ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ, LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14
Telefon: 482 416 411 E - mail: info@ssplbc.cz http://www.ssplbc.cz

Č. j.: SSP/910/2018
Spisový znak: 1.4.
Skartační znak: A10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zpracoval: Mgr. Jakub Karásek
Předkládá: Mgr. Jakub Karásek
Místo a datum zpracování: Liberec, srpen 2018
Datum schválení školskou radou: 22. 10. 2018
Podpis předsedy školské rady:

Podpis:

Mgr. Jakub
Karásek
L. S.

Digitálně podepsal Mgr. Jakub Karásek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46748059,
o=Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec, příspěvková
organizace [IČ 46748059], ou=1016,
cn=Mgr. Jakub Karásek, sn=Karásek,
givenName=Jakub,
serialNumber=P561253
Datum: 2018.12.03 14:13:39 +01'00'

1. Základní údaje o škole (zařízení)
Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14
Právní forma: Právnická osoba
Způsob hospodaření: Příspěvková organizace
IČO: 467 480 59
IZO: 600 023 401
Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1
Ředitel školy: Mgr. Jakub Karásek, Baltská 570/6, 460 14, Liberec
Druhy škol a zařízení: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností
Základní škola pro sluchově postižené
Mateřská škola
Internát
Školní jídelna
Speciálně pedagogické centrum
Školní družina

Údaje o školské radě (zřízena v roce 2006):
Předsedkyně: Mgr. Renata Mauermannová (zástupce školy)
Mgr. Jana Kopecká (zástupce školy)
MUDr. Zuzana Herčíková (zástupce zřizovatele)
Mgr. Radoslava Žáková (zástupce zřizovatele)
Viktor Kotek (zástupce rodičů)
Hana Richterová (zástupce rodičů)
Datum zařazení do sítě škol: 23. října 2001
Celková kapacita: základní škola
mateřská škola
internát
jídelna
školní družina
SPC

180 žáků
24 dětí
48 lůžek
247 hlavních jídel
45 dětí
1330 klientů
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2. Organizace studia (činnosti)
Základní škola a mateřská škola logopedická v Liberci (dále jen škola) je samostatným právním
subjektem zřízeným Libereckým krajem dne 16. 11. 2001. Škola poskytuje všeobecné základní vzdělání,
diferencovaně podle závažnosti narušené komunikační schopnosti, podle stupně sluchového postižení,
mentální retardace či na základě individuálních možností jednotlivých žáků. Dále se zaměřuje na
vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, výjimečně žáků s poruchou autistického spektra.
Zajišťujeme výchovu a vzdělávání žáků, kteří nemohou být vzděláváni inkluzivně v hlavním
vzdělávacím proudu nebo nemají v daném okamžiku jinou možnost. Jejich vzdělávání vyžaduje
nejvyšší míru podpůrných opatření. Počet žáků ve třídách je dán především druhem a stupněm
postižení, proto jsou třídní kolektivy sestavovány podle jejich konkrétních potřeb nutných
k optimálnímu vzdělávaní.
Vzdělávací programy
Vzdělávání v základní škole uskutečňujeme podle Školního vzdělávacího programu základního
vzdělávání (ŠVP ZV) „Škola Tobě“. V mateřské škole podle školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání „Barevné kuličky poznávání“
ŠVP ZV Škola Tobě - varianta A
Program je určen nedoslýchavým žákům a žákům s dysfázií (narušenou komunikační schopností),
kteří mají normální intelekt. Tito žáci nemusí absolvovat celou školní docházku pouze v naší škole, cílem
je připravit je na zařazení do hlavního vzdělávacího proudu.

ŠVP ZV Škola Tobě - varianta B
Program je cíleně určený pro skupinu těžce sluchově postižených nebo neslyšících dětí s normálním
intelektem, které u nás absolvují celou školní docházku. Jedná se o žáky, kterým je přiděleno sluchadlo
nebo kochleární implantát. Vzhledem k velké sluchové ztrátě těchto žáků je jejich komunikačním
prostředkem převážně znakový jazyk, který je postupem času doplňován o základy mluvené řeči.
Problematika výuky žáků se sluchovým postižením je natolik specifická, že ji nelze přirovnávat k běžné
pedagogické práci na základních školách. Pro úspěšnost vzdělávání je nutné vybudovat u dětí a žáků
takový komunikační systém, který odpovídá jejich stupni sluchového postižení i mentální úrovni.

