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Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2019/2020 

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 2019/2020 jsme byli nadále plně organizovanou školou. 

Výuka probíhala: 

• 3 třídy ZŠ – obor vzdělávání 79-01-C/01 

• 3 třídy ZŠ speciální – obor vzdělávání 79-01-B/01 

• 1 třída přípravný stupeň ZŠ speciální 

• 1 třída SŠ – obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

• 3 oddělení školní družiny. 

mailto:info@specskolabites.cz
http://www.specskolabites.cz/
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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 období 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 klasicky, vyučovací hodina má 45 min, po vyučovací hodině je 
zařazena přestávka v délce 5. min Po druhé vyučovací hodině je zařazena velká přestávka 
v délce 20 min. 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 

          Blansko 

Kraje: Jihomoravský, Kraj Vysočina 

Zájmové a další vzdělávání 

Kroužky: žáci měli možnost vyplnit svůj čas v kroužku keramickém, hudebním a v kroužku 

Zdravá výživa. Dále v zájmových činnostech dle projektu pro ZŠ a školní družiny „Rozvoj 

vzdělávání“ (Šablony II.) financované MŠMT a EU – jednalo se o Doučování, Klub zábavné 

logiky a deskových her, Čtenářský klub, Badatelský klub, Čtenářský klub školní družiny, 

Doučování. Pro SŠ byla zahájena realizace projektu „Vzdělávání pro život“ (šablony II.) 

financované MŠMT a EU – realizováno bylo zájmové vzdělávání – Doučování pro žáky 

ohrožené školním neúspěchem. Byl zařazen nově i kroužek „Sportuj ve škole“ financovaný 

Asociací školních sportovních klubů ČR. 

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. - 5. ročníku jsou zdarma jednou 
týdně podávány zeleninové a ovocné šťávy nebo ovoce či 
zelenina. Distribuci zajišťuje firma Laktea. 

„Mléko do škol“ mléko zdarma pro všechny žáky 2x měsíčně. 

 

 

Další služby: žákům školy je zajišťováno psychologicko-pedagogické vyšetření dle 
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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).  

 

 

 

 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 4 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 a stalo se významnou formou evaluace školy. 

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. 2019: 

 třídy kapacita počet žáků  

ZŠ dle §16 odst. 9 
(z toho 1 třída 
autistická) 

3 26 22 

ZŠ speciální 3 20 18 

Školní družina 3 26 26 

Přípravný stupeň 1 neurčeno 4 

SŠ – Jednoletá škola 
Praktická 

1 8 7 

 

Zařazení ZŠ dle § 16 odst. 9 do ročníků 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

žáků 3 3 3 4 0 3 3 1 2 

 

Zařazení žáků ZŠ speciální do tříd 

ročník přípravný 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

žáků 4 3 1 3 1 0 1 2 1 3 3 
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Zařazení žáků SŠ Jednoletá škola praktická 

ročník 1. 

žáků 7 

 

 

Celkem žáků září 2018: 51 

Noví žáci – příchod v průběhu školního roku: 

• Říjen 2019–1 žák do 5. roč. ZŠ dle §16 odst.9 

• Leden 2020–1 žák do 6. roč. ZŠ dle §16 odst. 9 

• Únor 2020–1 žák do 1. roč. ZŠ dle §16 odst. 9 

Celkem žáků ke konci školního roku - 54 

 

Spojení ročníků v jednotlivých třídách:  

I. třída ZŠ speciální – díl I., II.    ročníky: 1., 3., 4. 

II. třída ZŠ speciální – díl I., II.     ročníky: 2., 3., 9., 10., 7. 

III. třída ZŠ – speciální – díl II.   ročníky: 6., 7., 8., 9., 10. 
IV.  třída ZŠ dle §16, odst. 9 – autistická  ročníky: 1., 2., 3., 4. 
V. třída ZŠ dle §16, odst.9, - pro žáky s LMP  ročníky: 1., 3., 4., 5. 

VI. třída ZŠ dle §16, odst.9, - pro žáky s LMP ročníky: 6., 7., 8., 9. 

     VII. třída – Přípravný stupeň ZŠ speciální   

I.A třída – SŠ – Jednoletá škola praktická  ročník 1. 

