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a) Základní charakteristika školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s .
Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. pracuje pod tímto názvem
od 24. 9. 2006. Od 14. 2. 2006 měla název Mateřská škola a základní škola JISTOTA, o. p. s.
Od 1. 7. 1997 do 13. 2. 2006 působila pod názvem Speciální škola, o.p.s. jako nástupnická
organizace Soukromé speciální školy, která pracovala od 1. 5. 1994. Od 1. 9. 1993
do 30. 4. 1994 pracovala pod názvem Soukromá speciální mateřská škola a Soukromá
speciální škola.
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. je zapsaná v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl O, vložka 39.

IČ: 25 34 29 24
DIČ: CZ 25 34 29 24
IZO: 600 025 667
Zakladatel: Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami po přejmenování v roce 1999
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA,
od roku 2016 LIPKA, z. s. IČO: 44 05 39 91
Škola pracuje nezávisle na LIPKA z. s. , který neposkytuje škole žádné finanční prostředky.
Telefon/ fax: 582 360 007
Mobil:
603 837 992
E-mail: pvtetin@pvtetin.cz
www.pvtetin.cz
Škola má zaregistrované barevné logo na Úřadu průmyslového vlastnictví, oddělení
ochranných známek od června 2014
Statutární zástupce obecně prospěšné společnosti:
PhDr. Marie Turková
Správní rada:
Předseda:
Ing. Pavel Bolf, MBA

- HR manager

Členové:
PaedDr. František Říha
PaedDr. Jaroslav Gamba
Mgr. Jaroslav Svozil
RNDr. Alena Rašková
Božena Sekaninová

- důchodce
- důchodce
- vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova
- Primátorka Magistrátu města Prostějova
- senátorka SENÁTU ČR
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Dozorčí rada:
Předseda:
Ing. Tomáš Koranda

- předseda představenstva a výkonný ředitel HOCHTIEF CZ a. s.
Praha

Členové:
PaedDr. Milena Kousalová - jednatel OK DATA s. r. o. Prostějov
Bc. Petr Čechmánek
- obchodní ředitel Plaston AG 9443 Widnau Švýcarsko
Statutární zástupce, členové SR a DR tyto funkce vykonávají bez nároku na mzdu a
odměnu.
Školská rada:
Předseda:
Místopředseda
Člen:

Mgr. Marie Paulová
Mgr. Eliška Freharová
Ing. Olga Krpcová

Ředitelka:
PhDr. Marie Turková
Zástupci ředitelky:
Mgr. Marie Paulová- pro ZŠ, ŠD, mateřskou školu
Ing. Olga Krpcová – pro Střední školu, Základní školu speciální
Bankovní spojení:
Komerční banka Prostějov č. ú. : 86 57 47 701/0100
107 – 010 639 0297/0100
86 -7309540277/0100 Veřejná sbírka
Zařazení do sítě: č. j. 8 088/2007-21, 35539/2015-2
Celkový počet dětí a žáků

- na počátku školního roku 1. 9. 2017:
67
na konci kalendářního roku 31. 12. 2017: 66
k 30. 6. 2018
68
k 1. 11. 2017 nastoupil do školy 1 žák ZŠ,
13. 12. 2017 ukončil vzdělávání v ZŠ speciální 1 žák - odešel na jinou školu
21. 12. 2017 odhlášen ze ZŠ speciální 1 žák - zemřel
k 1. 2.2018 odešel 1 žák ze ZŠ speciální na jinou školu
k 1. 4. 2018 nastoupil do ZŠ 1 žák
k 1. 4. 2018 odešel ze školy 1 žák ze ZŠ speciální odstěhování
k 9. 4. 2018 nastoupilo 1 dítě do mateřské školy
k 1. 5. 2018 nastoupil do ZŠ 1 žák
k 1. 6. 2018 nastoupil do ZŠ 1 žák
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Právní subjektivita:
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského
obchodního soudu v Brně oddíl O, vložka 39
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Struktura školy
Mateřská škola
IZO: 044 053 991
povoleno 5 dětí
Přípravná třída základní školy speciální od 1. 9. 2011 je při Základní škole speciální
Základní škola
IZO: 110 008 545
povoleno 56 žáků
Obory:1)79-01-B/01 Základní škola speciální
povoleno 28 žáků
2)79-01-C/01 Základní škola
povoleno 28 žáků
Školní družina
IZO: 150 069 162
povoleno 18 žáků
Školní jídelna – výdejna
IZO: 150 069 154
povoleno 120 strávníků
Střední škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami IZO: 151 037 639
zařazena do sítě škol rozhodnutím čj.8 088/2007-21
povoleno 18 žáků
obory:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
6 žáků
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
12 žáků
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
k 1. 9. 2017 bylo ve škole 44 zaměstnanců
k 31. 12. 2017 bylo ve škole 44 zaměstnanců
k 30. 6. 2018 bylo ve škole 44 zaměstnanců

Přehled o pracovnících školy:
ČÍSLO PRACOVNÍKA
0001
0078
0002
0004
0082
0005
0003
0072
0111
0101
0101
0042
0050
0029
0057
0013
0016
0017
0094

VZDĚLÁNÍ
UP OL PF spec.ped. vych., PhD.
UPOL spec.ped.
SOU úklid, výdejna
MU BRNO magisterské, speciální pedagogika
SOU, studium asistenta pedagoga na MU Brno - AP a řidič
UP OL PF spec.ped.vych.Etická výchova
PF UP Olomouc spec.ped.,surdo vychovatelství, učitelství.
MU Brno magisterské speciální pedagogika
TU Liberec,fak.textilní,VUT v Brně-dopl., pedagogika pro SŠ, spec.
pedagogika obor SPU
SPŠS, úklid, školnice ,
SPŠS, studium asistent pedagoga, studuje PF UP Ol vychovatelství
SZŠ asistent pedagoga
UP Olomouc, uč. zdravotních a sociál. předmětů pro SŠ, spec. ped.
obor SPU
UP Olomouc učitelství ŠMVZP-logo.,psycho.,surdo.
PF – Univerzita Hradec Králové, NJ,PF MU Brno spec.ped.
učitelství, sdudium koordinátor ICT
FF UJEP Brno, pedag., psychol. uč.všeob.vzděl.před
MU Brno, sociol., soc.práce, spec.pedag.uč.pro SŠ
FF UK Praha pedag., psychol. uč.všeob.vzděl.předmětů SŠ
PF UP Olomouc spec.ped.,logo, funkční.
Univerzita Komenského v Bratislavě- Pedagogika mentálně
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postižených, UP Ol zkouška z ČJ,UP Olomouc speciální
pedagogika, UP Olomouc Aj
PF UP Olomouc spec. ped.
PF UP Olomouc speciální pedagogika, titul PhD
TU Liberec inženýrské, PF UP Ol učitelství pro SŠ , spec. ped. obor
logopedie na PF UP Ol., funkční
maturita, studium asistent pedagoga, AP
středoškolské s maturitou, studium asistenta pedagoga AP
SPŠO Pv, studium asistenta pedagoga , AP
Obchodní akademie Pv - ekonomka
UP OL PF Spec. ped-učitelství 2.st.ZŠ rodičovská dovolená
PF UP Olomouc bakalářské pedagogika, studuje PFUP Ol
spec. ped. předškolního věku
MU Brno,spec.ped.,VP, funkční
SŠ s maturitou, asistent pedagoga
PF UP OL ŠMVZP.Vychovatelka
maturita SZŠ, studium AP
SŠ s mat. stud.AP
maturita, Bc. Vyšší odborná pedagogická AP
SŠ s maturitou, stud. AP studuje PF UP Olomouc
SOU, pomocný prac., řidič
PFUP Ol Bc, studuje magisterské AP, vych
maturita, studium AP
MU Brno PF učitelství AP
konzervatoř s mat. studium AP
SOU
ZOU
SŠ s mat, AP
VŠ, G AP
Švehlova zemědělská a rodinná škola, studium AP

0095
0096
0098
0109
0104
0106
0010
0110
0117
0041
0125
0119
0136
0141
0143
0146
0147
0148
0150
0151
0153
0155
0156
0157
0158
0159

Vysokoškoláků
středoškoláků
SOU,
Dobrovolníci

25
26
3
26

Dalšími pracovníky školy jsou: pracovníci na výdej stravy, pracovníci na úklid a pomocné
práce, VPP, školník, pomocní pracovníci a ekonom.

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy.
Celkem 31 vydaných rozhodnutí za školní rok 2017/2018
Žádost o zkrácení výuky: 16
Žádost o přestup: 5
Žádost o přijetí do 1. třídy: 1
Žádost o odklad do 1. třídy: 1
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Žádost o přijetí do MŠ: 1
Rozhodnutí o přijetí na SŠ: 7
Celkem suplovaných hodin: 128

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek
Učební plány a učební osnovy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. pracovala ve školním roce
2017/2018:
Školní vzdělávací program JISTOTA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní vzdělávací program JISTOTA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
Školní vzdělávací program JISTOTA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
Školní vzdělávací program JISTOTA - PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
Školní vzdělávací program JISTOTA - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na podmínky školy podle RVP
pro předškolní vzdělávání čj.32405/2004-22 s názvem ŠVP pro předškolní vzdělávání
„BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE“
ŠVP pro mimoškolní vzdělávání - ŠVP pro ŠD
Na základě kombinace postižení má každý žák školy na základě doporučení ŠPZ vypracován
individuální vzdělávací plán, který vychází z individuálních schopností a možností každého
jedince. Postupně se zavádí u všech žáků. Ostatní žáci mají vypracován tzv. „Plán
osobnostního rozvoje“, který vychází z individuálních schopností a možností každého jedince.
Individuální plány i plány osobnostního rozvoje jsou projednávány s rodiči a odborníky
podílejícími se na výchovně-vzdělávací práci, rehabilitační, logopedické a zdravotní péči a
jsou pravidelně dvakrát ročně vyhodnocovány.
U všech dětí a žáků se stanovují optimální pedagogické, zdravotní a výchovné postupy pro co
nejkvalitnější rozvoj osobnosti každého jednotlivce v součinnosti s jeho začleňováním se do
společnosti, jeho samostatnosti a soběstačnosti. Každý žák má založen osobní spis, jehož
součástí je veškerá dokumentace včetně individuálního plánu a jeho pravidelného
vyhodnocování. IVP jsou předávány SPC a PPP, kde jsou konzultovány další postupy. Mimo
učitelů působí ve třídách další pracovníci: asistenti pedagoga, kteří mají pedagogické Bc. či
Mgr. vzdělání a absolventi SZŠ či jiné SŠ s maturitou a absolvovali studium pedagogických
asistentů či pedagogiku, dále pomocní pracovníci, dobrovolníci a pracovníci na VPP z ÚP.
Výchovný poradce, kterého vykonává zástupkyně ředitele školy s odborným vzděláním k této
funkci dále metodik prevence a metodik EVVO, kteří splňují odborné vzdělání. Při škole se
provádí tzv. školní rehabilitace, hipoterapie, canisterapie, logopedická náprava - logopedická
poradna, poradna pro děti s porušeným autistickým spektrem, poradna pro volbu povolání a
Solná jeskyně. Žáci jsou dále rehabilitováni v NZZ Lipka, z. s. , stejně tak navštěvují
klinického logopeda u též organizace. Ve škole je poskytován vyškoleným terapeutem
bezplatně EEG BIOFEEDBECK, je zabezpečeno poradenství pro rodiče v oblasti práce
s dětmi s porušeným autistickým spektrem, logopedie, psychologie, pedagogiky a sociálních
otázek. Rodičům jsou zprostředkovávány další služby, dle jejich přání a požadavků.
Poskytujeme porady v oblasti sociálních dávek, výhod pro postižené občany, žádosti o pomoc
na nadace apod. Pro rodiče pořádáme informační školení pro zkvalitnění práce se žáky
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v domácím prostředí. Činnost poraden je rodiči využívána pravidelně. Žákům jsou bezplatně
zapůjčovány rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Dalšími pracovníky školy jsou: pracovníci na výdej stravy, pracovníci na úklid a pomocné
práce, školník, pomocní pracovníci ve třídách, VPP z ÚP a ekonom.

