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ÚVOD 

 

Obsahem výroční zprávy jsou v první, většinou textové části, některé informace, které 

nebyly zahrnuty do druhé, tabulkové části výroční zprávy. 

 

 

 

1. Základní údaje o škole  

 

Název školy:              Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace 

 

Adresa školy:    Žižkova 27/1919, 678 01 Blansko 

 

Charakteristika školy: Ve škole jsou žáci vzděláváni v šesti třídách – v pěti 

třídách základní školy speciální a v jedné třídě 

přípravného stupně základní školy speciální.  

Mimo třídu přípravného stupně jsou ve všech třídách 

vzděláváni žáci smíšených ročníků. Součástí školy jsou 

tyto služby - internát s týdenním provozem pro jedenáct 

žáků, tři oddělení školní družiny pro osmnáct žáků, 

speciálně pedagogické centrum a školní jídelna. 

 

Zřizovatel:    Jihomoravský kraj 

 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

 

Školská rada: Existence od 1. 9. 2005, ve funkčním období od 10. 10. 

2017 do 31. 8. 2020 je předsedkyní školské rady paní 

Soňa Veselá. 

 

Statutární orgán (ředitel školy): Mgr. Martin Koupý 

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Veronika Šebelová 

 

Kontaktní údaje     -   telefon            516 418 728 

- e-mail            specialniskola@blansko.net 

- webová prezentace   www.zssblansko.cz  

-  datová schránka        mg5q8e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssblansko.cz/
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2. Škola 

 

a) Vzdělávací programy  

 

vzdělávací program počet žáků 

Školní vzdělávací program „Počítejte s námi!“ II, Část A 10 

Školní vzdělávací program „Počítejte s námi!“ II, Část B 19 

Školní vzdělávací program „Počítejte s námi!“ III 6 

 

Školní vzdělávací program „Počítejte s námi!“ III má platnost od 1. 9. 2015. 

Vzdělávají se podle něho děti přípravné třídy základní školy speciální od školního 

roku 2015/2016. Od školního roku 2018/2019 škola nevzdělává žáky dle Školního 

vzdělávacího programu „Počítejte s námi!“ I (zpracován podle předlohy RVP ZV 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). 

 

b) Systém ucelené rehabilitace 

 

Výchovu a vzdělávání žáků doplňoval a zkvalitňoval Systém ucelené rehabilitace – 

skupinová a individuální canisterapie (terapie za pomoci speciálně vycvičených psů), 

logopedie, fyzioterapie, arteterapie včetně výroby keramiky a muzikoterapie. Dvě 

skupiny zdravotně indikovaných žáků vyjížděly dvakrát v týdnu ze školy ke koním 

(Epona Hostěnice a Piafa Vyškov), kde byla prováděna rehabilitační hipoterapie. 

Jednotlivé terapie prolínaly celým vyučovacím dnem, vycházely z individuálních 

potřeb žáků, vzdělávacích plánů a odborných lékařských posudků.  

 

c) Školní družina  

 

Ve školní družině zůstávalo po vyučování, na základě žádosti zákonných zástupců, 

osmnáct žáků ve třech odděleních. V každém oddělení pracovala v uplynulém školním 

roce jedna vychovatelka, v jednom oddělení byla od druhého pololetí zařazena 

asistentka pedagoga, což přispělo k lepší obsluze a přesunu imobilních žáků.  

 

d) Internát  

 

 V době od pondělí do pátku využívalo internát jedenáct žáků, jejichž zákonní zástupci 

by nemohli zajistit denní docházku svých dětí z různých důvodů, ponejvíce kvůli větší 

vzdálenosti bydliště od školy. Místo pro žáky na internátě bylo přidělováno 

rozhodnutím ředitele na základě žádosti rodičů. Na internátě probíhá cílená vzdělávací 

a především výchovná činnost doplněná o mimoškolní aktivity. 

 

e) Školní kuchyně  

 

Ve školní kuchyni se stravovalo 32 žáků, z nich jedenáct internátních celodenně, a 27 

zaměstnanců školy. Někteří zaměstnanci školy se stravovali nepravidelně. Žádný cizí 

strávník se ve sledovaném období ve školní jídelně nestravoval. Strava byla chutná, 

pestrá, odpovídala zásadám zdravé výživy. Dietní stravování škola nezabezpečuje. 

