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Úvod 

  
 Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů se zcela nově pojímá 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zejména jejich uplatnění práva na vzdělávání 

pomocí specifických forem a metod a na vytvoření zvláštních podmínek, které jejich 

vzdělávání umožňují. 

  

 Logopedická základní škola v Měcholupech je speciální zařízení zajišťující základní 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se zaměřením na poskytování odborné péče dětem 

mladšího a středního věku, v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků 

v mluvení, čtení a psaní, speciálními výchovnými prostředky. Současně poskytuje péči dětem 

s více vadami /mentální retardace + vada řeči/. 

 

l. Základní informace o škole 

 
 Na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne  7. 9. 2006 č.j. 24 088/2005-21 

a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17. 10. 2005 se změnil 

název školy a předmět činnosti školy s platností od 1. 9. 2005. 

 

Název školy:           Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace 

Adresa školy:          Měcholupy 1, 439 31 

IČO:                        61357286 

Identifikátor školy: 600 023 591 

Vedení školy:          ředitel – Mgr. Alexandr Bednář 

                                statutární zástupce ředitele – Jitka Heclová 

Kontakt:                  tel: 415722508 

                                e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz 

                                www.lzs-mecholupy.cz 

 

 

 Na základě zákona ČNR č. 564/1990 o státní správě a samosprávě ve školství ve znění 

zákona 132/2000 Sb. a  258/2000 Sb. a na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu 

některých věcí, práv a závazků v majetku České republiky do majetku krajů a na základě 

příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 2/2001 ze dne 24. 1. 2001 došlo ke 

změně zřizovatele naší školy. Od 1. 4. 2001 je zřizovatelem školy Ústecký kraj, Velká 

Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02, IČO: 70892156. 

  

  Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. MSMT-36998/2016-6 ze dne 15. 5. 2017 došlo ke 

změně zápisu do školského rejstříku. S účinností od 15. 5. 2017 se u druhu činnosti základní 

škola, obor vzdělání 79-01-C Základní škola, provádí výmaz 79-01-C/001 Základní škola. 

Úplným zněním Zřizovací listiny vydané dne 21. 1. 2010 pod č.j.: 46/2001 je upraven 

předmět činnosti školy. 

 

 

 

 

mailto:specialniskola@lzs-mecholupy.cz
http://www.lzs-mecholupy.cz/
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Činnosti školy:  základní škola 

školské výchovné a ubytovací zařízení - internát 

   zařízení školního stravování – školní jídelna 

   školské poradenské zařízení – speciálně pedagogická centra 

    zájmové vzdělávání – školní družina 

 

 Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 24413/2009-21 ze dne  7.12.2009 došlo 

s účinností od 1. 1. 2010 ke změně zápisu do školského rejstříku: 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 

programy: 

 

   79-01-C Základní škola 

   79-01-C/01 Základní škola 

    studium denní 

 

 Kapacita základní školy je dle vyhl. MŠMT ČR č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a na základě rozhodnutí 

MŠMT ČR č.j. 24 413/2009-21 ze dne 7. 12. 2009 s účinností od 1. 1.2010 stanovena na 80 

žáků. Školu navštěvují jak děti umístěné na internátě, tak i děti docházející z místa a blízkého 

okolí. 

 Škola má 7 tříd, zpravidla přípravnou třídu, 5 tříd základní školy a 1 třídu pro žáky 

s více vadami. Maximální počet ve třídě je 12 žáků. Ve třídách jsou nejvíce 2 oddělení, ale 

pouze v rozsahu prvního stupně. Každá třída má svého třídního učitele, který je hlavním 

vyučujícím téměř pro všechny předměty ve třídě. Součástí školy je ředitelna, sborovna, 

odborné logopedické pracoviště, audiovizuální a počítačová učebna, kabinet školních 

pomůcek a potřeb, pracoviště THP, sociální pracovnice a zdravotnice, kulturní místnost a 

sociální zařízení. 

 

 Dětem pobývajícím na internátě je poskytována komplexní vzdělávací, výchovná        

a zdravotní péče včetně ubytování a celodenního stravování. Nepřetržitou péči v době 

vyučování zajišťují učitelky, v době mimo vyučování pečují o výchovu dětí vychovatelky. 

Asistentky pedagoga zajišťují péči o děti při večerní a ranní činnosti, pečují o jejich hygienu, 

prádlo a šatstvo a starají se o bezpečnost dětí v noci. Provoz školy je přizpůsoben režimu dne, 

který je určen vnitřním řádem školy. Děti na internátě lx týdně odjíždějí domů povinně dle 

odjezdového plánu, který stanovuje ředitel školy. Rodiče za pobyt a za stravování hradí úplatu 

ve výši stanovenou vyhláškou č. 108/2005 Sb. a 107/2005 Sb. 

 Internát má kapacitu 49 míst. Děti jsou rozděleny do 5 výchovných skupin a skupinu 

zpravidla tvoří žáci jedné třídy. Na internátě se nachází 5 kluboven, 9 ložnic se standardním 

vybavením, místnost pro vychovatelky, sociální zařízení pro děti i pracovníky školy. 

 Děti, které dojíždějí, pobývají po skončení vyučování ve školní družině. S narůstajícím 

počtem docházejících žáků vznikl požadavek na zřízení školní družiny. Rozhodnutím KÚ 

Ústeckého kraje byla pod č.j. 1569/SMT/2009/10 ze dne 26. 10. 2009 zřízena školní družina 

při naší škole s účinností od 1. 1. 2010 s kapacitou 20 žáků. 

 

 Školní jídelna a kuchyň je určena pro celodenní stravování. Kapacita jídelny byla      

na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 2. 2. 1998 o zařazení do sítě škol stanovena pro 100 

strávníků. Kuchyň a školní jídelna se nachází v přízemí budovy.  
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Významnou součástí školy je SPC umístěné v přízemním podlaží domu č.p. 23 

v Měcholupech  a SPC, které má své odloučené pracoviště v Chomutově.  

 Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11.12.2006 č.j. 1447/SMT/ 

2006/4 s účinností od 1. 1. 2007 došlo k výmazu z rejstříku škol u Speciálně pedagogického 

centra pro sluchově a mentálně postižené. Dalším rozhodnutím KÚ Ústeckého kraje ze dne 

11.12.2006 č.j. 1447/2006/5 s účinností od 1.1.2007 došlo u školského zařízení „Speciálně 

pedagogické centrum“ k zápisu místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 

1. 439 31 Měcholupy 1 

2. Na Průhoně 4800, 430 01 Chomutov 

 Činnost obou center je zaměřena zejména na depistáž postižených dětí a na komplexní 

systematickou péči o děti s narušenou komunikační schopností a děti sluchově, mentálně a 

tělesně postižené. Poskytuje jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům individualizovanou 

pomoc v oblasti předškolní a školní péče, výchovy a vzdělávání, volby studia a povolání. 

Pomáhá řešit problémy osobnostního, kognitivního a sociálního vývoje a náročných životních 

situací. Tyto úkoly plní formou ambulantní péče, návštěvami v rodinách, mateřských školách, 

školách a školských zařízeních. Kapacita SPC se neuvádí. 

 

 Škola, internát, školní družina, školní jídelna a provozní prostory školy jsou umístěny 

v prostorách bývalého zámku nebo v přilehlých dvou budovách v areálu zámku. Do areálu 

zámku patří zámecký park a přilehlé plochy. Zámek a celý areál je chráněn památkovou péčí. 

 Zámecký park o rozloze 1,6 ha a pozemky, které jsou označeny jako sportoviště          

a rekreační plocha slouží k aktivnímu odpočinku dětí, ke sportovnímu a kulturnímu vyžití.  

Ve školním roce 2007/2008 byly tyto pozemky upraveny na malý sportovní areál pro výuku a 

volno časové aktivity. Je zde umístěno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, stoly na stolní 

tenis, travnatá plocha na míčové hry, dětské hřiště s prolézačkami.  

 Třídy, klubovny, ubytovací zařízení a školní jídelna jsou standardně vybaveny. Tato 

pracoviště se nachází v prostorných místnostech, které odpovídají nárokům na hygienické a 

provozní normy. Ve většině tříd je nový nábytek, kabinety jsou nadstandardně vybaveny a 

v rámci možností školy pravidelně doplňovány. 

 K výuce žáků i k využití volného času je ve škole pro děti k dispozici logopedická 

pracovna, keramická dílna a třída, která slouží i jako multimediální učebna. 

 Zvláštností naší školy je rehabilitační bazén, který se nachází v přízemí budovy.        

Je významným prostředkem k výuce a k aktivnímu odpočinku, ale zejména k celkové 

rehabilitaci dětí. Z finančních důvodů se bazén zprovozňuje od října až do dubna každého 

školního roku. Současně nahrazuje i chybějící prostory pro výuku TV. 

 TV se vyučuje v prostorách parku, nového sportovního areálu a bazénu a je využívána 

tělocvična místní Základní školy v Měcholupech, vždy 4 – 6  hod. v týdnu. 

 Školní dílnu nemáme, ale v případě potřeby je využívána dílna školy sloužící           

pro drobnou údržbu. 

 Žáci školy jsou vybavováni učebnicemi, školními potřebami a pomůckami podle 

platných norem a předpisů v plném rozsahu. Děti na internátě mají k využití volného času, 

k aktivnímu odpočinku, ke hraní a osobnímu rozvoji nadstandardní vybavení kluboven. 

  V měsících září až listopadu 2014 proběhly volby do nové školské rady. Do tříčlenné 

školské rady byla za zástupce nezletilých žáků zvolena p. Kateřina Zelinková, za zástupce 

pracovníků školy byla zvolena Mgr. Michaela Kuchařová a za zřizovatele byl jmenován         

p. Miloslav Čermák, který byl i zvolen předsedou rady. Školská rada se schází nejméně 2x do 

roka. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 Základním dokumentem školy se stal „Dlouhodobý záměr školy na období           

2004-2008“, který byl zpracován na základě rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu 

v Ústí nad Labem a vychází z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně 

vzdělávací soustavy Ústeckého kraje. Na něj navazuje „Návrh dalšího vývoje školy z pohledu 

ekonomiky a predikce počtu žáků v Ústeckém kraji“ ze dne 26. 10. 2009. 

 Na těchto záměrech se podílelo vedení školy se všemi pracovníky, jejichž připomínky, 

náměty a předlohy byly zohledněny při tvorbě dokumentů. 

Dlouhodobé záměry školy podrobně rozpracovávají a analyzují demografické 

podmínky v působnosti školy, vzdělávací nabídku atd. a současně na tomto základě určuje 

další vývoj a rozvoj školy pro dané období jak po stránce pedagogické, tak i po stránce 

ekonomické a společenské. 

 Cílem těchto záměrů školy je stanovit další vývoj a zaměření školy jak po stránce 

zvolené profilace, tak i rozšířit vzdělávací možnosti dětem s jiným postižením, jejichž 

zaměření a obsah bude v souladu s celkovými potřebami Ústeckého kraje. 

 

Ve školním roce 2016-2017 se na Logopedické základní škole učilo pouze podle 

jednoho vzdělávacího programu:  

 - v přípravné třídě, v prvních až pátých ročnících se vzdělávalo podle vlastního 

školního vzdělávacího programu - u žáků s narušenou komunikační schopností jsme 

vyučovali podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání žáků s poruchami 

komunikace, a to podle verze 6 s platností od 1. 9. 2016.  

- žáci s mentálním postižením a více vadami se vzdělávali na základě IVP 

přizpůsobených jejím vzdělávacím schopnostem a dovednostem. 

 Na pedagogické radě dne 30. 8. 2017 byla schválena úprava ŠVP pro děti s narušenou 

komunikační schopností – „Školní vzdělávací program základního vzdělávání žáků 

s poruchami komunikace“, verze 7 s platností od 1. 9. 2017, a to z důvodu zavedení povinné 

výuky plavání. 

 Od 1. 9. 2016 jsme na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/115R/2016 

pokračovali ve vzdělávání dětí v přípravné třídě.  

 Součástí učebních osnov a učebních plánů základní logopedické školy je individuální 

logopedická péče pro všechny žáky v rozsahu 2 hodin týdně. Předmět logopedická péče je 

vyučován nad rámec povinné týdenní časové dotace a není klasifikován. Přípravná třída má 

logopedickou péči 1 hodinu týdně. 

 Výuka náboženství probíhala pouze v rámci kroužku 1x týdně jednu hodinu 

odpoledne, zúčastnil se jej pouze 1 žák. 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 
 

Školní rok 2016 – 2017 jsme zahájili s celkovým počtem 36 pracovníků. 

