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Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018/2019
a) základní údaje o škole
Název :

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 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:

Romana Fleková

administrativní pracovník:

Zdeňka Milianová

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:
Právní subjektivitu má škola od 1. 7. 2000 a s účinností od 1. 1. 2004 je zařazena do sítě
škol.
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. Další změna názvu k 1.9.2018 – Základní škola a
Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
IZO ředitelství: 650067754.
Zřizovatelem je město Velká Bíteš s platností od 1. 1. 2004.
Ve školním roce 2018/2019 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.
Ve škole jsme měli 2 oddělení školní družiny.

2

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 a v ZŠ vznikly třídy zaměřené 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 z okresů
Žďár nad Sázavou
Třebíč
Brno – venkov
Kraje: Jihomoravský, Kraj Vysočina
Zájmové a další vzdělávání
Kroužky: žáci měli možnost vyplnit svůj čas v kroužku dramatickém, keramickém,
hudebním a v kroužku Zdravá výživa. Dále v zájmových činnostech dle projektu „Podpora
žáků se SVP“ (Šablony I.) a „Rozvoj vzdělávání“ (Šablony II.) financované MŠMT a EU –
jednalo se o Doučování, Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářském klubu,
Čtenářský klub školní družiny.
Stravování a pitný režim
Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579. Žáci do jídelny
dochází pod dozorem svých učitelů.
Škola se zapojila do projektu
„Ovoce do škol“, kdy žákům 1.
týdně podávány zeleninové
zelenina. Distribuci zajišťuje

- 5. ročníku jsou zdarma jednou
a ovocné šťávy nebo ovoce či
firma Laktea.

„Mléko do škol“ mléko zdarma

pro všechny žáky 2x měsíčně.

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, 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 od roku 2001 zařazena 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 dle zahajovacích výkazů ke 30.9.2018:
třídy

kapacita

počet žáků

ZŠ praktická (z toho 1 3
třída autistická)

26

24

ZŠ speciální

3

20

14

Školní družina

3

26

26

Přípravný stupeň

1

neurčeno

4

8

6

SŠ- Jednoletá škola 1
Praktická
Zařazení ZŠ praktické do ročníků
ročník

1.

žáků

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

0

3

3

0

3

3

5

Zařazení žáků ZŠ speciální do tříd
ročník přípravný 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

žáků

3

1

0

1

2

1

2

1

2

4

1

Celkem žáků září 2018: 48
Noví žáci - příchod v průběhu školního roku -během měsíce února přestup 1. žák do SŠ,
v dubnu příchod a opětovný odchod 2. žáci ZŠ
Celkem žáků ke konci školního roku - 49
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Spojení ročníků v jednotlivých třídách:
I. třída ZŠ speciální – díl I., II.

ročníky: 2.,3.,6.,8.,9

II. třída ZŠ speciální – díl I., II.

ročníky: 1., 5., 6.,7.,10.

III. třída ZŠ – dle §16, odst. 9 – autistická

ročníky: 1., 2., 3.,

IV. třída ZŠ - dle §16, odst.9, - pro žáky s LMP

ročníky: 2., 3., 6

V. třída ZŠ - dle §16, odst.9, - pro žáky s LMP

ročníky: 5., 7., 8., 9

VI. třída - Přípravný stupeň ZŠ speciální
I.A třída – SŠ – Jednoletá škola praktická
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
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
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
•

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

•

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 včetně minimálních výstupů
s motivačním názvem „Poznání životem mě provází“

•

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání – Praktická škola jednoletá
„Vzdělávání pro život“
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
−

ředitelka školy:

−

pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Blanka Gaizurová
Mgr. Lenka Oberreiterová
Mgr. Irena Batelková
Mgr. Ludmila Kučerová
Mgr. Jarmila Tyllová
Mgr. Kateřina Rosecká
Dana Vrbová
Mgr. Lucie Večeřová
Mgr. Lukáš Pakosta
Mgr. Věra Šustáčková
Mgr. Michaela Varmužová, Marie Vitešníková

−

vychovatelka školní družiny: Mgr. Eva Ulmanová
Dana Vrbová
Pavla Blahovcová, DiS

−

asistentky pedagoga:

Mgr. Eva Ulmanová
Pavla Blahovcová, DiS
Bc. Alena Kalinová
Dana Vrbová
Jana Zachovalová
Miroslava Jochová
Hana Hykšová
Štěpánka Dočekalová
Jarmila Hlavínková
Žaneta Šimečková

- účetní:

Romana Fleková

- administrativní pracovník Zdeňka Milianová
- uklízečka:

Eva Neklapilová

- školník:

Antonín Morava
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Kvalifikace pedagogického sboru
magisterské vysokoškolské vzdělání spec. ped :

10 pedagogů

Bakalářské vysokoškolské vzdělání zaměřené na spec. ped.