Škola se účastnila projektu mléko a ovoce do škol. 
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f) Speciálně pedagogické centrum  

            

            

            Pracovníci speciálně pedagogického centra (SPC) poskytli péči 194 klientům, při 1889     

           individuálních činností, z toho 1774 činností proběhlo ambulantně a 115 činností        

           v terénu.  

           Komplexně bylo vyšetřeno 141 klientů, speciálně pedagogická diagnostika byla             

           realizována u 144 klientů a psychologická diagnostika u 191 klientů, bylo 

           vypracováno 30 odborných posudků pro OSSZ, OSPOD, Policii ČR. 

           Sociálně právní poradenství bylo poskytnuto při 200 činnostech. 

Spolupráce probíhala se 44 školami. Speciální pedagogové byli konzultanty 33 žákům 

při adekvátní integraci do škol. Integrovaní žáci byli vzděláváni na doporučení SPC 

dle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které vycházely z různých typů 

vzdělávacích programů. Dle IVP byli vzděláváni i žáci ze základních škol speciálních. 

V průběhu roku bylo vydáno 91 doporučení ke vzdělávání dle IVP. IVP byly průběžně 

konzultovány a následně vyhodnocovány.                                                                                                                                     

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., v platném znění, dle § 37, na základě odborného 

posouzení SPC, odborného doporučení lékaře byl doporučen odklad školní docházky 6 

žákům.                                                                                                                                       

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., v platném znění, dle § 34, na základě odborného 

posouzení SPC, odborného doporučení lékaře a na základě žádosti zákonných 

zástupců nebylo doporučeno jedné žákyni povinné předškolního vzdělávání.                                        

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., v platném znění, dle § 42, na základě odborného 

posouzení SPC, odborného doporučení lékaře a na základě žádosti zákonných 

zástupců byl doporučen jiný způsob plnění povinné školní docházky jedné žákyni. 

Žákyně byla vzdělávána dle IVP, který vypracovala speciální pedagožka. Výuka 

probíhala v SPC-ve snoezelenu nebo v rodině.                                                                                                                                           

Odborní pracovníci SPC zabezpečili klientům 1156 ostatní individuální péče 

(pravidelná systematická speciálně pedagogická, popř. psychologická péče). 

Pracovníci centra v průběhu roku vedli stáže studentů, podíleli se na 

přednáškové/metodické činnosti. 

 

Ke stálému zkvalitňování odborných služeb vykonávaných SPC se odborní pracovníci 

zúčastnili školení a kurzů:  

 Komunikace s rodiči, Brno, září 2018 

 Pracovní jednání vedoucích pracovníků SPC, NÚV Praha, září 2018 

 Pracovní setkání pracovníků SPC, Blansko, říjen 2018 

 Pracovní setkání pracovníků SPC, KÚ JMK Brno, listopad 2018 

 Případová konference (KIPR), Praha, listopad 2018 

 Pracovní setkání pracovníků SPC, Ibsenova Brno, prosinec 2018 

 Prevence syndromu vyhoření, Brno, leden 2019 

 Přednáška: Psychologické aspekty poruch učení a chování, Středisko služeb 

školám Brno, duben 2019 

 Kurz ADOS II., Praha, květen 2019 

 Pracovní jednání vedoucích pracovníků SPC, NÚV Praha, červen 2019 

 Pracovní setkání pracovníků SPC, KÚ JMK Brno, červen 2019 
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Pracovníci SPC aktivně spolupracovali s odborem sociálních věcí města Blanska.      

Aktuální informace z resortu MPSV ČR byly průběžně vyvěšovány na informační tabuli před 

pracovnou sociální pracovnice. Sociální pracovnice byla nápomocna klientům SPC při 

vyřizování sociálních dávek apod.                                                                                          

Z finančních prostředků organizace byly zakoupeny odborným pracovníkům SPC telefony, 

tiskárny, diagnostické nástroje pro mladší školní věk, starší školní věk a dospělé, didaktické 

pomůcky určené k zapůjčování do rodin, škol, atd., do knihovny byla zakoupena odborná 

literatura.  

