Střední škola, základní škola a mateřská škola
JISTOTA, o. p. s.
Tetín 1506/1, 796 01 P r o s t ě j o v

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Einstein
Založena 1. 9. 1993

Výroční zpráva a hodnocení
za školní rok 2018 - 2019
Tento rok se stal významným mezníkem 25 let existence školy.

Všichni žáci, učitelé, vedení školy, správní rada a rodiče děkují všem sponzorům,
donátorům a příznivcům za finanční, materiální a morální pomoc během všech let
od založení, kdy nám pomáhali a pomáhají

DĚKUJEME.
srpen 2019
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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 a
je pouze formální zakladatel.
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
Členové:
PaedDr. František Říha
PaedDr. Jaroslav Gamba
Mgr. Jaroslav Svozil
RNDr. Alena Rašková

- HR manager
- důchodce
- důchodce
- vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova
- náměstkyně primátora Magistrátu města Prostějov
do 18. 5. 2019
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Božena Sekaninová
Ing. Jan Ryšavý

- důchodce
- státní zaměstnanec od 31. 5. 2019

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. 2018
- na konci školního roku 30. 6. 2019

61
63

Právní subjektivita:
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského
obchodního soudu v Brně oddíl O, vložka 39
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b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Struktura školy
Mateřská škola speciální
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. 2018 bylo ve škole 44 zaměstnanců
k 30. 6. 2019 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

0095

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
postižených, UP Ol zkouška z ČJ,UP Olomouc speciální
pedagogika, UP Olomouc Aj
PF UP Olomouc spec. ped.
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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

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

21
20
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 34 vydaných rozhodnutí
Žádost o zkrácení výuky: 18
Osvobození od TV: 1
Žádost o přestup: 1
Žádost o přeřazení ze ZŠP do ZŠ speciální: 1
Žádost o přijetí do 1. třídy: 3
Žádost o odklad školní docházky: 1
Žádost o přijetí do MŠ: 5
5

Žádost o zařazení do přípravné třídy ZŠ speciální: 1
Rozhodnutí o přijetí na SŠ:
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Celkem suplovaných hodin: 34 na SŠ
Celkem suplovaných hodin:

9 na ZŠ

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 v roce 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, ve spolupráci s rodinou a odborníky. 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 v souvislosti s předpisy MŠMT ČR. IVP jsou předávány SPC a PPP, kde jsou
konzultovány další postupy rozvoje žáků. 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 VS a 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
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organizace. Na SŠ poskytuje rehabilitaci NZZ ve Výšovicích. Ve škole je poskytován
vyškoleným terapeutem bezplatně EEG BIOFEEDBACK, 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 v domácím prostředí. Činnost poraden je rodiči využívána
pravidelně. Žákům jsou bezplatně zapůjčovány rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Základní škola včetně bývalé ZŠ praktické
Od 1. 9. 2018 navštěvovalo ZŠ 22 žáků z toho
7 dívek
K 30. 6. 2019 navštěvovalo ZŠ 21 žáků z toho dívek
7 dívek
V průběhu školního roku přešel do jiného typu školy 1
Prospělo s vyznamenáním 5
Prospělo 16
Pochvala ředitele školy 6
Pochvala třídního učitele 6
Umístění v soutěžích:
ŠM 2. Místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí
AS Diplom ZUŠ Zvíře z říše fantazie
Zameškané omluvené hodiny 3672 průměr na třídu 918
Průměr na žáka 167,45
Neomluvená absence 50 hodin MP řešeno prostřednictvím OSPOD Přerov

Základní škola speciální včetně rehabilitačního programu
Od 1. 9. 2018 začalo chodit do základní školy speciální
20 žáků z toho 6 dívek
k 30. 6. 2019 chodilo
20 žáků z toho 6 dívek
ukončili vzdělání
2
přešel z jiné třídy 1
přešel do jiné třídy 0
přestoupil na jinou školu 1
nastoupil z jiné školy
0
Prospělo s vyznamenáním 0
Prospělo
16
Neklasifikován ze zdravotních důvodů 4
Pochvala ředitele 0
Pochvala třídního učitele 1
Umístění v soutěžích 0
Omluvené zameškané hodiny 4132 průměr na třídu 1033
Průměr na žáka 213,2
Neomluvené hodiny 0

Přípravný stupeň základní školy speciální - nebyl nikdo zařazen
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Mateřská škola
Do mateřské školy chodily k 1. 9. 2018
K 30. 6. 2019 chodilo do mateřské školy
Vozíčkáři 4
Z jiné MŠ přestoupil 1
Omluvené hodiny 1056
Průměr na dítě 211,2

2 děti z toho 0 dívka
5 dětí z toho 1 dívka

Střední škola Výšovice
Praktická škola jednoletá
5 žáků z toho 2 dívky

K 1. 9. 2018
K 30. 6. 2019

5 žáků z toho 2 dívky

Prospělo 5
Pochvaly 5
Omluvená absence 1772
Průměr na žáka 354
Závěrečné zkoušky vykonal 1
z toho prospěl s vyznamenáním 1

Praktická škola dvouletá
K 1. 9. 2018

12 žáků z toho 4 dívky

K 36. 6. 2019

12 žáků z toho 4 dívky

Prospělo 12
Pochvaly 12
Omluvená absence 3186
Průměr na žáka 265
Závěrečné zkoušky vykonal 2
Z toho prospěl s vyznamenáním 2
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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
6.15 hod. do začátku vyučování a odpolední družinu od 12.00 hod. do 15.45 hod 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 tento čas 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,
práci v kroužcích apod. Zejména v letních měsících pobývají oddělení školní družiny na
školní zahradě, kde byl vybudován altán pro pobyt v přírodě, venkovní hrací plocha, nově
zřízena skluzavka, kruhová houpačka, malá lezecká stěna, malý provazový žebřík apod. 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, pro sponzory apod.. 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 a jiných her opakují
aktuálně probírané učivo. Součástí školní družiny jsou návštěvy zájmových kroužků dle
aktuální nabídky školy.

Badatelský kroužek
Čtenářský klub
Hudebně dramatický kroužek
Počítačový kroužek
Zájmový kroužek sportovní – Power jóga pro děti
Keramický kroužek
Výtvarné techniky
Hiporehabilitace ve spolupráci se spolkem HELIOS
Poradna pro děti s porušeným autistickým spektrem
Logopedická poradna
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Pletení z pedigu
Kroužek logiky a deskových her
Hodnocení činnosti kroužků šk. rok 2018/19
Název kroužku: Badatelský kroužek
Počet dětí: 4 žáci ZŠ
Kroužek se konal 1x týdně.
Náplň činnosti: náplní kroužku byla vybraná témata různých vědeckých oborů souvisejících
s obsahem učiva. Navazovali jsme na znalosti, které si žáci osvojili v průběhu školní
docházky. Zejména jsme se věnovali oblasti fyziky, chemie a environmentálním otázkám.
Žáci pracovali poctivě a se zájmem a v evaluaci bylo znatelné, že si rozšířili svoje znalosti a
vědomosti a posílili je v žádaných souvislostech.
Zpracovala: D. B. – vedoucí kroužku

Čtenářský klub, školní rok 2018/2019
Čtenářský kroužek probíhal každé pondělí od 1. 10. 2018 do 17. 6. 2019. Ani jednou
neodpadl z důvodu neúčasti pedagoga nebo dětí. Veškeré absence byly řádně omluveny.
Předmětem činnosti byla především práce s dětskými knihami a encyklopediemi (Honzíkova
cesta, Jak se mají včelí medvídci, Žofka ředitelkou ZOO, Obrázkový slovník pro zvídavé
děti), předčítání navzájem, reprodukce textu a další práce s textem (pracovní listy, skládání a
četba klíčových slov apod.). Cílem bylo zvýšení zájmu o četbu a rozvoj čtenářských
dovedností a všímavost k další aspektům knížek (ilustrace).
L. K, vedoucí kroužku

Hodnocení hudebně-dramatického kroužku za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 docházelo do kroužku 7 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 – adventní vystoupení
v kulturním klubu Duha, v bance ČSOB a v obchodním domě Tesco, besídku na závěr
školního roku. Velkou událostí bylo pásmo v Městském divadle u příležitosti 25. výročí
školy. Děti tak měly možnost zažít plně zasloužený úspěch. Programové pásmo vždy
vycházelo z aktuálního období a příležitosti vystoupení.
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Vyhodnocení kroužku práce s počítačem
Kroužek navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 6 žáků, činnost probíhala každý čtvrtek od
14:15 do 14:45. Na organizaci kroužku se podílel učitel a asistentka.
U starších a vyspělejších žáků se činnost zaměřovala na práci s počítačovou grafikou a
multimédii. Žáci vytvořili dvě krátké animované pohádky („Štaflík a Špagetka“ a „Králíci
z klobouku“ 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 vytvořili krátkou
rozhlasovou reportáž, zpravodajství a předpověď počasí s vloženými předěly. Dělali krátké
komiksy v online aplikaci Make Beliefs Comics a v MS PowerPoint 2013 v doplňku Pixton
Comic Characters. Vyzkoušeli si také základy práce s grafickým programem Gimp.
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. Žáci s poruchou autistického spektra a dětskou obrnou si cvičili
senzomotoriku v aplikacích zaměřených na první dotyk a směřování pohybu. Hráli pexeso
v aplikace Pexeso pro děti a na decko.cz.