Přehled o zaměstnancích /včetně SPC/ k 1.9.2016 

    Pracovníci v evid. počtu celkem    39     

                 z toho: muži     3 

                            ženy    36  
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Pedagogičtí pracovníci celkem: 27 

  z toho: pedagogové   13 /včetně ředitele a SPC - 7 učitelek, l ředitel, 

           5 spec.ped./ 

               Vychovatelé   11  /včetně ved. vychovatelky/ 

    asistent pedagoga    1 

               psycholog                              2 

 

   Nepedagog. pracovníci celkem: 12 

   z toho: THP      2 

               dělnická povolání    5 

               obchod.-provoz. prac.   3 /včetně ved. jídelny/ 

       soc. pracovnice    2 

 

V SPC Měcholupy k 1. 9. 2016 zaměstnány 4 interní pracovnice: 1 psycholog,  

2 speciální pedagogové /logopedi/, 1 sociální pracovnice /na 0,5 úvazku/, dále 1 externí  

pracovník - somatoped  /na 0,3 úvazku /. K navýšení kapacity přijata l sociální pracovnice od 

6. 2. 2017 na úvazek 0,9. 

 U SPC Chomutov k 1. 9. 2016 zaměstnáno 5 interních pracovnic, 3 spec.pedagogové 

(logoped, surdoped, psychoped), 1 psycholog, 1 sociální pracovnice na částečný úvazek 0,5. 

  Během školního roku byli zaměstnáni 3 starobní důchodci – údržbář, vychovatelka a 

ekonomka školy. Zaměstnáni 3 invalidní důchodci. Nástup učitelky na MD 24. 1. 2017. 

 

  Počet pracovníků:                2015     2016         1. pol. 2017 

 přepočtený     35,513    37,753 39,105 

 fyzický                35,663       38,032    39,928 

  

 

Výše uvedený stav počtu pracovníků se jeví jako vyhovující a lze jej považovat za 

ustálený. Další snižování počtu pracovníků, vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí a provozu 

školy, není již možné.  

 

   Odborná kvalifikace 

 Odborná kvalifikovanost je na vysoké úrovni zejména ve škole a SPC, ve výchově     

je nižší. 

Ve škole pracovalo 8 pedagogických pracovníků, z toho 7 žen. Pedagogickou kvalifikaci má 8 

pracovníků, z toho 7 žen, odbornou kvalifikaci má 7 pracovníků, z toho 6 žen. Z celkového 

počtu 165 vyučovacích hodin týdně se všechny vyučovací hodiny, mimo 9 hodin výuky cizích 

jazyků, učily kvalifikovaně, tj. 93,6 % hod. Ve škole pracuje 1 asistentka pedagoga, plně 

kvalifikovaná.  

V SPC pracovalo celkem 6 pedagogických pracovníků, 2 psychologové, 2 sociální pracovnice 

na 1,4 úvazku, všichni jsou plně kvalifikovaní.  

Na internátě pracuje 7 vychovatelů, 3 asistentky pedagoga a 1 vychovatelku zaměstnáváme ve 

školní družině. Odbornou kvalifikaci mají pouze dva pracovníci – vedoucí vychovatelka a 

vychovatelka, ostatní pedagogičtí pracovníci mají pouze středoškolské vzdělání, které si 

doplňovali celoživotním studiem speciální pedagogiky na UJEP Ústí nad Labem. V současné 

době si další pedagogičtí pracovníci ve výchově zvyšují kvalifikaci. 

Nepedagogičtí pracovníci mají v převážné většině kvalifikaci pro svoje zařazení a 

pracují na plný úvazek, mimo jednoho pracovníka – pomocník v zahradnictví, který pracuje 

na zkrácený úvazek 0,38. Hod 
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Věkové složení pracovníků 

Věkový průměr pracovníků    48,05 

          z toho – učitelé /vč.SPC/  48.38 

                        vychovatelé   51,09 

                                   ostatní    45,00 

 

Ve vedoucích funkcích pracují tři pracovnice: 

            Jitka Heclová – hospodářka                

         Mgr. Michaela Kuchařová - vedoucí vychovatelka 

 Jitka Beránková – vedoucí školní jídelny. 

Věkový průměr je optimální a naprostá většina pracovníků je v nejproduktivnějším věku.     

Z  hlediska udržení současného stavu pracovníků, je zde předpoklad kvalitního zabezpečení 

výchovně vzdělávacího procesu a provozu školy pro další období. V současné době je tým 

pracovníků školy stabilizovaný. Všichni pracovníci jsou způsobilí vykonávat své funkce a 

jejich praxe je úměrná jejich věku. – viz. příloha č. 1 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků 
 

 Zápis žáků do 1. ročníků probíhá v měsíci květnu. Žáci jsou přijímáni zpravidla na l 

celý školní rok, ale i více let, s nástupem na začátku školního roku /1. 9./, propouštěni jsou na 

konci školního roku /30. 6./. Přijímání a propouštění dětí může být provedeno i v průběhu 

školního roku. Průměrná doba pobytu dětí v našem zařízení je závislá na hloubce, stupni a 

typu vady řeči, ale pohybuje se v rozmezí 2 – 4 let, výjimečně 5 – 6 let. 

  

 K zahájení školního roku 1. 9. 2016 nastoupilo 62 dětí,  k 30. 9. 2017 jsme evidovali 

celkem 64 dětí, z toho 15 dětí docházejících a 49 dětí internátních. Během školního roku 

2016/2017 odešlo 1 dítě  - Kačírek Jaroslav (15.05.2017).  

Dále nastoupily 4 děti – Pechar Michael (27.09.2016), Rubín Jiří (27.09.2016), Oubrechtová 

Eliška (05.12.2016), Gulyáš Alexandr (15.05.2017).  K 30. 6. 2016 ukončilo docházku 65 

dětí, z toho 16 docházejících. 

 

 Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších přepisů, proběhl dne 10. 4. 2017 zápis     

do 1. ročníků logopedické základní školy pro školní r. 2017/2018. 

Zápisu se zúčastnili tito pracovníci školy: 

Mgr. Alexandr Bednář, Mgr. Alena Bajerová, Mgr. Jaroslava Staňková a sociální pracovnice 

Simona Blahoutová. K zápisu se dostavilo 20 dětí, z toho 11 dětí do 1. ročníku základní školy 

a 9 dětí do přípravného ročníku.  

 V průběhu měsíce května-srpna 2017 byly dodatečně přijaty 2 děti. 

 Od nového školního roku bude navštěvovat školu 63 žáků, z toho 49 internátních 

a 14 žáků docházejících. 
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Statistika docházky dětí podle krajů a okresů 

 

    Kraj                            Okres                   šk. r. 15-16           šk. r. 16-17 šk. r. 17-18 

Ústecký Louny 34 33 35  41 

 Most 2 3 6  3 

 Chomutov 19 10+5 13  17 

 Teplice 0 1 1  1 

 Ústí nad Labem 2 2 0  2 

 Děčín 2 2 1  1 

 Litoměřice 4 4 4  1 

Liberecký Česká Lípa 0 0 0  2 

 Liberec 0 0 0  0 

Plzeňský Rokycany 0 0 0  0 

 Plzeň - město 0 0 0  0 

Karlovarský Karlovy Vary 0 0 0  0 

 Sokolov 0 0 0  0 

 Tachov 0 0 0  0 

Středočeský Praha 0 1 1  0 

 Rakovník 2 2 2  2 

 Příbram 0 0 0  0 

 Mělník 0 0 0  0 

 

 Ve školním roce 2016-2017 bylo z okresu Louny 33 dětí, z toho 15 docházejících. 

V roce 2017/2018 je z okresu Louny 35 žáků, z toho 14 docházejících. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Vnitřní diferenciace tříd a výchovných skupin k 30. 9. 2015 a 30. 6. 2016 

 

ZŠ  logopedická                   počty žáků 

 

                                     I. pololetí II. pololetí tř. učitel 

přípravná třída  12  13  V. Svítková, Mgr. Staňková 

1.A - 1. ročník   10         11  Mgr. Műllerová 

2.A - 2. ročník   10  9  Mgr. Tomíková  

3.A - 3. ročník   10  10  Mgr. Adlerová 

4.A - 4. ročník    10  10   Mgr. Martínková 

5.A - 5. ročník   7                      7  Mgr. Bajerová 

 

ZŠ  - více vad 

4. B+5.B - 4.+ 5. ročník 1+4  1+4  Bc. Slabochová 

 

Celkový počet tříd ve školním roce 2016/17 byl 7. 

  

 V únoru 2016 dlouhodobě onemocněla p. učitelka J. Staňková. Z tohoto důvodu  

od 1. 9. vyučovala přípravnou třídu paní V. Svítková. Přípravnou třídu vedla do 31. 12. 2017, 

Mgr. J. Staňková přípravnou třídu převzala od 2. 1. 2017.  
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5 výchovných skupin  1. pololetí 2. pololetí vychovatelka 

 1. - VS     10   10  H. Adamcseková 

 2. – VS      12   11  A. Pidrmanová 

 3. – VS               9   8                     J.  Jandová    

 4. – VS      10              9                    V. Klíčová         

 5. – VS    8   7  E. Baštýřová 

 Školní družina                        15                  20                    D. Tarabová, V. Svítková 

 

 

Klasifikace žáků : 

                                                                                                            1. pol.          2. pol. 

- průměrná známka na žáka –  

           - ŠVP ZV žáků s poruchami komunikace                   1,72  1,88 

 - ŠVP pro žáky s LMP a s poruchami komunikace   2,00  2,07 

- 49 žáků na konci škol. roku prospělo, z toho s vyznamenáním    

- 3 žáci neprospěli, z toho: 

3 žáci opakují 5. ročník v naší škole 

 

 Přesnou klasifikaci žáků ukazuje přehledná tabulka uvedená v příloze č. 2 

 

Počty propuštěných žáků na konci šk. roku dle jednotlivých tříd: 

přípravná tř. 2 žáci 

1.A  1 žák     

2.A  3 žáci     

3.A   1 žák  

4.A                  0 žáků  4.B  4.r. 0 žáků  

5.A      5 žáků  5.B  5.r. 3 žáci 

  

Propuštění žáci byli propuštěni z důvodů: 

- 3 žáci zcela napraveni 

- 5 žáků na žádost rodičů 

- 6 žáků z organizačních důvodů 

- 1 žák v květnu 2017 odebrán rodičům orgánem OSPOD, převeden do DDÚ Liberec  

 

Počty omluvených a neomluvených hodin – viz. příloha č. 3 

 

 Počet neomluvených hodin byl 374, byl způsoben nepřítomností jednoho žáka, který 

odmítal chodit do školy. Nepřetržitě řešeno s rodiči, několikrát řešeno s OSPOD i policií ČR, 

v květnu 2017 byl žák přeložen do DDÚ Liberec.   

 Počet omluvených hodin byl celkem 9 034, průměr omluvených hodin na 1 žáka – 139 

hodin. Počet omluvených hodin není vysoký, ale není ani nízký. 

Počet omluvených hodin byl způsoben: 

1. celkově slabým zdravotním stavem žáků a samotným postižením žáků 

2. chřipkovou epidemií 

3. benevolencí rodičů k docházce vlastních dětí do školy, a to v průběhu celého roku. 

 

 Oproti školnímu roku 2015/2016 byl celkový počet omluvených hodin v letošním roce 

o 64 hod. vyšší, na jednoho žáka byl v průměru o 3 hod. vyšší, přičemž počet žáků byl v obou 
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školních rocích téměř stejný Rozdíl omluvených hodin je oproti loňskému roku, vzhledem 

k počtu žáků, zcela zanedbatelný.  

Přesto se neustále na tuto problematiku zaměřujeme. Po opatřeních provedených 

společně s učiteli, vychovateli a sociální pracovnicí, je naším společným zájmem, aby se 

počet zameškaných hodin každý rok postupně snižoval.  

 

Výsledky evaluačního šetření u rodičů: ŠKOLA/2016-2017 

Z průzkumu vyplývá, že kromě jednoho rodiče, mají zákonní zástupci pocit dostatečné 

informovanosti o aktivitách školy. S dostatečnou informovaností o prospěchu a chování jejich 

dětí souhlasí všichni dotázaní. Všem se též velice dobře spolupracuje s třídním učitelem, 

vyhovuje jim organizace třídních schůzek, jsou spokojeni s komunikací s učiteli a s jejich 

přístupem k dětem. Velice kladně byla hodnocena kvalita vyučování ve škole. Všichni jsou 

přesvědčeni, že učitelé přizpůsobují požadavky na znalosti a dovednosti možnostem dítěte a 

nikdo z rodičů si nemyslí, že by hodnocení jejich dítěte bylo neobjektivní. 