 

 

3. Údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2019  

 

pracovníci fyzické osoby přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 27 26,21 

nepedagogičtí 8                                 5,9 

celkem 35 32,11 

 

Fyzický počet pracovníků byl 35. Vzhledem k zařazení na různé pracovní pozice v rámci 

jednotlivých součástí školy (internát, školní družina, škola) má několik pedagogických 

zaměstnanců dvě pracovní smlouvy. 

 

a) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy  

 

Pracovníci se vzdělávali v seminářích bezprostředně potřebných k jejich práci. Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo na základě plánu pro školní rok 2018 

- 2019. Širšímu vzdělávacímu záběru brání omezené finanční prostředky. 

Všichni učitelé mají úplnou VŠ kvalifikaci a odbornou způsobilost.  

V celoživotním učení na VŠ - DPS Vychovatelství se vzdělávala jedna vychovatelka. 

Jedna vychovatelka dokončila VŠ vzdělání speciálně pedagogického zaměření. 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali vícedenní školení Vzdělávání dětí s autismem, 

seminář řešení chování u žáků s PAS a ADHD, výtvarný seminář a seminář 

muzikoterapie. Proběhlo proškolení pro práci s interaktivní tabulí Multiboard. 

Nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili semináře Účetnictví a školení pro kuchařky. 

Pro zaměstnance, kteří řídí služební vozidla, proběhlo pravidelné školení referentů. 

Pracovníci SPC absolvovali školení k diagnostickému nástroji ADOS.  Dále proběhla 

pravidelná školení v rámci PO, BOZP a GDPR.  

 

 

b) Personální změny 

 

 Na mateřské a rodičovské dovolené byly k 31. 8. 2019 čtyři pedagožky. Během 

školního roku se vrátila z rodičovské dovolené jedna asistentka pedagoga. Další 

asistentka pedagoga ukončila k 31. 7. 2019 svůj pracovní poměr v organizaci. V 

třídách pro žáky s velmi vysokou mírou speciálních potřeb a podpůrných opatření 
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pracovalo pět asistentek pedagoga na zkrácený úvazek. Kolektiv zaměstnanců je 

celkově stabilní. 

 

 

4. Materiální podmínky 

 

Materiální podmínky jsou, v rámci finančních možností, stále zlepšovány. Došlo k opravám a 

udržování svěřeného majetku. Proběhla rekonstrukce chodníků na školní zahradě a vydláždění 

atria školy pro potřeby školní družiny. Byl zakoupen nový nábytek na vybavení učeben, nově 

do třídy pro žáky s PAS. Obnovila se výmalba prostor školy – učebna, jídelna. Byla pořízena 

speciální postel pro dítě na internát školy. Uskutečnil se nákup výpočetní techniky pro potřeby 

SPC.  

 

 

5. Výsledky zápisů do prvních tříd pro rok 2019/2020 

 

Počet zapsaných dětí  Počet odkladů  

4 2 

 

Zapsaní žáci nastupují v září 2019 do prvního ročníku naší školy. Dvě další děti nastupují do 

přípravného stupně základní školy speciální. 

 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků  

 

Všichni žáci splnili předpoklady k postupu do dalšího ročníku, ročník nikdo neopakuje. 

Vzdělávání ukončilo sedm žáků, všichni získali základy vzdělání. Tři žáci pokračují dále ve 

studiu na Praktické škole. Jeden žák byl přijat ke vzdělávání na střední škole. Další řešili 

možnost umístění v denních nebo týdenních stacionářích. 

 

 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Kouření, užívání toxických látek, šikana apod. se, vzhledem k specifikům námi vzdělávaných 

žáků, ve škole nevyskytují. Přesto jsou informace tohoto typu poskytovány žákům přiměřenou 

formou prostřednictvím školního vyučování v různých vyučovacích předmětech. 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 Kunštátský keramický jarmark – prezentace výrobků žáků 

 Malování trafostanice na Wanklově náměstí v Blansku – celorepubliková akce s E.ON 

 Otevření pocitového chodníčku – bosé stezky na školní zahradě 

 Okresní hudební festival zdravotně postižených dětí a mládeže škol a institucí 

„Zpívejte s námi“ v Rájci-Jestřebí – 20. ročník  

 Svatováclavský jarmark s E.ON Brno 

 Mikulášská besídka spolu s SONS v Klubu důchodců Blansko 

 Malujeme bez hranic – vernisáž spolu s oceněním prací žáků  
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 Předvánoční dopoledne – vystoupení pro rodiče a přátele školy 