Zájmový kroužek - Dětská jóga
V letošním školním roce navštěvovalo zájmový kroužek celkem 7 žáků různé věkové
kategorie. Cvičení probíhalo pod vedením cvičitelky za přítomnosti a cvičení učitelky a
dalších dvou pedagogických pracovníků. Žáci docházeli do zájmového kroužku a zapojovali
se do pohybových aktivit podle aktuálního zdravotního stavu a dle svých individuálních
možností a schopností. Všichni cvičili se zájmem. Podle pokynů cvičitelky vykonávali
jednotlivá poziční, dechová a relaxační cvičení. V hodinách zájmového kroužku projevovali
snahu, dobře spolupracovali. Žáci se dále zdokonalili v pochopení a provádění jednotlivých
cviků. Cvičení bylo zaměřeno na rotaci a protahování jednotlivých tělesných partií, částí těla,
probíhalo na pěnových podložkách podle instrukcí cvičitelky a spolucvičících.
Zpracovala: Mgr. M H. učitelka

Kroužek keramický
Ve 2. pololetí navštěvovaly kroužek keramiky dvě dívky. Vyzkoušely a výrazně se zlepšily ve
všech technikách výroby keramiky. Od zpracování hlíny, přes vykrajování, modelování z
ruky až po glazování. V rámci kroužku jsme vyrobily mnoho krásných výrobků pro
reprezentaci školy i pro potěšení žáků a rodičů.
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Zpráva o kroužku logopedie
V letošním školním roce bylo do logopedického kroužku zapojeno 9 dětí (5 žáků ZŠ a 4 žáci
ZŠSp.)
Práce probíhala individuálně každý týden ve středu a ve čtvrtek podle domluveného pořadí a
potřeb každého dítěte. Náplň byla konzultována s klinickou logopedkou z LIPKY, pokud dítě
docházelo i tam. Činnosti byly střídány, hojně byla používána metoda hry, využívána byla
také technika: výukový medvídek, I-pad, VCD, Albi tužka. V případě potřeby děti pracovaly i
ve dvojicích.
Zpracovala Mgr. Z. J.
Kroužek – pletení z pedigu
Ve školním roce 2018/2019 docházeli do kroužku 3 žáci se specifickými vzdělávacími
potřebami. Jeden žák v průběhu školního roku docházku ze zdravotních důvodů ukončil.
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 i třemi pruty, dokázali kombinovat barvy a použité
materiály.

Výtvarný kroužek
Počet dětí: 5
Žáci se v průběhu roku naučili jednotlivé výtvarné techniky jako je malba (temperou,
vodovými barvami) a kresba (rudkou nebo uměleckými křídami). Procvičili si i jednotlivé
kombinované techniky (např. koláže). Jednotlivá témata se prolínala s tradicemi a ročním
obdobím.

EEGBIOFEEDBACK školní rok- 2018/2019
V průběhu roku navštěvovalo trénink eegbiofeedback 18 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, s tréninkem byli průběžně seznamování i rodiče žáků školy. 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.
Zpracovala: Mgr. M. P.
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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. Strava pro pracovníky školy
je odebírána ze školní vyvařovny DD Lidická ul. Prostějov pracoviště Tetín 3., a JOSPO
Holešov. Stravovalo se 38 pracovníků
f) Prevence sociálně patologických jevů vypracován plán
Preventivní program 2018-2019 – vychází z platného Minimálního preventivního programu
pro školní rok 2018/2019 sestavený metodikem prevence školy.

Vyhodnocení MPP za školní rok: 2018/2019
Škola: Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. Tetín 1,
Prostějov
Školní MP
Počet žáků, studentů – počátek/konec školního roku

61/63

% zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách:

34,4%

% žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou:
100%
% 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

● besedy

ano

ne

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

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 MPP a 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

ano

14

- Dopravní hřiště 2x
- Den bez aut, Den IZS
- Den otevřených dveří u 102. Průzkumného praporu
- Stužkování studentů
● Školní výlety: dle evidence akcí
- Výlet do Čech pod Kosířem (zámek, výstup k rozhledně, prohlídka areálu),

ano

- SŠ pěší výlet do Skalky
● Návštěvy kulturních akcí, divadelní představení: dle evidence akcí
- Školní akademie k 25. výročí založení školy
- Vystoupení dětí dramatického kroužku ZŠ Valenty
- Duhová kulička
ano
- Divadelní představení v Městském divadle Prostějov
- Maňáskové divadlo ve škole
- Školní besídky (Mikulášská, vánoční, ukončení školního roku)
- Čarodějnice
● Práce na školním pozemku:
- Péče o prostředí a rostliny ve třídách,

ano

- Péče o okolí školy, školní pozemky, sázení bylin
● Výtvarné soutěže: dle evidence soutěží
- během celého školního roku se žáci zúčastnili pod vedením svých pedagogů 12
výtvarných soutěží, 2 žáci byli ohodnoceni – čestným uznáním a diplom za 2. místo

ano

● Zájmová činnost:
- práce na PC (6)
- badatelský kroužek (4)
- keramický kroužek (2)
ano
- hudebně dramatický kroužek (7)
- výtvarný kroužek (5)
- kroužek komunikačních dovedností (9)
- čtenářský kroužek (5)
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- deskové hry (12)
- jóga (6)
- pletení z pedigu (3)
● Canisterapie, léčebná terapie, rehabilitace, snoezelen, biofeedback, solná jeskyně

ano

● Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie

ano

● Sponzorství – přispíváme na mravenečníka ze ZOO Olomouc
ano

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
ano

ne

1. poskytování informací:
● přednášky
ano
● výukové programy, tematické filmy
● beseda s hasiči

ano

● konzultace – průběžné s rodiči, 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

ano

● 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 ano
neúspěchem, učení vzájemné pomoci, v hodinách TV – ohleduplnost, fair- play,
rozvoj sociálních vztahů: průběžně celý školní rok
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:
- Dopravní hřiště

ano

- Den bez aut
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- Vyučování s kamarády se ZŠ Valenty
- Školní výlety
- Projektové dny
- Dny otevřených dveří (HZS Olomouckého kraje, 102. průzkumný prapor)
- Den s IZS
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

PPP Olomouckého
kraje.

6

1

Současný žák a učitel

PPP Olomouckého
kraje.

4

Setkání metodiků prevence 1x

PPP Olomouckého
kraje – okr. metodik

4

Výtvarný projev jako nástroj
poznání dětské psychiky

MAP

4

Krajská konference PPRCH
(Ne)úspěšný žák

ostatní

1

1

1

3

B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:

ano

ne

● výchovným poradcem

ano

● třídními učiteli

ano

● vedením školy

ano

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy

ano

● je ŠMP současně výchovný poradce?

ne
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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

● mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole

ano

● řešení sociálně-patologických jevů na škole

ano

● spolupráce s odbornými zařízeními

ano

● jednání s rodiči

ano

● spolupráce s okresním metodikem

ano

Evidence sociálně-patologických jevů na škole:

