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„U nás ve škole je každý žák jiný – je to dobrodružství a výzva.“
M. Štolcarová
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1. Základní údaje o škole
1.1 Identifikační údaje školy
Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,
Olomouc, Kosmonautů 4

Adresa školy:

Kosmonautů 4, Olomouc, 779 00

Zřizovatel školy:

MŠMT, Karmelitská 7, Praha

Právní forma:

příspěvková organizace

IZO:

600026621

IČ:

00844071

Ředitelka školy:

Mgr. Martina Michalíková

Kontakty:

tel.: 774 726 362
e-mail: info@sluch-ol.cz
dálkový přístup: www.sluch-ol.cz

Školská rada:

Mgr. Monika Skřivánková – předsedkyně

1.2 Charakteristika školy
Historie školy
Více než stodvacetiletá historie školy pro sluchově postižené v Olomouci začíná v roce 1894
otevřením Zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou. V roce 1950 si lipenský
areál pro své účely vybrali vojáci a budovu ústavu převzala Československá lidová armáda.
Škola byla přemístěna na Svatý Kopeček u Olomouce do kláštera sester premonstrátek, které
byly násilně a na dlouho vystěhovány. Teprve po padesáti letech se sestry mohly do svého
mateřince, který škola po celou dobu využívala, zase vrátit. A tak rokem 1999 začíná
nejmladší etapa historie školy pro sluchově postižené v Olomouci. Školní rok 1999/2000
je již zahájen ve zcela nové, moderní a krásné škole na třídě Kosmonautů v Olomouci. Jsme
tu moc rádi a věříme, že napořád.
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Současnost školy
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc,
Kosmonautů 4 (dále jen škola) je zařazena do sítě škol přímo řízených MŠMT. Součástí školy,
jak již z názvu vyplývá, je mateřská, základní a střední škola, ale také internát, školní družina
a školní klub, speciálněpedagogické centrum a školní jídelna s kuchyní. Základním posláním
naší školy je především výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí či dětí postižených
více vadami ve věku od 3 let. S velkým úspěchem se ve škole vzdělávají také děti a žáci
s narušenými komunikačními schopnostmi, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu
vyhovují metody využívané pro vzdělávání neslyšících. Střední školu – praktickou školu
dvouletou – navštěvují žáci s těžkým kombinovaným postižením.
Vzdělávání ve škole pro sluchově postižené v Olomouci se zakládá na odborném,
osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů a respektuje komunitní potřeby
sluchově postižených. Cílem je vytvořit pro děti všech věkových kategorií optimální
prostředí, které pro ně zároveň bude tou nejlepší přípravou na běžný život ve většinové
společnosti.
Hlavním dorozumívacím prostředkem je u dětí a žáků se sluchovou vadou totální
komunikace. Zásadou školy je však respektování přání rodičů vzdělávat jejich děti
přednostně ve znakovém jazyce.
Učitelé, asistenti a vychovatelé volí vždy takové vzdělávací metody, které jsou
pro žáky nejvhodnější. Jedním ze stěžejních cílů všech pedagogů je odstranit nebo alespoň
minimalizovat bariéry mezi dětmi a žáky s handicapem a většinovou společností. Zajišťují
však co nejvíce příležitostí pro setkávání a komunikaci s dětmi stejně postiženými.
Nejen zkušený pedagogický personál a bohatá, více jak stoletá tradice školy,
ale i špičková úroveň vybavenosti tříd, tvoří vysoký standard školy. Žáci všech stupňů školy
mají k dispozici prostorné a útulné třídy, odborné učebny, počítačové učebny, učebny
s interaktivními tabulemi, relaxační místnost, dílny, prostory pro pracovní vyučování,
cvičnou kuchyni, dvě tělocvičny, keramickou dílnu a výtvarnou učebnu, divadelní sálek,
saunu, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, dětské hřiště, přírodní
zahradu, školní lyže, kola a koloběžky. Děti ze vzdálenějších lokalit nebo děti místní, které
upřednostňují možnost pobytu v komunitě neslyšících, resp. stejně postižených, mají
možnost být ubytovány na internátě. Tady bydlí v příjemných dvoulůžkových až třílůžkových
pokojích se zázemím pro volnočasové aktivity.
Celý areál školy je řešen bezbariérově. Komplexní péče o děti navštěvující školu
pro sluchově postižené v Olomouci zahrnuje zdravotní péči včetně možnosti vyšetření sluchu
v místě. Orientační vyšetření sluchu využívají také klienti speciálněpedagogického centra.
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Škola pro sluchově postižené v Olomouci je zařazena do sítě fakultních škol
Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti
UP Olomouc, ale také studenti středních pedagogických škol, mají možnost absolvovat
náslechy a souvislé pedagogické praxe pod odborným vedením pedagogů na všech
pedagogických úsecích školy. Za pomoci speciálních pedagogů realizují své diplomové,
semestrální, či ročníkové práce. Někteří z pedagogů školy vyučují na PdF UP, publikují, jsou
autory speciálních učebnic, pořádají odborné semináře či osvětová setkání pro rodiče
postižených dětí, odbornou veřejnost a zájemce z řad veřejnosti.
1.3 Jiná činnost školy
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc,
Kosmonautů 4 má zřizovací listinou povolenou tzv. jinou činnost. Jedná se o:
-