Pokud u žáka nelze dodržet učební plán v předepsaném rozsahu, postupujeme individuálně.
Vytváříme po dohodě s rodiči, psychologem a speciálním pedagogem individuální vzdělávací plány,
které jsou pravidelně vyhodnocovány a upravovány. Takto se upravuje vzdělávání zejména dětem
s kombinovanými vadami. Nejčastěji se jedná o různé kombinace těchto poruch - těžké sluchové či
zrakové postižení, poruchy autistického spektra a mentální postižení. Takové žáky umísťujeme do
menších třídních kolektivů, kde se učí v odděleních. Některé postupné ročníky nemáme naplněny
počtem žáků, který je předepsaný. Proto se spojují dva nebo dokonce tři postupné ročníky v jedné
třídě. Výuka v odděleních je organizačním prvkem, který nám velmi ztěžuje práci. Vzniká tím potřeba
asistentů pedagoga.
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Změny v organizaci studia
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili se 157 žáky ve 22 třídách, docházku ukončilo 15
žáků. Mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí.
Vzděláváním žáků s dysfázií se nám daří zvyšovat počet žáků a naplňovat tak kapacitu školy.
V posledních letech otevíráme pravidelně jeden ročník žáků se sluchovým postižením a dva ročníky
žáků s narušenou komunikační schopností. V současné době je škola naplněna ze 4/5 žáky s narušenou
komunikační schopností (těžké a závažné vady řeči) a 1/5 tvoří žáci se sluchovým postižením.
Jsme internátní základní školou, která je jediná tohoto typu v celém Libereckém kraji. V několika
posledních letech však není kapacita internátu naplněna a současně roste počet žáků docházejících do
školní družiny. Tím kompenzujeme, po dohodě se zřizovatelem, naplněnost této součásti školy.
Příčinou přehodnocení stávajících kapacit internátu a družiny jsou změny ve skladbě žáků.

Mateřská škola
Mateřská škola se zaměřuje na děti s narušenou komunikační schopností a děti se sluchovým
postižením. Děti z mateřské školy, po dohodě s rodiči a na základě doporučení speciálně
pedagogického centra, přecházejí do naší školy.
Systém vzdělávání v MŠ je vázán na odbornou péči v oblasti logopedie a surdopedie. Postupnými
kroky a systematicky probíhá výstavba komunikace u dětí s těžkými vadami řeči nebo sluchu.
Systém vzdělávání je historicky postaven na tom, že v každé ze tří tříd pracují vždy dvě učitelky,
a to především v době dopoledního bloku výuky, kdy jsou přítomny všechny děti bez ohledu na to, zda
jsou přihlášeny na celodenní či polodenní pobyt. Práce je cílena na individuální péči v logopedii. Jedna
učitelka pracuje střídavě v logopedické pracovně s každým dítětem ze skupiny. Zbytek třídy pak pracuje
formou kolektivních logopedických či surdopedických (u sluchově postižených) cvičení a her s další
učitelkou. U individuálních cvičení mohou být přítomni i rodiče dětí, které se seznamují s novými cviky,
aby je mohly později s dětmi procvičovat. Intenzivní individuální logopedická péče je zařazována
v pracovním dnu vždy na jeho začátek (8,00 - 10,00 hodin), protože je velmi náročná na soustředěnost
dítěte a vyžaduje jeho maximální spolupráci. To je hlavní důvod. Dalším důvodem je i to, že jí musí
projít všechny děti. Kromě speciální péče, musí děti absolvovat v dopoledním bloku výuku, která souvisí
s jejich sociálním a duševním rozvojem tak, jak je běžné v jiných mateřských školách, kde speciální péče
není. Zkrátka musí zvládnout i úkoly dané školním vzdělávacím programem. Tento systém není
samoúčelný, vychází z psychohygienických zásad vzdělávání dětí předškolního věku a je ověřen léty
praxe na školách našeho typu. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že pokud se u dětí se sluchovou
vadou i těžkou vadou řeči nevybuduje co nejdříve komunikační systém, nemůže se dítě rozumově
rozvíjet. Zaostává za svými vrstevníky. Proto je odborná péče nutnou a nezaměnitelnou podmínkou
každodenní činnosti v naší mateřské škole.
V minulosti jsme byli nuceni snížit počet pedagogických pracovníků ze šesti na pět učitelek. Přičemž
systém šesti pedagogů (2 učitelky na 1 třídu) byl optimální. Dodnes funguje na většině našich
partnerských škol v celé ČR. Ve školním roce 17/18 se nám podařilo zajistit do mateřské školy rodilou
mluvčí znakového jazyka, která vykonávala pozici asistenta pedagoga. Personální obsazení MŠ se tak
přiblížilo optimálnímu počtu. Navíc se děti mohly naprosto ideálně rozvíjet v komunikaci znakovým
jazykem.
Internát a školní družina
Oba úseky jsou organizačně i personálně vzájemně propojeny. Počet ubytovaných dětí a
žáků oproti roku předchozímu zůstává konstantní v rozmezí 30 – 35 ubytovaných. Kapacita školní
družiny je plně využita a od školního roku 2018/2019 navýšena kapacita na 55 žáků. Žádost o zvýšení
kapacity byla podána v září 2017.
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Speciálně pedagogické centrum (SPC)
Má dvě zaměření:
1) SPC pro sluchově postižené děti, žáky a studenty
2) SPC pro klienty s narušenou komunikační schopností
Se zavedením společného vzdělávání (inkluze) ve školním roce 16/17 a související změnou legislativy,
tak stále přetrvává tlak na poradenská zařízení – naše SPC nevyjímaje. I přes nesporné personální
posílení kolektivu SPC (z rozvojového programu MŠMT na podporu ŠPZ a dobrou spoluprací
s Libereckým krajem, který poskytl další finanční prostředky navíc) se nám stále nedařilo ve
38 případech plnit termíny dané vyhláškou. Postupně dochází ke zlepšení situace. Díky rozvojovému
programu na podporu navýšení kapacit školských poradenských zařízení máme stabilně obsazeno
místo sociální pracovnice v SPC, která vyšetřujícím speciálním pedagožkám přináší obrovskou pomoc
v objednávání klientů, v komunikaci s odbornými institucemi, nadacemi apod. Komplikovanou oblast
Českolipska vzhledem k dlouhé dojezdové vzdálenosti do Liberce a množství klientů, které je třeba
navštívit přímo v terénu, řeší odloučené pracoviště SPC přímo v České Lípě. Pracuje zde jedna
logopedka. Od 1. 12. 2017 máme v SPC opět svého psychologa, který zajišťuje psychologickou
diagnostiku pro naše klienty a v komplikovaných případech pomáhá řešit i situace se žáky základní
školy.
K září 2017 je personální obsazení následující:
SPC pro sluchově postižené (2 speciální pedagožky - surdopedky)
SPC pro klienty s narušenou komunikační schopností (4 speciální pedagožky – logopedky,
1 psycholog a 1 sociální pracovnice na libereckém pracovišti, 1 speciální pedagožka - logopedka
na odloučeném pracovišti v České Lípě)
V SPC došlo k personálnímu posílení a určitému zlepšení situace. Stále ovšem nejsme schopni
uspokojit požadavky klientů z celého Libereckého kraje, kteří mají na službu nárok. Počet klientů je
daleko vyšší než u speciálních pedagogických center jiných pedií. Vady řeči jsou statisticky nejčetnější
v předškolní populaci, v posledních letech se jejich počet zvětšuje i ve školním věku. Uvítali jsme
pokračování rozvojového programu MŠMT na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních v roce 2018 čj.: č.j. MSMT-28967/2017 a mohli jsme tak pokračovat ve stejném počtu
pracovníků SPC jako v loňském školním roce. Je třeba zmínit, že bez rozvojového programu MŠMT
bychom platově ze svého rozpočtu takové personální obsazení nepokryli.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
V roce 2017/2018 došlo k částečné stabilizaci pedagogického sboru. V roce 2018 se do návrhu
rozpočtu přímých výdajů negativně promítlo snížení příplatku – násobku základní částky pro
skupinovou integraci o 10% oproti roku 2017. Uvedené opatření výrazně zasáhlo do rozpočtu školy.
V dohodovacím řízení rozhodl OŠMTS dofinancovat chybějící částku, s doporučením řediteli školy, aby
provedl taková organizační opatření, které skutečný počet úvazků srovná s normativně přiděleným
limitem. Od nového školního roku jsme proto zvýšili počet žáků ve třídách a snížili tak počet
pedagogických úvazků (odchod do důchodu, ukončení pracovního poměru na vlastní žádost), tudíž bez
vyplácení odstupného. Na úseku mateřské školy máme od září 2017 rodilou mluvčí znakového jazyka
a je tak zajištěna kvalitní „výstavba“ komunikačního kanálu pro děti s těžkým sluchovým postižení.
V MŠ, tak jsme personálně v optimálním počtu. Situace u nepedagogických pracovníků – úklid, údržba,
kuchyň, THP je skutečně náročná a při dalším snížení počtu přidělených úvazků by běžný chod a
fungování organizace byl značně ztížen. Pozice na pracovních místech provozního úseku a THP jsou
dlouhodobě stabilní.
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Tabulka č. 1 - Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích
počet