1

Magisterské vysokoškolské jiný obor

1

Studující speciální pedagogika magisterský obor

2

Kvalifikovaní asistenti pedagoga

10 (všichni)

8

d) údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní
docházce, přestup žáků z jiných škol a následné přijetí do školy
− celkem nově zařazení žáci:
K povinné školní docházce na základě „Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku, Rozhodnutí o
přestupu“, „Rozhodnutí o zařazení do jiného vzdělávacího programu“
Přijímací řízení SŠ – Praktická škola Jednoletá – březen 2019
Přihlášeno do SŠ

Přijato

Nepřijato

0

0

0

Přijímací řízení do první třídy duben 2019
ZŠ

odklad

nepřijato ZŠS odklad

nepřijato

přípravný
stupeň ZŠS

nepřijato

4

0

1

0

2

0

4

0

Nově zařazení žáci do SŠ
datum

chlapci

dívky

1.9.2018

3

3

11.3.2019

1

0

Nově zařazení žáci do základní školy zřízené dle §16. odst. 9
datum

chlapci

dívky

ročník

1. 9. 2018

2

0

1

26.3.2019

1

0

6

26.3.2019

0

1
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Nově zařazení žáci do ZŠ speciální
datum

chlapci

dívky

ročník

1.9.2018

2

0

1

chlapci

dívky

ročník

0

0

0

Nově zařazení žáci ze ZŠ
datum
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Nově zařazení žáci z MŠ
datum

chlapci

dívky

ročník

0

1

chlapci

dívky

ročník

0

0

0

1.9.2018
2
Změna vzdělávacího programu
datum

Dodatečný odklad školní docházky
datum

chlapci

dívky

obor

21.9.2018

1

0

ZŠ speciální

Odchod žáků: 2,
•

z důvodu změny bydliště 2, odchod 16.4. 2019 dva žáci,

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: 3
počet

střední škola

1

Střední škola F.D. Roosevelta Zpracovatel
přírodních Brno
Brno, Křižíkova 11
pletiv (Košíkářské práce)

B

1

OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Stravovací a ubytovací Brno
služby (kuchařské práce)

B

1

OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Strojírenské
(automontážní práce)

B

obor
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sídlo SŠ

Brno

okres

e) údaje o výsledcích vzdělávání
Prospěch žáků SŠ – Praktická škola jednoletá
Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

7

0

7

0

Odchod
v průběhu
školního roku
0

Prospěch žáků: základní škola zřízená dle §16, odst. 9 (praktická)
ročník

počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

Odchod
žáka
v průběhu roku

1.

3

3

0

0

0

2.

4

4

0

0

0

3.

4

3

1

0

0

4.

0

0

0

0

0

5.

4

1

3

0

0

6.

4

1

2

0

1

7.

1

0

0

1

0

8.

3

0

2

0

1

9.

4

0

4

0

0

Prospěch žáků: základní škola speciální
třída

Počet žáků

prospělo

neprospělo

1.

1

1

0

2.

2

2

0

3.

1

1

0

4.

0

0

0

5.

1

1

0

6.

2

2

0

7.

1

1

0

8.

2

2

0

9.

1

1

0

10.

2

2

0

Přípravný stupeň ZŠ speciální
Počet žáků

Osvědčení o absolvování

Odchod žáka v průběhu
roku

4

4

0

Poznámka: Žáci základní školy speciální jsou hodnocení slovně
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Chování žáků:
Pochvaly:
Celkem: 3
Pochvaly TU: 3
Pochvaly byly uděleny žákům především za dobrou reprezentaci školy na akcích pořádaných
školou.
Pochvala ředitele školy: 0
Výchovná opatření:
celkem: 1
Výchovná opatření byla udělena pouze v ZŠ:
Důtka TU: 0
Důtka ŘŠ: 1
Výchovná opatření byla udělena z důvodu závažného porušení školního řádu – zvlášť hrubé
slovní napadení
Zameškané hodiny žáků
třída

počet
zameškaných
hodin

průměr na žáka počet neomluvených hodin

I.