poskytování stravovacích služeb v maximálním rozsahu 250 jídel denně,

-

poskytování ubytovacích služeb v rozsahu 55 lůžek,

-

pronájem kluboven na internátě, učeben a společenské herny,

-

pronájem tělocvičny, venkovních hřišť a sauny.
Škola nabízí služby tzv. jiné činnosti především organizacím pracujícím s dětmi

a mládeží. Veškeré uvedené možnosti využívají cizí návštěvníci a nájemci v souladu
s provozem a potřebami školy na základě smluvních vztahů.
1.4 Umístění školy a její zázemí
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci sídlí
se všemi svými objekty nedaleko historického centra Olomouce na třídě Kosmonautů. Svou
výhodnou polohou je velmi dobře přístupná místní dopravou nejen ze všech směrů
Olomouce, ale i z nádraží ČD a ČSAD. Žáci školy se tak mají možnost učit samostatnosti při
docházce do školy.
Škola se skládá z několika samostatných objektů, z nichž všechny, kromě objektu č. 5,
jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami:
-

objekt č. 1 – hlavní budova ZŠ, internát;

-

objekt č. 2 – MŠ, internát, klubovny;

-

objekt č. 3 – tělocvičny;

-

objekt č. 4 – stravovací provoz, dílny, společenská místnost, sauna, technické zázemí;

-

objekt č. 5 – tzv. „Domeček“ (samostatný objekt) – SŠ – praktická škola dvouletá;

-

objekt č. 6 – spojovací chodby.
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Součástí zázemí školy je také areál pro sport a pobyt venku:
-

dvě hřiště (fotbal, házená, tenis), běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, vržiště,

-

dětská hřiště, školní zahrada a přírodní zahrada na ploše 3 000 m².