(přepočtení
na plně
zaměstnané)

< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 let důchodový
věk

důchodový
věk

celkem

celkem
z toho ženy

3,95
3,95

9,94
8,94

8,52
7,75

8,15
7,15

2,23
2,23

32,79
30,02

Tabulka č. 2 - Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně
externistů)
v přepočtených úvazcích
počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

z toho bez odborné
kvalifikace

32,79

6,0
počet (fyzický

Z toho:

počet)

poradenské služby ve škole *:
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní speciální pedagog
školní psycholog
ostatní:
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích
programů VOŠ
koordinátor informačních a komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy

z toho bez kvalifikace

1,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00

1,00
0,00
1,00

Velkou výhodou pedagogického sboru je dostatečné zastoupení aprobací ve vztahu ke vzdělávacím
plánům jednotlivých typů škol. Učitelky na I. stupni ZŠ jsou všechny s odbornou pedagogickou
způsobilostí. Nevýhodou je, že pro některé aprobace na II. stupni ZŠ není v učebních plánech
jednotlivých postupných ročníků tolik vyučovacích hodin, aby byl naplněn úvazek učitele. Proto je jeho
úvazek doplňován jinými předměty. Tím je do jisté míry neaprobovanost výuky nezbytná. Nedá se
prakticky jinak řešit. Dalším problémem je skutečnost, že druhostupňoví učitelé ve 3,1 úvazku nemají
odbornost speciální pedagogiky.
Tabulka č. 3 - Přehled pracovníků domovů mládeže
v přepočtených úvazcích
vychovatelé
7,00

asistenti pedagoga
5,03

ostatní
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celkem
12,03

Tabulka č. 4 – Platové podmínky pracovníků
Celkový počet pracovníků
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků
Z toho:
Vychovatelky
Učitelé ZŠ + SPC
Učitelé MŠ
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických
pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických
pracovníků