 

Školní družina: zapsaných 26 žáků, oddělení I., II., III., 

  



6 
 

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 

• 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“ 

• Školní vzdělávací program pro školní družinu 
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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 

     Bc.   Dana Vrbová        

     Mgr. Lucie Večeřová 

     Mgr. Lukáš Pakosta 

     Mgr. Věra Šustáčková 

     Mgr. Michaela Varmužová,  

     Mgr. Klára Voborná 

     Mgr. Michaela Mičánková 

     Mgr. Eva Ulmanová 

     Mgr. Dana Strašáková 

      

 

− vychovatelky školní družiny:  Mgr. Eva Ulmanová 

Mgr. Michaela Mičánková 

     Bc.  Dana Vrbová 

     Bc. Alena Kalinová 

     Pavla Blahovcová, DiS 

     Jana Zachovalová 

       

 

− asistentky pedagoga  Pavla Blahovcová, DiS 

     Bc. Alena Kalinová 

     Jitka Kouřilová 

     Jana Zachovalová 

     Miroslava Jochová 

     Hana Hykšová 

     Štěpánka Dočekalová 

     Jarmila Hlavínková 

     Žaneta Šimečková 

     Mgr. Pacholíková Marta 
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- účetní:    Romana Fleková 

- administrativní pracovník  Zdeňka Milianová 

- uklízečka:     Eva Neklapilová 

- školník:    Antonín Morava 

 

Kvalifikace pedagogického sboru 

magisterské vysokoškolské vzdělání spec. ped:     13  

Bakalářské vysokoškolské vzdělání zaměřené na spec. ped.  2 

Magisterské vysokoškolské jiný obor      1 

Studující speciální pedagogika magisterský obor    3   

Kvalifikovaní asistenti pedagoga      10 (všichni) 
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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 2020 

Přihlášeno do SŠ Přijato Nepřijato 

0 0 0 

 

Přijímací řízení do první třídy duben 2020 

ZŠ odklad nepřijato ZŠS  odklad nepřijato přípravný 
stupeň ZŠS 

nepřijato 

0 0 0 1 1 0 1 0 

 

Nově zařazení žáci do SŠ 

datum chlapci dívky 

1. 9. 2019 0 0 

 

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

datum chlapci dívky ročník 

1. 9. 2019 2 1 1 

Říjen 2019 1 0 5 

Leden 2020 1 0 6 

Únor 2020 1 0 1 

 

Nově zařazení žáci do ZŠ speciální 

datum chlapci dívky ročník 

1.9.2018 2 1 1 

 

Nově zařazení žáci ze ZŠ 

datum chlapci dívky ročník 

Leden 2020 1 0 6 

Únor 2020 1 0 1 
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Nově zařazení žáci z MŠ 

datum chlapci dívky ročník 

1. 9. 2019 4 2 1 

Změna vzdělávacího programu 

datum chlapci dívky ročník 

 0 0 0 

 

Dodatečný odklad školní docházky  

datum chlapci dívky obor 

10. 9. 2019 1 0 ZŠ speciální 

 

Odchod žáků v průběhu školního roku: 0  

 

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 obor sídlo SŠ okres 

1 S0Š Jana Tiraye Velká Bíteš  Cukrář 
Velká   
Bíteš 

 ZR 

1 OU a Pr. škola Lomená, Brno  Pekařské práce  Brno  Brno 

1  OU a Pr. škola Lomená, Brno  Kuchařské práce  Brno  Brno 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání 
Prospěch žáků SŠ – Praktická škola jednoletá 

Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Odchod 
v průběhu 
školního roku 

7 0 7 0 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. 4 4 0 0 0 

2. 3 1 2 0 0 

3. 3 3 0 0 0 

4. 4 4 0 0 0 

5. 1 0 1 0 0 

6. 4 0 4 0 0 

7. 3 1 2 0 0 

8. 1 0 1 0 0 

9. 2 2 0 0 0 

 

Prospěch žáků: základní škola speciální 

třída Počet žáků prospělo neprospělo 

1. 3 3 0 

2. 1 1 0 

3. 3 3 0 

4. 1 1 0 

5. 0 0 0 

6. 1 1 0 

7. 2 2 0 

8. 1 0 1 

9. 3 3 0 

10. 3 3 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: 0 

 