řešil ŠMP
ano

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin
Záškoláctví/neomluvené hodiny

ne

Celkem
věk:

případů:
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1

ne
ano

Šikana

ne

Gambling

ne

Kriminalita – podezření

ne

18

ne

Rasismus

ne
10,12,16,
36

5

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

Jiné – drobná krádež, chování

ano

ne

● vzdělávací činnost (besedy pro rodiče)
● účast ŠMP na schůzkách s rodiči

ano

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

ano

● informační letáky

ano

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

ano

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI
využíváme:

ano

PPP

ano

ne

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

SPC

ano

Policie ČR
Odbor sociální péče Magistrátu
statutárního města Prostějov

průběžné konzultace, poradenská činnost
ne

nebyla nutná

ano

zprávy, šetření

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, Duha, kino, muzeum

Pediatři a odborní lékaři

19

b. Konkrétní výsledky strategie MPP za školní rok 2018/2019

V tomto školním roce se kolektivu pracovníků spolu s našimi žáky dařilo plnit MPP. Preventivní
činnost byla součástí náplně práce a úzké spolupráce vedoucích pracovníků školy, metodika
prevence, výchovného poradce, koordinátora environmentální výchovy a ICT a metodických
sdružení všech typů škol. Všechny plánované akce školy a tříd byly uskutečněny, dílčí plány
primární prevence a plány proti šikaně splněny. Po zralé úvaze jsme v tomto školním roce nezvali
externisty a aktuální a potřebná témata jsme zařazovali pohotově sami s menšími kolektivy (ebezpečí, sexuální výchova, prevence návykových látek, prevence šikany, zdravý životní styl). Žáci
se svými pedagogy se účastnili i hromadných akcí – účast na Dni se složkami IZS, Den otevřených
dveří u 102. průzkumného praporu Armády ČR (výcvik psů, prohlídka sanitky, hasičského a
policejního vozu apod.), beseda s hasiči, dopravní výchova /viz výše).
Základem prevence naší školy je práce s třídním kolektivy, individuální práce s jednotlivými žáky,
popřípadě s jejich rodiči. Činnost je koordinovaná metodikem prevence a prováděná třídními
učiteli dle minimálních preventivních programů a plánů proti šikaně pro danou třídu s ohledem
k individuálním zvláštnostem a postižení žáků, vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci
závazných témat jednotlivých předmětů. Jako v každém roce mohli žáci i rodiče využívat schránku
důvěry, do které mohli vhazovat své dotazy a připomínky (bez připomínek). Pro oblast prevence
byla vyhrazena nástěnka, na které jsou umístěny výstupy vybraných preventivních aktivit, kontakty
na důležitá poradenská zařízení, linku bezpečí, nabídky nových projektů v oblasti prevence ve
městě.
Přes usilovnou prevenci a individuální práci s dětmi se i v tomto školním roce vyskytly problémy s
chováním (napadání spolužáků a pedagogů, afektivní chování, vyhrožování, demonstrativní útěky,
abnormální sexuální chování, drobné krádeže). Opět se jednalo o žáky s diagnostikovanými
poruchami chování, kteří trvale medikují. Jednomu žákovi byla doporučena sexuologická péče,
dvěma žákyním pobyt na psychiatrii na přešetření aktuálního stavu. Jedna žákyně měla díky situaci
v rodině neomluvené hodiny, situace řešena s OSPOD. Daří se nám prevence zneužívání
návykových látek na půdě školy i mimo ni. 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. V tomto školním roce nebyly
uděleny žádné důtky ani snížený stupeň z chování, za to bylo uděleno množství pochval za
reprezentaci školy.

Koordinaci prevence zajišťoval preventivní tým ve složení:
PhDr. M. T. – ředitelka školy
Mgr. M. P., zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce
Ing. O. K. – zástupkyně ředitelky školy
Mgr. L. K. – metodik prevence, vedoucí metodického sdružení pro ZŠ
Mgr. Z. J. a Mgr. S. S. – vedoucí metodických sdružení

20

C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní
rok:
Minimální preventivní program je trvale součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné
školní docházky a zásadní okruhy jsou součástí ŠVP. Do prevence jsou zapojeni všichni pracovníci
školy, žáci a rodiče. Zvláštností je značné rozdíly věku (od MŠ až po SŠ), osobnosti a specifické
zvláštnosti našich dětí i žáci více ročníků v rámci jedné třídy, a proto za stěžejní nadále
považujeme pokračovat v náročné a trpělivé výchovné práci, která vede ke korekci chování u žáků
s poruchami chování žádoucím směrem a nepodceňování sebemenších signálů rizikového chování.
Vzhledem k „rodinnému charakteru“ našeho zařízení nepodceňujeme ani signály rizikového
chování žáků mimo naši školu, signály problémového rodinného zázemí a vše se snažíme a
budeme se snažit řešit při prvních příznacích. V tomto školním roce jsme nezaznamenaly žádné
výraznější problémy, které by signalizovaly podcenění prevence, tudíž chceme zachovat nastavený
systém, pokračovat v cílené prevenci dle aktuálních potřeb žáků, poskytovat bohaté školní i
volnočasové aktivity a podněcovat ke spolupráci nadále všechny pracovníky a rodiče. Někteří žáci
opouštějí naši školu (ukončení základního a středního vzdělávání, přestup na jinou školu) a již nyní
se připravujeme na nové žáky. Čeká nás vytváření nových kolektivů, při jejichž tvorbě je přínosné
brát ohled na zvláštnosti jednotlivců tak, aby byli vzájemně slučitelní (zkušenosti s cílenými
provokacemi – problém psychiatrický, ne šikana). Zde považujeme za potřebné včasné stanovení
třídních pravidel a okamžité zapojení do aktivit stmelujících kolektiv a podporujících předcházení
nežádoucích jevů. Za trvalý úkol považujeme apelovat na rodiče a žáky s doporučením
hodnotnějšího využívání volného času ve škole i mimo ni. Nutná je též trvalá spolupráce
z odbornými lékaři a výše zmíněnými institucemi.
Datum vypracování: 28. 6. 2019
ŠMP:

Mgr. L. K

Ředitel školy: PhDr. M. T

g) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Školní koordinátor EVVO:
Koordinátorka EVVO se účastnila „Specializačního studia pro koordinátory EVVO na školách“,
v rozsahu 250 vyučovacích hodin (ve smyslu vyhlášky MŠMT č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků a Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO),
které úspěšně dokončila ve školním roce 2011/2012.
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Plán na školní rok 2018/2019
Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
Poskytování potřebných znalostí a dovedností žákům bude respektovat zejména tyto cíle:
I. Žáci by měli chápat zákonitostí biosféry a vztahů člověka a prostředí.
II. Seznámení se s problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska; snažit se, aby
žáci chápali souvislosti mezi globalizací a svým každodenním životem.
III. Žáci by měli znát zásady udržitelného rozvoje a měli by je uplatňovat v osobním životě.
IV. Podpora rozvoje mezilidských vztahů (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, ke škole, rodině,
komunitě) na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot.
V. Témata globálního rozvojového vzdělávání.
VI. Rozvoj ekologické etiky, ovlivňování vztahu žáků k přírodě i mezi lidmi, uplatňování
zásad odpovědné spotřeby v osobním životě.
Všeobecným cílem bude vést žáky k tomu, aby dokázali negativním jevům předcházet, ne je učit
pouze je odstraňovat.
Vyučování
1.

Na ZŠ probíhá výuka předmětů Člověk a jeho svět a Přírodopisu.

2.

Environmentální výchova ve škole je realizována formou průřezových témat.

3.

Výuka je vhodně doplňována výukovými videokazetami, výukovými programy pro PC,
odbornými časopisy a literaturou, internetem ve všech učebnách, výukovými programy
na interaktivní tabuli, výlety a vycházkami, využíváním školního pozemku a péči
o okrasné rostliny v budově školy podle možností a zdravotního stavu žáků.

4.

V průběhu roku se budou konat přírodopisné vycházky, při kterých žáci budou:
-pozorovat přírodu a její změny v běhu ročních období,
-poznávat rostliny a živočichy,
-učit se správnému chování v přírodě,
-učit se odpovědnému vztahu k přírodě, minimalizovat negativní vlivy člověka při
pobytu v přírodě.
Ve třídách MŠ jako součást režimu dne, v ZŠ -speciální doporučujeme totéž.

5.

V rámci předmětu ČaSP - využívání školního pozemku a péče o okrasné rostliny
v budově školy podle možností a zdravotního stavu žáků. Dále budeme využívat
venkovní učebnu ve zvolených předmětech.

6.

