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Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016/2017
a) základní údaje o škole
Název :

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace

Sídlo:

Tišnovská 116
595 01 Velká Bíteš

Zřizovatel:

Město Velká Bíteš
Masarykovo nám. 87
595 01 Velká Bíteš

Údaje o vedení školy :
ředitelka :

Mgr. Blanka Gaizurová

výchovný poradce, učitelka pověřená zastupováním: Mgr. Irena Batelková
školní metodik prevence:

Mgr. Jarmila Tyllová

účetní :

Bc. Olga Karmazínová

adresa pro dálkový přístup:
e-mail

info@specskolabites.cz

webové stránky školy:

www.specskolabites.cz

Školská rada:
Zástupci školské rady:

Mgr. Irena Batelková
Ing. Libor Buchta
Helena Musilová

Charakteristika školy:
K 1. 3. 2006 došlo ke změně názvu školy z původního – Speciální školy, Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace na nový název – Základní škola Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace.
Právní subjektivitu má škola od 1. 7. 2000 a s účinností od 1. 1. 2004 je zařazena do sítě
škol.
IZO ředitelství: 650067754.
Zřizovatelem je město Velká Bíteš s platností od 1. 1. 2004.
Ve školním roce 2015/2016 jsme byli nadále plně organizovanou školou.
Výuka probíhala v 7. třídách s postupnými ročníky 1.- 9. ročník (základní škola praktická),
1. - 10. ročník (základní škola speciální) a přípravný stupeň ZŠ speciální, přípravný stupeň
ZŠ speciální. Ve škole jsme měli dvě oddělení školní družiny.
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Zaměření školy
Školu navštěvovali žáci s lehkou, střední až těžkou mentální retardací, děti
s kombinovanými vadami (mentální retardace současně s tělesným postižením), autismem,
Downovým syndromem, se zrakovým postižením.
V posledním roce se škola více zaměřila na vzdělávání dětí s autismem. V přípravném
stupni ZŠ speciální vznikla třída zaměřená na práci s autistickými žáky.
Výuka je organizována dopoledne ve dvou dvouhodinových blocích. Činnosti jsou členěny
dle soustředěnosti žáků, často jsou zařazovány i krátké relaxační chvilky. Přestávky jsou
využívány k aktivnímu odpočinku žáků, dle zájmů – na zahradě, v relaxačních koutcích. Ve
výuce se prolínají různé metody a formy práce – individuální, skupinová práce, tematická a
činnostní výuka, formy alternativní komunikace apod.
Vzdělávají se u nás žáci z Velké Bíteše a z 16 dalších obcí.
Vzdělávali jsme žáky z okresů: Žďár nad Sázavou
Třebíč
Brno – venkov
z krajů:

Jihomoravský
Vysočina

Zájmové a další vzdělávání
Kroužky:žáci měli možnost vyplnit svůj čas v kroužku dramatickém, čtenářském,
logopedickém, hudebním a v kroužku Zdravá výživa.
Stravování a pitný režim
Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579. Žáci do jídelny
dochází pod dozorem svých
učitelů. V rámci pitného režimu
probíhá
prodej
dotovaného
mléka, pro podporu zdravé
výživy prodej mléčných produktů
a cereálních tyčinek, vše od
firmy Laktea.
Škola se zapojila do projektu
„Ovoce do škol“, kdy žákům
podávány zeleninové a ovocné
Distribuci zajišťuje firma Laktea.

1. - 5. ročníku jsou jednou týdně
šťávy nebo ovoce či zelenina.