Pouze jeden z dotázaných si není jistý, zda má jejich dítě ve škole kamarády. Nikdo z rodičů 

si nemyslí, že by učitel konflikt neřešil diskuzí. 

S naší školou jsou spokojeni všichni rodiče. 

 

V kolonce 

 „Zde se můžete vyjádřit k některým otázkám, případně napsat své připomínky a 

komentáře“ 

V dotaznících se objevily tyto komentáře:  

 „Celkově mi chybí více komunikace školy s rodiči, představovala bych si více 

spolupráce, předali jsme emaily, telefony a nic z toho se nepoužívá“ 

 „Systém přístupu do školy není ideální – bezpečnost dětí je pak k diskuzi. Každý 

rodič by mohl dostat vlastní kód.“ 

 „Školu bych doporučila každému, jsme moc spokojeni s personálem i kuchyní!“ 

 Školka málo využívá webové stránky, o aktivitách školy i družiny by mohlo být 

informováno na webu, ne jen na nástěnce“ 

 

Akce školy: 

 7.12. Mikulášská nadílka 

 20.12. „Vánoční show“ v podání Inky Rybářové   

 30. 05. 2017 - interaktivní výukový program E-Liška zaměřený na enviromentální 

výchovu. 

 31. 05. 2017 - prohlídka botanické zahrady v Teplicích 

 06. 2017 – výlet do Safari ve Dvoře Králové 

 06. 2017 byli pro děti připraveni 3 koníci v rámci hipoterapie 

 13. 06. 2017 byli žáci 4.B a 5.B v chomutovském LESOPARKU 

 16. 06. 2017 se konala 25. zahradní slavnost 

 16. 06.  2017 / kynologický servis Praha – pokračování zábavně - naučného programu 

„Bezpečný pes“   
SPC Měcholupy: 
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 Významnou součástí školy je činnost Speciálně pedagogického centra. Činnost SPC 

v Měcholupech zajišťuje 5 pracovnic, z toho 3 speciální pedagogové na úvazek 2,2, 1 

psycholožka na úvazek 1,0, sociální pracovnice na úvazek 0,9. 

 Působnost SPC v oblasti péče o klienty je stále poskytována v celém okrese Louny a 

Chomutov, se souhlasem vedení LZŠ Měcholupy dále pak i v okrese Most. 

 Speciální pedagogové – logopedky (Mgr. Bednářová, Mgr. Kozelková, Mgr. 

Müllerová) provedly v průběhu září a října 2016 logopedické depistáže u dětí v MŠ a ZŠ 

v regionech Žatecka, Podbořanska, Lounska, Kadaňska, Mostecka a Chomutovska. V těchto 

školských zařízeních byla zahájena pravidelná logopedická péče. Celkem byla péče 

poskytnuta 578 dětem. Potvrzení pro VŠ studium 3. Logopedická péče formou výjezdů byla 

prováděna v MŠ Krásný Dvůr, Mašťov, Radonice, Podbořany, Vroutek, Lubenec, Blšany, 

Louny, Údlice, Cítoliby, Žatec, Račetice, Vilémov, PPP Žatec. 

      Logopedky a psycholožka zorganizovaly celkem 7 přednášek pro rodiče a 

pedagogickou veřejnost na téma poruch komunikačních schopností a školní připravenosti na 

školu. Mgr. Šusterová (14. 02.2017 - MŠ „Alergo“ Žatec – Školní zralost, 06. 02. 2017 – 

KIPR – školení pro vých. poradce – Doporučení pro žáky SVP, LZŠ Měcholupy, 23. 02. 2017 

– KIPR – školení pro vých poradce, Doporučení pro žáky s SVP, Speciální ZŠ Louny, Mgr. 

Kozelková (14. 09. 2017 - Logopedická prevence pro rodiče a učitele – MŠ Ot. Březiny 

Žatec, 21. 04. 2017 – Diagnostika N V Ř – Logopedická ZŠ, 17. 05. 2017 - Nové trendy 

v diagnostice – Logopedická ZŠ), Mgr. Bednářová (08. 09. 2016 – Logopedická prevence u 

dětí v MŠ – MŠ Šafaříkova,Louny). 

           Speciální pedagog Mgr. Lenka Müllerová (psychoped – somatoped) měla 

v péči 40 dětí s tělesným postižením. Pravidelnými výjezdy bylo kontrolováno plnění 

podmínek IVP. Dětí s dg. mentálního postižení měla Mgr. Müllerová v péči 1. Bylo dáno 11 

doporučení na asistenta pedagoga. 

     Psycholožka Mgr. Šusterová provedla celkem 191 psychologických vyšetření.  

 

Mgr. Šusterová se zúčastnila přednášky 30. 08. 2016 – Práce s formulářem pro Zprávu a 

Doporučení (NÚV Praha), 29. 09. 2016 – Konference KIPR (NÚV Praha), 20. 10. 2016 – 

ALŠ – Setkání SPC, Praha, ZŠ Don Bosco- workshop k Doporučení PO, 13. - 14. 01. 2017 – 

Konference KIPR (NÚV Praha), 07. 02. 2017 – KIPR Dg. schopností a dovedností v oblasti 

čtení a psaní, Dg. matematických schopností a dovedností (pro ŠPZ), PPP Brno - NÚV Praha, 

Účast na poradách Vedoucích pracovníků SPC – zastoupení pana ředitele – 10. 03. 2017 (Ústí 

nad Labem), 29. 05. 2017 (Praha).  

Mgr. Bednářová absolvovala - 27. 08. 2016 – Práce s formulářem pro Zprávu a Doporučení 

(NÚV Praha), 07. 04. 2017 – PdFUK Rettigova ul., Školení k doporučení pro žáky s SVP – 

NÚV Praha.   

Mgr. Kozelková se zúčastnila přednášky 30. 08. 2016 – Práce s formulářem pro Zprávu a 

Doporučení (NÚV Praha), 24. 05. 2017 – Logopedická konference – Rettigova ul. Praha, 05. 

06. 2017 – Úprava obsahu vzdělání – NÚV Praha, 16. - 17. 06. 2017 – Diagnostika a léčba 

poruch plynulosti – Albertov, 29. 11. 2016 – Nové trendy v diagnostice balbuties – NÚV 

Praha, 20. 10. 2016 – Setkání logop. škol + SPC - Logopedická škola Praha, 22. 12. 2016 – 

Setkání externích pracovníků revizního pracoviště – Praha, 26. 06. 2017 – Diagnostika 

schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní a v oblasti matematiky.  

Mgr. Müllerová se zúčastnila přednášky 27. 08. 2016 – Práce s formulářem pro Zprávu a 

Doporučení (NÚV Praha), 06. 02. 2017 – Školení pro výchovné poradce LZŠ Měcholupy,  

07. 04. 2017 – PdFUK Rettigova ul., Školení k doporučení pro žáky s SVP – NÚV Praha,  

26. 06. 2017 – Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní a v oblasti 

matematiky. 
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SPC Chomutov: 

 

 V tomto školním roce v SPC pracovali na plný úvazek 3 speciální pedagogové 

(surdoped, logoped, psychoped), 1 psycholog, na půl úvazku sociální pracovnice. Služby jsou 

zajišťovány pro klienty s vadami sluchu, vadami řeči, se souběžným postižením více vadami a 

mentálním postižením.  

 Sociální služby jsou klientům poskytovány v rámci možností a znalostí pracovnic 

v SPC, nebo jsou klienti odkázáni na FRPSP Praha (týká se hlavně sluchově postižených).  

 Působnost SPC v oblasti péče o klienty s vadami řeči, se souběžným postižením více 

vadami a s mentálním postižením je i nadále poskytována v celém okrese Chomutov, se 

souhlasem vedení LZŠ Měcholupy dále pak v okrese Most a Litvínov 

Péči o sluchově postižené klienty zabezpečuje SPC Chomutov na stejném území jako 

v letech předešlých, t. j. okresy Chomutov, Žatec, Louny. Z okresu Most a Teplice je péče 

poskytována na základě žádosti klientů, foniatrů či škol, vždy však se souhlasem vedení LZŠ 

Měcholupy. 

 Výčet poskytovaných služeb je následující: 

– péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - vadou sluchu, vadou řeči, mentálním 

postižením a kombinovaným postižením v ZŠ, ZŠ dle §16, odst. 9, OU, SŠ, SOŠ, MŠ 

– zpracování IVP nebo pomoc při jejich sestavení 

– individuální logopedická péče v MŠ, ZŠ a rodinách, přímá práce s dítětem 

– metodické vedení vyučujících v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU 

– sestavování měsíčních a ročních individuálních plánů pro děti předškolního věku 

– logopedická péče v SPC, pokyny rodičům 

– zajištění psychologického vyšetření klientům, zajištění diagnostických pobytů ve škole 

pro sluchově postižené 

– zapůjčení odborné literatury, pomůcek rodičům či škole 

– zpracování a vedení dokumentace, vypracování odborných zpráv pro sociální odbor či 

posudkové lékaře 

– spolupráce s ostatními pracovišti – SPC, foniatrie, PPP, Centrum kochleárních implantátů 

Praha, odbor sociálních věcí a zdravotnictví atd. 

      V současné době je v SPC evidováno celkem 852 klientů. Z toho je klientů s vadou 

řeči celkem 678, se sluchovým postižením 82, s mentálním postižením a se souběžným 

postižením více vadami 64, 28 klientů bylo ošetřeno jednorázově.  

Z toho byla poskytována péče: 

1. surdopedem - 82 klientům se sluchovým postižením, individuální logopedická 

péče byla zajišťována u 92 klientům s vadou řeči, 7 klientů bylo ošetřeno 

jednorázově, ukončeno bylo 35 klientů.  

2. logopedem - 586 klientům s vadou řeči, 21 klientů bylo ošetřeno jednorázově, 

ukončeno bylo 181 klientů.   

3. psychologem – 25 klientů s mentálním a souběžným postižením více vadami.  

4. psychopedem - 39 klientů s mentálním a souběžným postižením více vadami, 

SPU, z toho 1 klientovi je poskytována individuální péče. 

Klientů se sluchovým postižením je v současné době v předškolním věku 23, z toho je 

poskytována péče v domácím prostředí 4 klientům, ve školním věku (ZŠ, ZŠ dle §16, odst.9) 

47, SŠ a SOU 12. Z toho je v běžné třídě MŠ 10 klientů, speciální třídě při MŠ 6 klientů, 

v přípravné třídě 3 klienti. V letošním školním roce došlo k nárůstu nových klientů se 

sluchovým postižením a to 11 klientů s mírnou převahou dětí předškolního věku. 5 klientů 

s vadou sluchu nebylo zatím možné z kapacitních důvodů navštívit (3 klienti ve věku do 3 let, 

2 klienti školního věku – přidělena sluchadla v 2. pol. šk. roku). 

Klientů s vadou řeči je v současné době v předškolním věku celkem 488, ve školním věku 
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(ZŠ, ZŠ dle § 16, odst. 9) 190 klientů, z toho jsou poskytována podpůrná opatření v ZŠ a MŠ 

celkem 46 klientům - z toho v MŠ 7 klientů, v ZŠ 39 klientů, ve třídách při ZŠ, MŠ dle §16, 

odst. 9 v MŠ 191 a ZŠ 76 klientů. 

Vzhledem k velkému nárůstu klientů s vadou řeči je v případě nezájmu po 3 měsících 

klient vyřazen z individuální logopedické péče. Vyřazení je oznámeno zákonnému zástupci 

písemně korespondenčním lístkem. 

 V 9/2016 se zúčastnila 1 pracovnice semináře Vývojová diagnostika dětí s 

kombinovaným postižením – I. NÚV Praha (Ječmenová). 

V 10/2016 se 2 pracovnice zúčastnily Kurzu pro začínající pracovníky speciálně 

pedagogických center NÚV Praha (Ondráčková, Ječmenová), 2 pracovnice semináře Školská 

legislativa pro školský poradenský systém NÚV Praha (Pavlíková, Tvrzová), 1 pracovnice 

semináře Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenář. 

dovedností NÚV Praha (Tvrzová), Diagnostika lehkého mentálního postižení (pro psychology 

ŠPZ a ŠPP) NÚV Praha (Ondráčková), The Intelligence and development Scales (IDS) NÚV 

Praha (Ondráčková), seminář k vytváření a doplňování Doporučení pro vzdělávání žáků se 

spec. vzd. potřebami Církevní log. ZŠ Praha (Tvrzová). 

V 11/2016 se zúčastnily 2 pracovnice přednášky Nové trendy v diagnostice a terapii 

koktavosti NÚV Praha (Pavlíková, Tvrzová), Vzdělávací aplikace testu WISC-III NÚV Praha 

(Ondráčková), 1pracovnice kurzu Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u klientů s 

lehkým mentálním postižením (Ječmenová). 

