33 007 824,71

69 169,92

Doplňková činnost
Škola - celkem
Hospodářský výsledek

69 169,92 Kč

Finanční prostředky získané od institucí a sponzorů ve školním roce
2020/21
Datum

Firma

Kč

Účel

6.11.2020

Procházka Radek, Horoměřice

35 049,00 Kč

7 ks notebooků

1.1.2021

Bohdan Bolzano sro., Kladno

19 308,00 Kč

obědy 10 dětem za 1/21 - 6/21

25.1.2021

ČEPS a.s., Praha 10

46 740,00 Kč

pořízení PC s příslušenstvím

25.1.2021

Landa Josef, Jemníky

1 000,00 Kč

neúčelový dar

9.2.2021

Mostek Miloslav, Libušín

5 000,00 Kč

služba - oprava žaluzií

15.2.2021

Statutární město Kladno

10 629,00 Kč

didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ

1.6.2021

Třinecké železárny a.s., Třinec

20 000,00 Kč

neúčelový dar

9.6.2021

Rodová Petra, Kladno

13 000,00 Kč

neúčelový dar

29.6.2021

Stárek Tomáš, Vinařice

3 000,00 Kč

neúčelový dar

Celkem

113 418,00 Kč
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Magistrát města Kladna – MAP /Místní akční plán/
Třetím rokem probíhala spolupráce s MAP /Místní akční plán/, jehož cílem je Podpora škol v plánování. Hlavním
cílem Města bylo:
Posílit přenos reálných potřeb škol do plánu v území MAP
Posílit spolupráci v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních
tématech MAP
Probíhaly pracovní schůzky sekcí: Koordinátor školy, Matematická gramotnost a Rovné příležitosti. Zástupci
školy se seznámili a připomínkovali dokumenty - „Podpora čtenářské a matematické gramotnosti“, „Využití
poznatků MAPII v pedagogické praxi, Příprava na návrat dětí do škol a Přechod žáka ze ZŠ na SŠ“,
„Aktualizace MAP“

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – projekt na podporu zdravé výživy
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a
zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Cílovou skupinou jsou všichni žáci základní školy. Žáci dostávali ovoce nebo zeleninu 1 x týdně.
Doprovodný program - ochutnávka exotického ovoce - se uskutečnil 21.1.2020. Škola tento projekt pro své
žáky využívá od společnosti BOVYS.

Projekt „Mléko do škol“ – projekt na podporu zdravé výživy
Projekt nabízí žákům dotované mléčné výrobky. Žáci ZŠ dostávali 1 dotovaný výrobek rovněž 1 x týdně. Škola
tento projekt pro své žáky využívá od společnosti BOVYS.
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Projekt „Obědy do škol ve Středočeském kraji“
Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče
nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají
vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým
jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Škola tento projekt letos využila pro 9 žáků.

Projekt „Korálková šablony II“ – projekt EU
V školním roce 2020/21 byli pedagogičtí pracovníci opět zapojeni do projektu EU „Korálkové šablony II“ /na
částku 752 281,-Kč/ z operačního programu Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Podporu získávají:
• děti v mateřské škole
• žáci základní školy
• pedagogičtí pracovníci mateřské a základní školy, včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Škola zvolila tyto šablony:

Šablony pro ZŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVPP - Čtenářská gramotnost
DVPP - Anglický Jazyk
DVPP - Osobnostní a sociální rozvoj
DVPP - Polytechnické vzdělávání
DVPP - ICT
DVPP - Projektová výuka
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Komunitně osvětová setkávání

Šablony pro MŠ
•
•
•
•
•
•
•

DVPP - Čtenářská pregramotnost
DVPP - Osobnostní a sociální rozvoj
DVPP - Polytechnické vzdělávání
DVPP - ICT
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Komunitně osvětová setkávání

Šablony pro ŠD
•
•

DVPP - Kulturní povědomí a vyjádření
Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK – čtenářská gramotnost
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Škola nemá akreditaci poskytovat další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Projektová práce pedagogů
Někteří pedagogičtí pracovníci velmi dobře využívají příležitostí získávat pro školu finanční prostředky z jiných
zdrojů, než jsou pravidelné dotace. Sledují vyhlašování grantů na různá témata v mnoha různých institucích,
nadacích a firmách. Zpracovávají projekty, kterými pak získáváme finanční prostředky na další zařízení a
vybavení školy.
Ve školním roce 2020/21 pedagogové vypracovali pouze jeden projekt, projekt byl úspěšný a škola získala na
jeho realizaci finanční prostředky. Další získané finanční dary byly neúčelové.