1324

165,5

0

II.

1014

169

0

III.

748

124,6

0

IV.

827

91,8

12

V.

1748

158,9

12

VI.

978

244,5

0

celkem

6639

158,07

24

SŠ – 1.A

896

128

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

Vzdělání zaměřené na oblast pedagogickou
Název vzdělávací akce:

Počet zúčastněných

Rok ve školní zahradě - Včelařská zahrada
Rok ve školní zahradě – Ani kapka na zmar
Rok ve školní zahradě – Motýlí zahrada
Rok ve školní zahradě – Pomoc na dosah ruky
Rok ve školní zahradě – Jak na teambuilding ve školní
zahradě
Rok ve školní zahradě – Zahrado, prostři se
Rok ve školní zahradě - Tvoření v zahradě a zahradou
Rok ve školní zahradě – Zažijte zahradu - Tulln
Rok ve školní zahradě – Exkurze do rakouských zahrad
Učíme se v zahradě I. – Zahrada spí
Kreativita ve školní zahradě
Badatelství
Konference ekologické výchovy - VYKEV
Dítě s dětským autismem
Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
Rytmus a tep v expresních terapiích
Rozvoj matematických představ a dovedností
Práce s diferencovanou třídou v matematice
Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ
Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě
Jak používat „Drumben“, multifunkční didaktickou pomůcku
Emoční a sociální vývoj mozku
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pro školní metodiky prevence
Školení první pomoci a neodkladné resuscitaci

2
2
4
4
3
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2
2
4
2
1
2
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
14

Vzdělání zaměřené na oblast řízení a organizace
Název vzdělávací akce:

Počet zúčastněných

Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců
Zákoník práce v otázkách a odpovědích
Metodický seminář eTwinnng pro začátečníky
Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy
Změna financování regionálního školství
Školní zákon
Praktický průvodce řádnou účetní uzávěrkou
Účetnictví příspěvkových organizací
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
FKSP a sociální fondy
Účetní závěrka, šablony

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

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 v kronice školy.
Soutěže
Soutěže v rámci školy:
Soutěže s environmentální tematikou na téma odpadové hospodářství, ochrana přírody.
Akce v rámci bítešska:
Den otevřených dveří
Den otevřené přírodní zahrady
Víkend otevřených zahrad
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Seznam akcí školního roku 2018/2019
100. let – První republika
Přednáška pro žáky vedená Mgr. Křížem – Muzeum Velká Bíteš

Divadelní představení – Trdlovačka
4. 10. 2018
Ve čtvrtek 4. října jsme navštívili představení s názvem Trdlovačka. Na divadlo nás pozvala Mateřská
škola U Stadionu, za což jí moc děkujeme. Během představení jsme slyšeli spoustu hezkých písniček,
zatancovali jsme si a hlavně se zasmáli. Do vystoupení byli zapojeni i naši žáci, kteří si to velice užili.

Plavecký kurz
Žáci naší školy jezdili na plavecký kurz do Wellness Kuřim. Pod vedením zkušených lektorů proběhlo
celkem deset lekcí. Pro mnohé děti to byla první návštěva bazénu a nutno podotknout, že byly všechny
nadšené. Žáci se učili základní techniky plavání, plavání pod vodou, s různými pomůckami a hráli
zajímavé hry. Na konci kurzu dostal každý účastník "mokré vysvědčení", ze kterého měli všichni velkou
radost. Žáci udělali během plavání velký pokrok a doufáme, že jim jejich nadšení z plavání vydrží i nadále.
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Halloween
1. 11. 2018
Letošní rok jsme si Halloween připomínali o den později, tedy až 1. listopadu ve čtvrtek. Nejdříve nám
paní učitelka Kučerová předvedla velmi zajímavou prezentaci, při které nám vysvětlila význam svátku
Památka zesnulých, lidově Dušičky, a Halloweenu, jejich vznik a rozdíl mezi nimi. Poté jsme v
jednotlivých třídách dělali výrobky s halloweenskou a dušičkovskou tematikou. :-)