V 12/2016 se jedna 1 pracovnice zúčastnila kurzu Diagnostika psychologických 

projevů ADHD ve školní poradenské praxi a kurzu Vývojová diagnostika dětí s 

kombinovaným postižením – II. (Ječmenová). 

V 2/2017 se1 pracovnice zúčastnila kurzu Metodický seminář pro pracovníky PPP a 

SPC - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP (Ječmenová), 2 pracovnice se seznámily 

s problematikou vzdělávání sluchově postižených v ZŠ pro SP Výmolová, Praha 

(Ondráčková, Ječmenová), 1 pracovnice Přednášky KIPR Ústeckého kraje – zprávy a 

doporučení (Ječmenová), 1 pracovnice semináře Zkušenosti se zajištěním podpory ve 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách ZŠ Speciální Louny 

(Ondráčková). 

V 3/2017 se zúčastnila 1 pracovnice Kurzu seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 

(Ondráčková), 1 pracovnice kurzu Komunikační systém VOKS (Ječmenová). 

V 4/2017 se 3 pracovnice zúčastnily workshopu Aktuální otázky a odpovědi ke 

společnému vzdělávání FA UK Praha (Pavlíková, Tvrzová, Ondráčková), 1 pracovnice kurzu 

Signály SPU na počátku školní docházky (Ondráčková), 1 pracovnice kurzu Nová závěrečná 

zkouška v učebních oborech pro žáky se SVP (Ječmenová), 1 pracovnice Školení E-spis Ústí 

n. L. (Šneberková). 

V 5/2017 se 1 pracovnice zúčastnila kurzu Diagnostika psychologických projevů 

ADHD ve školní poradenské praxi NÚV Praha (Ondráčková), 1 pracovnice kurzu Realizace 

podpůrných opatření – úprava obsahu vzdělávání a úprava očekávaných výstupů vzdělávání 

NÚV Praha (Ječmenová).  

V 6/2017 se 1 pracovnice zúčastnila kurzu Diagnostika matematických schopností a 

dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení a Diagnostika schopností a dovedností v 

oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská zařízení KÚ Praha (Ondráčková), 1 

pracovnice Setkání zástupců SPC v Ústeckém kraji KIPR (Ječmenová), 1 pracovnice Setkání 

zástupců SPC v Ústeckém kraji (Ondráčková), 1 pracovnice kurzu Diagnostika 

matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení a 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská poradenská 

zařízení PPP Brno (Ječmenová). 

 V SPC vykonávaly v tomto školním roce praxi 2 studentky UJEP oboru Speciální 
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pedagogika (délka praxe 24 hodin).   

 Vzhledem k velkému nárůstu počtu klientů SPC se ne vždy podařilo zajistit 

pravidelnou péči. V následujícím školním roce bude snahou pracovnic SPC tuto péči zajistit v 

co možná nejširší míře. 

 

Činnost a aktivitu obou SPC lze hodnotit velice kladně, přínosem je zejména 

preventivní činnost v pomoci postiženým dětem a žákům velmi dobrá prezentace školy na 

veřejnosti. Velice pozitivní pro činnost obou SPC je navýšení počtu odborných pracovníků i 

úvazku sociální pracovnice. Všechny odborné pracovnice SPC jsou členy ALŠ, z.s.  

Zástupci SPC se zúčastnili pravidelných porad „Asociace pracovníků SPC“ jak na 

krajské, tak i na republikové úrovni, aktivně se podílejí na transformaci SPC v rámci 

Ústeckého kraje. Mgr. Kozelková L. a Mgr. Šusterová J. jsou zařazeny do pracovních skupin 

při NUV v Praze, podílí se na vytvoření standardů pro pracovníky SPC a na implementaci § 

16 školského zákona do praxe a proškolování pracovníků v této problematice. Mgr. Šusterová 

se aktivně podílí na projektu NUV pod názvem KIPR. 

 

Nedílnou součástí naší školy je internát 
  

 V průběhu celého roku děti navštěvovaly rehabilitační bazén, kde byl prováděn 

plavecký výcvik dětí. Během roku se děti učily jezdit na kolech a koloběžkách v areálu parku. 

V rámci veřejně prospěšné práce byl uskutečněn s dětmi sběr kaštanů. 

 Od počátku měsíce září se děti připravovaly na zahájení činnosti zájmových kroužků. 

Kroužky začaly pracovat v říjnu a to: sportovní 7 dětí pod vedením p. Adamcsekové, šikulové 

7 dětí pod vedením p. Jandové, výtvarný 6 dětí pod vedením p. Baštýřové, hudební 9 dětí pod 

vedením p. Pidrmanové, cvičení na míčích 8 dětí pod vedením p. Klíčové, keramický 5 dětí 

pod vedením p. Pastyříkové, rybářský 8 dětí pod vedením Mgr. Bednáře. 

  

 První školní den jako každoročně, proběhlo zábavné odpoledne na dětském hřišti. Děti 

soutěžily a hrály pohybové a míčové hry a za své výkony byly odměněny sladkostmi.  

 22.9.  proběhlo loučení s létem. Děti si vyrobily květinové čelenky a společně jsme si 

zazpívali písničky o létě u ohně při pečení buřtů.  

28.9. jsme jeli s dětmi do Prahy, do herního centra Toboga Fantasy, kde jsme strávili 

celý den. Dětem se to moc líbilo. 

10.10. se konal již 8. ročník „Velké měcholupské“ v zámeckém parku. 

17.10. děti s vychovatelkami dlabaly dýně. Poté je vystavily v parku a na nádvoří a 

zapálily v nich svíčky. Byl to krásný pohled. 

19.10.proběhl v parku velký slet netopýrů. Děti si vyrobily z obarvených záclon 

netopýří  křídla a na obličej škrabošku. Poté za tmy vyrazily na stezku odvahy. Po cestě jim 

svítily dýně. 

Během prvního podzimního měsíce děti sbíraly kaštany a žaludy, které potom předaly 

mysliveckému svazu v Libořicích. Byly odměněny sladkostmi od myslivců.  

1.12.  se na žateckém náměstí konaly vánoční trhy, kde jsme se prezentovali výrobky 

našich dětí.  

7.12. proběhla na sále mikulášská besídka pro děti. Přišel za nimi Mikuláš s andělem a 

zlobivými čerty a přinesli s sebou velkou nadílku dobrot. 

20.12.  se konala Vánoční besídka . Děti vystoupily s muzikálem „Ať žijí duchové“, 

který se jim velice povedl. Děti potěšila Inka Rybářová se svým programem plným písniček a 

soutěží. 

1.2. se konala poprvé „ Cesta ke dvanácti měsíčkům“. Děti představovaly měsíčky, 

Maruška opravdu našla jahody a na závěr se všichni ohřáli u ohně, protože pořádně mrzlo.  
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 28.3. proběhl masopustní rej. Zámecký park se proměnil v malou vesničku, kde 

bydlely vychovatelky se svou rodinou. Děti v maskách chodily dům po domu a předvedly 

různé písničky,básničky,tance atd. Za to dostaly u každého domu sladkou odměnu. 

5.4.  proběhla soutěž v petanque. 

10.4. jsme zorganizovali „Velikonočního zajíčka“. Bylo krásné počasí. Děti hledaly 

v areálu školy velikonoční vajíčka. Poté prošly vědomostní soutěží. Na závěr byly odměněny 

sladkostí. 

15.4 v sobotu se na naší škole konal velikonoční jarmark. Byly nabízeny velikonoční a 

jarní výrobky našich dětí. 

 3.5.  již tradičně proběhl všemi oblíbený „Rej čarodějnic“. Děti i vychovatelky se opět 

přeměnily na překrásné čarodějnice. Veselilo se, soutěžilo se a došlo i na opékání buřtů a 

pálení košťat.  

            Během měsíce května a června probíhala v městském divadle v Žatci výstava dětských 

prací. 

 26.5. proběhly rybářské závody na rybníku v Libořicích. Děti byly přijímány do cechu 

rybářského. Závody proběhly ve spolupráci s žateckým rybářským svazem. 

 1.6. jsme s dětmi oslavily netradičně den dětí . Vyrazili jsme do ZOO ve Dvoře 

Královém. Výlet se dětem moc libil. 

 4.6. v neděli jsme byli s dětmi v Praze na muzikálu“Alenka v zemi zázraků“. 

 19.6.-21.6. proběhlo na zahradě „Pekelně čertovské stanování“. Proběhlo již 

několikátým rokem a děti se na něj velice těší. Během stanování probíhají různé soutěže, 

pochody s plněním úkolů a hledáním pokladu. S dětmi jsme během stanování uvařily 

čertovskou gulášovku, vychovatelky upekly čertovské koblihy. Děti si to velmi užily. Pro 

děti, které končily na naší škole, jsme uspořádali rozloučení s občerstvením a tancem. 

 Během školního roku jsme též uspořádali literární a výtvarné soutěže na téma „Podzim 

v lese – 7.10., „Vánoce“- 20.12., „Vítání jara“ – 20.5. a  „Velikonoce“- 29.3.  2017  

 Vychovatelky vypracovávaly týdenní plán výchovné práce, čtvrtletně individuální 

záznamy o dětech, vychovatelka z družiny vypracovávala měsíční plány činnosti a vedoucí 

vychovatelka - měsíční plány. Pravidelně se střídaly všechny výchovy, /estetická, 

přírodovědná, tělovýchovná, pracovní, apod./. 

 Vychovatelky pro děti dále organizovaly: sportovní víceboj /20.9./ celodenní turistický 

pochod /1.12. /, štafetový běh /24.5/, zimní hry /8.3./,florbal  /15.-16.5./, vybíjená /11.5./, 

lehká atletika /25.5./, kopaná o putovní pohár /20.6./, soutěž ve znalostech z dopravní 

výchovy /24.4./. 

 Během celého školního roku si děti osvojovaly a upevňovaly hygienické návyky,  

provádělo se bodování a odměňování pořádku na ložnicích, děti se podílely na úklidech 

vnitřního areálu školy. 

 Jednou z nejdůležitějších náplní činnosti dětí na internátě je příprava na vyučování  

a také návaznost na logopedickou péči školy. Vychovatelky dle instrukcí třídních učitelek 

provádí cvičení výslovnosti a nápravu řeči v době poledního klidu, v přípravě na vyučování  

i v podvečerních hodinách tak, aby úkoly stanovené učiteli byly splněny. 

            Po roce opět ožil zámecký park v Měcholupech. 16. 6. zde proběhla 25. zahradní 

slavnost. Zábavný den patřil dětem naší školy, pozvaným a přátelům školy. Dopoledne 

proběhl závod parkem a po něm následovala dětská pouť s různými atrakcemi. Odměnou 

dětem byly sladkosti a hračky, které si děti vybraly ve stánku „U dvou zvířátek“.  

Ve 13,00 hodin trubači oznámili zahájení zahradní slavnosti. Pan ředitel Bednář  

přivítal všechny hosty. Program začal vystoupením našich dětí. Jako první  vystoupila třída p. 

učitelky Slabochové s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“. Poté děti zatancovaly a své 

vystoupení ukončily písničkou „Na té naší pouti“. Po dětech vystoupil známý zpěvák Martin 

Maxa. Měl velký ohlas. Po Maxovi vystoupilo divadlo Mazec se svým pestrým programem 
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plným písniček a tance. Děti si s herci zazpívaly a zatancovaly. Po divadle vystoupila skupina 

„Poutníci“, se kterou si mnozí z nás zazpívali Závěr celého dne patřil opět známému 

zpěvákovi Jakubovi Smolíkovi. Během celého odpoledne se děti i dospělí  mohli povozit na 

koních, shlédnout vystoupení taneční skupiny“Power of Dance“, bojové umění „AIKIDO“, 

přehlídku psů a zadovádět si na skákadlech. Opět přijeli i modeláři s velice pěknými modely 

aut, tanků a letadel. Předvádění těchto modelů mělo u dětí veliký úspěch. Nechyběly ani 

stánky s občerstvením a suvenýry. Celé odpoledne výborně hrála k poslechu i k tanci skupina 

Mustafo. Pan Petr Saidl z této skupiny celou slavnost moderoval. Zahradní slavnost by 

neproběhla bez finanční a věcné podpory sponzorů. Poděkování patří nejen jim, ale také 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Obecnímu úřadu Měcholupy. Velké poděkování patří 

samozřejmě všem zaměstnancům školy za přípravu a hladký průběh celé slavnosti. 

 

 Součástí logopedické základní školy je školní družina, která byla zřízena s účinností 

od 1. 1. 2010. Ve školní družině pobývají dojíždějící děti po skončení vyučování. 

