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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
a) Název zařízení, sídlo, právní forma, identifikační číslo
Plný název školy:
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154
Sídlo:
Malá 154, 59231 Nové Město na Moravě
Právní forma:
příspěvková organizace zřizovatele s právní subjektivitou
IZO ředitelství:
600 025 934
70832803
IČO:
Telefon: 566 615 100
E-mail: special.skoly@tiscali.cz
Web: www.zsmala.cz
Ředitel
Mgr. Bohuslav Žilka
E.mail: zilka.b@zsmala.cz

b) Zřizovatel zařízení:
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
telefon: 564 602 111, 564 602 100
fax: 564 602 420
email: posta@kr-vysocina.cz
www: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749
DIČ:CZ70890749

c) Součásti školy
Základní škola
Základní škola speciální
Školní jídelna- výdejna
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2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 sdružuje základní školu,
školu speciální a školní jídelnu – výdejnu.
Ředitelství základní školy je umístěno v hlavní budově Malá 154, kde jsou
současně i všechny výše zmiňované součásti. Výuka je zajišťována ve třech
učebnách, k dispozici jsou dvě odborné učebny pro PV dívek a chlapců. Základní
škola má 2 třídy s 1. – 9. postupným ročníkem, výuka žáků základní školy
speciální probíhá v jedné třídě, multihandicapované děti jsou vyučovány formou
individuálního vzdělávání, v jednom případě dochází učitelka do rodiny.
Kolem budovy je zahrada, která je využívána k PV, TV a relaxaci žáků o
přestávkách.
Stravování žáků školy je zajištěno dovozem obědů z jídelny MŠ Drobného.
Vytápění budovy je zajištěno napojením na dálkové topení.

3. PŘEHLED

VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Základní škola speciální: Vzdělávací program pomocné školy a přípravného
stupně. Schválilo MŠMT ČR č.j.: 24 035/97-22
Základní škola: Učební plán vzdělávacího programu Zvláštní škola. Schválilo
MŠMT ČR č.j.: 22 980/97-22
ŠVP „Otevřená cesta“. Školní vzdělávací program vycházející
z Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání – přílohy
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Schváleno Radou školy 3.10.2007
a) Školská rada
Školská rada byla založena v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,školský zákon.
První volby proběhly dne 9.11.2005. Školská rada má 3 členy. Poslední volby
proběhly dne 1.12.2008.
Zástupce zřizovatele: Věra Buchtová
Zástupce školy: PaedDr. Bohumila Němcová
Zástupce rodičů: Petr Ondráček
Předsedkyní byla zvolena PaedDr. Bohumila Němcová
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b) Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání

Na škole zajišťujeme vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů zvláštní
škola, pomocná škola a ŠVP „Otevřená cesta“ Vzdělávací program Otevřená cesta
vychází z RVP pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením, dále vzdělávání dětí s kombinovanými vadami mentální retardace a autismus, individuální výuku dětí přímo v místě jejich
domova, individuální výuku klientů stacionáře Zdislava. Pro žáky PŠ, kteří nejsou
schopni plnit osnovy v plném rozsahu, sestavuje třídní učitel na žádost zákonných
zástupců individuální výchovně vzdělávací plán, při výuce jsou využívány globální
metoda čtení a metoda alternativní komunikace. Pro výuku dětí s těžkým
mentálním postižením je využívána metoda Portage a vzdělávací plán rehabilitační
třídy pomocné školy.