Hrátky Jihlava
22. 11. 2018
Po roce jsme se opět vydali se žáky na Hrátky do Jihlavy, které pořádá Základní škola Jihlava, Demlova
32, příspěvková organizace. Letošní Hrátky měly téma "Cirkus".
Děti vyráběly slona z cirkusu, z hlíny vytvořily hlavu klauna a již tradičně nechybělo divadelní
představení, které se našim dětem moc líbilo. Toto hravé dopoledne je určeno žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami z Kraje Vysočina a do jeho organizace se zapojují i žáci místní školy. Za pozvání
moc děkujeme.

Přednáška „Základy bezpečného chování“
27. 11. 2018
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nám nabídlo "Preventivní programy primární prevence", které
by se uskutečnily u nás ve škole. V úterý 27. listopadu jsme tak mohli přivítat nadpraporučíka pana
Martina Hrona. Ten si pro nás připravil zajímavou prezentaci, která se týkala základů bezpečného
chování. Žáci tak měli možnost seznámit se se základy silničního provozu, byli poučeni o bezpečné cestě
do školy, či jak se zachovat, pokud je osloví cizí osoba. Druhou přednášku si pan nadpraporučík přichystal
pro starší žáky a zabýval se v ní tématy spojenými s internetem. Vysvětlil dětem, co je to kyberšikana a
jak se jí bránit, jak bezpečně komunikovat přes internet a na sociálních sítích a v neposlední řadě, jak
bezpečně nakupovat přes internet. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze a na závěr dostali tematické
omalovánky. Panu napdraporučíkovi moc děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.
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Mikulášská besídka
4. 12. 2018
Slyšeli jste v úterý 4. prosince chřestění řetězů a podivné zvuky? Kdekdo by si mohl myslet, že se
pekelníci spletli a vyrazili na svět o den dřív. Ale místo z pekla začali se čertíci a čertice rojit u nás ve
škole a mířili do kulturního domu na besídku. Jak již tušíte, letošní besídka se nesla hlavně v čertovském
duchu. Návštěvníci si mohli poslechnout spoustu čertovských písniček, básniček, viděli zdramatizovanou
pohádku od Eduarda Petišky "Nenasytný vrabec" a poslechli si procítěně přednesenou pohádku
"Sněhová královna" od Hanse Christiana Andersena. Všechny účastníky musím pochválit za jejich píli,
snahu a šikovnost.
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Mikuláš s čerty a anděly
5. 12. 2018
Po Mikulášské besídce, na které jsme si zahráli na čerty a čertice, nás ve škole navštívil opravdový
Mikuláš se dvěma anděly a třemi čerty. Všechny děti zpytovaly svědomí a slíbily pekelníkům, že se do
příštího roku polepší, a tak se nám počet žáků nesnížil. :-) Za krásnou básničku či písničku žáci dostali od
čertů balíčky s dobrotami. Dobrovolníkům z GE Moneta Money Bank moc děkujeme za jejich čas i
nadšení, se kterým za námi každý rok jezdí, aby nám zpříjemnili mikulášské dopoledne.

Bruslení
25. 1. 2019, 8. 2. 2019, 15. 2. 2019, 22. 2. 2019
Ani letos jsme nevynechali lekce v bruslení. Po čtyři týdny jsme s nadšením navštěvovali místní zimní
stadion. Pro některé to bylo první setkání s bruslemi, pro jiné to byla již dlouho očekávaná aktivita.
Výuku bruslení měl na starosti hlavně pan učitel Lukáš Pakosta, který byl velkou oporou pro začínající
bruslaře.
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Muzikoterapie
I v tomto školním roce jsme relaxovali během muzikoterapie, kterou nám již po několik let
zprostředkovává paní Svatava Drlíčková. Muzikoterapie často probíhá v podzimních a zimních měsících,
kdy každý určitě uvítá chvilku pohody v teple a za zvuků zajímavých nástrojů.