K dispozici má klubovnu č. 39. Ke své činnosti využívá i další prostory školy a okolí 

/keramická dílna, bazén, venkovní dětský areál, zámecký park/. Děti se stravují ve školní 

jídelně, která se nachází v budově školy. Provoz školní družiny je každý den od 6,30 – 8,00 a 

od 12,00 do 17,00 hodin. Školní družina spolupracuje s rodiči na akcích pořádaných školou, 

zve rodiče na akce a soutěže dle celoročního plánu. Rodiče mají možnost kontaktovat se 

s vychovatelkou, kdykoli sdělovat názory a připomínky. Vychovatelka školní družiny vedla 

hudebně pohybový kroužek, kterého se zúčastnilo 10 dětí. 

 

Výsledky evaluačního šetření u rodičů: INTERNÁT + DRUŽINA/2016-2017 

Všichni rodiče internátních dětí se shodli na tom, že mají dostatek informací o organizaci 

výchovy a provozu internátu. V družině by dva rodiče chtěli tuto situaci zlepšit. Se spoluprací 

s výchovnými pracovníky jsou na internátě všichni spokojeni, u p. vychovatelky z družiny se 

objevilo jedno průměrné hodnocení a jedno hodnocení dostatečné. 100% dotázaných si myslí, 

že vychovatelé na internátě i v družině mají u jejich dítěte autoritu, v družině se objevilo  

ovšem i jedno hodnocení jako nedostatečné. 

Rodiče dále hodnotí kladně úroveň mimoškolní činnosti.  Většina se shoduje, že atmosféra na 

internátě a v družině je příjemná. Pouze jeden z dotázaných rodičů se domnívá, že vztahy 

mezi dětmi jsou průměrné a jeden z rodičů docházejících dětí si myslí, že jsou nedostatečné.  

Všichni dotázaní jsou spokojeni s prezentací naší školy na veřejnosti a doporučilo by naši 

školu ostatním rodičům pro jejich děti. 

 

V kolonce 

 „Zde se můžete vyjádřit k některým otázkám, případně napsat své připomínky a 

komentáře“ 

V dotaznících se objevily tyto komentáře:  

 „Školu bych doporučila každému, jsme moc spokojeni s personálem i kuchyní!“ 

 Školka málo využívá webové stránky, o aktivitách školy i družiny by mohlo být 

informováno na webu, ne jen na nástěnce“ 

 „Kroužky – chybí mi mimoškolní činnost v družině“ 

 

 Součástí výchovně vzdělávacího procesu je plán hospitací, pedagogických rad, 

provozních porad, porad vychovatelů a metodických sdružení. 

 Plán hospitací a jejich počet nebyl dodržen, a to z důvodů řešení neodkladných 

provozních záležitostí. Z provedených hospitací nevyplynuly žádné závažné nedostatky. 
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Hospitační činnost učitelů a vychovatelů probíhala podle potřeby, její frekvence je na 

podobné úrovni loňského školního roku. 

 

 Plán porad a schůzí byl dodržen. Jsou vedeny přehledné zápisy o všech poradách        

a schůzích i s prezenčními listinami. Z naplánovaných 6 metodických sdružení se uskutečnily 

všechny. Po obsahové i funkční stránce metodická sdružení splnila svůj cíl. 

 

 Ve školním roce 2016-2017 bylo zaznamenáno 6 dětských školních úrazů – drobné -    

13. 9. 2016, 28. 9. 2016, 22. 5. 2017, 31. 5. 2017, 22. 6. 2017, 21. 6. 2017. Pět úrazů ošetřeno 

zdravotnicí školy, jeden úraz ošetřen na chirurgickém oddělení v Žatci. Úrazy dětí 

nezpůsobily zameškání školní výuky. 

 

 U pracovníků školy došlo k jednomu pracovnímu úrazu. 

  

Nedostatky přetrvávají: 

1/  Oprava domu č. 23 – speciálně pedagogické centrum 

2/  Ve využití budovy sýpky pro potřeby vzdělávání 

3/  V lepší spolupráci s rodiči s cílem posílit vztah rodičů ke škole, k její činnosti 

     a výsledkům. 

4/  V lepší organizaci a náplni metodického sdružení (zaměřit jej na obsah činnosti školy). 

 Plnění bodu 1 a 2 je zapříčiněno nedostatkem finančních prostředků na úpravu těchto 

budov nebo ploch.  V tomto školním roce byla použita část provozních prostředků určených 

na opravy a údržbu ve výši 201 tis. Kč na rekonstrukci vstupů do budovy a celého areálu 

zámku. V novém školním roce chceme realizovat bod1. 

 

 V novém školním roce se musíme zejména zaměřit na problematiku ukončení pobytu 

dětí ve škole z důvodu „na žádost rodičů“. I když většina rodičů uvádí ukončení  pobytu 

z finančních důvodů, nelze jej plně akceptovat. Rodiče se po prvních úspěších dítěte 

domnívají, že další náprava poruch a vad řeči může pokračovat v kmenové škole, aniž by byla 

zajištěna adekvátní odborná logopedická péče. 

 I když jsme v této oblasti dosáhli zlepšení, bude nutno rodiče nadále důrazně 

upozorňovat na nepříznivé důsledky předčasného ukončení pobytu dítěte v případech, kdy 

náprava komunikačních poruch nebyla ukončena nebo byla přerušena. 

 Taktéž je třeba řešit v budoucnosti kapacitu naší školy. Od vzniku naší školy jsme  

nuceni, v řadě případů, ukončit pobyt dětí z tzv. „organizačních důvodů“. Žák musí v naší 

škole ukončit docházku, protože nemáme vyšší ročníky /6. - 9./ a náprava řeči není ukončena. 

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí s těžším postižením /dysfázie/ je náprava řeči nezbytná po 

celou dobu školní docházky. Bylo by žádoucí, aby škola byla rozšířena i o ročníky 6. – 9. ZŠ, 

čímž by se stala plně organizovanou. Na tento problém poukazuje a současně řeší 

Dlouhodobý záměr školy na období 2004-2008, rozšířením kapacity školy si ale vyžaduje 

investiční náklady a je pouze na rozhodnutí KÚ v Ústí nad Labem, zda tento záměr podpoří. 

 Došlo ke zlepšení v organizační úrovni a obsahové náplně metodických sdružení. 

Zejména jsme se zaměřili na vzájemnou výměnu zkušeností v práci s postiženými dětmi, 

osvojovali si novinky nejen z oblasti pedagogických a lékařských věd, ale i z oblasti IT.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
 Ve škole pracuje p. učitelka L. Tomíková jako koordinátor sociálně patologických  

jevů. V uplynulém školním roce nemusela řešit žádný závažný přestupek, pouze drobné 

kázeňské přestupky byly řešeny třídními učitelkami či vychovatelkami. 

 

V jednotlivých třídách proběhla řada besed, akcí na různá témata z této oblasti, které 

probíhaly individuálně dle potřeb. 

  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 Je kladen důraz na zvyšování kvalifikace a další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 Obě sociální pracovnice – školy a SPC - byly v květnu 2015 přijaty ke studiu v oboru 

sociální pracovnice na vyšší odborné škole v Mostě. Studium zahájily v září 2015, v červnu 

zdárně ukončily druhý ročník.  

 Učitelka Bc. Slabochová studovala v roce 2016/2017 na Západočeské universitě 

v Plzni (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), od 1. 9. 2017 je přijata a nastoupila na Masarykovu 

univerzitu v Brně – Speciální pedagogika pro učitele.  

 18 pracovníků se zúčastnilo 54 jednodenních akcí, 4 pracovníci se zúčastnili 4 akcí  

vícedenních, 27 pracovníků se nezúčastnilo žádných akcí. 

 

Kurzy, semináře, školení: 

2016: 

 27. 08. NÚV Praha – Práce s formulářem pro Zprávu a Doporučení SVP (Mgr. 

Müllerová, Mgr. Bednářová) 

 30. 08. NÚV Praha – Práce s formulářem pro Zprávu a Doporučení SVP (Mgr. 

Šusterová, Mgr. Kozelková) 

 12. – 16. 09. Chomutov - Kurz PLP I. část (Bc. Slabochová, Svítková) 

 29. 09. NÚV Praha – Konference KIPR (Mgr. Šusterová) 

 12. 10. Ústí nad Labem – Školení ředitelů „Společné vzdělávání škol zřízených podle 

§ 16 odst. e, školského zákona (Mgr. Bednář) 

 20. 10. Praha ALŠ – Setkání SPC, ZŠ Don Bosco – workshop k Doporučení PO (Mgr. 

Šusterová, Mgr. Kozelková) 

 08. 11. Praha -  valorizační konference „Vzdělání bez hranic“ (Mgr. Bajerová) 

 10. 11. Ústí nad Labem - školení „Zadávání veřejných vyhlášek“ (Mgr. Bednář) 

 29. 11. NÚV Praha – Nové trendy v diagnostice balbuties (Mgr. Kozelková, Mgr. 

Bednář) 

 21. 12. Měcholupy – ukončení kurzu PLP (Bc. Slabochová, Svítková) 

 22. 12. Praha – Setkání externích pracovníků revizního pracoviště (Mgr. Kozelková) 

 

2017: 

 13. – 14. 1. NÚV Praha – Konference KIPR (Mgr. Šusterová) 

 25. 01. Měcholupy – Metodické sdružení k podpůrným opatřením žáků se SVP (IVP) 

(Mgr. Müllerová, Mgr. Adlerová, Mgr. Martínková, Mgr. Staňková, Mgr. Bajerová) 

 06. 02. Měcholupy – Školení pro výchovné poradce (Mgr. Müllerová) 

 07. 02. NÚV Praha – KIPR – školení k Doporučení pro žáky s SVP (Mgr. Šusterová) 

 27. 02. Ústí nad Labem – konference k projektu „Krajský akční plán vzdělávání – 

Ústecký kraj“ (Mgr. Bajerová) 
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 Březen – Komunikační systém VOKS (Mgr. Ječmenová) 

 10. 03. Ústí nad Labem – Porada vedoucích pracovníků SPC (Mgr. Šusterová) 

 15. 03. NÚV Praha – Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 (Mgr. 

Ondráčková) 

 07. 04. FA UK Praha – Školení k doporučení pro žáky s SVP (Mgr. Müllerová, Mgr. 

Bednářová,  Mgr. Pavlíková, Mgr. Tvrzová, Mgr. Ondráčková, Mgr. Ječmenová) 

 12. 04. Ústí nad Labem – školení „Vyplňování výkazu R-44“ (Mgr. Bednář, p. 

Blahoutová) 

 18. 04. Ústí nad Labem – Školení E-spis (Bc. Šneberková, p. Říhová, p. Blahoutová) 

 24. 04. NÚV Praha – Signály SPU na počátku školní docházky (Mgr. Ondráčková) 

 26. 04. Praha – ALŠ – odborná přednáška Mgr. Matěje Lipského Ph.D. 

„Muzikoterapie u dětí s PAS“ (Mgr. Bednář, Mgr. Bajerová) 

 Květen, NÚV Praha - Realizace podpůrných opatření – úprava obsahu vzděl. a úprava 

očekávaných výstupů vzdělávání (Mgr. Ječmenová) 

 11. 05. NÚV Praha – Diagnostika psychologických projevů ADHD (Mgr. 

Ondráčková) 

 24. 05. Praha Rettigova – Logopedická konference (Mgr. Kozelková) 

 29. 05. Praha – Porada vedoucích pracovníků SPC (Mgr. Šusterová) 

 05. 06. NÚV Praha – Úprava obsahu vzdělání (Mgr. Kozelková) 

 07. 06. Praha – konference „Co mne Erasmus + naučil“ (Mgr. Bajerová) 

 08. 06. Praha – monitorovací seminář projektů KA2 – prezentace našeho projektu 

„Das Tier nicht nur als Freund, sondern auch als Medizin“ jako příkladu dobré praxe 

(Mgr. Bajerová) 

 09. 06. Žatec – Setkání zástupců SPC v Ústeckém kraji (Mgr. Ondráčková, Mgr. 

Ječmenová) 

 16. – 17. 06. Praha Albertov – Diagnostika a léčba poruch plynulosti (Mgr. 

Kozelková) 

 26. 06. Praha – PPP Brno p. Bednářová – Diagnostika matem. schopností a 

diagnostika psaní a čtení (Mgr. Müllerová, Mgr. Šusterová, Mgr. Kozelková, Mgr. 