Základní škola včetně bývalé ZŠ praktické
Od 1. 9. 2017 navštěvovalo ZŠ 25 žáků z toho
7 dívek
K 30. 6. 2018 navštěvovalo ZŠ 26 žáků z toho dívek
8
Prospělo s vyznamenáním
6
Prospělo
19
Neprospělo
1
Neklasifikován ze zdravotních důvodů
0
Omluvená absence
5591
Neomluvená absence
46
Průměr na žáka
215 hodin ročně
Pochvaly třídního učitele na konci roku
13
Pochvala ředitele školy
2
Vycházející žáci
5
Během roku odešli
0 žák
Během roku přišli
3 žáci
umístění vycházejících žáků:
1 SOU, 3 SŠ Výšovice, 1 doma
snížený stupeň z chování
2
místění v soutěžích: T.K. 3. Místo ve výtvarné soutěži ČZS „Zahrádka pro všechny“
1x čestné uznání ve VV soutěži

Základní škola speciální včetně rehabilitačního programu
Od 1. 9. 2017 začalo chodit do základní školy speciální
k 30. 6. 2018 chodilo

23 žáků z toho 7 dívek
21 žáků z toho 6 dívek

Prospělo
Neprospělo
Neklasifikován
Omluvená absence
Neomluvená absence
Průměr na žáka
Pochvala třídního učitele
Vychází
Umístění žáků:
Během roku odešel
Během roku přišel

15 žáků
5 žáci
1
3338
0
128,4 hodin ročně
0
1 žák
1 SŠ Výšovice
3 (1 žák zemřel)
1 žák

Přípravný stupeň základní školy speciální - nebyl nikdo zařazen
Od 1. 9. 2017 začaly do přípravného stupně chodit
Ke 30. 6. 2018 chodily do přípravného stupně
Omluvená absence
Průměr na žáka
Neomluvená absence
Pochvaly
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0 děti: z toho 0 dívka
0 děti z toho 0 dívka
0 hodin
0 hodin ročně
0
0

Žáci přecházejí do ZŠ speciální
Přišel
Odešel

0
0
0

Mateřská škola
Do mateřské školy chodily k 1. 9. 2017
K 30. 6. 2018 chodilo do mateřské školy
Během roku přišel do MŠ
odešel k plnění školní docházky k
Odklad školní docházky

3 děti z toho 0 dívka
4 dětí z toho 0 dívka
1
1
1

Střední škola Výšovice
Praktická škola jednoletá
K 1. 9. 2017

6 žáků z toho 2 dívky

K 30. 6. 2018

6 žáků z toho 2 dívky

Omluvená absence:

1006 hodin

Neomluvená:

0

Průměr na žáka:

167

Během roku přišlo žáků:

0 z toho 0 dívek

Během roku odešlo žáků:

0 z toho 0 dívek

Pochvaly:

1

Prospělo:

6

Neklasifikován:

0

Závěrečné zkoušky vykonalo žáků:

4

Prospělo s vyznamenáním:

4

Praktická škola dvouletá
K 1. 9. 2017

11 žáků z toho 4 dívky

K 30. 6. 2018

11 žáků z toho 4 dívky

Omluvená absence:

2798

Neomluvená:

0

Průměr na žáka:

254
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Během roku přišlo žáků:

0 z toho 0 dívek

Během roku odešlo žáků:

0 z toho 0 dívek

Pochvaly:

3

Prospělo:

11

Neklasifikován:

0

Závěrečné zkoušky vykonalo žáků:

3

Prospělo s vyznamenáním:

3

Školské zařízení
a)Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 18 dětí .
Naše škola zajišťuje jako součást výchovně - vzdělávacího procesu pro své žáky školní
družinu, která slouží žákům jako vyplnění volného času. Škola provozuje ranní družinu od
6.45 hod. do začátku vyučování a odpolední družinu od 12.00 hod. do 15.30 hod.. Na žádost
rodičů byl během roku provoz změněn od 6,20 do 15,45 hodin, především jako pomoc
rodičům, kteří jsou v tuto dobu v zaměstnání a také pro žáky čekající na odpolední vyučování,
dojíždějící autem apod. Časové úseky během pobytu v družině jsou rozděleny do činností,
které vycházejí z podstaty a charakteru konkrétní náplně práce - tedy činnosti odpočinkové,
zájmové, rekreační a přípravy na vyučování. Pro handicapované děti je odpočinková část
nezbytně důležitá, bývají po vyučování unavené, a proto tohoto času využíváme zejména k
relaxaci, poslechu reprodukované hudby, k četbě pohádek, , protahovacím činnostem na
podložkách nebo v kuličkovém bazénku, EEGBIOFEEDBACK, cvičení v tělocvičně, za
příznivého počasí k pobytu na školní zahradě apod.. Zejména v letních měsících pobývají
oddělení školní družiny na školní zahradě, kde byl vybudován altán pro pobyt v přírodě,
venkovní hrací plocha a je zde dostatek místa i pro míčové hry. V rámci zájmových a
rekreačních činností zapojujeme žáky do společných aktivit, kde se učí respektovat kamaráda
při hře i při konstruktivních a výtvarných činnostech. Výrobky a obrázky, které se v družině
vytvoří, umísťujeme na nástěnkách k tomu určených a k výzdobě školy. Ty nejvydařenější
posíláme do různých vyhlášených výtvarných soutěží. Žáky neustále motivujeme k dalším
činnostem. Cítí-li žáci sami potřebu připravit se na další den do vyučování, nebo mají-li
rodiče zájem, je možné využít přípravy na vyučování ve školní družině. Žáci se zde za pomoci
vychovatelů zabývají plněním domácích úkolů nebo formou didaktických her opakují
aktuálně probírané učivo. Součástí školní družiny jsou návštěvy zájmových kroužků dle
aktuální nabídky školy.
Zájmová a mimoškolní činnost od 1. 9. 2017
Hudebně dramatický kroužek.
Keramický kroužek
Canisterapie
Počítačový kroužek
Hiporehabilitace ve spolupráci se spolkem HELIOS
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Poradna pro děti s porušeným autistickým spektrem
Logopedická poradna
Čtenářský klub
Pletení z pedigu
Kroužek logiky a deskových her
Zájmový kroužek sportovní – Power jóga pro děti

Hodnocení činnosti kroužků za školní rok 2017/2018
Zájmový kroužek - sportovní – Power jóga pro děti
Zájmový kroužek navštěvovalo celkem 11 žáků různé věkové kategorie. Cvičení probíhalo
pod vedením kvalifikované cvičitelky na jógu za přítomnosti pedagogického pracovníka školy
a dalších dvou asistentů pedagoga. Docházka do kroužku byla vcelku pravidelná podle
zdravotního stavu a individuálních možností žáků. Všichni žáci se dobře zapojovali do
daných aktivit. Podle svých možností a schopností prováděli jednotlivá tělovýchovná cvičení.
V hodinách zájmového kroužku projevovali snahu, cvičili se zájmem. Naučili se, jak správně
provádět, protahovat jednotlivé tělesné partie, části těla. Cvičili na pěnových podložkách
podle pokynů cvičitelky a spolucvičících. Kroužek pomáhal dětem ke zlepšení zdravotního
stavu, redukce hmotnosti a správnému držení těla.
Hodnocení činnosti keramického kroužku
Děti se scházely k činnosti každý týden ve středu na 60 minut. Na počátku roku docházelo do
keramiky 5 žáků, v průběhu roku se počet ustálil na 6, pokud nebyli omluveni ze zdravotních
nebo rodinných důvodů. Žáci se seznámili s různými druhy keramické hlíny, s vhodností
jejího použití na různé druhy výrobků. Učili různým pracovním postupům od jednodušších po
složitější, vyráběly výrobky z plátu, z válečků, modelovali z ruky. Osvojovali si způsoby
dekorování a konečné úpravy výrobků. Děti do kroužku docházely s chutí, snažily se co
nejlépe pracovat a průběžně se zdokonalovat a být samostatnější.
Hodnocení činnosti Čtenářského klubu (školní rok 2017-18)
Do kroužku docházelo 7 dětí. Všichni žáci pracovali pilně a snažili se podle svých možností
řešit náplň jednotlivých schůzek. Náplní kroužku byl zejména rozvoj čtenářských dovedností,
cvičení na správnou výslovnost, logopedická cvičení, orientace v knihách a seznámení
s knihami pro děti. Součástí náplně činnosti byly i hravé aktivity. Žáci měli možnost si
zapůjčit knihy ze školní knihovny. Čtenářské dovednosti a vztah ke knihám se v průběhu roku
u dětí velmi zlepšily. Všichni žáci, kteří pravidelně docházeli do kroužku, dostali pochvalu
třídního učitele.
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Hodnocení hudebně-dramatického kroužku za školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 docházelo do kroužku 9 dětí. V rámci hudebních aktivit
jsme se zaměřili na rytmické činnosti, propojení hudby a pohybu a také hru na nástroje z
Orffova instrumentáře. S dětmi jsme se seznámili se základy neverbální komunikace,
pantomimy a hravou formou jim tak přiblížili jednu z možností divadelního vyjádření.
Zároveň tak byla rozvíjena obrazotvornost dětí a schopnost improvizace.
V průběhu roku jsme s dětmi měli několik vystoupení – v Domově pro seniory v rámci
projektu Laskavec, adventní vystoupení v kulturním klubu Duha a v obchodním domě Tesco,
besídku při příležitosti Dne matek a besídku na závěr školního roku. Děti tak měly možnost
zažít plně zasloužený úspěch. Programové pásmo vždy vycházelo z aktuálního období a
příležitosti vystoupení. Při příležitosti konce školního roku nechyběla také pohádka –
tentokrát „O veliké řepě“.