c) Podmínky pro činnost

Škola je umístěna v rekonstruované budově. Rekonstrukce proběhla v roce
1999. Majitelem budovy je Město Nové Město na Moravě. Majitel budovy
akceptuje návrhy školy na nutné opravy a údržbu. V roce 2007 se podařila
uskutečnit výměna okapových žlabů a svodů. V červenci 2009 proběhla druhá
etapa výměny oken.V příštích letech by majitel budovy měl zvážit rekonstrukci
střešního pláště, protože se čím dál častěji objevují drobné trhliny, kterými pak
zatéká a celkové zateplení fasády. Prostorové podmínky pro výuku jsou dobré,
v případě rekonstrukce střechy bychom však zcela jistě využili i půdní prostory,
které bychom potřebovali pro uplatňování nových kvalitnějších metod výuky.
Po materiální stránce je škola poměrně dobře vybavena. Každá třída je
vybavena počítačem s přístupem k internetu, jeden počítač je napojen na
dataprojektor. Výukové programy jsou postupně dokupovány. V průběhu školního
roku byly dokupovány potřeby pro výuku PV, pomůcky pro výuku žáků PŠ.Škola
vlastní elektrickou pec na vypalování keramiky. V průběhu školního roku škola
pořídila nový multifunkční dřevoobráběcí stroj pro přípravu materiálu pro PV.
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4.PERSONÁLNÍ

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Fyzické osoby

Přepočtený
úvazek

z toho ženy
Pedagogů celkem
z toho asistentů pedagoga
Nepedagogové celkem

7
2
2

4
1
2

toho ženy
5,87
0,87
2,00

3,42
0,42
2,00

Celý pedagogický sbor splňuje podmínky odborné a pedagogické
způsobilosti pedagogických pracovníků. Pouze vyučující angličtiny není plně
aprobován. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % činí
98,9 %
Vzhledem k náročnosti přípravy na vyučování a výuky ve třídě základní
školy speciální a vzdělávání 2 žáků s vážnými zdravotními problémy ve třídě
základní školy praktické pracovali ve škole dva asistenti pedagoga.

5.VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

a) členění do tříd
Ve školním roce 2008/2009 bylo v základní škole vyučováno celkem 33
žáků, z toho č žáci podle vzdělávacího programu pomocné školy, 19 žáků podle
vzdělávacího programu zvláštní školy a .7 žáků podle ŠVP. Pro 3 žáky s
kombinovaným postižením byla realizována individuální výuka s využitím metody
Portage, metody globálního čtení, alternativní komunikace a učebního programu
rehabilitační třídy. Pro všechny žáky, kteří byli vyučováni podle vzdělávacího
programu pro PŠ a pro žáky zařazené v individuální výuce byly vypracovány
individuální plány výuky.
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Třída

Ind.
výuk

ročník

.

Počet
žáků
d/ch
celkem

3

I.

II.

2.
st.Z
2

1.r

3.r

3

1. st
ZŠs
2

1

3

3

1/2

1/1

0/2

0/1

1/2

1/2

4.r. 5.r.

8

III.
6.r

7.r.

8.r.

9.r.

5

5

1

7

1

1/4

3/2

1/0

1/6

0/1

13

9

b) výsledky výchovně vzdělávací činnosti žáků zvláštní školy

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
0
2
3
5
5
1
7
1

0
0
2
4
5
5
1
7
1

1
0
2
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem

26

25

1

0

Žáci, vyučovaní podle vzdělávacího programu pomocné školy byli hodnoceni
slovně.
c) individuální výuka
U žáků s těžkým kombinovaným postižením probíhala individuální výuka
takto: jeden žák dojížděl do školy, jeden žák byl vzděláván ve stacionáři Zdislava,
7

kde je umístěn k dennímu pobytu a jedna žákyně byla vyučována na žádost rodičů
doma. Při jejich výuce jsou využívány prvky metody Portage a výukový program
rehabilitační třídy.
d) počet žáků se sníženou známkou z chování
- v minulém školním roce
- v tomto školním roce

-0
-0

e) celkový počet neomluvených hodin
- v minulém školním roce
- v tomto školním roce

6.ÚDAJE

-80
-0

O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ,
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SŠ

Do prvního ročníku Základní školy Malá 154, Nové Město na Moravě pro školní
rok 2009-2010 bylo zapsáno 1 dítě.
Do základní školy a základní školy speciální jsou žáci zařazováni podle
zákona 561/2004 Sb.
Jeden žák ukončil povinnou školní docházku a přešel na OU V Bystřici nad
Pernštejnem – obor kuchař