Ondráčková, Mgr. Ječmenová)  

 

 Velice pozitivní je skutečnost, že oproti loňskému školnímu roku došlo k výraznému 

nárůstu absolvovaných vzdělávacích kurzů a seminářů, více pracovníků školy se zapojilo do 

zvyšování své odborné úrovně. 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

           Významná je spolupráce vedení a pracovníků školy se sponzory, přáteli školy  

a veřejností, zapojení se do různých profesních organizací. 

 Sponzoři školy se významně podíleli na organizaci a pořádání celé řady akcí 

/kulturních, sportovních, rekreačních/, které nejsme schopni z rozpočtu školy finančně zajistit. 

Ve školním roce 2016-2017 jsme v období září – prosinec 2016 získali finanční dary ve výši 

12 tis. v rámci charitativního projektu „Obědy dětem“. Od ledna do června 2017 škola 

obdržela finanční dary ve výši 142 tis. Kč, z toho na podporu projektu „Obědy dětem“ bylo 

určeno 42 tis. Kč a 100 tis. Kč na podporu vzdělávání dětí a pořádání akcí. Vedení školy se 

snaží získané finanční prostředky efektivně využít pro potřeby dětí na základě uzavřených 

smluv.  

 Z poskytnutých finančních prostředků a darů jsme mohli pořídit vánoční dárky dětem,  

zorganizovat Mikulášskou a Vánoční besídku, v měsíci červnu 2017 - 25. školní slavnost. 
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 Pro sponzory, přátele naší školy a veřejnost jsme zorganizovali dne 2. 12. 2016 

v zámecké kapli vánoční koncert. 

Dne 1. 12. 2015 proběhly v Žatci „Vánoční trhy“, kde naše děti prezentovaly své 

vánoční výrobky. 

V pátek 12. 4. 2017 se v Měcholupech konal velikonoční jarmark. Naše škola zde 

měla své místo k prezentaci a prodeji. Byly nabízeny velikonoční a jarní výrobky našich dětí  

26. 5. 2017 proběhly rybářské závody v Libořicích. Děti byly přijímány do cechu 

rybářského. Rybářské závody proběhly ve spolupráci s žateckým rybářským svazem. 

 S velkým ohlasem se setkala výstava ručních a výtvarných prací dětí naší školy pro 

veřejnost v budově divadla v Žatci po dobu celých 2 měsíců května a června. 

Velké finanční prostředky /109 tis. Kč/ si vyžádala 25. školní slavnost, tentokrát 

uspořádána nejen pro děti naší školy, ale též pro děti z pozvaných škol, rodiče dětí a přátele 

školy. Značnou měrou se na této naší největší akci podíleli sponzoři. Krajským úřadem v Ústí 

nad Labem, odborem školství, mládeže a tělovýchovy nám byl přidělen účelový příspěvek 

z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění této slavnosti ve výši 30 tis. Kč. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou ČŠI 
 

 V uplynulém školním roce nebyla v naší škole ze strany ČŠI provedena žádná 

inspekční či hospitační činnost.  

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace je zřízena jako 

příspěvková organizace s právní subjektivitou podle zřizovací listin vydané MŠMT ČR dne 

12. 10. 1994 č.j. 23.828/94-60 s účinností od 1.1.1995. Hospodaření školy se řídí zákonem 

563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Financování bylo zabezpečeno KÚ v Ústí nad Labem formou dotací. 

Pro hospodaření s finančními prostředky máme zřízen u KB Žatec běžný účet, a účet FKSP. 

Škola není plátcem DPH. Hospodářskou činnost škola neprovozuje. 

 

Hospodaření školy: 

/příloha č. 4 –  konečný  upravený rozpočet na r. 2016/  

1/schválený rozpočet 2016     15.3.2016       15 977 578,- Kč  

2/ upravený  rozpočet             14.11.2016 15 993 578,- Kč 

3/ upravený rozpočet             12.12.2016 15 993 578,- Kč 

 

- účelová dotace UZ 33040 – podpora zavádění diagnostických nástrojů    15 000,- Kč 

- účelová dotace UZ 33052 – zvýšení platů pracovníků RgŠ                      414 471,- Kč 

- účelová dotace UZ 33069 – Rozv.progr.na podporu navýš.kapacit ŠPZ  675 737,- Kč 

- účelově určený příspěvek z ÚSC      120 000,- Kč 

 

- Schválený rozpočet na provoz školy 2016               2 989 000,- Kč      

- rozpočet navýšený s vyúčtováním        410 000,- Kč 

- odpisy – transferový podíl             7 500,- Kč 
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l/ Výnosy celkem 21 901,28 tis. Kč, z toho dosažené příjmy v celkové výši 738,65 tis. Kč 

  tvoří: poplatek za stravné, ubytování a nájemné z domů č. 23  

2/ Výdaje /příloha č. 5 – Výsledovka k 31.12.2016/ 

 náklady celkem:   21 736,37 tis. Kč 

  z toho: mzdové prostředky 12 402,48 tis. Kč 

          OPPP         168,50 tis. Kč 

   nákl. z náhrad za PN         30,03 tis. Kč  

odvody     4 219,58 tis. Kč 

                                    učeb.,škol.potřeby              96,67 tis. Kč 

   spotřeba mater.+energ.  2  069,72 tis. Kč 

   služby, opravy, cestov.  1 487,58 tis. Kč 

 

3/ Hospodářský výsledek                                     164,91 tis.Kč 

 /příloha č. 6 – Rozvaha k 31.12.2016/            

 /příloha č. 7 -  Finanční vypořádání rozpočtu 2016                 

 Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016 

 

Mzdové prostředky – podrobný přehled v přílohách č. 8 a 9. 

Stav majetku k 31. 12. 2016 podrobně uveden v příloze č. 10. 

Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2016 – příloha č. 11. 

 

Investiční fond 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 činil 515,42 tis. Kč, odpisy z hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku ve výši 402,661 tis. Kč /z toho 303,623 tis. Kč odpis nemovitého 

majetku a 402,661 tis. Kč odpis movitého majetku/, odpisy z investičního transferu 7,500 Kč 

Celkem tvorba investičního fondu činila 539,98 tis. Kč 

 

Čerpání investičního fondu:   

 čerpání z investičního fondu – investiční - povinný odvod z investičního fondu 

nařízený Radou Ústeckého kraje ve výši 305 tis. Kč, akce „Zabezpečení zámeckých 

vrat zabezpečovací technikou vč. pohonu ve výši 215,345 tis. Kč. 

 Celkem čerpání investičního fondu 520,345 tis. Kč 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 činil 535,06 tis. Kč. 

 

Fond rezerv 

Počáteční stav FR k 1. 1. 2016 činil 134,91 tis. Kč, z toho 56,627 tis. Kč  - účet 413 /z HV/, 

82,512 tis. Kč dary minulých let. 

Příjem – dary za rok 2016 činily 81,285 tis. Kč 

Tvorba fondu v roce 2016 činila celkem 335,967 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného HV 

roku 2015 ve výši 143,84 tis. Kč, dary ve výši 123 tis. Kč a nedočerpaná dotace ERASMUS 

ve výši 69 tis. Kč. 

Prostředky v roce 2016 byly použity: na kulturní, sportovní akce, mimoškolní činnost a dárky 

dětem 73 tis. Kč., čerpání na stravenky dětem ve výši 38 tis. Kč. 

Z účtu 413 nebylo v roce 2016 čerpáno. 

Celkem čerpání fondu rezerv 111 tis. Kč. 

Zůstatek FR k 31. 12. 2016 činil 360,127 tis. Kč, z toho 197,462 tis. Kč  - účet 413 /z HV/, 

162,664 tis. Kč -  účet 414 /z ostatních titulů - dary minulých let/  
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FKSP 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 činil 0,074 tis. Kč. Příděl do fondu činil 186,432 tis. Kč. 

Čerpání fondu celkem k 31. 12. 2015 činí 145,795 tis. Kč, z toho: 

příspěvky na stravné 18,688 tis. Kč, příspěvek na kulturní činnost 5,707 tis. Kč, na penzijní 

připojištění zaměstnanců 121,400 tis. Kč. Zůstatek na konci roku 2016 činil 40,711 tis. Kč. 

 

Úkoly po stránce hospodaření školy byly splněny. 

 

Schválený rozpočet školy na rok 2017 /příloha č. 12/ 

 

C e l k e m  rozpočet NIV – schválený 15.3.2017   17 085,80 tis. Kč    

 - z toho prostředky na platy                12 370,36 tis. Kč 

             OON                                     20,00 tis. Kč 

 odvody celkem                    4 212,72 tis. Kč 

            ONIV přímé celkem                                             235,31 tis. Kč 

  

Provozní dotace z ÚSC                       2 837,00 tis. Kč 

 

 Dne 20. 4. 2017 provedla OSSZ Louny kontrolu plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 1. 11. 2013 – 20. 4. 2017. Nebyly 

zjištěny žádné nedoplatky v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného zjištěn přeplatek 

1.733,-Kč -bude vrácen organizaci – příloha č. 13.  

 V období 26.8.2016-30.9.2016 byla provedena KÚ ÚK Ústí n.L. finanční kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace za rok 2015. Dne 16. 11. 2016 

odeslána zpráva o odstranění a prevenci nedostatků na základě protokolu z kontroly -  příloha 

č. 14.  

 Každoročně plánujeme investiční strategii pro údržbu a modernizaci školy, nutnou pro 

zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání dětí, vytváření příznivého mikroklimatu ve třídách a  

na pracovišti, zlepšování pracovního a vzdělávacího prostředí. 

  

Na KÚ v Ústí nad Labem jsou podány žádosti na tyto investiční akce: 

               

           1/  „Krajské speciálně pedagogické centrum v památkovém objektu sýpky“ 

            

           2/   Zprovoznění školy – pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

    - splnění zákonů a prováděcích vyhlášek o hygieně – vyhl. 410/2005 Sb. – 

                   Povolena trvalá výjimka ze dne 14. 11. 2007 Krajskou hygienickou stanicí 

                   Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 42263/2007. 

 

  Investiční akce:  

- v měsíci březnu 2017 byl zakoupen osobní automobil Fabia v ceně 302 tis. Kč na základě 

výběrového řízení VZ 191/2017. 

- dne 14. 8. 2017 byla předána učebna po rekonstrukci – akce „Vybudování učebny“ VZ 

398/2017, náklady na tuto investiční akci činily 322,6 tis. Kč. 

 

Dne 31. 8. 2016 byl předán obraz „Pivovar v Měcholupech“ ak. mal. Václavem 

Potůčkem po celkové restaurátorské opravě. Obraz byl umístěn na sále zámku. 

 V říjnu 2016 byla provedena oprava kanalizace WC chlapci ve II. NP.  



 23 

V měsíci listopadu 2016 firma LIBRA Chomutov provedla opravu omítek, 

hydroizolace, opravy a nátěr soklu objektu včetně propojení dešťových svodů do kanalizace. 

Firma VRCH s.r.o. Žatec v prosinci 2016 provedla repasi a opravu hlavních dveří. 

 V kotelně byly provedeny servisní prohlídky, které provedla firma Opatrný Jirkov. 

včetně opravy TUV. Tato firma provádí pravidelný servis kotelny a měření emisí a to dvakrát 

ročně. Firmou Komtherm byla v kotelně provedena oprava a údržba BDS. 

 V jarních měsících byla provedena oprava a výměna převodovky ČOV, výměna 

čerpadel v tukové jímce v kuchyni. 

Oprava a údržba umělého trávníku na hřišti školy proběhla v měsíci květnu. 

V měsíci červnu provedena oprava elektroinstalace, výměna el. rozvodné skříně 

v sýpce. 

V době letních prázdnin bylo provedeno malování kuchyně, jídelny, tříd a natření dveří 

v domě č. 23 ve II. NP. V měsíci srpnu oprava bazénové techniky a výměna čerpadla. 

Během celého roku docházelo k běžné úpravě parku – sekání, sbírání listí, udržování 

chodníků a nádvoří. Průběžně, zejména v letních měsících probíhala běžná údržba a opravy 

zařízení /opravy kuchyňského zařízení, praček, bazénového zařízení, drobné opravy 

sociálního zařízení /výměny kohoutků, splachovačů/. Vyšší výdaje byly nejen s opravou 

zahradní techniky, ale s celým autoparkem, který celkově stárne a dochází k častým 

poruchám. V letních měsících byly provedeny opravy maleb po celé budově údržbářem školy. 

 Průběžně po celé období byla auta dána na servisní prohlídky, při kterých došlo 

k nutným opravám. 

         Rehabilitační bazén z technických důvodů a nevyhovujících vzorků z rozboru vody 

v provozu pouze jeden měsíc. Provoz bazénu byl ukončen dne 16. 2. 201. Oprava bazénové 

techniky proběhla v době letních prázdnin. 