Kroužek logiky a deskových her
V kroužku žáci pomocí her, úkolů a hlavolamů trénovali numerické a strategické dovednosti,
orientaci v prostoru. S žáky jsme se zaměřili na rozvoj postřehu, nácvik strategií na zvyšování
koncentrace, orientaci v prostoru, vnímání prvků na celé ploše, přidávání prvků dle daných
pravidel. Dále jsme vedli žáky k dodržování pravidel hry, samostatnému zápisu a sčítání
bodů. Děti se zlepšily i ve verbální logice, umí dospět k výsledku vylučovací metodou
s pomocí negace. Pohráli jsme si s fyzikálními zákony, pomocí experimentů a her jsme
pracovali s rovnováhou, či jsme zkoušeli získat, co nejvíce rolniček pomocí magnetů různé
účinnosti. Děti se naučily, že není důležité vyhrát, ale to, že se pobavíme a je nám spolu
dobře.
Kroužek – pletení z pedigu
V tomto školním roce kroužek pedigu navštěvovalo pět žáků. Kroužek se konal jednou týdně.
Žáci byli seznámeni s nářadím používaným při práci s pedigem, s druhy materiálů a tvary
výrobků z pedigu. V pletení košíku z pedigu zvládli založení košíku, oplet košíku dvěma
pruty, dokázali kombinovat barvy a použité materiály.

Výtvarný kroužek školní rok- 2017/18
Počet žáků: 4 žákyně

Žákyně si v průběhu roku procvičily jednotlivé výtvarné techniky jako je kresba (úhel, rudka,
pastelky) malba (tempery, vodové barvy, pastely) i poznaly jednotlivé kombinované techniky
(např. kombinace jednotlivých struktur a gramáží materiálu vrstveného na sebe). Jednotlivé
náměty korespondovaly s tématikou ročního období. Obrázky dětí byly po celý rok k vidění
na nástěnce školy, nejzdařilejší práce byly vybrány do almanachu k 25. výročí školy.
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Vyhodnocení kroužku práce s počítačem
Kroužek navštěvovalo v tomto školním roce 9 žáků, kteří byli rozdělení podle věku a
dosažené úrovně ovládání technických prostředků na dvě skupiny s prací vždy po dvou
týdnech.
U starších a vyspělejších žáků se činnost zaměřovala na práci s počítačovou grafikou a
multimédii. Žáci vytvořili dvě krátké animované pohádky („Žižaláci“ a „O veliké řepě“), kde
vytvořili figurky z plastelíny, namalovali barvami pozadí a kulisy, nafotili pohybové
sekvence, sestříhali video a hudbu a vložili titulky. Tvořili koláže z fotografií s animacemi a
s hudbou v aplikaci Movie Maker a Fotor. Mixovali hudbu a pohráli si s hlasitostí nástrojů
v aplikaci Music Maker Jam. Tvořili krátké komiksy v online aplikaci Make Beliefs Comics a
v MS PowerPoint 2013 v doplňku Pixton Comic Characters.
Mladší žáci a žáci základní školy speciální pracovali převážně s herními a vzdělávacími
aplikacemi na IPadu a dotykovém notebooku. Vybarvovali omalovánky v aplikacích Ellakido
Paint, Dinosaurs coloring, Paint Sparkless. Skládali různé velikosti puzzle v aplikaci Kids
Puzzle a online na decko.cz. Hráli pexeso v aplikace Pexeso pro děti a na decko.cz.

Zpráva o činnosti logopedického kroužku.
Do kroužku bylo přihlášeno 9 žáků. Každý žák měl činnost přizpůsobenou stanovené
diagnóze a úvodní depistáži. Pokud chodil na logopedii do LIPKY, byla poskytovaná péče
konzultována s klinickou logopedkou. Žáci docházeli individuálně. Prováděli dechová
cvičení, orofaciální cvičení, nácvik artikulace. Pozornost byla věnována i rozvoji sluchového
vnímání a slovní zásoby. Procvičována byla také jemná motorika. S ohledem na možnou
únavu žáků byly činnosti střídány, hojně byla používána forma her, dramatizace, zpěvu a
plnění úkolů na PC a I-Padu.

EEGBIOFEEDBACK školní rok- 2017 - 2018
V průběhu roku navštěvovalo trénink eegbiofeedback 18 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jeden žák v průběhu školního roku terapii ukončil z důvodu
přestupu na jinou školu. Pro žáky školy je trénink poskytován zdarma na základě žádosti
rodičů a vyplnění a podpisu informovaného souhlasu. Trénink je ve škole využíván především
při nápravě poruch pozornosti a soustředění, hyperaktivního syndromu, SPU, vývojových vad
řeči, poruch spánku, poruch chování, poruch koordinace a motoriky.
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Hodnocení poradny pro děti s PAS za školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 byla rodičům i pedagogům dětí s poruchami autistického
spektra nabídnuta podpora ze strany školní poradny.
Podpora byla letos zaměřena zejména na oblast informovanosti v oblasti současných
trendů a literatury odborné i populárně-naučné:
 Hladká, L., Pavlištíková, A. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem.
Most: KaB, 2008
 Martinková, M. Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou alebo
Sprevádzanie malého nadaného autistu. Bratislava: Europa, 2006
 Notbohm, E. Desať veí, ktoré by každé dieta s autizmom chcelo, aby ste vedeli.
Bratislava: Europa, 2005.
 Moor, J. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. Praktické nápady pro každý den.
Praha: Portál, 2010.
 Vingralková, E. Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem,
ADD, ADHD, Poruhou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. Olomouc:
Fontána, 2016.
 Miller, A., Smith, T. C. 101 tipů pro rodiče dětí s autismem. Účinná řešení
každodenních problémů. Praha: Portál, 2016.
 Bazalová, B. Autismus v edukační praxi. Praha: Portál, 2017
Připomenuty byly zásady strukturalizace prostředí a vizualizace informací, tak
abychom zajistili uchopitelnost informace dítětem a poskytli mu jistotu, předvídatelnost a
bezpečnost prostředí. Zdůrazněna byla také osobitost každého dítěte a z ní vyplývající potřeba
přizpůsobení podmínek s různou mírou podpory pro každé dítě.

Výdejna stravy
ve výdejně stravy byly vydávány obědy žákům a pracovníkům školy. Strava pro žáky byla
odebírána z jídelny DD Lidická ul. Prostějov pracoviště Tetín 3. Stravovalo se 52 žáků.
Strava pro pracovníky školy je odebírána ze školní vyvařovny DD Lidická ul. Prostějov
pracoviště Tetín 3., a JOSPO Holešov. Stravovalo se 38 pracovníků
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Vyhodnocení MPP za školní rok: 2017/2018
Škola: Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. Tetín 1,
Prostějov
Školní MP
Počet žáků, studentů:

67
25

% zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách:
37,3 %
67
% žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou:
100%
67
% žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou:
100%

I. Realizace MPP s žáky
A. Aktivity pro žáky:

ano

1. ve výuce: dle ŠVP a TP

ano

2. jednorázové tematické aktivity: dle třídních plánů MPP

ano

ne

● besedy
ano
- besedy v městské knihovně – 1x měsíčně SŠ, 1x za 2 měsíce ZŠ
● komponované programy
ne

● jiné kulturní akce k PP:
- divadelní představení, loutkové divadlo, TV
- vysílání pro MŠ, Kostičky, Kamarádi, naučné filmy
- divadlo žáků ZŠ Valenty – dle evidence akcí
- ekocentrum IRIS – dle evidence akcí
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ano

3. aktivity specifické primární prevence:
● v rámci řešení výchovných problémů:

ano

- v rámci výuky – zdravá výživa, hygiena, pitný režim, prevence chorob, bezpečnost
při hrách, první pomoc
- vytváření zdravých vztahů ve třídě,
ano

- dopravní výchova
- sexuální výchova
- vztahy mezi lidmi
- dle třídních plánů proti šikaně
● téma závislosti (návykové látky):
- mezipředmětové vztahy,
- mimoškolní akce

ano

- dle třídních MPP
● šikana (sociální klima třídy):
ano
- mezipředmětové vztahy, mimoškolní akce, dle třídních MMP a PPŠ
● právní zodpovědnost a důsledky rizikového chování - individuálně

ano

● PP kriminality: Čjl, Tv, volnočasové aktivity,Vko, RZV, VkZ

ano

● téma tolerance: Vko, Děj, Z, Vv, Pv,Tv, Př, Aj, ČJS, Vko, RZV

ano

● téma násilí: informatika, Z, D, Vko, RZV dle třídních MPP a PPŠ

ano

● záškoláctví:

Vko, Čj,

ano

● sekty:

Vko, Z, D,

ano

● extrémismus:
● rasismus:

Vko, Z, D,

ano

Vko, D, Př, Z, Čj – literatura, RZV

ano

● Jiné: dle evidence akcí
- Dopravní hřiště 2x

ano

- Den bez aut
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- Den otevřených dveří u 102. Průzkumného praporu
- Stužkování studentů
● Školní výlety: dle evidence akcí
- Výlet do Mladečských jeskyní a na zámek Úsov – základní škola

ano

Čech pod Kosířem ZŠS a Tovačova SŠ
● Návštěvy kulturních akcí, divadelní představení: dle evidence akcí
- Vystoupení dětí dramatického kroužku ZŠ Valenty
- Duhová kulička
- Divadelní představení v Městském divadle Prostějov

ano

- Maňáskové divadlo ve škole
- Školní besídky (Mikulášská, vánoční, ukončení školního roku)
- Čarodějnice
● Práce na školním pozemku:
- Péče o prostředí a rostliny ve třídách, sázení bylin

ano

- Péče o okolí školy, školní pozemky
● Výtvarné soutěže: dle evidence soutěží
- během celého školního roku se žáci zúčastnili pod vedením svých pedagogů 5
výtvarných soutěží, 2 žáci byli ohodnoceni čestným uznáním

ano

● Zájmová činnost:
- práce na PC (12)
- keramický kroužek (6)
- hudebně dramatický kroužek (9)
- výtvarný kroužek (4)

ano

- kroužek komunikačních dovedností (9)
- čtenářský kroužek (7)
- deskové hry (8)
- jóga (9)
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- pletení z pedigu (5)
● Canisterapie, hipoterapie, léčebná terapie, rehabilitace, snoezelen, biofeedback,
solná jeskyně

ano

● Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, psychoterapie

ano

● Sponzorství – přispíváme na mravenečník ze ZOO Kopeček
ano

ano

ne

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
1. poskytování informací:
● přednášky,
ano
● výukové programy, tematické filmy
● beseda - pravidelné návštěvy knihovny

ano

● konzultace – průběžné s rodiči, školním psychologem, výchovným poradcem,
metodikem prevence a jednotlivými pedagogy školy

ano

● osvětový materiál, CD, knihy, časopisy, internetové stránky, informační letáky,
nástěnky

ano

● videoprojekce – v rámci výuky

ano

● filmové představení

ne

● jiné: různé druhy terapií, snoezelen, výchova ke správné životosprávě, nácvik
základních sociálních dovedností, sebeovládání, empatie, rozvoj kreativity, zvyšování
zdravého sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, naučit žáky vyrovnat se s
neúspěchem, učení vzájemné pomoci, v hodinách TV – ohleduplnost, fair- play,
rozvoj sociálních vztahů: průběžně celý školní rok

ano

2. prožitkové programy:

- Aktivní učení v modelových situacích lze u našich žáků ztotožnit
s prožitkovými programy.

ano

3. pobytové akce:

ne

4. aktivní učení v modelových situacích:
ano
- Dopravní hřiště
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- Den bez aut
- Vyučování s kamarády se ZŠ Valenty
- Požární poplach
- Školní výlety
- Projektové dny
- Dny otevřených dveří (HZS Olomouckého kraje, 102. průzkumný prapor)
5. schránka důvěry

ano

II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP
A. Vzdělávání pedagogů v oblasti za školní rok 2017/2018
Délka
trvání
TYP ŠKOLENÍ

Organizátor

Počet proškolených pracovníků
metodik

výchovný

(počet
hodin)

prevence

poradce

ostatní

Krajská konference PPRCH

PPP Olomouckého
kraje.

6

1

1

Kritické myšlení – PhDr. Eva
Urbanovská

PPP Olomouckého
kraje

18

1

1

Setkání metodiků prevence 1x

PPP Olomouckého
kraje – okr. metodik

4

1

Syndrom týraného dítěte

PPP Olomouckého
kraje

6

Syndrom vyhoření

Schola service

8

18

1

1

2

1
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B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:

ano

● výchovným poradcem

ano

● třídními učiteli

ano

● vedením školy

ano

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy

ano

● je ŠMP současně výchovný poradce?

ne

ne

C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP:

ano

● místnost pro konzultace s žáky a rodiči

ano

● vymezené konzultační hodiny

ano

● k dispozici odbornou literaturu

ano

● přístup k vyhláškám MŠMT

ano

● přístup k PC

ano

● přístup k internetu

ano

● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání

ano

● možnost předávat informace pedagogickému sboru

ano

ne

pokud ano, jak často:
jednou za měsíc, na poradách, metodických sdruženích

ano

jednou za 3 měsíce na pedagogické radě

ano

D. ŠMP se přímo účastní:

ano

● řešení sociálně-patologických jevů na škole

ano

● spolupráce s odbornými zařízeními

ano

● jednání s rodiči

ano

● spolupráce s okresním metodikem

ano
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ne

Evidence sociálně-patologických jevů na škole:

řešil ŠMP
ano

ne

Celkem
věk:

případů:

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin

ano

16

1

Záškoláctví

ano

16

2

16

1

16, 19

2

III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP

ano

ne

● rodiče jsou informováni o strategii MPP

ano

1. aktivní spolupráce s rodiči:

ano

● přímá účast v MPP

ano

● školní akce určené pro rodiče s dětmi

ano

● vzdělávací činnost (besedy pro rodiče)

ano

● účast ŠMP na schůzkách s rodiči

ano

Šikana

ne

Gambling

ne

Kriminalita – podezření

ano

Rasismus

ne

Jiné – krádež, chování

ano

2. pasivní spolupráce s rodiči:
● písemná a telefonická sdělení rodičům

ano

● informační letáky

ano

● jiné (jaké?): nástěnky, konzultace, schránka důvěry, dotazníky

ano
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IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI
využíváme:

ano

PPP

ano

ne

forma spolupráce:
průběžné konzultace, kurzy a školení
poradenská činnost,

SPC

ano

průběžné konzultace, poradenská činnost

Policie ČR

ano

poradenská činnost, šetření

Odbor sociální péče Magistrátu
statutárního města Prostějov a
Konice

ano
zprávy, šetření

Pediatři a odborná lékaři
Sponzoři

ano

finanční podpora, projektové dobrovolnické dny

Ekocentrum Iris

ano

tematické programy o přírodě

ZŠ E. Valenty

ano

výuka, den dětí, besídky, divadlo

Kulturní instituce Prostějova

ano

divadlo, knihovna, Duha, kino
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B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Ve školním roce 2017/18 se kolektivu pracovníků naší školy spolu s našimi žáky dařilo plnit MPP,
preventivní činnost a kontrola provádění byla součástí náplně práce vedoucích pracovníků školy,
metodika prevence a metodických sdružení všech typů škol. Všechny plánované akce školy a tříd
byly uskutečněny, dílčí plány primární prevence a plány proti šikaně splněny. Žáci se svými
pedagogy se účastnili i hromadných akcí jako účast na Dni se složkami IZS, Den otevřených dveří
u 102. průzkumného praporu Armády ČR (výcvik psů, prohlídka sanitky, hasičského a policejního
vozu apod.).
Za základ prevence považujeme v naší škole především práci s třídním kolektivem a individuální
práce s jednotlivými žáky. Činnost je koordinovaná metodikem prevence a prováděná především
třídními učiteli dle minimálních preventivních programů a plánů proti šikaně pro danou třídu s
ohledem k individuálním zvláštnostem a postižení žáků. Jako v každém roce mohli žáci i rodiče
využívat schránku důvěry, do které mohli vhazovat své dotazy a připomínky (bez připomínek). Pro
oblast prevence je trvale vyhrazena nástěnka. Jsou na ní umístěny výstupy preventivních aktivit,
kontakty na důležitá poradenská zařízení, linku bezpečí, nabídky nových projektů v oblasti
prevence ve městě.
V průběhu roku byl pracovník prevence Policie ČR Mgr. Kořínek s poptávkou na uskutečnění
přednášky na téma trestní zodpovědnosti. Tato přednáška se neuskutečnila z důvodu neočekávané
pracovní vytíženosti pana Kořínka. Náhradní termín se již nepodařilo určit. Téma bylo zvoleno
jako bezprostřední reakce na nežádoucí jevy, které se v tomto školním roce vyskytly u našich
vycházejících žáků: krádeže, záškoláctví. Vyskytující se i problémy s chováním především u žáků
s psychiatrickými diagnózami.
Přesto, že bylo důsledně vyžadováno včasné omlouvání absence žáků, byly řešeny dva případy
záškoláctví a jeden případ nedůsledného omlouvání absence. Přes veškerou prevenci a trvalou
korekci nevhodného chování a prevenci drobných krádeží u konkrétních žáků došlo opakovaně ke
krádežím různé závažnosti a problémům s chováním (napadání spolužáků, afektivní chování,
vyhrožování, útěky ze školy, abnormální sexuální chování). Opět se jednalo o žáky
s diagnostikovanými poruchami chování, kteří trvale medikují. Jednomu žákovi byla doporučena
sexuologická péče. Trvale se daří prevence zneužívání návykových látek na půdě školy, ale byly
jsme nuceni řešit 1 případ kouření ve škole u vycházejícího žáka. V naší škole je samozřejmostí
spolupráce vedení, výchovného poradce a školního metodika prevence. Ti spolu s třídními učiteli
řeší závažnějších problémy a zaznamenávají šetření s návrhem výchovných opatření. Důtky a
snížený stupeň z chování schvaluje pedagogická rada, v tomto školním roce dvojku z chování
dostal jeden žák a 3 jeden žák – oba za hrubé porušování školního řádu. Samozřejmostí je také
odměňování pochvalami za pěkné chování a aktivitu.

Koordinaci prevence zajišťoval preventivní tým jmenovaný ředitelkou školy.
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HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
V průběhu školního roku 2017/2018 jsme realizovali program EVVO v rámci cílů stanovených
ročním plánem. Program EVVO byl uplatňován v jednotlivých předmětech a rozmanitých činnostech
školy s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáků i k aktuálním okolnostem provozu
školy. Do aktivit byli tradičně zapojeni zejména žáci ZŠ, ZŠ praktické a SŠ praktické, pedagogové a
další zaměstnanci školy, ale i rodiče a příznivci školy.
Podařilo se nám v tomto školní roce realizovat široké spektrum aktivit:
-

pokračovali jsme ve spolupráci školy s rodinou a dalšími subjekty při utváření správných
postojů k životnímu prostředí,

-

schůzky pracovníků školy a koordinátora EVVO probíhaly dle aktuální potřeby,

-

do tematických plánů jednotlivých předmětů jsme zařazovali témata zdravé výživy,
zdravého životního stylu, protidrogové prevence a pěstování správných hygienických
návyků při všech činnostech ve škole,

-

podporujeme projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol,

-

informační nástěnka k EVVO pro žáky, pedagogy a rodiče byla v provozu a pravidelně
aktualizovaná,

-

průběžně byly využívány dostupné programy k výuce s ekologickou tematikou,

-

u koordinátora EVVO byly k dispozici materiály k zapůjčení pro využití při výuce a byly
průběžně doplňovány,

-

v jednotlivých ročních obdobích děti pozorovaly přírodu a změny v ní, získávaly kladný
vztah k přírodě.