V hodinách VkO, VkZ, Př, TV budou probírána témata týkající se:
-výchovy ke zdravému životnímu stylu,
-nebezpečí zneužívání návykových látek,
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-výchovy k toleranci,
-vytváření kladných životních postojů,
-pomoci při vytváření žebříčku hodnot,
-smysluplného využití volného času,
-aktivního přístupu k ochraně životního prostředí na regionální úrovni.
Zdravá výživa, zdravý způsob života
Pitný režim.
Akce Školní mléko a Ovoce do škol.
Zařazování témat zdravé výživy v plánech učiva občanské a rodinné výchovy, výchovy ke
zdraví, chemie, prvouky, přírodovědy a přírodopisu, tělesné výchovy a dalších.
Podpora správných stravovacích návyků ve školní jídelně.
Zařazování témat protidrogové prevence do všech oborů základního vzdělávání – školní plán
minimální prevence, přednáška odborníků z protidrogového centra pro žáky ZŠ a ZŠP.
Pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole.
Vedení žáků ke smysluplnému využívání volného času (široká nabídka kroužků i ve škole).
Osvěta
V průběhu školního roku proběhnou dvě přednášky školního koordinátora EVVO k ochraně
přírody pro kolektiv pracovníků školy.
Konzultace školního koordinátora pro pedagogy školy budou probíhat v dohodnutých časech.
V provozu bude nástěnka s materiály, kterou bude koordinátor průběžně aktualizovat.
U koordinátora EVVO budou k dispozici k zapůjčení materiály a knihy týkající se uplatnění EV ve
výuce. Pedagogové se mohou přihlásit na semináře s ekologickou tematikou.
Všechny nabídky na ekologické akce (kurzy, školení, exkurze) shromažďuje koordinátor EVVO,
předává je učitelům, vedení školy.
Materiální zajištění ročního plánu EVVO:
-průběžné doplňování odborné a pedagogické literatury,
-doplňování vhodných výukových programů pro PC, DVD,
-doplňování zahradního nářadí a dalších pomůcek dle potřeby,
-informační nástěnka pro EVVO.
Nástěnky a výstavy s ekologickou tématikou
-nástěnky a výzdoba školy propagující činnost žáků ve vybraných předmětech a kroužcích.
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Krátkodobé projekty
Den bez aut
Vánoční tradice a zvyky
Den Evropy
Den Země
Výtvarné soutěže s ekol. tematikou
Den stromů - Kolářovy sady (IRIS)
Výukové programy k učivu v Ekocentru IRIS
Program pro žáky ZŠ a ZŠP v Lidové hvězdárně
Návštěva ZOO na Svatém Kopečku
Exkurze, tematické vycházky a výlety
Muzeum v Prostějově
Policie ČR
Botanická zahrada
Ekocentrum Iris
Návštěva lesa s lesním pedagogem
Dlouhodobé projekty
Sběr druhotných surovin
Adopce mravenečníka v ZOO na Sv. Kopečku
Sběr víček od PET lahví
Třídění odpadu (plasty a papír do oddělených košů ve třídách, staré baterie v kanceláři školy),
na zahradě je umístěna nádoba – kompostér. Upřednostňování ekologicky nezávadných
čisticích prostředků.
Spolupráce s dalšími subjekty
Ekocentrum IRIS, Husovo nám., Prostějov
ZŠ E. Valenty, Prostějov
CEA města Olomouce, Sluňákov, Horka n. Moravou.
V Prostějově 11. 9. 2018

Zpracoval (koordinátor EVVO)
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Akční plán EVVO
Termín
Září

22. 9. 2018
27. 9. 2018
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Návaznost na Zodpovídá
dlouhodobé
cíle
Informační schůzka
I., II., III., IV., V.,
koordinátor
EVVO pro učitele
V., IV.
Sestavení akčního
I., II., III., IV., V.,
koordinátor
plánu EVVO na školní V., IV.
rok
Prezentace EVVO v I.
koordinátor
Evropě

Způsob vyhodnocení

Informační schůzka na I.
koordinátor
téma odpady
Den bez aut
I., II., III., IV., V.,
Třídní učitelé
IV.
Program o stromech I., II., III., IV., V.,
Třídní učitelé
v Kolářových sadech IV.
Program v
I., VI.
Třídní učitelé
Muzeum PV
Výtvarná soutěž
I., IV., VI.
Třídní učitelé
s ekologickou
tematikou
Džbán plný kulturII., III., V.
koordinátor
Program pro ZŠ a ZŠP
s tématy GRV
Program Ekocentrum II., III., IV., IV Koordinátor a TU
IRIS
Exkurze pro pedagogy I., II., III., IV., V.,
koordinátor
V., IV.

Prezenční listina,
diskuze
Pracovní listy

Aktivita

Zápisový list
Akční plán
Prezenční listina,
diskuze

Pracovní listy, výtvarné
zpracování
Pracovní listy
Posouzení prací
Pracovní listy
Pracovní listy, vlastní
výrobky
Osvědčení o absolvování,
předání poznatků na schůzce
pedagogů
Prezentace poznatků
na metodickém sdružení
a schůzce EVVO
Ocenění prací

Konference EVVO
Olomouckého kraje

I., II., III., IV., V.,
koordinátor
V., IV.

Výtvarná soutěž
s ekologickou
tematikou
Bobří špalíček

I., IV., VI.

TU

I., VI.

TU

Vycházka do
Kolářových sadů
Vánoce v řemeslech Muzeum PV
Program Ekocentrum
IRIS
Jeden svět-program
pro ZŠ a ZŠP s tématy
GRV

I., VI.

TU

Pracovní listy, výtvarné
zpracování
Pracovní listy

II., IV.

Třídní učitelé

Výrobky, pracovní listy

II., IV., V.,

Uč. SŠ

Výrobky

I., II., III., IV., V.,
koordinátor
V., IV.

25

Nástěnka

Zelený ostrov
Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

I., II., III., IV., V.,
koordinátor
V., IV.
Zelený ostrov v AJ
I., II., III., IV., V.,
TU
V., IV.
Hra na obchodII., III., IV., V., TU
Program pro ZŠ a ZŠP V., IV.
s tématy GRV
Program Ekocentrum II., III., IV., V., TU
IRIS
V., IV.
Sedm barev duhy
I., II., III., IV., V.,
koordinátor
V., IV.
Seminář CEA
I., II., III., IV., V.,
Dle možností
Sluňákov
V., IV.
Výstava v Muzeu PV I., II., IV.
Třídní učitelé
Výtvarná soutěž
II., V.
Třídní učitelé
s tematikou GRV
Výukový program na I., VI.
TU
Kosíři, Iris Prostějov
Celodenní program ke I., II., III., IV., V.,
Třídní učitelé
Dni Země
V., IV.
Program Ekocentrum II., IV., V.,
TU SŠ
IRIS
Školní výlet
I., II., VI.
Třídní učitelé
s programem-Adopce
mravenečníka v ZOO
Olomouc
Návštěva CEA
I., III.
TU
Sluňákov, výukový
program
Program pro děti školy IV.
Vedení školy, třídní
JISTOTA v zahradách
učitelé
ZŠ Valenty Prostějov

Pracovní listy, výtvarné
zpracování
Pracovní listy, výtvarné
zpracování
Klasifikace

Ekocentrum Iris,
Prostějov

I., VI.

Vyhodnocení plánu a
činnosti EVVO

I., II., III., IV., V.,
Koordinátor
V., IV.

Pracovní listy,
fotodokumentace na
stránkách školy
Příloha do
výroční zprávy školy

TU

Pracovní listy,
fotodokumentace
Pracovní listy,
fotodokumentace
Osvědčení
Výtvarné zpracování
Posouzení prací
Pracovní listy,
fotodokumentace
Ocenění zúčastněných
žáků
Pracovní listy,
fotodokumentace
Předání finančního
příspěvku,
fotodokumentace
Pracovní listy,
fotodokumentace na
stránkách školy
Výměna zkušeností
pedagogů škol

Případné další exkurze a vycházky si plánují vyučující jednotlivých předmětů podle aktuálních
nabídek partnerů EVVO (Sluňákov, ORNIS Přerov, Hvězdárna Prostějov a další) pro plnění
výukových cílů podle ŠVP.
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VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVY A OSVĚTY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V průběhu školního roku 2018/2019 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.
Tradičně jsme se věnovali osvědčeným aktivitám:
-

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

-

schůzky pracovníků školy a koordinátora EVVO probíhaly dle plánu či aktuální
potřeby,

-

do výuky jednotlivých předmětů jsme zařazovali témata zdravé výživy, zdravého
životního stylu, protidrogové prevence a pěstování správných hygienických návyků,

-

podporovali jsme projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol,

-

informační nástěnka k EVVO pro žáky, pedagogy a rodiče byla 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,

-

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

-

pravidelně se konal „Badatelský kroužek“, ve kterém byla začleněna i témata
ekologie.

-

zařazovány byly přírodovědné vycházky.