Další služby: žákům školy je zajišťováno psychologicko-pedagogické vyšetření dle
požadavků učitelů a rodičů.
Spolupracujeme s institucemi – SPC, PPP, pediatry, psychiatrií, Sociálním odborem MěÚ
Velké Meziříčí, Policií ČR.
Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s organizacemi v regionu Velká Bíteš (Senior klub
Velká Bíteš, mateřské školy, Domov bez zámku Velká Bíteš, Dětský domov Náměšť nad
Oslavou), ale i mimo region (Lipka Brno, Chaloupky o.p.s). Díky této spolupráci mohli naši
školu poznat i zahraniční lektoři a zahradní terapeuti.
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Projekt Zdravá škola
Naše škola je zařazena od roku 2001 do Škol podporujících zdraví.
Na podzim 2016 jsme znovu obhajovali účast na tomto projektu a získali jsme certifikát
s přislíbením účasti na další 3 roky. V rámci obhajoby certifikace byla provedena evaluace
organizace. Dotazníkového šetření Indi9 se zúčastnili pedagogové, rodiče, žáci. Toto
šetření se uskutečnilo elektronickou formou a bylo vyhodnoceno Státním zdravotnickým
ústavem Praha.
V rámci projektu probíhalo ve školním roce mnoho akcí ve škole, i pro veřejnost. Hlavním
cílem je vytvoření pohodového prostředí pro žáky i učitele a vedení žáků ke zdravému
životnímu stylu.

Organizace školy:
třídy

kapacita

počet žáků

ZŠ praktická

3

34

25

ZŠ speciální

3

20

14

Školní družina

2

26

26

Přípravný stupeň

1

6

4

Zařazení ZŠ praktické do ročníků
ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

žáků

4

0

2

2

1

3

3

5

5

Zařazení žáků ZŠ speciální do tříd
ročník přípravný

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

žáků

1

0

1

2

1

1

1

0

1

6

4

Celkem žáků: 43
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Spojení ročníků v jednotlivých třídách:
I. třída ZŠ speciální – díl I., II.

ročníky: 1.,3.,4.,5.,6.

II. třída ZŠ speciální – díl I., II.

ročníky: 4., 9., 10.

III. třída ZŠ speciální – díl I.

ročníky: 7., 10.

IV. třída ZŠ - dle §16, odst.9,

ročníky: 1., 3., 4., 5.

V. třída ZŠ - dle §16, odst.9,

ročníky: 7., 9.

VI. třída ZŠ - dle §16, odst.9,

ročníky: 6., 8.

VII. třída - Přípravný stupeň ZŠ speciální
Školní družina: zapsaných 26 žáků, oddělení I., II.
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b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku
79-01-B/01 Základní škola speciální
79-01-C/01 Základní škola
Školní družina
Školní vzdělávací programy:


Individuálně vzdělávací plány, které zpracovávají speciální pedagogové na základě
psychologického vyšetření, doporučí SPC, na žádost a se souhlasem rodičů

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu


IVP vypracovaný dle RVP pro ZŠ, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy č.j. MŠMT - 28603/2016



Vypracovaného dle RVPZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením, určený pro žáky s LMP s motivačním názvem „Poznání životem mě
provází“



Zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální,
Díl I. a Díl II. s motivačním názvem „ Učíme se spolu“



Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň ZŠ speciální s motivačním názvem
„Poznáváme svět“



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „ŠVP ZŠ
Tišnovská“
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy


ředitelka školy:

Mgr. Blanka Gaizurová



pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Lenka Oberreiterová
Mgr. Irena Batelková
Mgr. Ludmila Kučerová
Mgr. Jarmila Tyllová
Mgr. Kateřina Rosecká
Mgr. Michaela Kubíčková
Mgr. Jitka Kalinová
Mgr. Lucie Večeřová
Bc. Alena Kalinová
Mgr. Šustáčková Věra



vychovatelka školní družiny:

Mgr. Věra Šustáčková
Dana Vrbová



asistentky pedagoga:

Bc. Eva Ulmanová
Pavla Blahovcová, DiS



Mgr. Věra Šustáčková
Mgr. Lucie Večeřová
Jitka Chmelíčková
Bc. Alena Kalinová
Dana Vrbová
Mgr. Petra Pařilová
účetní:

Bc. Olga Karmazínová



uklízečka:

Eva Neklapilová



školník:

Antonín Morava

Kvalifikace pedagogického sboru
Magisterské vysokoškolské vzdělání spec. ped :
Bakalářské vysokoškolské vzdělání zaměřené na spec. ped.
Kvalifikovaní asistenti pedagoga