Pedagogům byla nabízena možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
EVVO. Nevýhodou byla poměrně vysoká cena seminářů. Vyučující byli na schůzkách či
metodických sdruženích informováni o akcích školy a byli seznámeni s další literaturou,
pomůckami a činnostmi v rámci EVVO.
Některé konkrétní akce absolvované v rámci EVVO v tomto školním roce:
-

pokračovali jsme v realizaci postupné ekologizace provozu školy – šetření energií, péče
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o zeleň, třídění odpadů (v každé třídě je koš na plasty, papír a směsný odpad, centrálně je
k dispozici nádoba na baterie), používání především biologicky odbouratelných čistících
prostředků, na pozemku jsou kompostéry,
-

byl organizován sběr finančních prostředků pro adoptované zvíře v ZOO Olomouc, finanční
obnos předán v září 2017,

-

průběžně je organizován sběr víček od PET lahví,

-

tradičně jsme se zapojili do výtvarných soutěží s ekologickou tematikou,

-

jednotliví vyučující zařazovali do výuky projektové hodiny pro ZŠ a ZŠ-P na různá témata,

-

spolupracovali jsme s dalšími školami (výukové programy pro naše žáky, vzájemné
předávání zkušeností, projektový den, návštěva odborných učeben ZŠ Valenty),

-

pokračujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi (výukové programy v Ekocentru IRIS,
Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově, Muzeum PV,…),
Absolvované výukové programy v Ekocentru IRIS Prostějov:

-

11. 10. 2017 – Strom - 19 žáků

-

19.12. 2017 – Vánoční program 15 žáků

-

13. 4. 2018 – Rady babky Kořenářky - 14 žáků

-

23. 5. 2018 Stezka v Botanické zahradě Petra Albrechta - 15 žáků
Další aktivity:

-

ve venkovní učebně probíhala výuka a rozmanité činnosti školní družiny, byla využívaná
haptická stezka a bylinková zahrádka,

-

žáci se podíleli na údržbě a úpravách školního pozemku,

-

29. 1. 2018 Program ve Hvězdárně PV 15 žáků,

-

12. 6. 2018 návštěva Mladečských jeskyní- 25 žáků,

-

23. 4. 2018 Výr velký- beseda s chovatelem- 16 žáků,

-

účast ve výtvarných soutěžích s ekologickou tematikou (např. ČZS),

-

dle možností se žáci účastnili hipoterapie,

-

probíhá prezentace činnosti školy na veřejnosti (prezentace akcí na stránkách školy,
expozice v budově školy, …).

Průběh akcí a fotodokumentaci je možno shlédnout na webových stránkách školy.
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Několik plánovaných akcí muselo být zrušeno z důvodu vyhořelé kotelny a následným
pobytem v náhradních prostorách a změně režimu školy v délce trvání sedmi týdnů. Plnění
plánu bylo závislé nejen na možnostech školy, žáků a vyučujících, ale také na spolupráci
s mimoškolními subjekty, na nabídce organizací zabývajících se environmentální výchovou.
Spolupráce učitelského sboru v rámci realizace EVVO probíhala tradičně na velmi dobré
úrovni. Aktivity a činnosti EVVO měly plnou podporu vedení školy.

Zhodnocení kontrolní a hospitační činnosti za školní rok

2017/2018

Zhodnocení hospitační činnosti
Během školního roku 2017/2018 proběhly hospitace na všech typech škol, uskutečnily se ve všech
třídách, u všech pedagogů, případné nedostatky a pochvaly byly řešeny ihned a při
pohospitačním pohovoru. Zápisy z jednotlivých hospitací jsou uloženy v archivu školy. Výuka
probíhala podle příslušných vzdělávacích programů, které jsou v souladu s RVP daných typů
škol. Žákům je ve výuce poskytována přiměřená pomoc ze strany učitelů- speciálních pedagogů,
asistentů pedagoga a pomocných asistentů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a
handicapu. Kontroly mimo hospitační hodiny probíhají každý den ve všech třídách a typech škol.

Hospitační a kontrolní činnost byla zaměřena zejména na:
 vedeníní pedagogické dokumentace, kontrolu třídních výkazů a třídních knih,
 dodržování bezpečnosti při jednotlivých aktivitách, kontrola výkonu dohledu nad
žáky u asistentů pedagoga a pomocných asistentů,
 využívání motivujících metodických postupů a pomůcek,
 vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a příznivé klima ve třídě,
 dodržování individuálního přístupu k žákům,
 hygienické a psychohygienické podmínky ve třídě,


sledování atmosféry ve třídách /otevřená a klidná atmosféra, respektování osobnosti
dítěte, zdravé sebevědomí…/.

 dohled a dozor nad žáky při pobytu ve školní výdejně stravy a ve školní družině
Rozhovory s rodiči žáků probíhají pravidelně každý den nebo při domluvených plánovaných
schůzkách s vedením školy, třídními vyučujícími. Předávání informací probíhá formou notýsků
nebo při vyzvedávání žáků po vyučování každý den. Náměty a názory rodičů k práci pedagogů jsou
řešeny ihned s vedením školy.
Počet suplovaných hodin celkem 168 ve všech typech škol.
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Název akce

Datum

Identifikační
číslo

Počet
hodin

5, 41

6

30. 10.

Kritické myšlení
Změny ve mzdách,
sociálním a zdravotním
pojištění

10

8

17.10.

Kritické myšlení

5, 41

6

20.10.

Konference PRCH

5, 41

6

14.11.

Kritické myšlení

5, 41

6

22.11.

Setkání metodiků prevencce 5

22.-23.4

Šablony

20. 3.

Setkání členů ČMSS

98, 41

22.-22.3

Šablony

117

19.9.

MŠ
MŠ

117

4
109

16
8

109

16

Syndrom týraného dítěte

41

20.4.

Šablony

117

26. 4.

Šablony II

98

8

20. - 22. 4.

Vzděláváním ke
společnému cíli

3,1,5, 94, 98

32

2.7.-14.7.2018

ELC Brighton - CLIL

94

56

MŠ

Ilustrační foto, projektové vzdělávání žáků SŠ.
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8
109

8

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy v tisku a médiích:
Prostějovské radniční listy
25. října 2017 Pozvánka na aukci
Prezentace v kulturním programu divadla
31. 1. 2018 Poděkování Magistrátu
31. 1. 2018 Poděkování HM TESCO
31. 1. 2018 Poděkování LHK Jestřábi
31. 1. 2018 Hurá, už k nám neteče
31. 1. 2018 Oheň na Tetíně
30. 5. 2018 Poděkování
27. 6. 2018 Valentka je světová
Prostějovský deník
www.prostejovskydenik.cz
4. 9. 2017 JISTOTA má nové auto
18. 1. 2018 Jestřábi potěšili děti z Tetína: vybrali pro ně peníze a vzali je na led
Požár v Lipce (JISTOTA). Klienti přišli o zázemí
31.1.2018Požár na Tetíně: vyšetřovatelé už ví proč hořelo…
8. 8. 2018 V opravené Brněnské chybějí přechody
Srpen neprodejný V opravené Brněnské chybějí přechody
Prostějovský večerník
Burza škol 12/2017 speciální příloha Prostějovského Večerníku prezentace
8. 1. 2018 Tetín bude mít novou střechu
15. 1. 2018 Z Tetína míří poděkování
19. 1. 2018 Dotace od města. Tetín bude mít novou střechu
5. 2. 2018 Lidé na vyhořelý Tetín věnovali zatím dva tisíce korun
19. 2. 2018 Lidé na vyhořelý Tetín věnovali 14 500,- korun
19. 3. 2018 Vandalové vymlátili na Tetíně okna
26. 3. 2018 Do učitelské dvorany slávy
Internetové noviny
Aukce obrazů pomůže postižením žáků
pvnovinky.cz/hasiči/
19. 1. 2018 Požár na Tetíně je v šetření hasičů. Co jej způsobilo?
vecernikpv.cz
Dotace od města. Tetín bude mít novou střechu
lhkjestrabi.cz
Jestřábi pomáhají srdcem
Prostějovský týden
31. 1. 2018 Požár v Tetíně hasiči objasnili
24. 1. 2018 Jestřábi potěšili děti z Tetína
24. 1. 2018 Lipka (Jistota) v plamenech. Klienti přišli o své zázemí
7. 3. 2018 LIPKA a JISTOTA znovu otevřely

27

20. 6. 2018 Valentka se stala světovou školou
Výšovický zpravodaj
Prosinec 2017
prostejovsky.denik.cz
19. 1. 2018Jestřábi potěšili děti z Tetína: vybrali pro ně peníze a vzali si je na led
31. 1. 2018 Požár na Tetíně: vyšetřovatelé už ví, proč hořelo
pvnovinky.cz/hasici
19. 1. 2018Požár na Tetíně je v šetření hasiců. Co jej způsobilo?
Televize ZZIP – regionální vysílání
12. 9. – 19. 9. 2017 Nové auto předali sponzoři
21. 11. – 28. 11. 2017 Humanitární aukce 19. Ročník
23. 1. 2018 – 29. 1. 2018 Jistota s hokejisty
6. 2. 2018 – 12. 2. 2018 Požár ve Speciální škole
26. 6. 2018 – 23. 6. 2018 JISTOTA se loučí se školním rokem
Časopis AGEL
Září 2017 N AGEL podpořila dopravu handicapovaných žáků do školy a ze školy
N Agel podpořila nákup nového 9místného auta na svoz a rozvoz handicapovaných žáků
2018 N AGEL podpořila dopravu handicapovaných žáků do školy a ze školy
Deník.cz
Vzdělávání – přehled středních škol v kraji
Parlamentnilisty.cz
14. 6. 2018 Pomoc škole
Seznamzpravy.cz
15. 6. 2018 Peníze dostane škola v Prostějově
Foto archiv školy

Informace na www:pvtetin.cz

28

AKCE ŠKOLY:
Celoroční akce:
Divadelní předplatné v Městském divadle, v DUZE a kině METRO
Hiporehabilitace podzim
Canisterapie celoročně
Městská knihovna Prostějov – studenti Střední školy ve Výšovicích každý první pátek
v měsíci
Základní škola 1x měsíčně
Rehabilitace v NZZ OS LIPKA a NZZ ve Výšovicích celoročně
Logopedie – NZZ OS LIPKA celoročně

Evidence akcí
Název akce

Identifikační číslo

Počet dětí

6.9.

Hipoterapie

143

6

6.9.

Návštěva knihovny

94, 78,3, 101, 1,5

5+5+6

7. 9.

Solná jeskyně

1

5

8. 9.

Návštěva knihovny

50,111,16

14

Datum

7.9.

Hipoterapie

114

6

12.9.

Solná jeskyně

5

5

13. 9.

Hipoterapie

153

6

14. 9.

Solná jeskyně

101,78

4

14. 9.

Hipoterapie

146

6

20.9.