Výchovná opatření: 

celkem: 0 

Výchovná opatření byla udělena pouze v ZŠ:  

Důtka TU: 0 

Důtka ŘŠ: 0 

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.  343 57,16 0 

II. 764 127,3 0 

III. 947 158 0 

IV. 545 90,8 0 

V. 637 70,7 0 

VI.  814 81,4 0 

VII.  459 114,75 0 

celkem 4509 95,94 0 

SŠ – 1.A 567 82,28 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: 25   Počet provozních zaměstnanců: 3 

Vzdělávání zaměřené na oblast řízení a organizace: 

Název vzdělávací akce Počet 

zúčastněných 

Spisová služba a archivnictví  2 

Pracovní cesty a cestovní náhrady v podmínkách 2020 2 

Pracovní doba ve školách – rozvrhování a evidence 2 

Změna financování regionálního školství  2 

 

Vzdělávání změřené na oblast pedagogickou 

Název vzdělávací akce Počet 

zúčastněných 

Kurz bazální stimulace 12 

17. ročník Logopedické konference 5 

Práce s programem Symwriter 3 

Aktivizační techniky a práce s klientem ve snoezelen  3 

Základy komunikace s vizuální podporou u dětí s PAS 5 

Posouzení vývoje čtení a psaní na I. stupni ZŠ 2 

Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy 3 

Konference k podpoře zdraví  2 

Pohybové hry s hudbou  2 

Čtenářská pregramotnost u dětí předškolního věku  1 

Základní seznámení s technikami při vzdělávání  2 

VIII.  vědeckém česko-slovenském kongresu BS 1 

Rétorika a základy rétorického šarmu 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 v kronice školy. 
 
 
Soutěže 

Soutěže v rámci školy: 

Soutěže s environmentální tematikou na téma odpadové hospodářství, ochrana přírody. 

Brusinkiáda 

Akce v rámci bítešska: 

Vernisáž výstavy „Tajemné tóny třpytu“ 

Vánoční besídka pro veřejnost 

 

Seznam akcí školního roku 2019/2020 

Plavání 

V pátek 20. 9. byl zahájen další kurz plavání. Děti čekalo celkem 20 lekcí. I letos jsme jezdili do bazénu 

v Kuřimi, kde už to moc dobře známe. V tomto školním roce celkem 3 třídy, což je 20 žáků. Doprava 

na povinný kurz plavání byla hrazena z projektu 

MŠMT – „Podpora výuky plavání v základních 

školách v roce 2019 (V. etapa)“. 
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Návštěva vzdělávacího centra – Lipka Brno 

S organizací Lipka – Brno naše škola již dlouhodobě spolupracuje a podílí se na celé řadě 

vzdělávacích programů. V rámci grantu organizace Lipka naši žáci mohli zdarma využít vzdělávací 

programy realizované na pracovišti Lipka – Kamenná. 

V září jsme navštívili environmentální vzdělávací centrum Lipka v Brně.  Pro žáky byly v přírodní 

zahradě připraveny úkoly se zvířaty a rostlinami vyskytující se v okolí zahrady. Žáci poznávali 

a pozorovali dalekohledem ptáky, učili se, kde tito živočichové bydlí, čím se živí apod. Dokonce si 

vyzkoušeli jednoduchou potravu za pomocí semínek vytvořit. 

            

Mezinárodní den zvířat - 4. 10. 2020 

Aktivně naše žáky zapojujeme do činností spojených s ochranou přírody a aktivitami souvisejícími 

s environmentálním vzděláváním. Pro žáky jsme připravili celoškolní projektový den na téma 

Mezinárodní den zvířat. Součástí projektového dne bylo i vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší 

fotografii s touto tématikou.  

 Mezinárodní den zvířat již po několik 

let připadá na 4. října. Není náhodou, že tento 

den si připomínáme na jmeniny Františka, 

neboť v dávných dobách žil svatý František        

z Asissi, což byl velmi pokorný mnich starající 

se o zvířata. 