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. Schůzky byly evidovány.
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,
-

dále se sbírají finanční prostředky pro adoptované zvíře v ZOO Olomouc,

-

průběžně je organizován sběr víček od PET lahví, víčka jsme při cestě do CEA
Sluňákov dovezli k výkupu. Obdržená částka 837 Kč byla připsána na účet veřejné
sbírky ve prospěch školy,

-

tradičně jsme se zapojili do výtvarných soutěží s ekologickou tematikou,

-

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, CEA Sluňákov,…),
Absolvované výukové programy v Ekocentru IRIS Prostějov:

-

20. 9. 2018 – Den bez aut - 29 žáků,

-

27. 9. 2018 – Houby – 22 žáků.
Snížila se návštěvnost programů pořádaných Ekocentrem IRIS z důvodu
neaktualizované nabídky ekocentra a vysokých cen programů.
Další aktivity:

-

22. 11. 2018 – program Netopýři CEA Sluňákov. Horka nad Moravou – 31 žáků,

-

probíhala canisterapie podle dohody s organizací Piafa,

-

jednotliví vyučující zařazovali do výuky projektové hodiny pro ZŠ a ZŠ-P na různá
témata, projektové dny Zelený ostrov a další programy ke Dni stromů apod.,

-

ve venkovní učebně probíhala výuka a rozmanité činnosti školní družiny, byla
využívaná haptická stezka a bylinková zahrádka, bylo otevřeno nové dětské hřiště na
školní zahradě,

-

žáci se podíleli na údržbě a úpravách školního pozemku, kompostování listí,

-

31. 5. 2019 návštěva zámku a zahrad Čechy pod Kosířem – 31 žáků,

-

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.
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.
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Spolupráce učitelského sboru v rámci realizace EVVO probíhala tradičně na dobré
úrovni.
Všem děkuji za spolupráci.
Zpracovala: PhDr. Mgr. D. B. (koordinátor EVVO)
20. 6. 2019
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy v tisku a médiích:
Prostějovské radniční listy
31. 10. 2018 Výroční akademie
31. 10. 2018 20. Ročník humanitární aukce uměleckých děl
29. 11. 2018 Výročí založení Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s
29. 11. 2018 Poděkování.
Prostějovský deník
19. 9. 2018 Přechody v Brněnské jsou nejisté
Prostějovský deník extra vydání
V opravené Brněnské chybějí přechody
www.prostejovskydenik.cz
Prostějovský večerník
14/2018Burza škol – prezentace školy
5. 11. 2018 Akademie žáků k 25. Výročí založení školy
12. 11. 2018 JISTOTA OSLAVILA ČTVRTSTOLETÍ V DIVADLE.
Internetové noviny
Facebook školy
Facebook magistrátu
vecernikpv.cz výročí školy
seznam.cz
Prostějovský týden
7. 11. 2018 Prostějovská JISTOTA slaví kulatiny
14. 11. 2018 Radost i slzy dojetí. JISTOTA oslavila jubileum besídkou.
9. 1. 2019 Přechody nám chybí, vzkazují lidé politikům v Prostějově
Výšovický zpravodaj
Prosinec 2018
prostejovsky.denik.cz
pvnovinky.cz/hasici
Televize ZZIP – regionální vysílání
13. 11. 2018 JISTOTA slaví
JISTOTA aukce děl
20. 11. 2018 Prostějovská JISTOTA bude dražit
11. 12. 2018 Dar pro JISTOTU
23. 4. – 30. 4. 2019 Tetín - opravy
25. 6. – 2. 7. 2019 Nové hřiště v JISTOT2 a nová fasáda
Časopis AGEL
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Deník.cz
Vzdělávání – přehled středních škol v kraji
Informace na www:pvtetin.cz
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 školy 2018 – 2019
Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

96

4+5

19.
2018

9. Duhová kulička

20. 9.

Den bez aut

95,1,5, 94, 57,160, 3, 5, 5,6
42, 101

20.9.

Den bez aut

16,50,111

10

27.9.

Ekoc. IRIS- Houby

1,5,94,57, 101

2, 5, 5,6,4

2.10.

Burza práce a vzdělávání

1, 57

5+1

3.10.

Duhové dívánky

96

3

9.10.

Dopravní hřiště

95,42,1, 5, 94, 57

5+5+5+5+5

15.10.

Divadlo

95,42

6, 3

17.10.

Duhová kulička

96

1+5

18.10.

Divadlo

5

5

23.10.

Solná jeskyně

5

5

25.10.

Solná jeskyně

3,16,50,111

14

26.10.

Solná jeskyně

1

5

26.10.

divadlo

95

5
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Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

1.11.

Divadelní představení

3,50,111,

13, 5

2. 11.

Divadelní představení

94

6

2.11.

solná jeskyně

153,82

4

5.11.

KaS Centrum anglické 1, 94, 57, 101
představení

5, 3, 5, 5

6.11.

Duhové dívánky

96

2

7.11.

Divadelní představení

1, 94, 57, 101

5, 3, 5

8.11.

solná jeskyně

114,153,82

5

9.11.

Akademie

všichni

k 25. výročí školy
16.11.

Solná jeskyně

94

4

21.11.

Duhová kulička

153,82,96

4+5

22.11.

solná jeskyně

153,82

5

22. 11.

CEA Sluňákov

1,5,94, 57

5+2+6+5

22.11.

CEA Sluňákov

3,16,50,111

13

27.11.

Divadelní představení

96,42

4+2+5

28.11.

solná jeskyně

95

4+2

29.11.

Zdobení
náměstí

5.12.

Mikulášská besídka

16,50,111

5. 12.

Mikulášská besídka

1, 95, 94, 96, 57, 5+ 6+5+2
101

5.12.

Duhová kulička

153,82

4

6.12.

solná jeskyně

153,82

4

94

5

7.12.

stromečků

Solná jeskyně

na 96, 57,101
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1+5

15

Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

10.12.

Duha Žijí mezi námi

1,94,95,96,153,82,
57, 101

5+6+5+3+4+4

12. 12.

Vystoupení v ČSOB

1, 94, 96

5+5+3

13. 12.

Vystoupení v OD Tesco

1,94,95,153,82,
57, 101

5+5+4+4+4

18.12.

Duhové dívánky

96

2

20. 12.

Vánoční besídka

1,95, 94, 96, 57, 4+5+5+3+4
101

10.12.

Duha-žijí mezi námi

16,50,111

14

10.12.

Duha- žijí mezi námi

3,16,111, 94

12

18.12.

Solná jeskyně

16,50,111

14+5

20.12.

Vánoční besídka- Tetín

3,16,50,111,
94,57, 101

všichni

21.12.

Vánoční
Výšovice

21.12.

Divadelní představení

1,2,94,96, 57, 101

4+2+3+2+2

10.1.

Divadelní představení

3,16,50,111

14

10.1.

Divadelní představení

1,5

4+3

10.1.

solná jeskyně

153,82,

153,82

11. 1.

Solná jeskyně

9, 4,

6

16.1.

Duhová kulička

114,153,82

5

17.1.

Solná jeskyně

5

4

18.1.

Solná jeskyně

160,95,114,153,82

5

24.1.

Solná jeskyně

1

25.1.

Solná jeskyně

14,153,82

5

29.1.

Duhové dívánky

114,153,82

4

31.1.

Bruslení s hokejisty LHK 3,16,50,111,
Prostějov

besídka- 3,16,50,111
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15

12

Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

14.2.

Solná jeskyně

114,153,82

6

15.2.

Solná jeskyně

19.2.

Divadelní představení

1, 94, 57

5+5+5

19.2.

Duhová kulička

114,153

3

20.2.

Hudební pořad Metro

95,114,153,82

4+2+4

21.2.

Solná jeskyně

1

6

22.2.

solná jeskyně

57,101

5

22.2.

divadlo - "Řemesla"

114,153,82

4

26.2.

Duhové dívánky

114,153,82

5

1.3.

Masopust-Výšovice

16,50,111

16

28.2.

solná jeskyně

95,114,153

4+2

94

5

1.3.

Solná jeskyně

5

7.3.

Solná jeskyně

5

6

8.3.

Solná jeskyně

114.153.82

6

11.3.

Canisterapie

1, 5, 94

( celkem 21 dětí)

11.3.

Canisterapie

114.153.82

4

12.3.

Divadelní představení

50,16,111

13

13.3.

Duhová kulička

114.153.82

5

15.3.

Divadelní představení

1, 94

19

21. 3.

Solná jeskyně

1

6

94

6

22.3.

Solná jeskyně

25.3.

Canisterapie

50,16,111

11, (celkem 19
dětí)

25.3.

Canisterapie

1, 5, 94, 57

1+4+2

25.3.

Canisterapie

114,153,82

4

26.3.

Duhové dívánky

114,153,82

5
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Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

8.4.

Canisterapie

94

19

11.4.

Velikonoční dílna

1, 5. 94, 57,101

4+5+5+3

12. 4.

Solná jeskyně

1

5+4

26.4.

Den IZS

95,160, 42

5

26. 4.

Den IZS

3,16,50,111

12

26. 4.