7 pedagogů
1
8 (všichni)
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d) údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
 Celkem nově zařazení žáci:
K 1.9. 2017 byli zařazeni 3 žáci do první třídy. V průběhu roku byli zařazení dva žáci.
Z důvodu dodatečného odkladu školní docházky byla 1 žákyně přeřazena ze ZŠ
speciální do přípravného stupně ZŠ speciální.
 Nově zařazení žáci do základní školy zřízené dle §16. odst. 9
datum

chlapci

dívky

ročník

1. 9. 2016

2

1

1

9. 5. 2017

1

0

1

Nově zařazení žáci do ZŠ speciální
datum

chlapci

dívky

ročník

26. 6. 2017

1

0

10

Nově zařazení žáci ze ZŠ
datum

chlapci

dívky

ročník

9. 5. 2017

1

0

1

chlapci

dívky

ročník

0

0

0

chlapci

dívky

ročník

0

0

0

Nově zařazení žáci z MŠ
datum

Změna vzdělávacího programu
datum

Dodatečný odklad školní docházky
datum

chlapci

dívky

obor

21.12.2016

0

1

ZŠ speciální

Odchod žáků:

1
8

(k 31. 8. 2017)

Přijímací řízení do OU, PrŠ a SOU, SOŠ

Škola věnovala ve školním roce velkou pozornost profesní přípravě žáků a jejich výběru
učilišť. Spolupracovali jsme s Úřadem práce, náboráři učilišť a rodiči žáků.
Počet vycházejících žáků: 5
počet

střední škola

1

obor

sídlo SŠ

okres

OU a Pr.Š, Brno, Malířské a natěračské práce
Lomená

Brno

Brno

1

OU a Pr.Š, Brno, Pečovatelské služby
Lomená

Brno

Brno

1

SOŠ a SOU Třešť Truhlářská
výroba

a

1

Vých. ústav, SŠ Sadovnické
Višňové
práce

a

1

OU Cvrčovice

čalounická Třešť
květinářské Višňové

Zahradnické práce - údržba Cvrčovice
veřejné zeleně
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Jihlava
Znojmo
Brno

e) údaje o výsledcích vzdělávání
Prospěch žáků: základní škola zřízená dle §16, odst. 9 (praktická)
ročník

počet žáků Prospělo s
prospělo
vyznamenáním

neprospělo Odchod žáka
v průběhu roku

1.

4

0

3

1

0

2.

0

0

0

0

0

3.

2

1

1

0

0

4.

2

1

1

0

0

5.

1

0

0

1

0

6.

3

2

1

0

0

7.

3

1

2

0

0

8.

5

1

4

0

0

9.

5

2

3

0

0

Prospěch žáků: základní škola speciální
třída

Počet žáků

prospělo

neprospělo

1.

0

0

0

2.

0

0

0

3.

1

1

0

4.

2

2

0

5.

1

1

0

6.

1

1

0

7.

1

1

0

8.

0

0

0

9.

1

1

0

10.

6

6

0

Přípravný stupeň ZŠ speciální
Počet žáků na
konci škol. roku

Osvědčení
o absolvování

Odchod žáka
v průběhu roku

Zařazení žáka
v průběhu roku

5

5

0

1

Poznámka: Žáci základní školy speciální jsou hodnocení slovně
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Chování žáků: základní škola praktická
Pochvaly:
Celkem: 22
Pochvaly TU: 22
Pochvaly byly uděleny žákům především za dobrou reprezentaci školy na akcích
pořádaných školou a sportovních akcích.
Pochvala ředitele školy: 0
Výchovná opatření:
celkem: 0
Výchovná opatření byla udělena pouze v ZŠ: 0
Zameškané hodiny žáků
třída

počet zameškaných
hodin

průměr na žáka počet neomluvených hodin

I.

202

40,4

0

II.

464

92,8

0

III.

578

144,5

0

IV.

424

47,11

0

V.

603

75,38

0

VI.

518

64,75

0

VII.