 Prezentace výrobků žáků v Blansku a ve Spešově 

 Vítání nového roku Boskovice 

 Vítání jara v ZŠS v Novém Jičíně  

 Besídka ke dni matek 

 Školní karneval s vystoupením hudební skupiny Velvet 

 XXIII. Reprezentační ples organizovaný ve spolupráci se spolkem Počítáte s námi? z.s. 

 Návštěvy solné jeskyně 

 Psychorehabilitační pobyt ZOO Dvůr Králové 

 

 

9. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 

 Kontrola ze strany ČŠI v tomto období neproběhla. 

 Kontrola VZP ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze strany 

 zaměstnavatele - nebyly zjištěny nedostatky - 3/2019. 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozpočet na rok 2018 k 31. 8. 2018          17.796.451,- 

      Mzdy včetně odvodů                       15.641.045,- 

      ONIV                   89.106,- 

 Provoz                1.866.000,- 

 Účel. prostř. z provozu – na diagn. nástroje v SPC             127.300,-  

     - na platy admin.pracovníka v SPC     68.400,-   

     Účelové prostředky – diagnost.pomůcky pro SPC                 7.600,-  

     

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018              178.674,57 

 

Rozpočet na rok 2019 k 31. 8. 2019          19.194.446,- 

      Mzdy včetně odvodů                       16.894.867,- 

      ONIV                   116.769,- 

 Provoz                1.811.000,- 

 Účel. prostř. z provozu – na diagn. nástroje v SPC               32.800,-  

     - na platy admin.pracovníka v SPC     85.100,-  

         – na mzdy  - proplac. ŘD po MD      136.000,-  

     Účelové prostředky – na výšení mzd. prostř.  PP             117.910,-  

     

Hospodářský výsledek k 31. 8. 2019     22.847,51 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT: 

 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 

pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin 

v roce 2019,  

Č. j.: MSMT-33424/2018-1 

 

    Škola se zapojila do výzvy č. 17/2017 v rámci Národního programu Životního prostředí, 

prioritní oblasti 6. Environmentální prevence a podoblasti 6.1 Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta v rámci podporovaných aktivit 6.1.C - Rekonstrukce a vybavení center 

ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). 

 Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních 

dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.  

 Celková dotace ve výši 407.467 Kč (85% způsobilých výdajů) 

 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

 

Škola poskytuje možnost pedagogických praxí studentům středních škol, vyšších 

odborných škol a vysokých škol z celé republiky, a to nejen studentům denního studia, ale i 

kombinovaného studia. Pedagogům jiných škol a zařízení umožňuje škola stáže.  

  

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
 

Škola jako partner projektu pod registračním číslem CZ.1.07/.1.2.00/14.0012 s názvem 

Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení 

prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol, ukončila udržitelnost projektu 

v roce 2018. Ve školním 2018/2019 roce nabízela kroužek Výtvarných a uměleckých 

činností.  Kroužek je od absolventů školy a jejich rodinných příslušníků velice pozitivně 

vnímán. 

Škola se dále zapojila do výzvy č. 17/2017 v rámci Národního programu Životního 

prostředí (viz. výše). 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola spolupracovala se  zapsaným spolkem Počítáte s námi? z. s., který pomáhá 

financovat např. nadstandardní výchovně-vzdělávací aktivity v systému ucelené 

rehabilitace a jiné akce.  

 

 

V Blansku dne 5. října 2019 
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       Mgr. Martin Koupý, ředitel školy 

 

Výroční zpráva 2018/2019 byla schválena školskou radou dne 15. 10. 2019 

 

 

 

 

Za školskou radu: 

 

Jméno a příjmení, Soňa Veselá            Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Gabriela Uhdeová Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Klára Pudíková              Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Dominik Synek      Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Veronika Šebelová Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Radmila Pokorná           Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Miroslav Starý             Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Věra Stará              Podpis…………………………………. 

 

Jméno a příjmení, Luděk Kala                     Podpis…………………………………. 
 