Projekty
„Pořízení PC s příslušenstvím“

46 740,-Kč
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ČMOS
Ve škole je založena odborová organizace. Jejími členy je pouze 6 pracovníků školy, kteří se aktivně podílejí na
výchově a vzdělávání žáků. Odborovou organizaci vedla první rok nová předsedkyně, ekonomka školy Eva
Hüblová.

Naučné středisko ekologické výchovy /NSEV/ Kladno Čabárna
Žáci školy se každoročně se účastní krátkých výukových programů, půldenních výukových programů nebo
vycházek a exkurzí.
Tento školní rok proběhl v září pouze jeden výukový program "Člověk a příroda“, kterého se zúčastnily třídy 1.S
a 2.A. Počasí bylo příjemné, a proto celý výukový program probíhal venku v bezprostřední blízkosti naučného
střediska. V první části se žáci dozvěděli, jaké úrazy se mohou zvířatům stát, a jak je před nimi můžeme chránit.
Prohlédli si mnoho fotografií.
Druhá část byla praktická, to se žáci rozdělili do menších skupin a plnili v nich nejrůznější úkoly. Během
zajímavých činností a v zápalu hry si ani nevšimli, že vlastně nacvičují správné způsoby pomoci a záchrany
živočichů. Žáci měli radost, když se jim povedlo úkoly splnit a zachránit tak ohrožené zvíře. Před zpáteční
cestou si ještě prohlédli výběhy s domácími zvířaty i voliéry s ptáky a handicapovanými živočichy.

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111
V letošním školním roce se vzhledem ke
coronavirové situaci podařilo alespoň jedno setkání
s kamarády z Kralup, a to až na konci školního
roku v červnu. S kamarády se naše tři třídy setkaly
v Otvovicích ve mlýně, kam obě skupiny
přicestovaly vlakem. Žáci si společně opekli buřty
ke svačině, chvíli si pohráli, ale hlavní náplní
společného setkání bylo kreativní modelování z
keramické hlíny.
Všichni se těší, že se v příštím školním roce podaří
zrealizovat více společných akcí.
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Zahrada – poskytovatel sociálních služeb
Ani v letošním školním roce naši žáci nemohli sociálně terapeutické dílny navštěvovat, a to z důvodu
coronavirové situace v České republice.

Třinecké železárny
V rámci dobrovolnické akce nás opět v září navštívili pracovníci z Třineckých železáren, kteří nám jako
každoročně pomohli s údržbou školy i zahrady. Děkujeme

Bohdan Bolzano s.r.o.
Firma Bohdan Bolzano s.r.o. - firma, která se zabývá
velkoobchodním prodejem, distribucí a předzpracováním hutních
materiálů - ušlechtilé tyčové oceli a plechů. Od roku 1995 pracuje v
Kladně a dodává především strojírenským firmám v České republice,
na Slovensku a v dalších evropských zemích.
Naše škola se s touto firmou a jejími zaměstnanci poznala po lidské
stránce. Díky sbírce, která proběhla mezi zaměstnanci této firmy,
která i přes své zaměření nepostrádá empatii jsme mohli nabídnout
našim žákům i jejich rodinám ošacení, obuv, hračky, knihy, vybavení
do kuchyně. Deseti žákům ze sociálně velmi slabých rodin firma
zaplatila obědy na celé druhé pololetí. Škole zajistila pro potřeby žáků
laminovací folie, papírenské zboží. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na pomoc rodině, které firma pomohla dovybavit
domácnost, nakoupila židle, sadu nádobí, pánví, záclony...
Nesmírně si vážíme ochoty pomáhat a děkujeme za pomoc za
všechny, kterým dary udělaly radost.

Ostatní
Dalšími partnery pro školu jsou vzdělávací střediska a instituce, kde spolupráce probíhá průběžně, na úrovni
vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 12.10.2021
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viz příloha
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