420

84

0

celkem

3209

72,93

0
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Cílem primární prevence je vytvářet v naší škole příznivé prostředí, vést děti ke zdravému
životnímu stylu, předcházet nebezpečí kouření, užívání alkoholických nápojů, zneužívání
léků a seznamovat se s nebezpečím drog.
Primární prevence je zařazována do plánů výuky na celý rok.
Žáci jsou v jednotlivých předmětech informováni o návykových látkách a o jejich vlivu
na zdraví. Jsou také průběžně seznamováni se všemi sociálně-patologickými jevy
(přiměřeně k věku dětí).
Využívány jsou materiály školy z oblasti primární prevence a další různé metody (předávání
informací, projektové vyučování, skupinové práce, diskuse s žáky, sociální hry, hraní rolí,
obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítnutí atd.)
Modelové situace pomáhají dětem vžít se do tíživých problémů a vyprovokovat je k vlastním
řešením a názorům.
Primární

prevencí

jsou

veškeré

aktivity

realizované

s cílem

předejít

problémům

a následkům, které jsou spojeny se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat
jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže
zahrnuje informovanost o všech oblastech těchto jevů.
Nové informace jsou žákům prezentovány na nástěnce. K prevenci přispívá i mnoho
jednorázových akcí konaných v průběhu školního roku (viz. v plánu prevence).
Školní metodik prevence vede veškerou dokumentaci týkající se SPJ v naší škole.
Sleduje témata, týkající se soc. pat. jevů, která prolínají různými výukovými předměty,
eviduje zápisy z jednání a pohovory s žáky, dokumentuje probírané oblasti soc. pat. jevů se
žáky (viz. dokumentace metodika prevence).
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků: 18

Počet provozních zaměstnanců: 2

Vzdělávání zaměřené na oblast řízení a organizace:
název vzdělávací akce

počet zúčastněných

Účetní závěrka

1

Účetnictví a daně příspěvkových organizací

1

Aktuální stav školské legislativy

1

Informační seminář o způsobu vykazování údajů

1

Konference k podpoře zdraví na školách

2

Pedagogická evaluace - videotrénink hodnocení vyuč. hodiny
Vzdělávání zaměřené na oblast pedagogickou

2

Název vzdělávací akce

počet zúčastněných

Práce s diferencovanou třídou v matematice

1

IVP ve školní praxi

3

Posouzení vývoje čtení na 1. stupni ZŠ

6

Bazální stimulace - Základní kurz

16

Bazální stimulace - Nástavbový kurz

16

Rozumíme penězům - výukové metody a strategie

2

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ

2

Studium pedagogiky - rozšiřující studium - vychovatel

1

Zahradní pedagogika konference Tulln Rakousko

2

Šetrná sebeobrana ve školství

2

Prostorová orientace a matematické představy předškolního dítěte 2
Jarní hry s hudbou a pohybem

2

English Letś Speak teacher training

1

Angličtina - Máme ve třídě dyslektika 1. st. ZŠ

1

Diagnostika dítěte předškolního věku

2

Moderní pedagogika
Montessori Programu

postavená

na

základních

principech 2

Jak pomoci dětem s ADHD

1

Jak pomoci autistickým dětem ve škole

2

Práce s diferencovanou třídou v matematice

1
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V průběhu celého školního roku se uskutečňovaly na naší škole akce pro žáky, rodiče a
širokou veřejnost. Naše škola se podílela na mnoha akcích pro veřejnost.
Školská rada se v tomto školním roce sešla třikrát.
Probíhající akce máme zdokumentovány na DVD a v kronice školy.
Soutěže
Soutěže v rámci školy:
Soutěže s environmentální tématikou na téma odpadové hospodářství, ochrana přírody.
Akce v rámci Bítešska:
Den otevřených dveří
Vernisáže
„Otisky podzimu“
„Všemi smysly“
Den otevřené přírodní zahrady
Víkend otevřených zahrad
Atletický čtyřboj okresní kolo Velké Meziříčí

Seznam akcí školního roku 2016/2017
16. 9. 2016 - Společné tvoření s Domovem bez zámku

Společné tvoření s Domovem bez zámku a příprava zdravé svačinky - smoothie
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23. 9. 2016 - Tvoření s rodiči - Den dílen

17. 10. 2016 - Spolupráce v rámci „týdne inkluze“ se Základní školou 28. října, Tišnov
(setkání s asistenty pedagoga, zhodnocení práce asistentů pedagoga na různých typech
škol, sdílení zkušeností se zaváděním funkce asistenta pedagoga v běžném školství)
1. 11. 2016 - Halloween