2016/2017
68,105
53,699
29 154

2017/2018
72,005
56,498
30 059

27 284
31 608
27 681
19 435
3 519

29 198
32 496
28 841

4 061

3 973

20 508
2 901

Poznámka: Údaje ve sloupci 2016/2017 jsou čerpány ze mzdového limitu roku 2016. Obdobně je tomu ve sloupci
2017/2018 Zde jsou použity údaje ekonomického roku 2017.

Další vzdělávání pracovníků
1) pedagogických
Vzdělávání je řešeno plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V uplynulém období
se zaměřilo především na znakový jazyk a logopedii. Dále pak na oblast nových forem a metod ve
vzdělávání, především na čtenářskou a matematickou gramotnost.
Ředitel školy absolvoval roční vzdělávací program Strategické řízení a plánování.
Tabulka č. 5 – Další vzdělávání pracovníků v roce 2017/2018
(Vzhledem k velikosti je tabulka součástí přílohy.)
2) nepedagogických
Podle profesního zaměření procházejí ekonomka a hospodářka školy pravidelnými školeními, která
realizují autorizované firmy nebo OŠMTS KÚLK. Tematicky reagují na legislativní změny v oblasti
mzdových předpisů, personalistiky, účetnictví, daní, cestovních náhrad, hospodaření příspěvkových
organizací, investiční činnosti apod.
Ostatní provozní zaměstnanci (kuchařky, údržbáři, energetik) jsou proškolování v oblasti
hygienických a bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich profesním zaměřením. Tato školení
zabezpečuje pravidelně odborná firma, včetně školení požární ochrany příslušného zaměření.
Obdobně tomu je i u pedagogických pracovníků.

4. Údaje o počtu žáků
Tabulka č. 6 - Základní údaje o třídách a žácích školy
Škola
Základní škola
Mateřská škola

Počet tříd
22
3

Počet žáků
157
24

ø žáků na třídu
7,1
8

ø žáků na učitele
5,2
4,8

Kapacita školy byla v učebnách naplněna na cca 87%. Žáci jsou vzděláváni podle dvou různých
vzdělávacích programů. Počet žáků zůstává konstantní, jedná se převážně o žáky s narušenou
komunikační schopností, kteří tvoří 4/5 žáků školy, zbylá část jsou žáci se sluchovým postižením.
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Tabulka č. 7 - Údaje o přijímacím řízení
MŠ a ZŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

počet
11
29
počet

Počet podaných přihlášek do domova mládeže
Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže

34
34

Tabulka č. 8 - Správní rozhodnutí
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 561/2004 Sb.
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy

Rozhodnutí:
o změně oboru vzdělávání
o povolení individuálního vzdělávání žáka
o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka
o odkladu povinné školní docházky
o snížení úplaty za poskytování školských služeb
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb
celkem

počet
0
3
0
13
0
0
16

Přijímací řízení je prováděno dle platné legislativy v termínu od 1. do 30. dubna kalendářního roku.
Jedná se o zápisy k povinné školní docházce. V průběhu školního roku pak přijímáme kdykoliv žáky
vyšších postupných ročníků, buď takové, kteří neuspěli v integraci v hlavním vzdělávacím proudu
nebo takové, kteří mají platné doporučení školského poradenského zařízení doporučující vzdělávání
v našem typu školy. Spolupracujeme přitom s naší mateřkou školou, se Speciálně pedagogickým
centrem, případně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Liberec.
Přijetí žáků je podmíněno:
 souhlasem rodičů budoucího žáka
 odborným posudkem a doporučením Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogickopsychologické poradny

5. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy
Tabulka č. 9 - Prospěch žáků
Prospěch žáků
Počet
prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Nehodnocen

1. pololetí
78
73
3
0

2. pololetí
48
96
14
1
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Tabulka č. 10 - Výchovná opatření

Pochvala
jiná ocenění
Napomenutí
důtka třídního učitele
důtka učitele odborného výcviku
důtka ředitele školy
Snížená známka z chování

1. pololetí
23
0
9
11
0
4
3

2. pololetí
34
0
10
12
0
5
2

Tabulka č. 11 - Přehled počtu zameškaných hodin
Zameškané hodiny omluvené
z toho neomluvené

1. pololetí
8803
0

2. pololetí
10639
0

Tabulka č. 12 - Uplatnění absolventů

Obor
vzdělávání
ZŠ
ZŠ praktická

Počet
absolventů

Dále studuje
speciální SŠ
nebo SOU

Dále studuje SŠ
Dále
integrovaně
navštěvuje OU
nebo SOU
11
0
2
0

11
4

Odchod přímo
do praxe
0
2

6. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nerealizuje kurzy pro své zaměstnance.