Dopravní hřiště

1, 5, 94,57,101

5+4+6

28.3.

Canisterapie

16,50,111

14

26.4.

Dopravní hřiště

114,153,82,141

4

29.4.

Canisterapie

50,111,94

21 celkem

4.4.

Solná jeskyně

114,153,82

6

8.4.

Canisterapie

114,153,82,141

4

11.4.

Solná jeskyně

114,153,82

6

17.4.

Duhová kulička

114,153,82

5

30. 4.

Čarodějnice
soutěže, …

7.4.

Canisterapie

16,50,111, 57

12

29.4.

Canisterapie

114,153,141, 57

5

6.5.

Canisterapie

3, 1, 5, 94, 57

celkem 21 dětí

6.5.

Canisterapie

114,153,141

5

7. 5.

Divadelní představení - 1, 94, 57
výchovný koncert

7.5.

Divadlokoncert

14. 5.

Ovoce do škol

1, 5,95,160,42, 94, 5+3+ 6+6+3
57

15.5.

Duhová kulička

114,153,82,

5

16.5.

Výuka na ZŠ Valenty

1,5, 94, 57

4+3+5+5

-

celá škola

hry,

výchovný 50,16,111

35

4, 2,5,5

13

Datum

Název akce

Identifikační
číslo pedagoga

Počet dětí

28.5.

Duhové dívánky

114,153,82

3

30.5.

Den otevřených dveří - 114,153,82
letiště

4

31.5..

Školní výlet Čechy pod 1,5,95,160, 94, 57
Kosířem

31

7.6.

Den dětí na ZŠ E. Valenty 1,5,57, 101, 94

4,3,5

7.6.

Den dětí na ZŠ E. Valenty 3,50,111

13

7.6.

Den dětí na ZŠ E. Valenty 153,141,82,29

5,4,

13.6.

Školní výlet - Skalka

3,50,111

11

17.6.

Canisterapie

50,111

13

19.6.

Hasiči

3,50,111

14

19. 6.

Hasiči

1, 2, 94, 95

5,4,5,6

24.6.

Duha- film Tajný život 1,95, 94
mazlíčků

5+4+5+3

21.6.

Projekt The Earth is our 94
home

22 žáků ZŠ

24.6.

Duha- film Tajný život 1,95
mazlíčků

5+4+5

24.6.

Duha- film Tajný život 114,153,82
mazlíčků

3

25.6.

Duhové dívánky

3

114,153,82
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Evidence soutěží
Datum Název soutěže

Identifik. Žáci
číslo ped.

20.12.
2018

ZŠ
J.
Komenského 1
Žerotínova
29
561 12 Brandýs nad Orlicí
Výtvarná soutěž: „ Komenský
a my"

ocenění

15.1.
2019

ZVÍŘE Z RÍŠE FANTAZIE, 1
ZUŠ Prostějov

ocenění

16. 1.

Časopis
Rodinný
život 1
Biskupské
nám.
2
772
00
Olomouc
"NAKRESLI RŘI KR8LE"

ocenění

17. 1.

Lídl NAKRESLI OBAL NA 1
OBLÍBENÉ JˇIDLO

ocenění

21.1.

Správa NP Podyjí "Nakresli 1
přírodu"

ocenění

28.2.

OSH Prostějov, Požár v domě, 1
a co teď

ocenění

19.3.

VÚ bezpečnosti práce, Praha

ocenění

25.3.

ZVÍŘE Z RÍŠE FANTAZIE,
ZUŠ Prostějov

24.4.
2019

POŽÁR V DOMĚ A CO TEĎ

1

ocenění
2.místo

94
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Evidence vzdělávání pedagogických pracovníků

Datum

Název akce

Identifikační
číslo

Počet
hodin

11. 10.

Sdružení ČMSSS

98, 41

8

26.10.

Krajská konference primární prevence
rizikového chování s tématem
(Ne)Úspěšný žák

5

6

12.10.

MAP

17

3

20. 2.

Současný žák a učitel

98,41

4

25.3.

SSŠČMS

17,98,41

16.4.

Monitorovací seminář projektu
Erasmus+

41, 94

6

9.5.

Výtvarný projev jako nástroj poznání
dětské psychiky

95

4

květen

MAP

98

3

2019

Zhodnocení kontrolní a hospitační činnosti za školní rok
2018/2019
Zhodnocení hospitační činnosti
Během školního roku 2018/2019 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 učitelůspeciálních 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,
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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
 kontrola volnočasových aktivit žáků v kroužcích
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.
Zpracovala: Ing. O.K.

Mimořádné události školního roku:

 9. 11. 2018 oslavila škola 25. Výročí založení Akademií v Městském divadle, ve
velkém sále.
 Plný sál odměnil děti a žáky potleskem ve stoje. Viz. články v tisku, relace v televizi
ZIP, informace na internetu, apod.
 29. 11. 2018 se uskutečnil 20. ročním humanitární aukce. Výtěžek je určen na provoz
školy.
 2. 12. 2018 se konal v kostele Cyrila a Metoděje adventní koncert Pěveckého sboru
ATENEO při UP Olomouc - výtěžek byl věnován naší škole
 10. 12. 2018 Vystoupení dětí v DUHA Žijí mezi námi
 12. 12. 2018 vystoupení dětí v ČSOB
 13. 12. 2018 vystoupení dětí v HM TESCO
 19. 12. 2018 koncert studentů SŠ v kostele Svatého Vavřince ve Výšovicích
 20. 12. 2018 Besídka ve škole.
 Od 1. 3. 2019 do 15. 6. 2019 byla realizována fasáda na polovině objektu z ulic
Brněnská, část sever a Tetín, LIPKA, z. s. bude dělat druhou polovinu východ a sever
budovy
 Během měsíce července byla škola vymalovaná: dílny, všechny WC, třídy, část
chodeb (které nebyly malovány v roce 2018)
 Nadace Malý NOE darovala škole hrací prvky na školní zahradu
 Účast žáků na akci „Integrovaný záchranný systém
 2x ročně návštěvy a výuka na „DOPRAVNÍM HŘIŠTI“
 16.5.2019 společná výuka se žáky ZŠ E.Valenty v odborných třídách,
handicapovaným žákům se výuka velmi líbila
 17. 5. 2019 stužkování vycházejících žáků ze SŠ
 31. 5. 2019 ZŠ E. Valenty připravila pro naše žáky, jako každý rok Den dětí na jejich
hřišti plný soutěží, her, kde jeden zdravý žák z vyššího ročníku se staral a bavil
jednoho handicapovaného žáka. Velmi vydařená akce.
 V rámci oprav budovy věnovala fa DT železárny škole nová železná vrata v hodnotě
57 000,- Kč
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Současný stav a plánování ICT k 28. 5. 2019
1) Celkový počet
Pro

Počet

Kde

Počet

Zakoupení

Počet

Pro žáky

4

Ve
třídách

6

Starší 7
let

4

V
kanceláři

0

Pro
učitele
Pro
učitele i
žáky

Počítače

0
2

Mladší 7 let

Pro

Počet

Kde

Počet

Zakoupení

Počet

Pro žáky

5

Ve
třídách

27

Starší 7
let

11

V
kanceláři

7

Mladší 7 let

23

Pro
učitele
Pro
učitele i
žáky

Notebooky

5

22

Admin.

2

Pro

Počet

Kde

Počet

Zakoupení

Počet

Pro žáky

9

Ve
třídách

33

Starší 7
let

15

V
kanceláři

7

Mladší 7 let

25

Celkem

Pro
učitele
Pro
učitele i

5
24

Admin.
Celkový počet

2
40

Počet podle typů škol
SŠ
ZŠ
MŠ
Kancelář

7
24
2
7

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

2

6
2
5

40

Windows XP
Professional

6

Windows 8

20

Windows 10

1

Tablety
IOS
Android

10
2

2) Podle roku pořízení

Rok
2003
Počítač
1
Notebook
0
Celkem
1
2012
0
1
1

2013
2
1
3

2004
0
0
0
2014
0
1
1

2005
2
1
3
2015
0
20
20

2006
1
2
3
2016
0
0
0

2017
0
1
1

Starší 7 let
Rok pořízení
Počet

2007
0
0
0

Do r. 2012 Po r. 2012
15
25

41

2008
0
1
1
2018
0
0
0

2009
0
3
3
2019
0
0
0

2010
0
1
1

Celkem
6
34
40

2011
0
2
2

Tiskárny

Rok
Celkem

2003
0

2012
1

2004
0

2013
1

2014
1

2005
0
2015
1

2006
0
2016
0

2017
3

Tiskárny starší 7 let
Rok pořízení
Počet

2007
1

Do r. 2012 Po r. 2012
2
10

42

2008
0

2009
0

2010
0

2018
4

2019
0

Celkem
12

2011
0

V r. 2017 byla pořízena multifunkční tiskárna a kopírka Canon iR 2004/2204, umístěná
v kanceláři s ohledem na kvalitní tisk vysvědčení ve formátu A3.
R. 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
Upload Mb/s
Ping ms