Duhová kulička

117

1+1

20.9.

Burza práce a vzdělávání

50,111,114

14

20.9.

Burza práce a vzdělávání

3,101

4

22. 9.

Návštěva divadla

50,114

14

1

5

94

5

26. 9.

Solná jeskyně

27.9.

Solná jeskyně

2.10.

Návštěva divadla

5.10.

Solná jeskyně

5

5

10.10.

Solná jeskyně

95

2

11.10.

Akce IRIS

3,101, 1, 94

4+5+5

1

5

95,, 5

2, 6

12. 10.
11.10.

50,111,114

Solná jeskyně
Akce IRIS

29

13

13.10.

Den otevřených dveří HZS

95, 1

2+5+6

13.10.

Den otevřených dveří HZS

50,16,111

13

13.10.

Den otevřených dveří HZS

3, 101

5

15.10.

Duhová kulička

117

1

17.10.

Solná jeskyně

94

5

18.10.

Dopravní hřiště

3, 101, 1, 94

5+4+5+6

18.10.

Duhová kulička

109

1+1

18.10.

Dopravní hřiště

95, 157, 1, 5

3+5+6

19.10.

Solná jeskyně

5

6

19.10.

Divadlo

94

5

24. 10.

Solná jeskyně

1

5

19.10.

Hrátky na pohádky- Metro

95, 157

3

25.10.

Solná jeskyně

3

2+2

1.11.

Návštěva knihovny

3,101, 5,1, 94

4+5+4+5

2.11.

Solná jeskyně

5

6

94

5

7.11.

Solná jeskyně

9.11.

Návštěva solné jeskyně

16,111,114

13

10.11.

Návštěva městské knihovny

50,16,111

14

1

5

16.11.

Solná jeskyně

15.11.

Duhová kulička

117

1

14. 11.

Výchovný koncert- kino Metro

3,1, 94

4,4,5,5

16.11.

Solná jeskyně

1

5

21.11.

Divadlo

5

5

21.11.

Solná jeskyně

1

5

3,78

4

94

5

22.11.
23.11.

Solná jeskyně
Solná jeskyně

30.11.

Solná jeskyně

5

6

1.12.

Duha

3,101,78, 94

3+4+4+2

1.12.

Duha

50,16,111

14

1.12.

Duha

95, 157, 81, 1

4+4

4.12.

Solná jeskyně

95, 157, 81

4

5.12.

Duhová kulička

117

2

30

12.12.

Mikulášská besídka

12.12.

Solná jeskyně

1

5

7.12.

Solná jeskyně

16,111,114

14

13.12.

Návštěva divadla

3,101, 1, 5, 95,94, 81,157

4+5+5+4+5

14.12.

Akce Tesco

3,101,1, 95,94, 81, 78,157

5+5+4+4

18.12.

kino Metro

78, 3,101,1, 94

5+5+4+5

18.12.

kino Metro

50

14

20.12.

Solná jeskyně

3,78

4

21.12.

Vánoční besídka - Výšovice

16,50,111,114

17

22.12.

Vánoční besídka- Tetín

3,78,101,16,50,111,1, 5,
94,95

16+4+5+5+4+4+5

Návštěva knihovny

3,78,101,1,5, 94

4+5+6

Název akce

Identifikační číslo

Počet dětí

4.1.

Solná jeskyně

81,95

2

12.1.

Návštěva knihovny

16,50,111

14

17.1.

Návštěva divadla

78,101

3

17.1.

Duhová kulička

117, 109

2

18.1.

Sportovní odpoledne

16,50,111

13

18.1.

Sportovní dopoledne

3,78,101

3

18.1.

Návštěva- hokejisti Jestřábi

117, 109,1

2+5+4

24.1.

Solná jeskyně

5

4

25.1.

Solná jeskyně

1

5

29.1.

Hvězdárna

95, 3, 5, 1, 94

2+1+5+3+4

31.1.

Solná jeskyně

5

4

1.2.

Solná jeskyně

3

5

95

4

3.1.

Datum

6.2.

celá MŠ a ZŠ

Solná jeskyně

7.2.

Solná jeskyně

3,4

5

8.2.

Solná jeskyně

1

4

13.2.

Solná jeskyně

1

4

14.2.

Solná jeskyně

5

4
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21.2.

Duhová kulička

117

1

22.2.

Solná jeskyně

1

4

1.3.

Návštěva divadla

1,5

4+3

6.3.

Solná jeskyně

1

5

7.3.

Solná jeskyně

7.3.

Návštěva knihovny

1,5,3, 94

3+4+2+6

8.3.

Solná jeskyně

5

9.3.

Návštěva knihovny

20.3.

14

Solná jeskyně

94

6

21.3.

Duhová kulička

117

2

21.3.

Solná jeskyně

78,101

5

1

5

22.3.

Solná
Zdobení velikonočních
stromečků

94

30

27.3.

Divadelní představení

94

6

22.3.

3.4.
5.4.
6.4.
10.4.

Solná jeskyně
Solná jeskyně
Návštěva divadla
Solná jeskyně

78,101

4

1

5

16,50,111, 94

12+6

94

5

13.4.

Akce IRIS

16,50,111

14

18.4.

Duhová kulička

117

1

23.4.

Divadelní představení

50,111

13

1, 5, 94,3
95, 81, 157,3,78,101, 1,5,
94

5+4+6
4+3+5+4

94

6

95, 81, 157

6

1

5

23.4.

Divadelní představení

23.4.

Výr velký

24.4.

Solná jeskyně

25.4.

Solná jeskyně

26.4.

Solná jeskyně

27.4.

Den se složkami IZS

78,101

2+6

30.4.

Čarodejnice - Výšovice

16,50,111

14

30.4.

Čarodějnice-Výšovice

3,101,78,1,5, 94

2+3+3+5

2.5.

Návštěva knihovny

3,101,78, 1,5, 94

4+5+5

3.5.

Den na ZŠ Valenty

3,101,78, 1,5

4+4+4

15.5.

Návštěva divadla

101,78, 94

2+6

17.5.

Solná jeskyně

16,111,114

12
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Duho
vá

16.5.

kulička

117

1

18.5.

Projektový den-Egypt

16,50,111

14

24.5.

Školní výlet- Tovačov

16,50,111

13

23.5.

Akce IRIS

3, 5, 1,

1+5+4+5

24.5.

Dopravní hřiště

3,101,78

3

24.5.

Dopravní hřiště

95, 5, 1, 94

3+4+4+5

31.5.

Letiště

3,78,5,94

5+ 2+3+4+6+3

Název akce

Identifikační číslo

Počet dětí

1.6.

Den dětí Na ZŠ Valenty

1,5,94,3,101,78,117

4+4+6+5+4

1.6.

Den dětí Na ZŠ Valenty

16,50,111

1.6.

Den dětí ZŠ Valenty

95

5.6.

Solná jeskyně

Datum

4
94

6

7.6.

Hipoterapie

16,111

12

7.6.

Hipoterapie

95, 94

30

11.6.
12.6.

Závěrečné zkoušky praktické na SŠ
Školní výlet

3,78,1,5, 94

4,6,4

18.6.

Ovoce do škol

94

30,00

20.6.
21.6.

Divadlo ZŠ Valenty
Hipoterapie

94, 5, 1
101,117,109,146

30
24

21. 6.

Stužkování na SŠ

22.6.
25.6.
25.6.

Den s hypermarketem TESCO
Kino Špunti na vodě
Závěrečné zkoušky ústní na SŠ

celá škola
94, 1

12

27.6.

školní výlet Čechy pod Kosířem

95, 81, 157

6

29.6.

Den s klaunem, vystoupení žáků
školy

Celá škola

Mimořádné události školního roku:
-

Vytopení jedné třídy v 1. poschodí horkou vodou z prasklé vodovodní hadičky a
tělocvičny v přízemí – zasahovali Hasiči 18. 9. 2017 Výměna stropu a celá
rekonstrukce tělocvičny. Dokončeno 19. 1. 2018
Foto archiv školy
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-

18. ledna 2018 došlo k požáru nové kotelny /začala hořet řídící jednotka/ u
prostředního kotle – zásah Hasičů. Škola musela vyučovat v pronajatých prostorách
RG a ZŠ města Prostějova a v budově internátu Střední školy, Základní školy a
Mateřské školy. Oběma školám patří veliké poděkování a Radě města Prostějova také
veliké poděkování za odpuštění nájmu.

Foto archiv školy
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-

Vandalové rozbili dvě okna školy. Šetřeno PČR s výsledkem „pachatel neznámý“

-

Dne 25. 5. 2018 byl uskutečněn „DEN DOBROVOLNICTVÍ“ firmy SKANSKA, a. s.
Jejich pracovníci z Olomouce upravili včetně nátěrů altán a lavičky, upravili zahradní
trakt od plevelů (7 lidí).
Foto archiv školy

-

Dne 13. 6. 2018 byl uskutečněn „DEN DOBROVOLNICTVÍ“ Obchodního domu
IKEA Brno. Jejich pracovníci vyklidili sklepní prostory a odstranili zbytky vlhké
omítky (11 lidí)
Foto archiv školy
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-

19. 6. 2018 byl uskutečněn „ DEN DOBROVOLNICTVÍ“ HM TESCO Prostějov.
Připravili, upravili a posekali trávu na zahradě a v atriu, upravili živé ploty, vypleli
plevel (6 lidí).

Foto archiv školy

-

Dne 13. 11. 2017 se žáci zapojili do celorepublikové akce pořádané Nadací Karla
Janečka „Světový den laskavosti“ a navštívili Dům pro seniory v Prostějově, kde
vystoupili s pásmem písniček a pohádek a potěšili místní seniory.
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Seznam soutěží
Název soutěže

Datum

Obrázek,který udělá radost
hned dvakrát, FOD, Na Poříčí
1038/6, Praha
20.1.2018 Nakresli tři krále, Centrum pro
rodinný život, Olomouc

23.10.

Identifikační číslo

Žáci

1,3

6 žáků

1

8 žáků

27. 2.

ČZS, Daliborka 3, PV
Zahrádka pro všechny
generace

1

7. 3.

ZuŠ PV, Pod vodou, nad vodou

1

5 žáků

19. 3.

Zahrádka pro všechny
generace

1

1 žák - 3. místo

1

1 žákyně - čestné uznání

5 žáků

20.3.

Pod vodou, nad
vodou

8. 6.

Šťastné stáří očima dětí
(Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

1

2.3.