7. Projekty
Jsme zapojeni v projektech:
- Rozvojovém programu MŠMT na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních v roce 2018 čj.: č.j. MSMT-28967/2017
- Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
- Šablony pro MŠ a ZŠ I.

8. Spolupráce se zaměstnavateli
Nerealizujeme.
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9. Další aktivity školy - prezentace na veřejnosti
Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány tyto akce:




































Plavecký výcvik žáků II. ročníku
Beseda – Neslyším, ale jsem online – preventivní program
Divadelní představení - Plechové pohádky
Drakiáda a dračí týden na 1. stupni
Zdravá pětka – vzdělávácí akce k zdravému životnímu stylu
Linka bezpečí – preventivní program
Tonda Obal na cestách – program zaměřený na třídění odpadu
Stop – Vzpoura úrazům – výukový program VZP, prevence úrazů
Výuka na dopravním hřišti
Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných situací
Účast na vzdělávacích akcích v Krajské vědecké knihovně, Liberec
Účast na vzdělávacích akcích IQ Landia
Účast na divadelních a filmových představeních určených pro školy (Divadlo F.X. Šaldy, Naivní
divadlo, PKO,aj.)
Účast na celostátní soutěže BESIP pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Jarní turnaj v malé kopané, pořádaný naší školou
Školní turnaj žáků v házené
Jarní a podzimní sběr papíru
16. ročník florbalového turnaje v Plzni
Mikulášská nadílka
Mikulášská diskotéka
Velikonoční a vánoční dílničky na 1. stupni
Vánoční soutěž o nejhezčí vánoční nebo zimní výrobek
Vánoční besídka prezentace školy - spolupráce s rodiči
Novoroční laťka – soutěž ve skoku vysokém
Den otevřených dveří
Počítačová soutěž ve Valašském Meziříčí - účast vybraných žáků školy
Turnaj v kopané žáků I. stupně
Turnaj ve florbalu
Dětský karneval
Slet čarodějnic
Velikonoční soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici
Orientační závod žáků II. stupně školy
Celostátní turnaj v malé kopané – Kyjov
Dětský den
Účast žáků na 54. ročníku Celostátních her sluchově postižených žáků v Hradci Králové

Každý červen se naše škola účastní Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků.
Soutěže probíhají v malé kopané chlapců, basketbalu dívek, lehké atletice a plavání. Letošní rok se
CSH SPŽ konaly v Hradci Králové. Získali jsme celkem tři medailová umístění, zlato v běhu na 60 m,
stříbro v běhu na 800 m a bronz získala smíšená štafeta 4 x 60 m. Po sečtení bodů ze všech disciplín
se naše škola umístila na krásném 5. místě v celkovém pořadí. Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění
sportovci. V červnu 2019 pořádá Celostátní sportovní hry Liberec, tedy naše škola.
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Doplňková činnost
Okruhy, resp. předměty doplňkové činnosti jsou:
- hostinská činnost
- pronájem bytových prostor
- pronájem nebytových prostor

10. Poradenské služby
Zajištění speciální péče
Speciální péči zajišťují psycholog od 1. 12. 2017, výchovná poradkyně, školní metodik prevence. Péči
o integrované žáky, žáky se sluchovým postižením a klienty se narušenou komunikační schopností
vykonávají Speciálně-pedagogická centra.
Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně vycházela při své činnosti z celoročního plánu, zaměřeného především na
profesní orientaci žáků. Hlavním cílem je pomoci žákům s výběrem vhodného učiliště nebo střední
školy, kde se budou připravovat na budoucí profesi. Činila tak v úzké spolupráci s rodiči žáků, třídním
učitelem, SPC a PPP, ale také v součinnosti Úřadem práce v Liberci.
Zpráva o činnosti výchovného poradce v školním roce 2017-2018
Zpracovala: Mgr. Zuzana Chrásková
Září:
- příprava plánu výchovného poradce
- vypracování seznamu vycházejících žáků
- zapojení do projektu Férové školy v Liberci – kariérové poradenství
- informovat rodiče o konzultačních hodinách (úterý 12.00 – 13.30, nebo individuálně
domluvená schůzka)
- podaní rodičům úvodní informace k přijímacímu řízení a upozornit na nutnost kontroly v SPC
nebo PPP
- získat informace o možnostech exkurzí
- pomoc pedagogům při vypracovávání IVP (nový formulář IVP, změny schvalování IVP, Plán
individuálního vedení)
- účast tříd 8. A, 8. D, 9. A, 9. C, 9.10. B na akci Festival uměleckoprůmyslových škol v
Severočeském muzeu
- účast tříd 8. A, 8. D, 9. A, 9. C na akci Živá knihovna povolání, kterou pořádá Svaz průmyslu a
dopravy ČR 25. 9. 2017
Říjen:
- účast na informačních schůzkách výchovných poradců vždy první středu v měsíci (organizaci
zajišťuje PPP Liberec)
- předání rodičům dotazníky předběžného zájmu o učební obor nebo střední školu
- zaslání nabídky rodičům žáků 9. ročníku o možnosti vyšetření k profesní orientaci psychologem
- účast žáků 8. a 9. ročníku na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA 2017 MYJOB LIBEREC (12. 10. - 14. 10. 2017)
- předání informačních brožur o středních školách a odborných učilištích
v Libereckém kraji žákům 9. ročníku