Projekt Ježíškova vnoučata
1. 12. – 18. 12. 2018
Před začátkem adventu naši školu oslovila paní Petra Opičková, která s naší školou spolupracuje jako
dobrovolník již od roku 2012, s prosbou, zda bychom nechtěli vyrobit vánoční přáníčka pro seniory
v domově důchodců v Divišově.
Paní učitelky i děti se do úkolu vrhly s nadšením a snažily se vyrobit co nejvíce přáníček a potěšit tak
všechny babičky i dědečky, kteří Vánoce netráví v kruhu svých blízkých. Nakonec se tento nápad spojil
s výzvou Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, jehož organizátoři do domovů důchodců, kteří se k této
akci připojily, rozvezou vánoční přání i s dárky. Naše přáníčka se tak dostala nejen seniorům v Divišově,
ale po celé republice a my doufáme, že je potěšila a zpříjemnila jim vánoční atmosféru.
Kurz první pomoci pro pedagogy
8. 1. 2019
Začátkem nového roku do školy přijeli záchranáři z Velkého Meziříčí, aby nám připomněli zásady
poskytnutí první pomoci.
Naši pedagogové si tak připomněli, jak se chovat v krizových situacích, dozvěděli se spoustu užitečných
rad a postřehů a nechyběla samozřejmě ani praktická část. Paní učitelky si vyzkoušely simulované volání
na linku 155 a poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí a se zástavou srdce. Všechny měly možnost
vyzkoušet si dýchání z úst do úst i nepřímou masáž srdce na figuríně dospělého člověka, dítěte i kojence.
Na závěr školení jsme si mohly prohlédnout vnitřní prostory sanity a záchranáři nám ochotně ukázali
všechny přístroje, které sebou vozí a vysvětlili, na co se používají. Záchranářům moc děkujeme za jejich
čas, ochotu a vstřícnost a budeme se těšit na další spolupráci.
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Puzzle olympiáda
21. 1. - 25. 1. 2019
Koncem ledna u nás ve školní družině po celý týden probíhala olympiáda ve skládání puzzlí. Zúčastnily
se téměř všechny děti, které navštěvují družinu a nebyly zrovna nemocné. Olympiáda byla rozdělena
do čtyř kategorií podle obtížnosti. Nejmladší děti mohly soutěžit v disciplíně "vkládačky". Po skončení
soutěže samozřejmě nechybělo vyhlášení, kdy vítězové jednotlivých kategorií dostali diplom a malou
cenu na památku.
Den otevřených dveří
5. 2. 2019
Důležitým dnem v tomto školním roce byl i Den otevřených dveří.
Do školy se přišlo podívat mnoho zástupců různých
organizací, jako například paní Hamáčková
a Koudelová za Krajský úřad Kraje Vysočina. Velmi
nás těší i spolupráce odborem speciální pedagogiky
Masarykovy univerzity Brno.
Vítáme i odborníky ze sociální sféry a potěšila nás
návštěva paní Kobylkové, Vondrákoé a Hájkové
za Domov Kamélie v Křižanově. Nově i vedení
organizace Integrační centrum Sasov – Jihlava, která
se zabývá autistickými uživateli služeb. Tradičně
jsme uvítali i zástupce místních školských organizací paní
ředitelka Základní školy ve Velké Bíteši Věra Kroutilová, pan
ředitel Střední odborné školy
ve Velké Bíteši Josef Chytka a z denního stacionáře Nesa paní
Chytková a Kracíková. Jménem zřizovatele nás navštívila i paní
Alena Malá, nechyběli ani zástupci odboru školství Velké Meziříčí
z Velkého Meziříčí paní Pospíšilová, Vávrová a pan Stupka.
Samozřejmě nesmíme opomenout ani návštěvníky z řad široké
veřejnosti a rodiče našich žáků.
Během Dne otevřených dveří byly k vidění ukázky projektového
vyučování, orofaciální stimulace a bazální stimulace. Hosté se
také mohli podívat do multisenzorické místnosti snoezelen, kde
mimo jiné proběhla zážitková hodina se žáky z praktické školy. Ti
ve školní dílně vystavili svoje výrobky z uplynulého pololetí ručně dělaná mýdla, ušité látkové tašky, voňavé polštářky,
zavařeniny a další. Ani letos nechyběly africké bubny, jejichž
zvuk se nesl celou školou
a upozorňoval na začátek hodiny hudební výchovy. Žáci základní
školy předvedli, jak zvládají anglický jazyk, tentokrát se zaměřili
na téma Fruits and Vegetable. V autistické třídě pracovali žáci s
montessori pomůckami, které využívají v hodinách matematiky.
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Recitační soutěž ve Velkém Meziříčí
9. 4. 2019
Tak jako loňský rok i tentokrát se naše škola zapojila do recitační soutěže konané v městské knihovně
ve Velkém Meziříčí. Nejdříve samozřejmě proběhlo školní kolo, kdy výkony žáků hodnotily paní učitelky
i paní asistentky. Porota rozhodně neměla lehký úkol, neboť hodnotila nejenom zapamatování textu,
jeho přednes - tempo, výslovnost, hlasitost, ale i celkovou náročnost textů a kontakt přednášejícího
s publikem. Školního kola se zúčastnilo 18 žáků různých věkových kategorií a porota zodpovědně vybrala
tři zástupce, respektive zástupkyně, které vyslala na krajské kolo, které se konalo 9. dubna. V tomto kole
se sešlo více než 30 soutěžících z praktických škol Kraje Vysočina. Kromě žáků z Velkého Meziříčí jsme tak
zde potkali i soutěžící z Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Humpolce, Třebíče, Žďáru
nad Sázavou a dalších měst. Je tedy zřejmé, že konkurence byla opravdu velká. O to větší jsme měli
radost, když se všechny tři vyslané žákyně vrátily s diplomem a krásným umístěním. V první kategorii
získala krásné první místo Aneta Berková, která recitovala báseň Škola od Márie Rázusové-Martákové.
Karolína Orságová s básní Na úřadě od Dany Sklenářové obsadila třetí místo ve druhé kategorii. A první
místo vyhrála také Gabriela Šrámková ve třetí kategorii, jejíž přednes nadchnul porotu ve Velkém
Meziříčí již podruhé. Gabriela tentokrát přednesla báseň od Jana Skácela - Uspávanka s plavčíkem
a velrybou. Všem výherkyním moc gratulujeme a doufáme, že recitace poezie zůstane i nadále jejich
oblíbenou aktivitou!