15,8
16,9
13

Zdroj: www.rychlost.cz/vysledek
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

4
1
1
3

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.
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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.
V roce 2018 škola zakoupila díku daru od Nadace Malý Noe interaktivní a přenosný 4Image
interaktivní zobrazovač s projektorem EPSON EB 485 WI. Interaktivní plocha lze využívat
na kterémkoliv místě. K projektoru byl zakoupena i roční licence na využívání aplikace Smart
Notebook.
R. 2019 dále škola zakoupila nový projektor Epson EB 535 W jako náhradu za již starší
poruchový přístroj.
V rámci projektu I-Pad pro učitele škola zakoupila škola v roce 2014 APPLE TV, která
slouží k prezentaci obsahu I-Padu..
4) 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.
V r. 2019 byl v rámci podpůrných opatření zakoupen IPad a zařazen do MŠ.
Celkem:
Typ
Multipad prestigio (Android)
IPad mini
IPad 32 GB

2
6
4

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.
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Ochrana osobních dat (GDPR)
V roce na 2019 byl školní server kvůli ochraně osobních dat a provozu informačního systému
Bakaláři převeden na zabezpečenou technologii SQL.
V 2018 došlo z důvodu aplikace směrnice GDPR k následujícím bezpečnostním opatřením:
Personalizace přístupu ke školnímu serveru pod vlastním uživatelským jménem,
heslem a vymezenými přístupovými právy podle pracovní pozice
- Uzavření a utajení přístupových hesel do školní Wi-Fi sítě
- Vedení evidence školních prostředků ICT podle síťové MAC adresy a průběžná
kontrola připojených zařízení
Systém zálohy dat
-

V září 2018 byl také zaveden systém pravidelné automatické zálohy dat na serveru pomocí
aplikace NAS.
Paralelně s tímto systémem koordinátor ICT provádí ruční zálohu systému Bakaláři,
informačního systému „Škola“ a cloudového uložiště Dropbox na dva fyzicky oddělené disky.
Ochrana autorských práv
Škola vychází z platné legislativy a zabezpečuje ochranu autorských práv následujícími
pravidly:
- Průběžná kontrola licencování a dodržování podmínek elektronické licencí
- Instalace aplikací na licencovaný počet zařízení
- Uvádění a citace zdrojů při čerpání zdrojů a vytváření digitálních učebních materiálů
Vzdělávání
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)

5) Informační systém a elektronická komunikace v rámci školy
Informační systém a komunikace v rámci školy je pokryta:
-

programem Bakaláři
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- školním intranetem
- webovými stránkami
- školním e-mailovými schránkami
- Cloudovým úložištěm (Dropbox)
Využití programu Bakaláři:
- Vedení evidence žáků a osobních údajů
- Předávání dat do školní matriky
- Tisk pololetních výpisů a vysvědčení
- Tisk přihlášek na SŠ a zápisových lístků
- Vedení přehledů o podpůrných opatřeních
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

6) 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
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Facebookový profil školy „Škola JISTOTA“ má v současnosti 112 označení „To se mi líbí“
a slouží k upozorňování na novinky na webových stránkách školy a sdílení článků jiných
médií o naší škole.
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.
7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
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
V rámci podpůrných opatření škola zakoupila také mluvícího medvídka KUBA se
související aplikací Luv´n learn instalovanou na IPadech a propojenou s hračku pomocí
technologie Bluetooth.
Učitelé využívají tyto prostředky ICT k podpoře výuky:
- Interaktivní tabule
- 4Image Interaktivní zobrazovač
- Tablety
- Výukové programy instalované v dotykových noteboocích
- On line zdroje
Aplikace firmy 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
Pedagogové využívají po přihlášení digitální učební materiály s využitím placené platformy
DATAKABINET.cz.
Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu v předmětu Informační a
komunikační technologie.
Rozšířená výuka je realizována v nepovinném zájmovém kroužku Práce s počítačem.
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-

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
- volná práce s dostupnými a rozvíjejícími online aplikacemi
V tomto školním roce došlo k rozšíření účastníků zájmové činnosti i na skupinu žáků
základní školy speciální se středním až těžkým mentálním postižením a více vadami.
Tito žáci se věnovali:
-

práci s aplikacemi prvního dotyku na IPadu (Picaboo, Rattle, Baby shapes)
práce s aplikacemi IPadu zaměřenými na cílený dotyk a první uchopení
skládání velkého puzzle
jednoduché velké schématické omalovánky
práce s interaktivními aplikacemi na vsedě na podlaze s využitím 4Image
interaktivního zobrazovače
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

Podané projekty září 2018 – srpen 2019

PODPOŘENÉ
1. Projekty podpořené Statutárním městem Prostějovem


prevence zdraví – rehabilitace handicapovaných dětí ve Výšovicích
podpořená částka 15 000,- Kč



podpora činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků
podpořená částka 20 000,- Kč



podpora na terapie hiporehabilitace, canisterapie
podpořená částka 15 000,- Kč
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2. Projekty podpořené z NADACE Malý Noe


Vybudování dětského hřiště v zahradě školy
Podpořená částka 123 154,- Kč

3. Nadace AGEL – finanční pomoc ve výši 100 000,- Kč na rozvoz a svoz dětí
4. MONETA Money Bank – rozvoz a svoz žáků do školy 50 000,- Kč

NEPODPOŘENÉ
1. Nadační fond TESCO 2019 – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy
2. Nadační fond JUTÍK – rozvoz a svoz dětí do školy a ze školy

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
závad
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j) Základní údaje o hospodaření školy viz. příloha č.1. a 2.
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů, zdrojů
Erasmus+ realizace červenec 2019
OPVVV šablony I. ukončeny
OPVVV šablony II. podán a schválen projekt

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 2019
OPVVV šablony I. - srpen 2019 odeslaná hodnotící zpráva

n)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Odborová organizace není
Škola je členem SSŠČMS

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
52

nezaměstnaných na VS a VPP apod.
Velmi dobrá spolupráce je s pediatry, neurology, SPC Lidická ul. Prostějov, SPC Brno
Kociánka, PPP Prostějov, Kroměříž, Sdružením zdravotně postižených Prostějov, Krajským
úřadem Olomouckého kraje. OK DATA Prostějov, Solná jeskyně Prostějov, HELIOS
Mostkovice, Dopravním hřištěm, HM TESCO, PIAFA Vyškov – canisterapie MONETA
BANK 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.
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, NROS POMOZTE DĚTEM, N ČEZ, NF SRDCE, N AGEL, N Charty
77 Bariery, Nadace 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. L.P. 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 třetím
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.

Praxe studentů
CMG Prostějov
PF Olomouc
Schola servis Prostějov
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem
SZŠ Prostějov
VOŠS Ostrava Mar.Hory
SPGŠ Boskovice
FTK Olomouc

1
19
2
1
51
1
1
2
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Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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. 2019
PhDr. M. T.
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.

Práce poraden ve škole
Hodnocení poradny pro děti s PAS za školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 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:
 Bazalová, B. Autismus v edukační praxi. Praha: Portál, 2017
 Bittmannová, L., Bittmann, J. Podpora začlenění žáka s autismem do třídního
kolektivu. Praha: Pasparta, 2017.
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 Čadilová, V. Žampachová, Z. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. Praha:
Pasparta, 2013.
 Gillberg, Ch., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál,
1998.
 Hladká, L., Pavlištíková, A. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem.
Most: KaB, 2008
 Miller, A., Smith, T. C. 101 tipů pro rodiče dětí s autismem. Účinná řešení
každodenních problémů. Praha: Portál, 2016.
 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.

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.
Poradna pro předcházení závislostí a šikaně
Logopedická poradna: 6 žáků 2x týdně
2x týdně v zimním období je prováděna canisterapie kvalifikovaným canisterapeutem PAIFA
Vyškov
2x ročně (jaro, podzim) je organizovaná několikrát týdně hiporehabilitace ve spolupráci
se spolkem HELIOS Mostkovice.