  

Všichni pracovníci školy byli proškoleni dne 28. 8. 2017 z odborného školení požární 

ochrany a BOZP. Toto školení provedla odborná firma Jiří Drahorád – BLACK STAR.. 

Požární hlídka a vedoucí pracovníci byli proškolení téhož dne – Mgr. Alexandr Bednář, 

Jitka Heclová, Jitka Beránková, Michaela Kuchařová a Miloš Razím, včetně požárního 

preventisty – Jitky Heclové.   

Den 1. 4. 2016 proběhlo školení řidičů referentských vozidel, školení provedl Milan Sháněl. 

Školení se zúčastnili: 

Mgr. A. Bednář, M. Razím, J. Heclová, Mgr. L. Kozelková, Mgr. B. Bednářová, Mgr. Marta 

Pavlíková, Mgr. Lenka Müllerová, Mgr. Jana Šusterová, Mgr. Lenka Vlčková, Mgr. Hana 

Tvrzová, Martina Lehárová a Simona Blahoutová, platnost tohoto školení je 2016 – 2019. 

 Pracovnice z rozšířeného SPC Chomutov: Mgr. A. Ječmenová, Mgr. B.Ondráčková 

a Bc. Klára Šneberková byly proškolení dne 29. 8. 2016. 

 V únoru 2017 byly provedeny revize odbornou firmou BLACK STAR: protipožární 

klapky, zařízení odvodu kouře, požární klapky a revize obkladů. U požární klapky provedena 

opětovná revize dne 5. 8. 2017. 

 Revize bazénu byla provedena 15. 8. 2016. 

 Revize el. zařízení byla provedena v celé budově vč. kotelny a skladu LTO, 

k 25. 10. 2016.  Revize el. přenosných spotřebičů bude dokončena  během měsíce října 2017. 

Revize hasicích přístrojů bude provedena v měsíci říjnu 2017. Poslední revize provedena 

13. 10. 2016. 

Revize hromosvodů se provádí 1x za 5 let, poslední revize byla provedena na budově zámku a 

budově č. 23 v měsíci říjnu 2016. 

Revize komínů probíhá 1x ročně, poslední revize na budově č. 1 a č. 23 – 6. 9. 2017. 

Revize propan butanu provedeny v říjnu 2016. Další revize dle nové normy 1x ročně  

- objednána na říjen 2017. 
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Odborná prohlídka kotelny proběhla dne 26. 1. 2017. Kontrola a údržba BDS v kotelně 

provedena v měsíci září 2017. 

 Je vedena základní předepsaná dokumentace požární ochrany a bezpečnosti práce, 

která byla vypracována odborným specialistou BOZP a PO. 

  

 Ve dnech 14. 11. – 13. 1. 2017 byla provedena každoroční inventarizace majetku 

školy. Byla jmenována inventarizační komise, jejíž předsedou byla Mgr. Michaela Kuchařová 

– vedoucí vychovatelka. Komise neshledala žádné nesrovnalosti, inventarizace proběhla bez 

závad. Po skončení inventarizace byl proveden zápis o průběhu a výsledcích inventarizace, 

které byly zaslány na KÚ /viz. příloha 15/. 

 

Pro každý školní rok vypracovává ředitel školy celoroční plán, se kterým jsou všichni  

pracovníci školy seznámeni na 1. provozní poradě v přípravném týdnu nového školního roku 

a který je k dispozici po celý rok. Celoroční plán je závazný a podrobně rozpracovává úkoly 

v oblastech školní a mimoškolní výchovy, v odborné a logopedické oblasti, dalšího 

vzdělávání pracovníků, plánování, kontroly a řízení práce, v materiálně technickém 

zabezpečení provozu. 

Velký důraz je kladen zejména na oblast v plánování, řízení a kontroly. Úkoly 

celoročního plánu jsou rozpracovány do měsíčních a týdenních plánů a osobního plánu 

ředitele školy, statutárního zástupce a vedoucího vychovatele pro celý školní rok. 

 

 Součástí celoročního plánu jsou měsíční porady vedení, kterých se účastní ředitel, 

hospodářka-statut. zástupce, účetní, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatelka, učitelka     

a sociální pracovnice školy. Na poradách vedení jsou úkoly celoročního plánu rozpracovány  

a hodnoceny, řešeny aktuální problémy a potřeby školy jak po stránce pedagogické, tak i   

po stránce provozní, organizační, technické atd. 

 Hodnotí se výsledky kontrol prováděných ředitelem školy a vedoucími pracovníky 

školy, popřípadě pracovníky jiných kontrolních orgánů. 

 

 Součástí osobního plánu ředitele, hospodářky a vedoucí vychovatelky je plán kontrolní 

činnosti na celý školní rok. Výsledky kontrol ředitele jsou zapisovány do sešitu kontrol a 

zpětně hodnoceny na poradách vedení. 

  

Pravomoci a kompetence při kontrolách vyplývají z jednotlivých funkcí pracovníků: 

 

ředitel – kontroluje a řídí vedoucí pracovníky školy, učitelský sbor, sociální pracovnici,      

   zdravotnici školy, pracovníky SPC a jejich činnost, ostatní pracovníky dle potřeby a 

   plánu kontrol 

 

hospodářka – kontroluje všechny pracovníky na úseku hospodářském a provozním, v případě 

  potřeby a pověření ředitele kontroluje pracovníky i z jiných úseků školy.  

  V době nepřítomnosti ředitele plní funkci statutárního zástupce a z toho  

  vyplývá i kontrolní činnost. 

 

vedoucí vychovatelka – kontroluje a odpovídá za komplexní mimoškolní činnost. 

 

vedoucí školní jídelny – řídí a kontroluje provoz školní kuchyně včetně obchodně 

                                       provozních pracovníků. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 Erasmus+ - strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání   

 

 Naší škole byla v srpnu 2014 schválena žádost o zapojení do projektu Erasmus + / 

Klíčová akce 2 - strategická partnerství v oblasti školního vzdělávání. Projekt je plánován na 

dobu 3 let. Vedením projektu je pověřena učitelka Mgr. A.Bajerová. Do projektu je zapojena 

celá škola.  

 

Hlavní koordinátor: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace  

Partnerské školy:  Satu Mare - Rumunsko; Gescher - Německo; Apagy - Maďarsko                                

Typ projektu: Strategic Partnerships for School Education 

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA201-001691 

Název projektu: Das Tier nicht nur als Freund, sondern auch als Medizin (Zvíře nejen jako 

přítel, ale i jako lék). 

Délka projektu: 1. září 2014 - 31. srpna 2017. 

Finanční dotace: 34 800 eur /cca 1 000 000,-Kč. 

    
3. projektový rok byl zaměřen na exotická zvířata.  

Proběhly tyto projektové aktivity: 

1) Ve dnech 19. 09. – 23. 09. 2016 se uskutečnilo 3. mezinárodní projektové setkání – v 

maďarském Apagy. Zde se sešly pracovní týmy ze všech partnerských zemí, aby zde ostatní 

partnery seznámily s evaluací 2. projektového roku a detailně naplánovaly 3. projektový rok -

jeho aktivity, mobility a projektové výstupy. Pracovní setkání vedl hlavní koordinátor 

projektu (ČR). Z naší školy se zúčastnil projektový tým ve složení pan ředitel Mgr. Alexandr 

Bednář, koordinátorka projektu Mgr. Alena Bajerová a 2 vychovatelky školy. 

Na počátku pracovního setkání měl každý koordinátor školy připravenu evaluaci 2. 

projektového roku. Dále pak pokračovalo: 

* detailní plánování 3. projektového roku 

* seznámení kolegů s nadcházejícími projektovými aktivitami 

* detailní plánování mobilit ve třetím projektovém roku 

* zadání termínu závěrečného mezinárodního projektového setkání v ČR 

Pracovním setkání bylo zahájeno songem “EUROPA LEBT”, který vznikl na 1. projektové 

schůzce. Kromě pracovních povinností byl pro všechny účastníky připraven úžasný program, 

v rámci kterého jsme mohli být svědky nejen hezkého vystoupení žáků školy, ale také jsme 

mohli srovnávat přírodu v ČR a v Maďarsku, navštívit nemocnici pro handicapované ptáky i 

úžasnou zoologickou zahradu v Nyiregyháze a v neposlední řadě zajímavou step v národním 

parku Hortobágy 

 

2) „Zooterapie“ - samozřejmě pokračuje zooterapie s našimi třídními mazlíčky. Dětem tato 

péče moc prospívá. Bohužel jsme se museli rozloučit s naším králíčkem Ušáčkem, který měl 

veliké problémy se zoubky, prodělal dvě operace a nakonec to nezvládl. Bylo nám to moc 

líto, protože byl velice hodný a společenský. 

 

3) V hodinách prvouky, přírodovědy - seznámení s exotickými zvířaty / září - říjen 2016 

 

4) V rámci hodin výtvarné výchovy vytvoření ilustrací exotických zvířat /říjen - listopad 2016 

 

5) Výstava ilustrací exotických zvířat ve vestibulu školy / prosinec 2016 - stále probíhá 
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6) Všechny partnerské země zaslaly české škole (koordinátorovi projektu) vybrané ilustrace 

exotických zvířat s pojmenováním ve svém rodném jazyce / konec ledna 2017 

 

7) Česká škola všechny obrázky a texty zkompletovala, vytvořila a vytiskla obrázkový 

slovník exotických zvířat v jazycích všech partnerů (vzhled ilustrovaného slovníku byl 

domluven na pracovní schůzce) /. 

 

8) ve dnech 02. 04. – 07. 04. 2017 se uskutečnil vzdělávací výměnný pobyt žáků se 

speciálními potřebami v německém Gescheru - z naší školy se zúčastnili 4 žáci v doprovodu 

dvou pedagogů. Tohoto setkání se opět zúčastnili zástupci žáků a učitelů ze všech 

partnerských zemí. (Informace a následná prezentace tohoto pobytu je umístěna na webových 

stránkách školy.) 

 

9) žáci 5. A se podíleli na přípravě a realizaci Zápisu dětí do PT a 1. tříd, který byl v duchu 

projektu: „Zápis se zvířátky aneb záchranná cesta džunglí“ 

 

10) byly vytvořeny digitálních výukové prezentace o ohrožených druzích zvířat jednotlivých 

států, které budou využity v rámci výuky / duben - květen 2017  

 

11) 30. 05. 2017 - interaktivní výukový program E-Liška zaměřený na enviromentální 

výchovu a odpoledne proběhla návštěva minizoo v Plasech 

 

12) v květnu 2017 došlo k finalizaci fotoalba z fotografií zvířat partnerských zemí, které žáci 

pořídili při svých mezinárodních vzdělávacích aktivitách  

 

13)v měsících dubnu až červnu nadále probíhala Canisterapie pod vedením zkušeného 

canisterapeuta - pravidelné setkání s milou fenkou Enny (Flat Coasted Retriever) a její 

terapeutkou  

 

14) V červnu nás opět navštívil kynologický servis s pokračováním v zábavně - naučném 

programu „Bezpečný pes“ 

 

15) Závěrečné pracovní setkání pracovních týmů na půdě naší školy se uskutečnilo v termínu 

od 29. 05. do 02. 06. 2017 – zde proběhla evaluace našeho projektu, vkládání údajů a výstupů 

do databáze Mobility Tool a vypracování struktury závěrečné zprávy  

 

16 )31. 05. 2017 - prohlídka botanické zahrady v Teplicích 

 

17) Den dětí jsme oslavili výletem do Safari ve Dvoře Králové 

 

18) 02. 06. 2017 byli pro děti připraveni 3 koníci v rámci hipoterapie 

 

19) 13. 06. 2017 byli žáci 4.B a 5.B v chomutovském LESOPARKU 

 

20) 16. 06. 2017 se konala Naše výroční zahradní slavnost pro širokou veřejnost, na které si 

děti připravily také program s projektovým tématem 

 

Projekt byl ukončen k  31. srpnu 2017! 

 Veškeré informace o projektu a výstupy jsou k nahlédnutí na webových stránkách 

školy: http://www.lzs-mecholupy.cz/  

http://www.lzs-mecholupy.cz/
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 Dne 27. 3. 2017 byla podána nová žádost o poskytnutí dotace na nový projekt. 

Schválení nového projektu v rámci programu Erasmus + / strategických partnerství mezi 

školami/ proběhlo v červenci 2017.  

Typ projektu: Strategic Partnerships for School Education. Klíčová akce 2 - realizace 

Název projektu:  „Geheimnisse und Wunder der Natur“ (Tajemství a zázraky přírody) 

Tříletý projekt ve výši 34 760 eur byl zahájen 1. 9. 2017. 