Besídka ke Dni matek
7. 5. 2019
Druhou květnovou neděli máme již neodmyslitelně spjatou se Dnem matek. Jako poděkování
maminkám za jejich lásku, obětavost a péči jsme pro ně s dětmi připravili besídku.
Tentokrát bylo tématem jaro a tak jsme slyšeli spoustu básniček a písniček o kytičkách, broucích,
maminkách a všem, co k jaru patří. Tento rok se besídka konala pod záštitou paní místostarostky JUDr.
Aleny Malé, která nás přišla na besídku osobně podpořit, za což jí moc děkujeme. Na besídce nechyběly
ani soutěžní básně našich výherkyň a pověst o Ječmínkovi. Doufáme, že jste si besídku užili alespoň tak,
jako my a budeme se těšit na další shledání.
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Divadlo Víti Marčíka
21. 5. 2019
Poslední květnový týden někteří z nás zahájili divadelním představením Víti Marčíka, které se odehrálo
v bítešském Kulturním domě. Tentokrát byla na programu pohádka Bajaja, kterou znají snad všechny
děti. Kdo však čekal tradiční pojetí divadla, velice se mýlil. Víťa Marčík své inscenace pojímá jiným
způsobem a pohádkový příběh zde nebyl tím hlavním, co chtěl dětem předat. Hry i pohádky mají určitě
co nabídnout i dospělým, ukázku z vystoupení můžete shlédnout i na kanálu youtube.

Den otevřené přírodní ukázkové zahrady a Den tatínků
7. 6. 2019
Tento rok jsme měli kvůli počasí trochu obavy, jak se nám vydaří Den otevřené zahrady, který byl
spojený se Dnem otců. Důvodem byla bouřka, která se přihnala den před konáním akce. Naštěstí se ale
vypršelo přes noc a my jsme si tak mohli užít hezký den na naší přírodní ukázkové zahradě.
Blíží se Den tatínků, a tak byly letošní aktivity spojeny s tématem povolání, která mohou naši tatínci
vykonávat. Představil se například kominík, chemik, pekař, popelář, prodavač nebo zahradník či
paleontolog. Zájemci z řad tatínků si tak mohli s dětmi vyzkoušet i jiné povolání, než je jejich skutečné
a obohatit program svými zkušenostmi.
Během dopoledne nás navštívilo mnoho dětí z mateřské a základní školy, které si mohly vyzkoušet
připravené soutěže. Celé odpoledne zůstala zahrada otevřená pro veřejnost a probíhaly komentované
prohlídky zahrady.
Děkujeme všem návštěvníkům naší zahrady a velké poděkování patří také žákům 9. ročníku paní učitelky
Malcové ze sousední základní školy za pomoc s organizací.
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Výlet do Balin
18. 6. 2019
Mateřská škola U Stadionu nás ke konci roku pozvala na výlet do ekoncentra Baliny, které se nachází
poblíž Velkého Meziříčí. S dětmi jsme se tak mohli zúčastnit velmi zajímavého programu, který probíhal
převážně v přírodě nebo v prostorách ekocentra. Výukový program Čí je to kožíšek se týkal samozřejmě
přírody a zvířat a děti i paní učitelky si ho moc užily.