11

Listopad:
- schůzka s rodiči vycházejících žáků
- informace o uměleckých školách (zvláštní přihláška do 15. listopadu, v lednu talentové
zkoušky)
- předávání informačních materiálů žákům
- předávání informací o učebních oborech ze speciálních škol a o dnech otevřených dveří
Prosinec:
- individuální pohovory s žáky a rodiči o volbě oborů nebo o studiu na středních školách
- návštěva Úřadu práce - testy na počítači k volbě povolání, videokazety a prezentace různých
oborů, důležité kroky při volbě povolání (9. ročník)
- nástěnka k volbě povolání – informace o přijímacím řízení, přehled dnů otevřených dveří,
novinky
- dny otevřených dveří na středních školách a učilištích – návštěva žáků s rodiči

Leden:
-

informace o vyplňování přihlášek (nové formuláře) a předání přihlášek žákům
pomoc učitelům při vypracování slovního hodnocení (nelze v 8. a 9. ročníku)
hodnocení účinnosti IVP
příprava na přijímací řízení, spolupráce s vyučujícími Čj a M, spolupráce s SPC

Únor:
- kompletace přihlášek (potvrzení obvodního lékaře, ředitele školy)
- odeslání přihlášek na školy – zajistí rodiče nebo zákonný zástupce žáků
- vyřizování telefonátů o možnostech přijetí žáků na školy, které nejsou určeny
pro sluchově postižené (integrace)
Březen:
- informace rodičům o odvolacích řízeních
- zadávání zkušebních a vzorových testů přijímacího řízení
- předání zápisových lístků (nové formuláře!) rodičům vycházejících žáků
Duben:
- přijímací řízení na střední školy a učiliště
- individuální poradenská pomoc při nepřijetí žáků, odvolací řízení

Květen:
- druhé kolo přijímacích pohovorů
- evidence a zpracování výsledků přijímacích řízení
- přehled umístění všech žáků na SŠ a SOŠ
- žádosti o prodloužení školní docházky
Červen:
- informace pedagogické radě o umístění vycházejících žáků
- vyhodnocení IVP
- zpracování seznamu žáků přijatých na školy i s adresami
- hodnocení činnosti výchovného poradce
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Činnosti a kompetence výchovného poradce vykonávané průběžně celý školní rok























Spolupráce s vedením školy v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
V oblasti vzdělávání – péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené
rizikem školní neúspěšnosti, péče o žáky talentované
V oblasti výchovy – péče o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování a
se znaky sociální nepřizpůsobivosti
Péče o žáky ze znevýhodněného sociálního a sociokulturního prostředí
Spolupráce s PPP, SPC a školním psychologem
Poskytovat informace rodičům o možnosti využití služeb specializovaných poradenských
zařízení
Zajišťovat realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
Metodická, informační a poradenská činnost pro ostatní pedagogické pracovníky
Poradenská pomoc rodičům při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí
Sledovat změny v právních předpisech týkajících se výchovného poradenství
Řešení kázeňských problémů, navržení kázeňských opatření, hledat příčiny problémového
chování žáků a prostředky jak je odstranit
Sledování a řešení sociálně patologických jevů u žáků (lhaní, krádeže, agresivní chování, šikana,
záškoláctví, kouření)
Spolupráce s metodikem prevence sociálně patologických jevů
Soustavné vzdělávání v oblasti výchovného poradenství
Předávání nových informací na metodických schůzkách učitelů
Účast na schůzkách výchovných poradců v Liberci
Poskytovat poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
Spolupráce s Úřadem práce, SŠ a SOŠ
Pomoc při vyplnění a odeslání přihlášek
Zpracovávat přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
Poskytovat rodičům i žákům informace při odvolacím řízení
V průběhu celého roku bylo v rámci výchovných komisí řešeno především záškoláctví nebo
kázeňské přestupky žáků.

Metodik prevence (Mgr. Petr Hána)
Hodnocení roku 2017/2018
V uplynulém školním roce se pozornost metodika prevence zaměřila na rizika na internetu (např.
kyberšikanu) a zneužívání měkkých drog – alkoholu a cigaret. Cílem bylo upozorňovat na rizika a vlivy,
které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže a ovlivňovat chování dětí a dospívajících
ve smyslu podpory zdraví (součást výchovně vzdělávacího procesu na školách a ve školských
zařízeních) a nabízet hodnotné volnočasové aktivity. Zaměřili jsme se na dodržování zásad slušného
chování, školního řádu, snažili jsme se dětem vysvětlovat nejen jejich práva, ale především jejich
povinnosti a nutnost dodržovat je v každodenním životě.
Žáci a rodiče upozornili během školního roku na výskyt hrubého chování žáků v naší škole a v „online
prostředí“. Bylo tak řešeno několik případů začínající ostrakizace a nevhodného chování žáků k sobě
navzájem.
Specifické činnosti:
- důsledné potírání šikany, kuřáctví, požívání alkoholu a ostatních návykových látek
- pravidelně zmiňovat rizika na internetu – seznamování, facebook, kyberšikana
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-