Výtvarná soutěž- Tři králové

111

1

4 žáci

1 žákyně – cena publika

Z doručených poděkování na účasti ve výtvarných soutěžích uvádíme poděkování od
Fondu ohrožených dětí v tomto znění:
1

Děkuje
dětem a pedagogům ze Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA za
úžasné obrázky zaslané v r. 2017 do soutěže Obrázek, který udělá radost hned dvakrát.
Vaše výtvarná díla ozdobí zařízení Klokánek, udělají radost našim příznivcům a
sponzorům a přinášejí také finanční podporu projektu KLOKÁNEK.
V Praze: listopad 2017
Jan Vaněk, DiS.
předseda Fondu ohrožených
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Nadace Malý NOE darovala dětem školy novou výpočetní techniku

Foto archiv školy

Současný stav a plánování ICT k 23. 5. 2018
1) Celkový počet
Pro

Počítače

Pro
žáky
Pro
učitele
Pro
učitele i
žáky
Pro

Notebooky

Celkem

Pro
žáky
Pro
učitele
Pro
učitele i
žáky

Počet

Kde

Počet

2

Ve
třídách

6

3

V
kanceláři

0

Mladší 7
let

2

Počet

Kde

Počet

Zakoupení

Počet

2

Ve
třídách

27

V
kanceláři

8

Mladší 7
let

24

Zakoupení

Počet

7

2

Pro

Počet

Kde

Počet

4

Ve
třídách

33

V
kanceláři

8

Admin.

2

38

11

15
Starší 7 let

8
27

4

Starší 7 let

Admin.

Pro
žáky
Pro
učitele
Pro
učitele i
žáky

Počet

Starší 7 let

1

24

Zakoupení

Mladší 7
let

26

Počet podle typů škol
SŠ
ZŠ
MŠ
Kancelář

6
24
2
8

Podle operačních systémů
Windows 7 Home
Windows 7
Profess.
Windows XP
Home

5
3
5

Windows XP
Professional

6

Windows 8

21

Windows 10

1

Tablety
IOS
Android

9
2

2) Podle roku pořízení
Rok
2003
2004
Počítač
1
0
Notebook
0
0
Celkem
1
0
2010
0
2
2

2011
0
2
2

2012
0
1
1

2005
2
1
3
2013
2
1
3

2006
1
3
4
2014
0
1
1

Starší 7 let
Rok pořízení
Počet

Do r.
2011
15

Po r.
2011
26

39

2007
0
0
0
2015
0
20
20

2008
0
1
1
2016
0
0
0

2009
0
3
3
2017
0
1
1

2010
0
2
2
2018
0
0
0

2011
0
2
2

Celkem
6
35
41

Tiskárny
Rok
Celkem

2003
0

2004
0

2005
0

2006
1

2007
1

2012
2

2013
1

2014
2

2015
2

2016
0

2017
1

Tiskárny starší 7 let
Rok pořízení
Počet

Do r.
2011
2

Po r.
2011
11

40

2008
0
2018
3

2009
0

Celkem
13

2010
0

2011
0

V r. 2017 byla pořízena multifunkční tiskárna a kopírka Canon iR 2004/2204, umístěná
v kanceláři školy s ohledem na nutnost kvalitního tisku vysvědčení ve formátu A3.
V roce 2018 byly pořízeny tři síťové tiskárny Canon TS 6050 v rámci projektu Šablony
02_16_022, Šablony pro ZŠ.

3) Připojení k internetu
Škola je připojena k internetu s využitím T- Mobile ADSL.
Rychlost a stabilita připojení.
Download Mb/s

18,48

Upload Mb/s

18,01

Ping ms

20

Zdroj: www.rychlost.cz/vysledek
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Všechny stolní počítače jsou zapojeny do sítě s využitím sítě LAN. Celá škola je také pokryta
zabezpečenou sítí Wi-Fi. K celkovému pokrytí je využito 6 routerů.
4) Prezentační technika
Projektory
Vizualizér
Mikroskop
Interaktivní tabule

3
1
1
2

V roce 2013 škola zakoupila interaktivní tabuli s projektorem EPSON EB 485 WI.
Interaktivní tabule je ovladatelná s využitím software Easy Interactive Tools od společnosti
EPSON.
Interaktivní tabule je bezdrátově propojitelná přes Wi-FI síť s využitím vysílače EPSON
Wirelles LAN UNIT ELPA P07, který byl dodatečně k projektoru zakoupen. Všichni
uživatelé notebooků s nainstalovaným softwarem Easy MP Network Projection se tedy
mohou k projektoru a tabuli připojit.
Další interaktivní tabule E-Beam interactive byla zakoupena v r. 2009 a je využívána
s využitím projektoru Benq a softwaru E-beam Scrapbook
V rámci projektu I-Pad pro učitele škola zakoupila škola v roce 2014 APPLE TV, která slouží
k prezentaci obsahu I-Padu na interaktivní tabuli.
5) Mobilní technologie
Škola má v současnosti ve svém vlastnictví 2 tablety Multipad Prestigio s instalovaným
operačním systémem Android. Jsou zde instalovány aplikace pro využití ve výuce všech typů
škol.
Škola se ve školním roce 2014/2015 zúčastnila projektu I-Pad pro učitele, v rámci kterého
měla zapůjčen a následně zakoupila I-Pad mini.
V roce 2015 škola obdržela v rámci projektu Škola digitálního věku další dva I-Pady mini a
dva získali naše žáci jako dar od Nadace NOE v r. 2017.
Dva IPady 32 GB byly zakoupeny r. 2018 v rámci v rámci projektu Šablony 02_16_022_
Šablony pro ZŠ.
Typ
Multipad prestigio (Android)

2

IPad mini

6

IPad 32 GB

3

42

Bezpečnost
IT technologie na škole jsou chráněny s využitím antivirového programu ESET NOD 32
Antivirus, zapnutým firewallem a pravidelnými aktualizacemi.
Základní pravidla jsou obsažena ve školním řádě.
Žáci a pracovníci jsou v rámci výuky a speciálních besed s odborníky seznamováni s touto
problematikou:
-

Bezpečnost manipulace s prostředky IT
Ergonomická a hygienická pravidla práce s prostředky IT
Prevence přenášení infikovaných souborů
Prevence kyberšikany
Pravidla komunikace na síti a kontaktů s cizími lidmi
Bezpečné sdílení osobních dat
Správné vyhodnocování informací
Ochrana před počítačovými viry
Nově je v rámci předměty IKT zahrnuta mediální výchova zaměřená na identifikování
dezinformací (fake news)
Ochrana osobních údajů je ve škole zajištěna interní směrnicí k ochraně osobních dat v rámci
GDPR.

6) Informační systém a elektronická komunikace v rámci školy
Informační systém a komunikace v rámci školy je pokryta:
- programem Bakaláři
- školním intranetem
- webovými stránkami
- školním e-mailovými schránkami
- Cloud computing (Dropbox)
Využití programu Bakaláři:
- Vedení evidence žáků a osobních údajů
- Předávání dat do školní matriky
- Tisk pololetních výpisů a vysvědčení
K předávání informací a sdílení dokumentů v rámci školy slouží sdílená složka „Škola“
umístěna na serveru, e-mailová korespondence a služby Cloudu (Dropbox). Konkrétně jde o:
-

Sdílení legislativních dokumentů a metodických pokynů
Sdělování pokynů
Organizace školních akcí a dalšího vzdělávání
Evidence akcí, soutěží a dalšího vzdělávání
Sdílení fotografií z akce školy
Přihlašování na školní akce
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7) Prezentace školy na internetu
K prezentaci školy na internetu slouží webové stránky www.pvtetin.cz a facebookový profil
„Škola JISTOTA“.
Na webových stránkách školy jsou umístěny tyto informace:
- Informace o jednotlivých typech škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
- Úřední deska
- Virtuální prohlídka školy (viz bližší informace dále)
- Školní vzdělávací programy
- O nás
- Cíle školy
- Kontakty
- Aktuality
- Dobročinná aukce
- Výroční zprávy
- Projekt Handicap
- Sponzoři
- Zájmová a mimoškolní činnost
- Fotogalerie
- EEG Biofeedback
- Snoezelen
Facebookový profil školy „Škola JISTOTA“ má v současnosti 73 označení „To se mi líbí“ a
slouží k upozorňování na novinky na webových stránkách školy a sdílení článků jiných médií
o naší škole.
Ke zpětné vazbě škole prostřednictvím internetu slouží e-mailové adresy a facebookový profil
školy, kde budou průběžně pokládány anketní otázky.
Škola má zřízen kanál videí na youtube.com, kde jsou průběžně sdílena videa jiných uživatelů
souvisejících s naší školou, videa z akcí školy a na konci školního roku prezentace vybraných
fotografií.
Škola se prezentuje také trojrozměrnou prezentaci všech místností na budově Tetín 1
s využitím programu Photosynth, která je prezentována na webových stránkách školy.
8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
20 pedagogických pracovníků absolvovalo dne 20. 4. 2018 školení o ochraně osobních dat
v rámci směrnice GDPR ve školství.
Školení bylo zaměřeno na:
-

Šifrování osobních dat a souborů
Bezpečný přenos souborů s osobními daty
Práce s fotografiemi a multimediálním obsahem v souladu s touto směrnicí
Bezpečnost školní sítě
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Pracovníci školy jsou průběžně vzděláváni v těchto oblastech:
-

Využívání informačního systému Bakaláři (evidence, zápis klasifikace)
Ukládání údajů na sdílených složkách školy
Práce s novými aplikacemi na IPadech

10) Zapojení prostředků ICT do výuky
Učitelé využívají tyto prostředky ICT k podpoře výuky:
- Interaktivní tabule
- Tablety
- Výukové programy instalované v počítačích
- On line zdroje
V tomto školním roce škola zakoupila licenci na 20 instalací aplikacífirmy SILCOM:
- Dopravní výchova
- Geometrie pro nejmenší
- Chytré kostky
- Česká republika a její kraje
- Lidské tělo
- Můj první slabikář
- Slovní druhy
- Veselá matematika nad vodou
- Všeználek na venkově
- Všeználkovo Safari
Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu v předmětu Informační a
komunikační technologie.
Rozšířená výuka je realizována v nepovinném zájmovém kroužku Práce s počítačovou
grafikou a multimédii, kde jsou prováděny tyto činnosti:
-

kreslení jednoduchých obrázků v aplikaci Malování a dalších podobných online
aplikacích
tvoření komiksů
stříhání a mixování různých žánrů hudby
tvorba videoprezentací fotografií na různá témata s hudbou
tvoření krátkých a jednoduchých animovaných pohádek s hudbou a ručně vytvořenými
kulisami
práce s 3D grafikou
práce v terénu s GPS navigací v rámci geocachingu
volná práce s dostupnými a rozvíjejícími online aplikacemi
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11) Plánování
Škola průběžně vypracovává a aktualizuje plán ICT, jehož podstatné oblasti jsou součástí
tohoto dokumentu.
Využívá se nástroje Škola Profil 21 a aplikace IT ve škole
Plánem pro nejbližší období je praktická aplikace směrnice GDPR do činností využívání
prostředků ICT. Zaměříme se zejména na:
-

zvýšené zabezpečení připojených stanic i serveru
ochrana informačního systému Bakaláři
personalizace a evidence přístupu k jednotlivým stanicím