František z Assisi je považován za patrona 

zvířat, neboť se staral i o zvířata nemocná, 

opuštěná a týraná. V tento den by si lidé měli 

uvědomit, jakou důležitou roli v našem životě 

zvířata mají a že bychom se o ně měli 

zodpovědně starat. 
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Divadelní představení v MŠ 
Během podzimu naši žáci zavítali na divadelní představení do MŠ u Stadionu ve Velké Bíteši –  
a bylo jich několik. Obě organizace se snaží netradičními metodami navázat kontakt mezi 
handicapovanými dětmi a dětmi z běžných mateřských škol. Spolupráce je velmi přínosná pro obě 
organizace a opakuje se již několikátým rokem. 
 

      
 

Muzikoterapie 

Začátkem listopadu nás opět čekaly lekce muzikoterapie s paní Drlíčkovou.  Škola využívá 

certifikovaného muzikoterapeuta. Díky systematickému a odbornému užití muzikoterapie 

sledujeme u žáků pozitivní dopady v oblasti pozornosti a vnímání. Významnou úlohu hraje 

muzikoterapie při vzdělávání dětí s autismem. V neposlední řadě se děti seznamují i s mnoha 

netradičními hudebními nástroji a jejich zvuky. Velký důraz je kladem na vzdělávání a prožitek žáků. 
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Představení LISTOVÁNÍ - ARNOLD LOBEL: KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI 

14. 11. 2019 žáci prvního stupně ZŠ byli pozváni do tělocvičny ZŠ na LISTOVÁNÍ.  

LISTOVÁNÍ je divadelní představení s knihou v ruce, které velice poutavou formou předkládá divákům 

zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků 

probudit zájem o čtení.  
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Návštěva zábavného centra VIDA – netradiční formy vzdělávání 

Žáci a paní učitelky z jednoleté školy praktické navštívili zábavný vědecký park VIDA v Brně, kde 

formou pokusů objevovali a poznávali nové věci. Na veškeré exponáty si mohli osobně sáhnout         

a aktivity vyzkoušet. 

          

Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou 14. 11. 2019 

Žáci druhého stupně navštívili Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou, kde se seznámili s hojnou 

nabídkou jednotlivých oborů a řemesel. Díky tomu získali přehled o nabídkách středních škol, který 

se jim bude jistě při volbě dalšího studia hodit. Mezi obory, které naše žáky nejvíce zaujaly, patřily 

obory jako kuchař, cukrář či kadeřnice.  
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Halloween a dušičky – Dílničky 

I tento školní rok nás čekal halloweenský den. Jedná se o celoškolní projektový den – Dílničky, 

zaměřený na tradice a aplikaci praktických činností, rozvoj motoriky a poznávacích funkcí hravou            

a zábavnou formou.  

                      

               

Čert a Mikuláš - 5. 12. 2020 

I letos nás ve škole navštívil čert s Mikulášem. Za pomocí dobrovolníků z MONETA Money Bank 

prostřednictví projektu „Byznys pro společnost“ přišel Mikuláš s čertem i andělem. Děti si pro 

Mikuláše připravily básničky a písničky, za které byly obdarovány mikulášskou nadílkou. 
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Vánoční besídka      10. 12. 2019 – Akce pro veřejnost 

Dva týdny před Štědrým dnem jsme se ponořili do vánoční atmosféry na naší besídce. Děti si                        

s učitelkami připravily bohatý program a snažily se předvést rodičům i ostatním návštěvníkům co 

nejlepší výkon. Všichni žáci velmi pilně trénovali a těšili se, až své vystoupení rodičům i dalším divákům 

předvedou. Starší žáci recitovali básně s vánoční a zimní tematikou, za zvuků afrických bubnů jsme si 

zazpívali píseň Světové Vánoce, děti předvedly dramatické pásmo – Proč se Ježíšek narodil 

a nechyběly ani další písně jako Sněží, Stojí vrba košatá nebo Ryba Rybě. Besídka byla zakončena 

společnou závěrečnou písní Nad horama vyšla hvězda.  
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Vánoce ve škole 

Vánoční čas jsme trávili i ve škole.  Děti pekly cukroví, zdobily stromeček a vyráběly 

vánoční ozdoby. Některé z nich možná čekal pod stromečkem i vánoční dárek.  
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Bruslení  

Každoročně škola realizuje bruslení a seznámení se zimním stadionem a ledovou plochou v rámci 

předmětu Tělesná výchova. Bruslení se zúčastňují i žáci s těžkým handicapem včetně žáků 

nevidomých. 