-

upevňovat důvěru žáka v učitele a výchovné pracovníky v otázkách svěřování se s problémy
týkající se drog, šikany a ostatních asociálních a antisociálních jevů
upozorňovat žáky na projevy šikany a problematiky řešení šikany
pokračování v aktivitách vedoucích ke stmelení kolektivu žáků, jejich vzájemnou otevřenost a
snížení agresivity
Seminář pro pedagogický sbor – Cesty spolu, společně proti šikaně (lektor Mgr. Jiří Maléř)
Semináře pro druhý stupeň: 1)„To tě přijde draho aneb pozor na peníze“ – všeobecná prevence
2) „Neslyším, ale jsem online“ – ochrana soukromí, prevence před
riziky na internetu
3) Linka bezpečí – seznámení, jak funguje, pro koho je určena
Seminář pro první stupeň: 1)„STOP“ Vzpoura úrazům – výukový program zaměřený na
bezpečnost a zdraví
2) Linka bezpečí – seznámení, jak funguje, pro koho je určena

Nespecifické činnosti:
celoškolní akce: vánoční besídka, karneval, velikonoční a vánoční dílny, ….
prezentace akcí v prostorách školy
V průběhu školního roku 2017/2018 žáci šestých ročníků společně s třídním učitelem znovu
navštěvovali ve V-klubu preventivní program „Správná třída“, který se zaměřuje na klima třídy,
stmelování třídního kolektivu, spolupráci mezi žáky, řešení problémů a zvládání úspěchu i neúspěchu.

11. Oblast řízení
Realizace hlavních úkolů pro školní rok 2017/2018
1) Zaměřit se na vytváření pozitivních mezilidských vztahů v pedagogickém sboru. – Realizováno
formou spolupráce pedagogů na školních akcích pro veřejnost a společenským divadelním večerem
pro zaměstnance organizace. Vztahy v pedagogickém sboru se zlepšují, ale stále místy vázne
spolupráce mezi jednotlivými pedagogy. Viz např. autoevaluační zpráva společnosti SCIO.
2) Vzdělávat děti a žáky s narušenou komunikační schopností, cíleně je připravovat na možnost
vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu. – Do integrace odešlo 15 žáků 1. stupně.
3) Uplatňovat totální komunikaci u žáků s těžkým sluchovým postižením, nezanedbávat možnost
orálního projevu u žáků, kteří k tomu mají předpoklady. U žáků nedoslýchavých vytvářet podmínky
pro rozvoj mluvního projevu. Preference auditivně verbální metody ve vzdělávání za podpory všech
dostupných prostředků a technických pomůcek. – Realizuje se.
4) Pokračovat v kurzech znakového jazyka pro pedagogické pracovníky i rodiče žáků. – Realizuje se
mimořádně kvalitně pomocí lektorů z České unie neslyšících.
5) Využít podmínek školy pro rozvíjení tělesné zdatnosti dětí formou zájmových činností. – Realizovány
kroužky fotbalu, florbalu, míčových her aj.
6) Pokračovat v kvalitní práci speciálně pedagogického centra. – Realizuje se, došlo k dalšímu
personálnímu posílení SPC.
Finance
Finanční krytí nákladů na běžnou i akutní údržbu bylo v roce 2017 uspokojivé. Běžnou údržbu
prostor školy se snažíme řešit svépomocí s využitím vlastních zaměstnanců. Malování, odborné opravy,
revize technologických celků (elektrokotelna, plynové vytápění, výtahy, technologické zázemí kuchyně,
autopark apod.) pak prostřednictvím odborných firem. V červenci se projevila skrytá závada na
kanalizaci a dešťovém svodu pod objektem šaten a tělocvičny. Po úvodní prohlídce nikdo
nepředpokládal tak velký rozsah havárie a časovou i finanční náročnost opravy. Nakonec bylo nutné
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postupně vyměnit veškeré kameninové a litinové potrubí za plastové z důvodu neustálého vlhnutí zdí.
Náklady vystoupaly přes 500 000 Kč. Zřizovatel podpořil tuto opravu 200 000 Kč.
V roce 2017 byly realizovány větší neinvestiční akce:
- V prosinci se uskutečnila výměna trafostanice č. LB 4078 z účelové dotace a tato je tak připravena
na unifikaci napětí distribuční soustavy VN z 10 kV na 22 kV.
Personální posílení úseku speciálně pedagogického centra vyvolává potřebu neustálého zvyšování
provozních nákladů na tuto součást - nábytek, výpočetní technika, odborné pomůcky.
Spolupráce
Hovoříme-li o kooperaci se školami, pak máme na mysli především školy pro sluchově postižené
v celé České republice (celkem 13 škol). Spolupráce probíhá jednak v oblasti odborné problematiky
vzdělávání a výchovy, která se realizuje prostřednictvím společných seminářů pořádaných jednotlivými
školami či katedrami speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Praze nebo v Olomouci. Druhou
oblastí je neformální spolupráce a setkávání žáků a učitelů s kolegy a dětmi ze škol našeho typu v Praze,
Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Valašském Meziříčí nebo Kyjově. Ta probíhá
při účasti na vědomostních a sportovních soutěžích, z nichž nejvýznamnější jsou Celostátní sportovní
hry sluchově postižených žáků. Pořadatelství této akce připadne ve školním roce 2018/2019 naší škole.
V posledních letech se začíná rozvíjet spolupráce s některými běžnými libereckými základními
školami, především v oblasti sportu.
V regionu Libereckého kraje působí Krajská sekce Asociace pedagogů speciálně pedagogických
center Libereckého kraje. Zde jsou sdruženi všichni pracovníci našich speciálně pedagogických center
a jejich ředitelé, mluvčím asociace je Mgr. Ivana Nováková, vedoucí SPC.