Hlavní koordinátor projektu (předkladatel): Logopedická ZŠ Měcholupy.  

Partnerské země: Polsko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Rumunsko.  
 

 Tímto projektem chceme navázat na předchozí zkušenosti z úspěšného projektu, který 

byl zaměřen nejen na poznávání zvířat, ale také na kontakt s nimi pomocí ucelené rehabilitace 

- zooterapie. Nový projekt je zaměřen tentokrát na floru, poznávání organismů neživého 

prostředí a jejich vzájemných vztahů. V rámci projektu se děti budou seznamovat s krásami a 

zajímavostmi přírody. Chceme děti učit vnímat rozmanitý, pozoruhodný a různorodý svět 

přírody, upevňovat u nich nové poznatky, učit je chránit přírodu, zvýšit jejich zájem o přírodu 

kolem nás. Nikdo z nás si nedovede představit Zemi bez přírody, nebo je tato představa 

značně smutná a nepřijatelná. Příroda je nekonečným zdrojem informací, pramenem vědění. 

Hlavním cílem našeho projektu je zážitkové učení, kterým chceme motivovat pro zájem o 

přírodovědné zkoumání. Vzhledem k tomu, že máme ve školách děti se speciálními 

potřebami, je mnoho aktivit zaměřených na pobyt v přírodě. Pobyt v přírodě děti obohacuje 

ve všech možných směrech. U dětí se rozvíjí hrubá i jemná motorika, představivost, 

fantazie… Příroda poskytuje dětem relaxaci, působí příznivě na zklidnění hyperaktivních dětí. 

Je inspirací pro tvořivou dětskou hru. Zlepšuje citové, rozumové, řečové a pohybové 

schopnosti. Dává nám spoustu podnětů pro bádání a experimentování. 

Další cíle projektu: 

* zvýšení zájmu o německý jazyk 

* spojení učení jazyka se zábavou a hrou 

* zprostředkování vědomostí o partnerských zemích 

* posílení spolupráce a komunikace ve skupině (rozvoj sociálních kompetencí) 

* vnímání okolí 

* nácvik cíleného pozorování dějů 

* rozvíjení estetiky a představivosti 

* posílení spolupráce 

* rozvíjení komunikační zručnosti a způsobilosti písemnou i ústní formou 

* objevovat nové možnosti při práci s PC (úprava digitálních fotografií,videí, koláže, 

prezentace, používání internetu, emailu, Skypu) -> vyhledávání a tvořivé přehledné a 

smysluplné zpracování informací. Chceme využít outdoorových aktivit a výuky s tabletem, 

který nám umožní přímý kontakt s okolím a s přírodou. Tablet využijeme například k 

záznamu fotografií a videa přímo v terénu. Žáci se seznámí s aplikacemi S Note, Mindomo, 

Album výstřižků, Keep, Kahoot, ….). 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
  

 Obě sociální pracovnice – školy a SPC - byly v květnu 2015 přijaty ke studiu v oboru 

sociální pracovnice na vyšší odborné škole v Mostě. Studium zahájily v září 2015, v červnu 

zdárně ukončily druhý ročník.  

 

Škola ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství pořádá pro pedagogické 

pracovníky MŠ, přípravných tříd a 1. stupně ZŠ Ústeckého kraje kurzy Primární logopedické 
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prevence na podporu zvýšení úrovně řečových dovedností dětí předškolního a mladšího 

školního věku. Na podzim roku 2016 jsme zorganizovali dva kurzy: 

 

1. Pro okres Chomutov proběhl kurz v Chomutově ve dnech 12. 9. – 15. 9. 2016 pro 28 

frekventantů. Druhá část kurzu proběhla v Měcholupech dne 1. 12.2016. 

 

2. Pro okres Ústí n. L. proběhl kurz v Ústí n. L. ve dnech 3. 10. – 6. 10. 2016 

pro 33 frekventantů. Druhá část kurzu proběhla v Měcholupech dne 9. 12. 2016. 

 

Kurzy se vydařily a z dotazníků od frekventantů vyplývá spokojenost s vysokou 

úrovní tohoto kurzu. Pro další období počítáme s opakováním tohoto kurzu i v dalších 

regionech Ústeckého kraje. 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných   

      z cizích zdrojů 
 

 V zimních měsících r. 2011 probíhaly v zámeckém parku přípravné práce na jeho 

celkovou rekonstrukci. Akce „Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy“ je hrazena z 

Operačního programu Životní prostředí, 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny,6.5 - Podpora 

regenerace urbanizované krajiny. Investorem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Samotné práce 

by měli započít na konci roku 2011, s ukončením se počítalo v říjnu či listopadu r. 2012. Tato 

akce je odsouhlasena Radou kraje a  její realizace je posunuta na neurčitý termín. 

 Na jaře 2016 byly práce na tuto rekonstrukci znovu obnoveny a byl již upřesněn 

projekt, stanoven přesný rozpočet akce a harmonogram rekonstrukce. Pravděpodobné konání 

akce je konec r. 2017 a r. 2018. 

 

 „Ovoce do škol“ – vládou schválený projekt, vymezený nařízením vlády č.4781/2009 

Sb. pro poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z nich - zapojena celá škola 

 

 „Recyklohraní“ - zapojena celá škola. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 

společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 4 televize, 13 

monitorů, a 573,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 16,51 MWh elektřiny, 

1 036,93 litrů ropy, m
3 

vody a 0,43 tun primárních surovin. Navíc jsme uspořili emise 

skleníkových plynů o 3,26 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,50 tun. 

 

 „Obědy pro děti“ – škola do projektu zapojena již po dva roky. Jedná se charitativní 

projekt firmy WOMEM FOR FORMEN, která poskytuje formou finančního daru finanční 

částky na obědy vybraných nezletilých žáků. Pro školní rok 2016/2017 byl tento finanční dar 

poskytnut ve výši 54 000,-Kč.  

 

 „Matematika hrou“ – na jaře 2017 jsme požádali MŠMT o poskytnutí dotace z OP 

VVV v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro MŠ a ZŠ l. Tato žádost byla dne 28. 4. 2017 přijata a v průběhu letních prázdnin 

schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ale bylo odesláno až v měsíci září 2017. 

Výše dotace: 311 409,-Kč 

Termín zahájení: 1. 9. 2017 

Termín ukončení: 31. 8. 3017 

Doba realizace projektu: 24 měsíců 
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Účel projektu: rozvoj matematických dovedností, podpora slabých žáků a zlepšení jejích 

výsledků, podpora vzájemné spolupráce a podpory mezi pedagogy, získání nových metod 

práce, spolupráce s jinými školami, zlepšení spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
  

 Při naší škole není zřízena odborová organizace. 

 

 Významné je zapojení pracovníků do různých společenských organizací a asociací.  

 Velice úzká je spolupráce naší školy s Asociací logopedů ve školství, o.s. Pracovníci 

SPC i některé učitelky školy jsou členy Asociace logopedů ve školství, o. s. /ALŠ/, Asociace 

pracovníků SPC /APSPC/, Asociace speciálních pedagogů /ASP/ a aktivně se zapojují 

zejména do vzdělávacích akcí ALŠ.  

 Ředitel školy je předsedou ALŠ. V rámci ALŠ ve spolupráci s MŠMT a NUV je 

členem pracovní koordinační skupiny na vytvoření systému logopedické péče v jednotlivých 

krajích ČR.  Ve spolupráci se spolupracovníky organizuje a zajišťuje „Specializační studium 

logopedů ve školství“, pro učitelky MŠ organizuje vzdělávání pod názvem „Primární 

logopedická prevence“, jak v rámci Ústeckého kraje, tak i v rámci celé ČR. Mimo výše 

uvedené vzdělávací akce pořádá ředitel školy se svými spolupracovníky další kurzy a odborná 

školení (Hlasová výchova, Elkonin, Myfonční poruchy…). Zúčastňuje se setkání krajských 

logopedických koordinátorů v rámci celé ČR, společně pracuje na zlepšení úrovně 

logopedické péče v jednotlivých krajích ČR. Je členem Asociace speciálních pedagogů. 

Od 1. 9. 2017 je zapojen do projektu KÚ v Ústí nad Labem pod názvem PROKOM. Projekt je 

zaměřen na podporu rozvoje  kompetencí komunikativních a kompetencí k učení  žáků 

ohrožených školním neúspěchem, zejména žáků ze sociálně a kulturně odlišného prostředí 

(zaměření zejména na vady řeči) 

 

 Organizuje a pořádá pravidelné porady ředitelů a vedoucích pracovníků SPC v rámci 

Ústeckého kraje. Aktivně se podílí na transformaci SPC v Ústeckém kraji, která vychází z 

„Dlouhodobého záměru vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém 

kraji. Ředitel školy měl možnost prezentovat systém zajištění logopedické péče v Ústeckém 

kraji na setkání pedagogických a vedoucích pracovníků na různých setkání speciálních 

pedagogů a logopedů ve školství. 

 

Zástupci školy jsou pravidelnými členy různých pracovních skupin při MŠMT a NUV. 

Mgr. Kozelková L. a Mgr. Šusterová J. jsou zařazeny do pracovních skupin při NUV v Praze, 

podílí se na vytvoření standardů pro pracovníky SPC a na implementaci § 16 školského 

zákona do praxe a proškolování pracovníků v této problematice.  Mgr. Šusterová se aktivně 

podílí na projektu NUV pod názvem KIPR. 
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Závěr: 

 
 I přes ztížené podmínky a uvedené nedostatky byly úkoly a cíle školy po stránce 

pedagogické, provozní i organizační ve školním roce 2016 - 2017 splněny. 

 Výuka žáků si udržela svoji vysokou kvalitu. Práci a přístup učitelského sboru k plnění 

svých pracovních i mimopracovních povinností lze hodnotit velice kladně. Hodnotíme snahu 

učitelského sboru a pracovnic SPC o rozšiřování svých znalostí absolvováním přednášek a 

kurzů ke speciálně pedagogické a logopedické problematice. Zvyšování kvalifikace je 

předpokladem k růstu speciální odbornosti našich pracovníků a tím i efektivnější pomoci 

postiženým dětem.  

 Významnou součástí školy je činnost obou SPC. Na konci školního roku 2016/2017 a 

v letošním školním roce došlo k poměrně výraznému nárůstu počtu pracovníků, které vedlo 

ke zlepšení situace v péči o postižené děti a žáky v několika okresech Ústeckého kraje.  

Činnost všech pracovnic v SPC je nutno hodnotit, přes řadu objektivních problémů, jen velice 

dobře. 

 Pozitivně lze hodnotit činnost kolektivu vychovatelek, který svým téměř stabilním 

personálním složením si udržel vysokou úroveň výchovné činnosti. 

 Kladně lze hodnotit přístup nepedagogických pracovníků školy, kteří „nepřímo“, ale 

výrazně vytváří klidné zázemí pro úspěšnou pedagogickou práci. 

 Během roku bylo zorganizováno pro děti naší školy a širokou veřejnost několik 

významných akcí - vánoční koncert, zapojení se do projektů ESF OPVK, zapojení školy do 

aktivity ERASMUS +: Comenius – Klíčová akce 2 – strategická partnerství v oblasti školního 

vzdělávání, výstava dětských prací v divadle v Žatci a nejvýznamnější akcí 25. školní 

slavností byl tento náročný školní rok zakončen.  

 Významným počinem školy byla rekonstrukce třídy a úprava sborovny školy 

v průběhu hlavních prázdnin. Především se tím zlepšily psychohygienické podmínky pro 

vzdělávání žáků i pracovní podmínky pedagogických pracovníků.  

 Tyto akce společně s náročnou speciálně pedagogickou prací kladly nároky na 

pedagogický takt, vzájemnou toleranci a optimismus pracovníků. Poděkování patří všem 

zaměstnancům školy, kteří úkoly uložené v celoročním plánu splnili a kteří se podíleli i na 

mimořádných akcích i nad rámec svých povinností. Svědčí o tom i pozitivní hodnocení 

zákonných zástupců vyplývající z dotazníkového šetření v rámci evaluace školy. 

 Dobrá úroveň vzdělávání i výchovy, materiálně-technické zabezpečení školy, 

personální a věkové složení pracovníků dávají předpoklady ke stálému zvyšování kvality a 

úrovně pedagogické práce. 

 Všechny tyto atributy vedou k naplnění hlavního cíle školy – pomoci dětem 

k odstranění nedostatků v oblasti komunikace, připravit je k plnohodnotnému zapojení do 

života, zanechat v nich příjemnou vzpomínku na léta strávená v naší škole. 

  

  

 

 

Výroční zpráva školy byla schválena radou školy dne:  12. 10. 2017 

 

 

 

  