8. 11. 2016 - Vernisáž výstavy „Otisky podzimu“ - spolupráce se sociálními službami,
Domov bez zámku) Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou)
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13. 11. 2016 - Koncert v chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši

18. 11. 2016 - Otevřený kurz Bazální stimulace pořádaný ve Velké Bíteši (možnost
přihlášení pro odbornou veřejnost, spolupráce s Domovem bez zámku, rehabilitační
oddělení poliklinika Velká Bíteš)

3. 11. 2016 - Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou - seznámení s možnostmi profesního
uplatnění pro žáky z vyšších ročníků

30. 11. 2016 - Zahájení výuky bruslení
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7. 12. 2016 mikulášská nadílka - spolupráce s dobrovolnickou skupinou GE Volunteers,
Moneta Money Bank

16. 12. 2016 Vánoční besídka pro veřejnost - divadelně zpracovaný příběh narození
Ježíška dle biblických příběhů

17. 1. 2017 Divadelní představení - dovadlo Radost Brno (spolupráce s MŠ U Stadionu,
Velká Bíteš)
5. 4. 2017 - Den otevřených dveří pro veřejnost
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7. 4. 2017- Den otevřených dveří pro MŠ z Velké Bíteše a okolí
10. 4. 2017 - Výukový den, region Bítešsko, kostel sv. Jana Křtitele

12. 4. 2017 - Velikonoční dílny s Monetou Money Bank, Návštěva senátora Františka
Bradáče

28. 4. 2017 - Zápis do 1. třídy
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1. 5. 2017- Čarodějnice

17. 5. 2017 - Tulln - Konference přírodní zahrady

19. 5. 2017 - Besídka pro veřejnost ke Dni matek
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26. 5. 2017 - Výlet ZOO Lešná v rámci projektu Moneta Money Bank

9. 6. 2017 - Den otevřené ukázkové zahrady pro MŠ, spolupráce se Senior klubem Velká
Bíteš, v rámci projektu Školy podporující zdraví

10. 6. 2017 - Víkend otevřených zahrad, den otevřené ukázkové zahrady pro veřejnost
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16. 6. 2017 - Beseda s odborníkem - Dentální hygiena v rámci projektu Školy podporující
zdraví

26. 6. 2017 -Vernisáž „Všemi smysly“

30. 6. 2017 - Rozloučení s absolventy na Městském úřadě Velká Bíteš

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 nebyla na škole provedena inspekční činnost.
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j) základní údaje o hospodaření školy 2016
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2016

Výnosy neinvestiční

7 509 037 Kč

Přímé dotace na vzdělávání UZ 33353

6 174 358 Kč

Provozní dotace

954 224 Kč

Dotace - Zdraví 21

59 161 Kč

Dotace - Rozvojový program UZ 33025

44 400 Kč

Dotace - Rozvojový program UZ 33052

190 505 Kč

Ostatní příjmy

37 754 Kč

Úroky z bankovního účtu

856 Kč

Čerpání fondů

41 780 Kč

Hmotné dary

5 999 Kč

Náklady neinvestiční

7 484 017 Kč

Náklady na platy

4 669 060 Kč

Zákonné soc. a zdrav. pojištění

1 569 428 Kč

Zákonné pojištění Kooperativa

12 906 Kč

Odvody FKSP

69 766 Kč

Náklady na učebnice a učební pomůcky

57 163 Kč

DVPP - náklady na vzdělávání

114 630 Kč

Opravy a udržování

34 403 Kč
209 103 Kč

Energie
Cestovné

19 940 Kč

DDHM

341 529 Kč

Odpisy

43 224 Kč

Realizace projektů

100 036 Kč
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Ostatní provozní náklady