Kuchařská soutěž Masterchef junior
Jak mnozí z Vás určitě ví, naše škola je zapojená do projektů Ovoce
a zelenina do škol a Mléko do škol. V rámci projektu nám firma Laktea
poslala ochutnávkové koše, které jsme využili v kuchařské soutěži
MasterChef.
Dnes se tedy naši žáci proměnili v malé kuchaříky a vyrobili spoustu
dobrot, které poté hodnotila odborná porota. Ta nehodnotila pouze
chuť výrobků, ale i jejich vzhled, připravenost pohoštění i prezentaci
dobrot. Jak můžete vidět na fotkách, menu bylo opravdu různorodé
a všem se dílo podařilo. Výsledky soutěže budou vyhlášeny po vysvědčení na radnici v rámci rozloučení
s deváťáky.
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Rozloučení se žáky devátého ročníku a vyhlášení soutěže MasterChef junior
28. 6. 2019
Poslední den školního roku všichni netrpělivě vyhlíželi. Všichni žáci se těšili na prázdniny, někteří však
měli trochu obavy, co je v září čeká v nové škole. I letos bylo rozloučení s žáky devátého ročníku dojemné
a ukápla nejedna slza. Atmosféra se však uvolnila, když se po předání pamětních listů přešlo k vyhlášení
soutěže MasterChef junior. Po dlouhém a těžkém rozhodování vybrala porota jako vítěze třídu 1.A, která
vyhrála se sladkým bezlepkovým dezertem – mangovou pěnou, která byla ozdobená mátou a jedlými
maceškami.
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j) základní údaje o hospodaření školy 2018
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš,
příspěvková organizace
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2018

Výnosy neinvestiční

11 031 996 Kč

Přímé dotace na vzdělávání UZ 33353
Provozní dotace
Dotace- Zdraví 21
Dotace - Projekt plavání UZ 33070
Dotace OPVV - Šablony
Dotace Potravinová pomoc
Úplata za vzdělávání ve ŠD
Věcné dary
Ostatní příjmy
Úroky z bankovního účtu
Čerpání fondů

9 628 993 Kč
983 558 Kč
59 869 Kč
28 611 Kč
196 796 Kč
15 437 Kč
12 950 Kč
40 425 Kč
39 200 Kč
1 284 Kč
17 380 Kč
7 493 Kč

transfery 403

Náklady neinvestiční

11 015 514 Kč
7 217 560 Kč
2 368 072 Kč
27 255 Kč
139 949 Kč
46 974 Kč
52 430 Kč
96 393 Kč
184 584 Kč
22 807 Kč
129 733 Kč
51 398 Kč
123 915 Kč
554 444 Kč

Náklady na platy
Zákonné soc a zdrav. pojištění
Zákonné pojištění Kooperativa
Tvorba FKSP
Náklady na učebnice a učeb. pomůcky
DVPP - náklady na vzdělávání
Opravy a udržování
Energie
Cestovné
DDHM
Odpisy
Realizace projektů
* Ostatní provozní náklady
z toho
* materiál
* up grade, revize
* pojištění
* stravování zaměstnanců
* údržba areálu, mzdová agenda
* telekomunikace
* nájem - kopírka
* akce školy
* ostatní služby

150 800 Kč
121 716 Kč
7 347 Kč
54 631 Kč
88 144 Kč
10 958 Kč
18 715 Kč
62 000 Kč
40 133 Kč