       

 Kurz Bazální stimulace 31. ledna 2020 – vzdělávání pedagogů 

Naše škola je jako první školské certifikované pracoviště Bazální stimulace v Kraji Vysočina. 

Aktivně se připravujeme na obhajobu a prodloužení certifikace. 

Pololetní prázdniny strávili naši noví učitelé a asistenti pedagoga na velmi oblíbeném kurzu Bazální 

stimulace, který se konal přímo v jedné z tříd naší školy. Dvanáct účastníků doplnilo 6 hostů, mezi 

kterými byli nejen pedagogové, ale i pracovnice pečující o seniory. Díky této kombinaci jsme měli 

možnost nahlédnout nejen do oblasti bazální stimulace zaměřené na děti, ale i do možností 

zapojování prvků tohoto konceptu v rámci péče o staré a nemohoucí. Celý kurz byl pestře sestavený. 

Kromě výkladu a nesčetných příkladů z praxe jsme mohli vidět i různá ilustrační videa a nejdůležitější 

dovednosti jsme nacvičovali v praktickém výcviku ve dvojicích. 

Celé dva dny panovala na kurzu dobrá atmosféra a všichni účastníci si odnesli mnoho znalostí             

a dovedností, které dobře využijí v praxi. 
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Vernisáž výstavy – 4. 2. 2020- akce pro veřejnost 

V úterý 4. 2. 2020 v odpoledních hodinách byla ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši otevřena 

prodejní výstava našich žáků. Zahájena byla slavnostní vernisáží s poetickým názvem „Tajemné tóny 

třpytu“. Výstava byla inspirována vesmírem, hudbou, světlem a minerály. Všechny tyto čtyři prvky 

přenesli naši žáci do svých prací, výrobků. Nejednalo se o díla bez hlubšího smyslu, ale každé tvoření 

provázel určitý prožitek. Naši žáci měli možnost si kameny osahat, pozorovat je z různých úhlů a svítit 

na ně za doprovodu relaxační hudby. Díla žáků vznikala při hodinách výtvarné výchovy vedených 

v konceptu arteterapie. Vernisáž zpestřilo hudebně-taneční vystoupení starších žáků a studentů. 

Vesmírný tanec dívek byl doprovázen léčivými nástroji jako jsou djembe, dešťová hůl, kalimba a cajon. 

O naladění na samotnou vernisáž se postarala paní učitelka Varmužová z přípravného stupně, která 

nás i všechny návštěvníky přenesla svým uklidňujícím hlasem pomocí fantazie do říše snění. Paní Mgr. 

Drlíčková přijala pozvání a potěšila nás krátkou ochutnávkou ze svého umění muzikoterapie. Po 

skončení uměleckých programů následovala samotná prohlídka prodejní výstavy. O výborné 

pohoštění se postarali studenti z jednoleté školy praktické.  
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Koncert vážné hudby v MŠ – Bohemia 

První týden v únoru jsme navštívili koncert vážné hudby v MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši. Smyčcové 

kvarteto s názvem Bohemia dětem nabídlo řadu skladeb z klasické hudby od známých skladatelů 

(Vivaldi, Mozart, Beethoven). Během koncertu jsme se seznámili se základními nástroji, děti hádaly 

známé dětské písničky, které si mohly zazpívat. Byla to opět jedna z návštěv v MŠ, kde se společně 

s dětmi z běžné MŠ zapojují do programu děti s handicapem.  

        

 

Brusinkiáda 

V měsíci lednu odstartovala pod záštitou časopisu Brusinky nová soutěž Brusinkiáda. Vždy 1. a 15. 

den v měsíci byl zveřejněn nový úkol, na jehož splnění měli žáci i paní učitelky dva týdny. Každý 

splněný úkol byl odměněn obrázkem brusinky. Průběžné pořadí jsme mohli sledovat na nástěnce ve 

škole. Prvním úkolem bylo přinést něco dobrého na přilepšenou pro ptáky do krmítek. Druhý úkol 

byl spojen se svátkem sv. Valentýna a soutěžící museli tento den přijít v barvách lásky – růžové 

a červené. Třetí úkol se nesl v duchu masopustu a výrobou masek. Brusinku získal každý, kdo přinesl 

doma vyrobenou škrabošku. Březen je označován jako měsíc knihy, a proto čtvrtým úkolem bylo 

přinést do školy svoji oblíbenou knihu. S knihami se pojil i pátý úkol, kdy měli soutěžící sepsat co 

nejvíce pohádkových dvojic. V pátém úkolu si soutěžící připomněli Světový den zvýšení povědomí 

o autismu a žáci i paní učitelky si měli obléci modrá trička. I další úkol se pojil s významným dnem. 