242 829 Kč

z toho
materiál

93 256

software a správa sítě

43 379

stravování zaměstnanců

34 944

údržba kotelny

24 200

telekomunikace

6 574

nájem - kopírka

19 970

ostatní služby

20 506

Výsledek hospodaření

25 020 Kč

Výnosy investiční

58 355 Kč

Dar na pořízení investice

46 350 Kč

čerpání Fondu investic

12 005 Kč

Náklady investiční - oční komunikátor

58 355 Kč
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Informace o výsledcích kontrol
1. Průběžná veřejnosprávní kontrola.
Průběžná veřejnosprávní kontrola proběhla 24. 10. 2016.
Předmětem kontroly bylo:
 plnění opatření z provedené průběžné veřejnoprávní kontroly č. 3/2015
 aplikace zákona č. 320/2001 Sb.
 postupy účtování dle ČÚS a provádění inventarizace dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
 dokladová kontrola provedená výběrovým způsobem
 kontrola nákladů
Dle protokolu 3/2016 nebyly shledány nedostatky, doporučení byla vzata na vědomí.

2. Kontrola plateb pojistného sociální zabezpečení a plnění povinností
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Plánovaná kontrola uskutečněna dne 2. 11. 2016 se týkala období od 1. 11. 2013 do 30. 9.
2016
Dle Protokolu o kontrole č. j. 779/16/7842 nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinností
v oblasti pojistného a ani jiné evidenční nedostatky.

Příloha: grafické zpracování
kopie účetních výkazů
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Příloha - grafická část
Zdroje financování 2016

Výnosy 2016

2%

1%

0% 0% 1%

1%

*Přímé dotace na
vzdělávání UZ 33353
*Provozní dotace

0%

Dotace- Zdraví 21

13%

Dotace - Rozvojový
program UZ 33025
Dotace - Rozvojový
program UZ 33052
Ostatní příjmy
Úroky z bakovního účtu

82%

Čerpání fondů
Hmotné dary

Náklady na vzdělávání a provoz 2016
*Náklady na platy

Náklady 2016
0%
1%

2%

3%
0%

1%
5%

*Zákonné soc a zdrav.
pojištění

1%

*Zákonné pojištění
Kooperativa

3%

*Odvody FKSP
*Náklady na učebnice a
učeb. pomůcky

1%
0%

*DVPP - náklady na
vzdělávání
*Opravy a udržování

21%

* Energie

62%

* Cestovné
* DDHM
* Odpisy
*Realizace projektů
* Ostatní provozní náklady
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k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2016/2017 získala naše škola dotaci z rozvojových programů MŠMT na
financování regionálního školství:
UZ

Název

Částka v Kč

33052

Zvýšení platů pracovníků v regionálním

190.505,-

školství v roce 2016
Kompenzační pomůcky

33025

44.400,-

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
V rámci celoživotního vzdělávání studoval ve školním roce 2016/2017 jeden pedagogický
pracovník. Jednalo se o vzdělávání magisterského studijního programu speciální
pedagogika.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V průběhu školního roku 2016/2017 jsme zpracovali žádosti o přidělení dotace z grantů:
1. Vyhlášených Krajem Vysočina - projekt v rámci poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
s názvem „Krásné tři“
Projekt „Krásné tři“ byl předložen na základě zveřejněných Zásad kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví
21 v kraji Vysočina. Dotace na projekt ve výši 59.161,- Kč. Projekt probíhal v období březen
2016 až říjen 2016.

2. Projekt GE Moneta Bank
Komunikace pohledem projekt na pořízení DHM - očního komunikátoru pro
hendikepované žáky.
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3. Partnerství bez finančního příspěvku
Na základě uzavřené smlouvy o partnerství se společností LIPKA- školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, jsme realizovali projekt Terapie přírodou a pro přírodu.
Projekt spočíval ve vzájemné spolupráci při vybudování zahradně - terapeutických prvků na
školní zahradě a prezentaci příkladů dobré praxe pro projektové vzdělávací aktivity.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Při škole pracuje školská rada. Zástupcem pedagogů je Mgr. Irena Batelková, zástupcem
zřizovatele je Ing. Libor Buchta a za rodiče byla zvolena paní Helena Musilová.
Odborová organizace v naší škole není.

27

Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2016/2017

Projednána pedagogickou radou dne 28. 8. 2017

Projednána školskou radou dne 5. 9. 2017

Předána k projednání zřizovateli dne
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