7. PREVENCE

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prevenci sociálně patologických jevů je ze strany pedagogických pracovníků věnována maximální pozornost. Prevence se stala již nedílnou součástí výchovy a výuky na naší škole. Na škole působí metodik prevence. Každoročně vypracováváme
projekt v oblasti sociálně- patologických jevů a podáváme žádost o grant. V tomto
školním roce jsme bohužel na dotaci nedosáhli. V naší činnosti se především zamě-
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řujeme na zlepšování komunikačních dovedností, zlepšování sebeovládání, nenásilné zvládání konfliktu, zvyšování sociálních kompetencí, sebedůvěry a sebehodnocení a celkové vytváření pozitivního klimatu ve škole.

8.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGIKÝCH
PRACOVNÍKŮ

Žáková
 seminář k ekologické výchově – „Učíme se za školou“
 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická
asistence.
 Hudební rok V RVP

Žilka
 Vlastní hodnocení školy
 Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole
 Bakaláři

Chládek
 Kurz první pomoci -základní norma zdravotnických znalostí
 Sexuální a reprodukční zdraví – prevence negativních jevů
 Moderní správce

Vondráková
 Práce s problémovými dětmi
 Hudební rok V RVP
 Zábavné vyučování v 1. Ročníku – škola hrou II

Kulíková
 Hudební rok V RVP

Němcová
 Tradiční a netradiční metody a formy práce, prevence školní neúspěšnosti
v Čj na 1. St. ZŠ, předcházení SPU
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9.AKTIVITY ŠKOLY

A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

a) v rámci výuky
- realizace minimálního preventivního programu „Žádné je lepší než malé
množství“
- realizace programu environmentální výchovy
- vánoční hudební vystoupení pro širokou veřejnost v chrámu ČCE
- Exkurze MěÚ
- Exkurze knihovna
- návštěva Horáckého muzea
- návštěva stacionáře Zdislava
- návštěva řemeslného jarmarku
- návštěva filmového představení
- návštěva divadelního představení žáků ZUŠ – 2x
- návštěva divadelního a hudebního představení „Sbírka motýlů“
- návštěva výstav - Vůně medu
- Výtvarné práce žáků ZUŠ
- školní výlet – Macocha, Kunštát, Rudka
b) v rámci školy ve volném čase
- besídka a společné odpoledne pro žáky a rodiče
- hudební akademie pro rodiče, přátele školy, MŠ, klienty stacionáře
Zdislava
- Vánoční koledování - kulturní vystoupení pro širokou veřejnost
v chrámu ČCE v Novém Městě na Moravě
c) účast při jiných akcích
- okresní kolo Sportovních her mládeže – 1. Místo v soutěži družstev a
několik individuálních umístění na 1. -3. místě
- úspěšné krajské kolo SHM – první a třetí místo
- úspěšné celostátní kolo
d) prezentace školy
- prezentace školy na CD
- webová prezentace školy
- velikonoční výstava
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10.

ÚDAJE

O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Název grantového
programu

Vyhlašovatel Název
projektu

Rozvojový
MŠMT
program Podpora
environmentálního
výchovy a osvěty
ve školách v roce
2009
Jednorázové akce Fond
2009
Vysočiny
Zlepšení
vybavenosti škol
v oblasti ICT

Kraj
Vysočina

Chceme,
aby naše
děti měly
vztah
k přírodě.

Celkový
rozpočet
projektu
103 680,-

Požadovaná Získaná
výše
podpora
podpory
78 680,0

12 500,- 5 000,Dětské
odpoledne
s řemesly
Obnova
125 971,- 85 160,IT 2008

0

85 160,-

Výroční zpráva školy byla projednána a schválena v pedagogické radě dne 26.8.2009
Výroční zpráva školy byla projednána radou školy dne 22.10.2009
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11. FOTOPŘÍLOHA
Lyžařský kurz

Vánoční koledování

Výlet na lyžích mladší žáci
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Velikonoční výstava

Reprezentanti naší školy ze SHM
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