Tentokrát se jednalo o Den Země. Brusinku žáci obdrželi, pokud zaslali fotografii pořízenou při sběru 

předmětů, které v žádném případě nepatří do přírody. „Máj lásky čas“ se stal inspirací pro osmý 

úkol. Soutěžící malovali obrázek toho, koho mají nejraději. Devátým úkolem bylo vyrobit jakýmkoliv 

způsobem květinu. Poslední úkol se vztahoval ke Dni dětí a oblíbeným hračkám. Brusinku dostal ten, 

kdo namaloval obrázek své oblíbené hračky. Do soutěže se zapojilo 21 paních učitelek a 33 žáků. 

Vyhlášení soutěže proběhlo poslední školní den na školní zahradě. 
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Distanční vzdělávání 

Letošní rok byl pro nás všechny hodně netradiční. Po jarních prázdninách se žáci nemohli vrátit do 

školních lavic a začali se vzdělávat doma. Všem nám chvíli trvalo, než jsme si na tento nový způsob 

výuky zvykli, ale nakonec jsme vše výborně zvládli. S některými dětmi jsme se potkávali alespoň 

virtuálně přes Skype, Messenger nebo aplikaci Zoom, kde jsme společně vytvářeli prostředí pro 

plnění školních výstupů vzdělávání. Důležitým bodem bylo jek zapojení dětí, tak i zpětná vazba od 

rodičovské veřejnosti.  Od 1. června se naše škola pro děti znovu otevřela, ale nechodili nám všichni, 

někteří žáci pokračovali ve výuce doma s rodiči. 
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j) základní údaje o hospodaření školy 2019 

 

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 

příspěvková organizace
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2019

Výnosy neinvestiční 14 108 497 Kč

Přímé dotace na vzdělávání UZ 33353 12 217 630 Kč

Dotace mezikraj.rozd.v odměňování 206 543 Kč

Provozní dotace 1 016 013 Kč

Dotace- Zdraví 21 42 000 Kč

Dotace - Projekt plavání UZ 33070 34 400 Kč

Dotace  OPVV - Šablony  447 869 Kč

Dotace Potravinová pomoc 16 953 Kč

Úplata za vzdělávání ve  ŠD 13 000 Kč

Věcné dary 28 935 Kč

Ostatní příjmy 23 120 Kč

Úroky z bankovního účtu 2 422 Kč

Čerpání fondů 52 119 Kč

transfery 403 7 493 Kč

Náklady neinvestiční 14 076 248 Kč

Náklady na platy 9 333 473 Kč

Zákonné soc a zdrav. pojištění 3 041 575 Kč

Zákonné pojištění Kooperativa 34 587 Kč

Tvorba FKSP 179 555 Kč

Náklady na učebnice  a učeb. pomůcky 37 670 Kč

DVPP - náklady na vzdělávání 54 037 Kč

Opravy a udržování 18 996 Kč

 Energie 194 993 Kč

 Cestovné 26 491 Kč

 DDHM 308 040 Kč

 Odpisy 41 506 Kč

Realizace projektů 173 473 Kč

* Ostatní provozní náklady 631 852 Kč

z toho

          * materiál 151 294 Kč

          * up grade, revize 130 912 Kč

          * pojištění 7 880 Kč

          * stravování zaměstnanců 64 101 Kč

          * údržba areálu, mzdová agenda 101 893 Kč

          * telekomunikace 10 689 Kč

          * nájem - kopírka 19 269 Kč

          * akce školy 74 400 Kč

          * ostatní služby 71 414 Kč

Výsledek hospodaření 32 249 Kč
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Příloha: Grafická část 
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Informace o výsledcích kontrol 
 
 

1. Průběžná veřejnosprávní kontrola 
 
Průběžná veřejnosprávní kontrola proběhla 20. 11. 2019. 
Předmětem kontroly bylo:  

• plnění opatření z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly č. 3/2018 

• průběžné plnění zřizovatelem stanovených finančních a věcných ukazatelů  

za rok 2019 

• kontrola roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 – splnění podmínek dle vyhlášky č. 
220/2013 Sb. 