Při škole pracují tři metodická sdružení, a to pro:
Závěrečná zpráva z metodického sdružení 2018/2019 SŠ
Metodické sdružení pracovalo v tomto školním roce v počtu 5 členů.
V tomto školním roce bylo projednáno:
-

Rozdělení žáků ve třídách
Seznámení s dokumentací nových žáků
Seznámení s novými asistenty a s pracovní dobou a přestávkami učitelů i asistentů
Docházky
Terminál Výšovice
Rozdělení úkolů ve Výšovicích
Příprava třídních knih a třídních výkazů
Termíny třídních schůzek
Návštěvy lékařů
Řešení světel na chodbě a uzávěru vody
Zápis na složku škola, ukládání akcí, ukládání fotografií
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-

Projednání vztahů mezi žáky
Udělena pochvala ředitele školy za reprezentaci školy na 20. výročí založení školy
Zamykání keramické dílny na Tetíně
Úklid ve Výšovicích
Plán akcí, které proběhnou v průběhu školního roku:

Návštěva městské knihovny – ukončení návštěv do doby, než bude knihovna opravena
Návštěva ekocentra IRIS

- bez akcí v tomto roce

Canisterapie
Hipoterapie
Divadlo
Den dětí na ZŠ Valenty
Školní výlet
Stužkování
Masopust
Čarodějnice
-

Příprava IOR a IVP jednotlivých žáků
Hodnocení IOR a IVP – čtvrtletní a pololetní
Příprava tematických plánů
Vysvědčení – leden, červen
Plnění MPP a plánu proti šikaně

Závěrečné zkoušky:
Termíny: 10. 6. 2019 – praktické
24. 6. 2019 – teoretické
Zkoušky vykonali v tomto roce 3 žáci.
-

Zhodnocení školního roku

Zpráva o činnosti metodického sdružení ZŠ ve školním roce 2018/19
Metodické sdružení se scházelo pravidelně jedenkrát do měsíce ve složení LK vedoucí,
PB, DB, KP, EU, PR, RJ členové a zástupce ředitele Mgr. MP. Sdružení se při schůzkách
drželo plánu práce a aktuálně reagovalo na změny a potřeby jednotlivých pedagogů a dění ve
škole. V tomto školním roce jsme se opět věnovali tradičním otázkám jako je organizace
školního roku, spolupráci při hodnocení prospěchu a chování jednotlivých žáků, přípravě
tematických plánů pro jednotlivé předměty a ročníky, přípravě a hodnocení Minimálních
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preventivních programů, přípravě a hodnocení IVP pro jednotlivé žáky, přípravě a provedení
kulturních a sportovních akcí v průběhu školního roku.
Vzhledem k neustálým změnám jsme se snažili pružně reagovat na nová doporučeních ke
vzdělávání, spolupracovat při vyplňování následné dokumentace a předcházet možným
chybám. Řešili jsme nové situace (např. nákup pomůcek z podpůrných opatření), pracovali
v souladu
s novým ŠVP – od 1. 9. 2019 upravený o minimálními výstupy pro žáky s LMP. Při plnění
minimálních výstupů jsou u některých žáků obtíže se zvládáním AJ. SPC byla navržena
možnost odsunutí cizího jazyka na 2. stupeň. Také jsme průběžně čerpali náměty z odborné
literatury
a časopisů (Psychologie, UN) a různých metodických materiálů (např. z oblasti prevence)
a vyměňovali si informace z nich. Nedílnou součástí bylo hodnocení využívání pořízených
pomůcek, školní knihovny, a sdílení nápadů, které by zkvalitnily naši další práci.
Zpracovala: Mgr. LK
V Prostějově 24. 6. 2019

Zpráva o činnosti metodického sdružení ZŠS ve školním roce 2018/19
Metodické sdružení ZŠS se scházelo měsíčně a řídilo se schváleným plánem činnosti.
V průběhu roku došlo ke dvěma změnám ve složení členů MS. Z důvodu dlouhodobé PN se
dvě učitelky nemohly schůzek účastnit /Mgr. MS a Mgr. P. V/, nově se zapojila zastupující
učitelka /Mgr. VV/. Učitelé řešili otázky týkající se výchovně vzdělávacího procesu dle
aktuální situace. Konzultovali zápisy dokumentace, údajů v Bakalářích, vypracovávání IVP a
zpráv.
Dále se seznamovali se s aktuálním děním ve školství a besedovali nad vybranými články UN
a jiných periodik.
Seznámili se se zkušenostmi ze seminářů. Vyměňovali si zkušenosti z návštěv zajímavých
míst vhodných pro děti.
Učitelé byli seznámeni s novými pomůckami nakoupenými z prostředků na podpůrná opatření
a možností jejich využití ve výchovně vzdělávací práci. Pomůcky si také vzájemně půjčovali.
Součástí schůzek byly i informace vedení školy, které poskytovala paní zástupkyně Ing. O.K.
Zápisy byly podepsány a uloženy.
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.
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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. 0.
Od září do konce roku se sešla 3x 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 za rok 2017, 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 2018 do 30. 8. 2019 7X (19. 9. 2018, 17. 12. 2018, 9. 11.
2018 (při oslavách 25. výročí založení školy), 18. 3. 2019, 16. 4. 2019, 31. 5. 2019, 7. 8.
2019

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.

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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Příloha č. 3.

Seznam přijatých darů
v období 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018

Darovací smlouvy:

Č.řád.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Datum

Název organizace

Forma daru

Hodnota

20.9.2018 Karel Beneš
20.9.2018 Daniela Benešová
20.9.2018 Tomáš Bím

umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo

3000
3000
5000

21.9.2018 Pavel Sukdolák
26.9.2018 Karel Musil
27.9.2018 Renata Rea Šimlíková

umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo

4200
1200
700

Libor Urbánek
Tomáš Hřivnáč
Hana Čápová
Jiří Anderle
Kristian Kodet
Michael Rittstein
Jan Odvárka
Jiří Suchý
Hájek Josef
Josef Dudek
Milan Bauer
Vlastimil Zábranský
Jiří Slíva
Mgr. Ivana Baraziová
Ondřej Michálek
Jan Jankůj
Jan M. Krejčí
Michal Halva
Josef Velčovský
Mgr. Marie Plotěná
Ing. Michal Reiter
Michael Švanda
Ing. Petr Obst

umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
finanční dar
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
umělecké dílo
finanční dar
finanční dar
finanční dar

1000
2500
900
4000
4000
3500
4000
3500
2000
3200
3500
20000
3500
4000
1200
400
1000
17000
6700
2000
5000
5000
5000

30.9.2018
1.10.2018
1.10.2018
9.10.2018
9.10.2018
9.10.2018
9.10.2018
9.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
20.10.2018
11.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
22.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
26.10.2018
1.11.2018
2.11.2018
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2.11.2018
7.11.2018
12.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

19.11.2018
29.11.2018
3.12.2018
7.12.2018
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

HSP Partners advokátní
kancelář
Ekoklima a.s.
Marek Čepela
Ing. Miroslav Kos
Meca Valdemar
Ing. Milan Matzenauer
PhDr. Marie Turková
Slavoj Musílek
Dopravoprojekt, a.s.
Ivo Franc
Spedition Feico s.r.o.
Martin Doksanský
Advokátní kancelář Brož,
Sedlatý
Ing. Provod Miloslav
Omega s.r.o.
Savio, s.r.o.
Perfect Distribution a.s.
Zapletal Consulting s.r.o.
Mgr. Daniela Dragounová
ORL MUDr. Valentová s.r.o.
Medibene s.r.o.
MUDr. Vlasta Medková
CELKEM

finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar

8000
3000
5000
4000
13000
5000
2000
5000
50504,8
12000
6000
5000

finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
zdravotní péče
finanční dar
375 164,8

CELKEM PŘIJATO DARU

375 164,8 Kč

Vypracovala : N.A.
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10000
3000
12160
30000
50000
5000
7500
12000
6000
1000

Seznam přijatých darů
v období 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019
Darovací smlouvy:

Č.řád.

Datum

Název organizace/ Jméno osoby

Forma daru

1
2
3

29.1.2019 František Valenta
31.1.2019 HC Jestřábi
20.2.2019 Ewa Ohlídalová

finanční dar
finanční dar
finanční dar

4
5
6
7
8
9

25.2.2019
7.3.2019
31.3.2019
27.6.2019
25.7.2019
29.7.2019

materiální dar
finanční dar
umělecké dílo
finanční dar
investice - brána
finanční dar

Perfect Distribution a.s.
Ing. Andrea Spíchalová
Vladimír Suchánek
Obec Bílovice Lutotín
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Moneta Money Bank, a.s.
CELKEM

Hodnota
1500
13500
560
11905,38
8000
1000
16000
57712,75
50000

160 178,13

CELKEM PŘIJATO DARU

160 178,13 Kč

Vypracovala : N.A.
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