Podané projekty ve školním roce 2017/2018
PODPOŘENÉ
1. Projekty podpořené Statutárním městem Prostějovem


prevence zdraví – rehabilitace handicapovaných dětí ve Výšovicích
podpořená částka 5 000,- Kč



podpora činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků
podpořená částka 10 000,- Kč



podpora na terapie hiporehabilitace, canisterapie
podpořená částka 5 000,- Kč



na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady na rekonstrukci kotelny po
požáru
podpořená částka 50 000,- Kč



na vydání Almanachu k 25. výročí založení školy
podpořená částka 5 000,- Kč



na opravu střechy
podpořená částka 250 000,- Kč
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2. Projekty podpořené z NADACE Malý Noe


zakoupení modulu pro práci na EEG biofeedback v hodnotě 10 752,- Kč



zakoupení pomůcek pro děti v hodnotě 36 789,- Kč

3. Nadace AGEL – finanční pomoc ve výši 80 000,- Kč na rozvoz a svoz dětí
4. Řízení letového provozu – finanční pomoc ve výši 70 000,- na opravu střechy
5. Nadace ČEZ – finanční pomoc ve výši 30 000,- Kč na rozvoz a svoz žáků do školy
6. Obchodní dům IKEA Brno – pomoc formou projektového dne za účasti 11 pracovníků
z IKEA, úklid sklepa po zatopení
7. Projekt MŠMT – Šablony I

NEPODPOŘENÉ
1. Nadační fond TESCO 2017 – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
2. Nadace Dětský mozek – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
3. ČSOB pomáhá regionům – finanční pomoc na rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
4. FOND POMOCI – SIEMENS – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
5. NROS – Pomozte dětem – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
6. J&T – žádost o finanční pomoc na opravu střechy
7. Nadační fond Karla Janečka - žádost o finanční pomoc na opravu střechy

i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a další kontroly
14. 11. – 16. 11. 2011 ČŠI - hodnocení nadprůměrná škola (tvoří přílohu č. 7)
2013 kontrola ČŠI - ŠVP pro SŠ Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
1. 8. 2017 OSSZ kontrolované období 11/2014 až 7/2017 bez problémů
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2013 kontrola ČŠI - ŠVP pro SŠ Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
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j) Základní údaje o hospodaření
školy
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů, zdrojů
Erasmus+ realizace červenec 2018
OPVVV šablony I.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávaní v rámci
celoživotního vzdělávání
Škola nemá žádné obory v rámci celoživotního vzdělávání

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z jiných zdrojů
Erasmus+ realizace červenec 2018
OPVVV šablony I

n)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Spolupráce školy s dalšími subjekty:
Odborová organizace na škole není.
Velice dobrá a dlouholetá je spolupráce se ZŠ E. Valenty, kdy několikrát ročně navštěvují
naši žáci partnerskou školu, včetně vyučování a využití odborných učeben např. chemie,
fyzika. Naši žáci se učí společně se zdravými žáky. Žáci partnerské školy pořádají pro naše
žáky pravidelná divadelní vystoupení, Mikulášskou nadílku, Vánoční vystoupení, dárky, Den
dětí ap. Velmi dobrá a dlouholetá je spolupráce se Středním odborným učilištěm obchodním
při organizování humanitárních aukcí, apod. Dále spolupracujeme se ZŠ a RG města
Prostějova Studentská ul., MŠ Libušinka, MUZEUM Prostějovska, CREDO Olomouc, SZŠ
Prostějov, obcí Výšovice, LIPKA, z. s. Magistrátem statutárního města Prostějov, Městským
divadlem, Národním domem, o. p. s. Úřadem práce Prostějov při umisťování nezaměstnaných
na VS a VPP apod.
Velmi dobrá spolupráce je s pediatry, neurology, SPC Lidická ul. Prostějov, SPC Litovel,
SPC Brno Kociánka, PPP Prostějov, Sdružením zdravotně postižených Prostějov, Krajským
úřadem Olomouckého kraje. OK DATA Prostějov, Solná jeskyně - pan Skřička, HELIOS
Mostkovice, Dopravním hřištěm, HM TESCO, atd.
Středními školami: CMG Komenského ul. Prostějov, SZŠ Olomouc, SZŠ Prostějov SOU
obchodní Prostějov, které se aktivně se svými žáky účastní při realizaci humanitární aukce.
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Vysokými školami: UP Olomouc, MU Brno,
Velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Prostějově, SPC
Olomouc Kosmonautů 4, SPC Olomouc, Svatoplukova 11, SPC Kroměříž a Olomouc, SPC
Šumperk Husitská 12, N ROS POMOZTE DĚTEM, N ČEZ, NF SRDCE, N AGEL, N Charty
77 Bariery, N Malý NOE, ap.
Rehabilitační a logopedická péče je prováděna ve škole, pracovníky školy, dále je
zabezpečena rehabilitační péče a logopedická péče v nestátním zdravotnickém zařízení
LIPKA, z. s. které sídlí ve stejné budově Tetín 1. Pro SŠ je rehabilitace zajištěna NZZ
rehabilitace Fyziopro paní Mgr. Leona Prokopová ve Výšovicích. Rehabilitační péče je
hrazena přes zdravotní pojišťovny, flauting a další rehabilitace, úkony, které nehradí ZP, jsou
hrazeny z grantů Magistrátu města Prostějova, částečně od rodičů a od sponzorů. Na škole je
druhým rokem prováděna terapie EEG BIOFEEDBACK s dobrými výsledky.
Pro další zkvalitňování fyzické a psychické kondice našich žáků zabezpečujeme v podzimních
a jarních měsících hiporehabilitaci 1-2x týdně, v zimě canisterapii 1x týdně.

Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Škola postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu
MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
8. 11. 1999. v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:
0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v archivu školy. 0
V Prostějově dne 21. 1. 2018
PhDr. Marie Turková
ředitelka školy

Doprava do školy
Rodiče mají možnost využívat bezbariérovou linku, která vozí žáky do Výšovic a zpět. Linka
vyjíždí z nádraží a z ul. Brněnská, ze zastávky U haléře. V autobusu je zajištěn dozor
pracovníky školy. Z okolí města a z ostatních okresů Olomouc, Přerov, Vyškov, Kroměříž a
Prostějov dováží a rozváží děti dva školní automobily, které jsou z části financovány
z projektu, Nadace dobrá vůle, Nadace AGEL, TESCO. Dále děti sváží LIPKA, z. s. se
kterým škola úzce spolupracuje. Auty je dováženo 20 žáků.
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Práce poraden ve škole
Poradna výchovné poradenství a profesionální orientace
Metodik prevence psychopatologických jevů
Poradna pro předcházení závislostí a šikaně
Logopedická poradna: 6 žáků 2x týdně
Poradna pro děti s porušeným autistickým spektrem
2x týdně v zimním období je prováděna canisterapie kvalifikovaným canisterapeutem 2x ročně (jaro, podzim) je organizovaná několikrát týdně hiporehabilitace ve spolupráci
se spolkem HELIOS Mostkovice.
Při škole pracují tři metodická sdružení, a to pro:
MS pro Základní školu sešlo se 10x
MS pro Základní školu speciální sešlo se 10x
MS pro Střední školu se sešlo 10x.
Činnost MS napomáhá ke zlepšení práce začínajících učitelů, vypracování metodických
materiálů, výměně zkušeností mezi pedagogy, námětům pro zlepšení činnosti školy, podílejí
se na vypracovávání a inovaci ŠVP apod.

Seznam dalších dokumentů vedených školou
Dokumentace je vedena podle Dokumentace škol a školských zařízení podle zákona 561/2004
Sb. a v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení
a školní matriky. Evidence v systému Bakaláři.

Organizace školního roku
Organizace školního roku se řídí podle pedagogicko - organizačních opatření pro státní školy
Odpadlé hodiny: z důvodů ředitelského volna 29. 9. 2017, 19. 1. 2018 22. 1. 2018,20. 4. 2018
a 7. 5. 2018 celkem 5 dnů.
Od září do konce roku se sešla 5x pedagogická rada a byla uskutečněna 1 celoškolní schůzka
rodičů, kde byli rodiče informováni o výroční zprávě školy, plánu práce školy na školní rok, o
závěrečné zprávě, zprávě auditora, výsledku revize o hospodaření školy provedené dozorčí
radou, individuálních studijních plánech, průběhu stavebních prací na Tetíně, malování školy,
úpravě zahrady a okolí školy, přípravy oprav fasády atd. Třídní učitelé zvali rodiče pravidelně
během školního roku každé čtvrtletí, a dle potřeby, k projednání prospěchu žáků a společného
postupu při zabezpečení individuálních vzdělávacích programů. O přechodném období a
přechodu na nový ŠVP ZŠ od 1. 9. 2018. Se SPC A PPP byly pravidelně vyhodnocovány a
projednávány IVP žáků.
Provozní porady ostatních pracovníků se konaly 5x.
Vedení školy mělo porady dle potřeby, minimálně 1x za 14 dnů a operativně dle potřeby.
Správní rada jednala od 1. září 2017 do 30. 6. 2018 5x (15. 9. 2017, 17. 10. 2017, 21. 12.
2017, 6. 4. 2018, 29. 5. 2018 ).

Členství v organizacích
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA o. p. s. je členem Sdružení
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, ICN Praha, Prostějovské koalice neziskových
organizací, Sdružení neziskových organizací Olomouckého kraje.
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Poděkování
Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají a podporují nás, patří velké poděkování.
Zejména Nadace AGEL, Nadace Malý NOE, OK DATA, s. r. o., Výtahy Holánek Prostějov,
všem nadačním fondům, kde byl získán grant. Dále Statutárnímu městu Prostějov, KÚ
Olomouckého kraje OŠMT. Rodičům, kteří pomáhají při zabezpečování akcí školy.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí naší práci. Bez jejich pomoci bychom se
neobešli.
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