• kontrola mezitímní účetní závěrky sestavené k 30. 9. 2019, namátkové prověření 
zaúčtovaných účetních dokladů v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 

• hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly v PO 
 
Dle protokolu 3/2019 nebyly kontrolou shledány nedostatky, doporučení byla vzata na vědomí. 

 

2. Kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení 

(Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou) 

Plánovaná kontrola byla uskutečněna dne 30. 8. 2019 a týkala se období od 1. 10. 2016  
do 31. 7. 2019. 
Předmětem kontroly bylo: 

• plnění povinností v nemocenském pojištění 

• plnění povinností v oblasti pojistného 

• plnění povinností v důchodovém pojištění 

Dle protokolu o kontrole č.j.: 634/19/784 nebyly zjištěny splatné závazky vůči OSSZ ani jiné 
evidenční nedostatky. 

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Ve školním roce 2019/2020 škola nevykazovala rozvojové programy. 

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
V rámci celoživotního vzdělávání studovali ve školním roce 2019/2020 dva pedagogičtí pracovníci. 

Jednalo se o vzdělávání magisterského studijního programu speciální pedagogika. 
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m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů  
V průběhu školního roku 2018/2019 jsme zpracovali žádosti o přidělení dotace z grantů: 

Vyhlášených Krajem Vysočina 

Zdraví z přírody 

       Projekt „Zdraví z přírody“ byl předložen na základě zveřejněných Zásad Kraje   

      Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování propagace principů místní   

      Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Dotace na projekt činila 42.000,-Kč.     

      Projekt probíhal v období leden 2018 až říjen 2019. 

 

Projekt Potravinová pomoc 

Projekt je určen na pomoc rodinám v hmotné nouzi. Díky tomuto projektu je možné financovat 

školní stravování dětí. Projekt probíhal v období 1. 9. 2019 až 30. 6. 2020. 

 

Vyhlášených MŠMT 

Projekt „Plavání 2019“ 

Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 

 (V. etapa), č.j.: MSMT-13222/2019-1. Projekt byl určen na úhradu cestovních nákladů spojených 

s realizací plaveckého kurzu a byl realizován v termínu  

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. Dotace byla vyčerpána ve výši 34.400,- Kč. 

 

Rozvoj vzdělávání (šablony II.) 

Žádost byla podána a schválena. Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011679. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity – 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, Tandemová výuka v ZŠ, Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub 

zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, 

Badatelský klub pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Vzájemná 

spolupráce pedagogů ŠD, Čtenářský klub pro účastníky ŠD. 

Projekt bude realizován v termínu únor 2019–leden 2021. Celková přiznaná částka na projekt činí 

544.362,- Kč.  
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Vzdělávání pro život (Šablony SŠ a VOŠ II.) 

Žádost byla podána a schválena.  Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013062. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity – 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ, Tandemová výuka SŠ, Doučování  

žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Projekt bude realizován v termínu 

září 2019–srpen 2021. Celková přiznaná částka na projekt činí 209.268,- Kč. 

 

Grant MONETA Money Bank v rámci programu „Program podpora potřebným“ 

Tento grant byl čerpán na projekt s názvem „Plavání pro děti s mentálním postižením, autismem 

a zdravotním znevýhodněním“. Projekt byl určen na kurz plavání a terapie pro děti ve věku 6-16 let, 

které se celoživotně potýkají se specifickými vzdělávacím potřebami vyplývající z diagnózy autismus, 

mentální postižení lehké, kombinované postižení, zdravotní znevýhodnění. Grant byl čerpán na 

provozní náklady (pronájem bazénu) a mzdové náklady (výuka plavání – instruktoři plavání). 

            Grant činil 42.000,-- Kč a byl čerpán v roce 2019. 

 

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 2019/2020 

 

 

Projednána pedagogickou radou dne 24. 8. 2020 

 

Projednána školskou radou dne   31. 8. 2020 

 

Předána k projednání zřizovateli dne  10. 9. 2020  