Výsledek hospodaření

16 482 Kč
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Příloha - grafická část
Zdroje financování 2018
0%
2%

0%

Výnosy 2018

0%

1% 0%

0%

0%

0%

Přímé dotace na vzdělávání
UZ 33353
Provozní dotace
Dotace- Zdraví 21

1%
9%

Dotace - Projekt plavání UZ
33070
Dotace OPVV - Šablony
Dotace Potravinová pomoc
Úplata za vzdělávání ve ŠD
Věcné dary
Ostatní příjmy
Úroky z bankovního účtu

87%

Čerpání fondů
transfery 403

Náklady na platy

Náklady
2018
0%
1%

Zákonné soc a zdrav. pojištění

0% 1%

1%
2%

Zákonné pojištění
Kooperativa

1%

0%
0%

1%

5%

Tvorba FKSP
Náklady na učebnice a učeb.
pomůcky
DVPP - náklady na vzdělávání

22%

Opravy a udržování
Energie

66%

Cestovné
DDHM
Odpisy
Realizace projektů
* Ostatní provozní náklady
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Informace o výsledcích kontrol

Průběžná veřejnosprávní kontrola
Průběžná veřejnosprávní kontrola proběhla 19. 11. 2018
Předmětem kontroly bylo:
plnění opatření z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly č. 3/2017
průběžné plnění zřizovatelem stanovených finančních a věcných ukazatelů
kontrola roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 – splnění podmínek dle vyhlášky č.
220/2013 Sb.
kontrola mezitímní účetní závěrky sestavené k 30. 9. 2018, namátkové prověření
zaúčtovaných účetních dokladů v období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018
hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly v PO
Dle protokolu 3/2018 nebyly kontrolou shledány nedostatky, doporučení byla vzata na
vědomí.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
Plánovaná kontrola byla uskutečněna dne 27. 9. 2018 a týkala se období od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2018
Předmětem kontroly bylo:
dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodržování splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech
Dle protokolu o kontrole č.j.: T2018-1033 nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani
jiné evidenční nedostatky.
Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Kontrola proběhla ve dnech 8. 1. 2019 až 16. 1. 2019
Předmětem kontroly inspektorátu práce bylo:
dodržování povinností vymezených v ustanovení par.3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb.
o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
Dle protokolu č.j. 718/5.41/19-5 nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2017/2018 škola nevykazovala rozvojové programy.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
V rámci celoživotního vzdělávání studovali ve školním roce 2018/2019 dva pedagogičtí
pracovníci. 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:
•

Vyhlášených Krajem Vysočina.
Zdravá škola 2018
Projekt 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 2017 až říjen 2017.
Potravinová pomoc
Projekt je určen na pomoc rodinám v hmotné nouzi. Díky projektu je možné financovat
školní stravování dětí.

•

Vyhlášených MŠMT
Projekt „Plavání 2018“
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
Projekt byl doporučen k realizaci, proběhl září až prosinec 2018. Projekt je určen na
úhradu cestovních nákladů spojených s realizací plaveckého kurzu.
Přiznaná dotace činí 29.700,-
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„Podpora žáků se SVP“ (šablony I.)
V rámci projektu jsou realizovány Kluby zábavné logiky a deskových her, Čtenářské
kluby a Doučování žáků potýkajících se se školním neúspěchem. Realizace projektu
září 2017- leden 2019. Celková přiznaná částka na projekt činí 275.046,- Kč.
„Rozvoj vzdělávání“ (šablony II.)
Projekt se nově týká ZŠ i ŠD, jsou realizovány šablony Školní kluby, doučování žáků
potýkajících se školním neúspěchem, Vzdělávání pedagogů, Tandemová výuka,
Vzájemná spolupráce pedagogů. Realizace projektu únor 2019- leden 2021. Celková
přiznaná částka činí 544.362,-Kč

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Při škole pracuje školská rada. Zástupcem je Mgr. Irena Batelková, zástupcem zřizovatele je
Ing. Libor Buchta a za rodiče byla zvolena paní Helena Musilová.
Odborová organizace v naší škole není.
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Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2018/2019

Projednána pedagogickou radou dne

26. 8. 2019

Projednána školskou radou dne

15. 10. 2019

Předána k projednání zřizovateli dne

23.10.2019
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