12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr
Klientela - skladba dětí a žáků se výrazně proměnila, v minulosti byla škola tvořena prakticky pouze
dětmi a žáky se sluchovým postižením. Dnes pracujeme především s dětmi s kombinovanými vadami,
sluchově a řečově postiženými a naprosto nesourodými třídními kolektivy. V průběhu školního roku
přicházejí žáci z integrace, kteří jsou v běžných školách neúspěšní, abychom provedli jejich speciálně
pedagogickou diagnostiku. Vzdělávání zajišťujeme formou individuálních vzdělávacích plánů nejen
pro přicházející žáky, ale i pro žáky naší školy, kteří mají úzce specializované diagnózy. Vzděláváme
výjimečně i žáky s vysoce funkčním autismem. Žáků se sluchovým postižením spíše ubývá. Naopak
přibývá žáků s těžkými vadami řeči – žáků s dysfázií. V současnosti na úseku ZŠ tvoří žáci sluchově
postižení 1/5 z celkového počtu.
Pestrá skladba žáků určuje metody práce s nimi, které jsou naprosto specifické a odlišné od práce
na běžných základních školách. To vše klade vysoké nároky na odbornou úroveň pedagogického sboru.
Pro tuto práci nestačí jen dosáhnout předepsané odborné kvalifikace, ale je nezbytné neustále se dále
vzdělávat. To nám zajišťuje zejména Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. Centrum dalšího vzdělávání nebo
Národní institut pro další vzdělávání), případně pedagogické fakulty v Praze a Olomouci.
Nezbytnou součástí pedagogického sboru se v posledních letech stali pedagogičtí asistenti, kteří
pomáhají učitelům při práci v nesourodých třídních kolektivech, skupinovém vyučování a mnoha
dalších činnostech.
Hlavním vzdělávacím záměrem je poskytnout žákům kvalitní vzdělání, které jim pomůže buď při
začleňování do hlavního vzdělávacího proudu, nebo při přijetí na vyšší typ škol. Specifičnost našich žáků
se však odráží i ve snaze školy pomoci jim k prožívání úspěchu a plnohodnotného vyžití ve volném čase.
Proto je naším výchovným záměrem udržení pestré nabídky zájmových, sportovních, kulturních a
relaxačních aktivit. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek košíkové, kopané, tance, keramiky, stolního
tenisu, lehké atletky atd. Organizaci těchto aktivit zajišťuje především výchovný úsek a nejčastěji je
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využíván dětmi, které tráví svůj čas mimo rodinu – na internátu. Své nabyté sociální dovednosti mají
možnost uplatňovat při setkávání s vrstevníky ze škol našeho typu i škol běžných.

Cíle pro další období:
1. Vzdělávat děti a žáky s narušenou komunikační schopností, cíleně je připravovat na možnost
vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu.
2. Vzdělávat děti a žáky s různým stupněm sluchového postižení.
3. Realizovat na 2. stupni výuku druhého cizího jazyka.
4. Vzdělávání pedagogů v různých oblastech – cíleně přírodovědná, informační a jazyková gramotnost.
5. Vyřešit systematickým vzdělávání nedokonalou znalost znakového jazyka u učitelů 2. stupně.
6. Využívat nové trendy a znalosti ze speciální pedagogiky, převážně surdopedie a logopedie.
7. Výměna oken ve zbylé části areálu.
8. Vyřešit nefunkční bazén – oprava/zakrytí?
9. Vybudovat venkovní učebnu v atriu u bazénu.
10. Oprava povrchu malého hřiště.
11. Řešení komplikované dopravní situace v okolí školy – vybudování dostatečného množství
parkovacích míst, posílení dohledu Městské policie Liberec v okolí školy.
12. Rekonstrukce kuchyně.
13. Zorganizovat Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků v červnu 2019.

13. Údaje o výsledcích kontrol
- Kontrola České školní inspekce – inspekční zpráva Čj. ČŠIL-602/18-L přiložena.
- Výkaz preventivních aktivit (https://www.preventivni-aktivity.cz) přílohou výroční zprávy.

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení
Viz Zpráva o činnosti organizace za rok 2017.
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