1.5 Materiálně-technické a hygienické podmínky školy
Výuka probíhá v prostorných, světlých a vzdušných učebnách odpovídajících nejvyšším
hygienickým požadavkům. Všechny jsou vybaveny žaluziemi a koberci pro odhlučnění,
televizorem, videem a DVD přehrávačem, keramickými tabulemi. Se vzrůstajícími nároky
na výchovně-vzdělávací proces škola plánuje postupně rekonstruovat doposud jinak
využívané prostory školy.
Střední škola a základní škola
Střední škola – praktická škola dvouletá (SŠ) a základní škola (ZŠ) sídlí v budovách školy
pro sluchově postižené v Olomouci na třídě Kosmonautů 4. Školy (SŠ i ZŠ) mají k dispozici
kmenové učebny pro každou třídu a devět odborných a specializovaných pracoven. Všechny
jsou umístěny v areálu školy. Každý pedagogický úsek podle své velikosti disponuje
interaktivními tabulemi, v prostorách školy jsou moderně vybavené počítačové učebny.
Jak pracovny s interaktivními tabulemi, tak počítačové učebny jsou využívány v maximální
míře všemi úseky školy.
Odborné učebny pro výuku individuální logopedické péče, zeměpisu, chemie a fyziky,
informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností, keramiky, stejně jako cvičnou
kuchyňku, dřevodílnu a multifunkční místnost, využívají všechny děti a žáci školy bez ohledu
na věkovou kategorii a školu nebo školské zařízení, které navštěvují. Pro výuku hudebně
dramatické výchovy a vzájemná setkávání žáků a zaměstnanců školy slouží společenská
místnost, která je ozvučena, vybavena pódiem a plátnem se zadní projekcí a hudebními
nástroji. Pro výuku tělesné výchovy má škola sportovní halu, tělocvičnu a dvě hřiště s umělým
povrchem a základním atletickým zázemím. K relaxaci mají žáci celé školy k dispozici
relaxační místnost.
Školní pedagogická administrativa je vedena v programu Bakaláři. Využití tohoto
softwaru vzrůstá s rozšiřující se infrastrukturou školy a zabezpečením vnitřní sítě.
Mateřská škola
Mateřská škola (MŠ) sídlí v hlavní budově. Pro výchovu a vzdělávání má k dispozici čtyři třídy,
velkou a malou hernu, samostatnou šatnu pro děti, sociální zařízení odpovídající
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nejmodernějším požadavkům a hygienickým normám, ložnici, kuchyňku, učebnu pro výuku
individuální logopedické péče a hudebnu vybavenou interaktivní tabulí. Veškeré prostory MŠ
jsou vhodně zařízeny a přizpůsobeny potřebám dětí předškolního věku. Ve sledovaném roce
došlo stavební úpravou k vytvoření nové logopedické pracovny. Stravování dětí z MŠ probíhá
ve školní jídelně. Škola má vlastní školní kuchyni. Jídlo je připravováno z čerstvých surovin
a v souladu s veškerými požadavky na stravování dětí předškolního věku, a přitom, z pohledu
samotných dětí, splňuje i požadavky na chutné jídlo. Dětem s potřebou dietního stravování
jsou nabízena jídla dietní v maximálním možném rozsahu. Škola se v průběhu sledovaného
školního roku zařadila do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát úspěšně získala jako jediná
škola v Olomouci.
Internát, školní družina a školní klub
Internát, školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK) ve škole pro sluchově postižené v Olomouci
úzce spolupracují. Internát disponuje 17 pokoji, rozdělenými na chlapeckou a dívčí část
internátu, a sídlí v hlavním traktu školy. S vlastní školou jsou prostory školských zařízení
spojeny chodbami, výtahy a bezbariérovými plošinami. Pokoje na internátě jsou většinou
dvoulůžkové až třílůžkové, vybavené nábytkem odpovídajícím potřebám dětí ve věku
základní a střední školy. Kromě pěti kluboven, vybavených pro volnočasové aktivity dětí
na internátu, ve školní družině nebo školním klubu, využívají děti keramickou dílnu, školní
bicykly, lyže, koloběžky, knihovnu a společenskou místnost, saunu, tělocvičny a hřiště, dílny,
kuchyňku a školní přírodní zahradu. K transportu dětí slouží devítimístný tranzitní
automobil.
Speciálněpedagogické centrum
Speciálněpedagogické centrum (SPC) sídlí v hlavní budově školy, kde má k dispozici pět
pracoven. Každá pracovnice SPC tak disponuje vlastním osobním zázemím plně vybaveným
pro práci s klientem na pracovišti a pro přípravu na práci v terénu. SPC využívá zázemí
mateřské školy, a to především pracovnu pro logopedickou péči a hernu. K orientačnímu
vyšetření sluchu nejmladších klientů slouží Pilot test (malé audio), který SPC získalo
sponzorským darem od MUDr. Lenky Kulichové. Vzhledem k působnosti SPC v rámci celého
Olomouckého kraje využívají zaměstnanci SPC také školní služební osobní automobily.
Jednotlivé školní pracovny a sbírky jsou pečlivě udržovány jejich správci. Prostory školy
a inventář podléhají průběžně modernizaci, doplnění a obnově. Podmínky pro práci ve škole
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jsou na všech úsecích většinou velmi dobré až nadstandardní. Ve všech případech je ale třeba
technické vybavení neustále obnovovat, opravovat a v souladu s trendy současného vývoje
doplňovat.
K dispozici všem dětem školy je relaxačně-stimulační místnost určená žákům s těžším
a kombinovaným postižením pro odpočinek a stimulaci smyslů v průběhu celého dne.
Je vybavena odpovídajícím nábytkem a účelnými pomůckami. Pro služební cesty, výlety
a transport tělesně postižených dětí využívají zaměstnanci školy služební osobní automobily
a tranzit pro devět lidí. Součástí autoparku je také malotraktor a odborné technické vybavení
pro údržbu budov a venkovního areálu školy.
V průběhu sledovaného školního roku proběhla ve škole obnova a revitalizace školního
fotbalového hřiště, oprava izolace a omítky soklů budov a balkonů a výměna požárních
únikových dveří.
Součástí školy pro sluchově postižené v Olomouci je moderně vybavená školní kuchyně
a školní jídelna. U veškerého zařízení je prováděna pravidelná bezpečnostní kontrola. Pro
zachování bezpečného provozu, odpovídajícího současným hygienickým a technickým
požadavkům, je třeba vybavení kuchyně modernizovat a trvale doplňovat. Školní jídelna je
technicky, ale hlavně odborně připravena na přípravu dietních jídel podle potřeb dětí a žáků
školy. Tato služba je dětmi školy dlouhodobě využívána a rodiči oceňována.
1.6 Pedagogický sbor
Pedagogický sbor Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené
Olomouc, Kosmonautů 4 ve školním roce 2016/2017 čítal 63 členů. Od všech pedagogů
se očekává vysoká profesionalita a stálé sebevzdělávání včetně trvalého zdokonalování
se ve znakovém jazyce. Při výběru nových pedagogů je kladen velký důraz na vzdělání,
aktivní znalost znakového jazyka, kvalitu práce na předchozích pracovištích, ale také
na ochotu maximálně se věnovat své práci a být schopen přiblížit se dětem vzdělávaným
ve škole.
Mezi vyučujícími jsou pedagogické osobnosti, které svou publikační činností i svým
zapojením ve společenském životě města, regionu i republiky přesahují rámec své pracovní
náplně, čímž obohacují aktivní činnost školy a vnášejí do výchovně-vzdělávacího procesu
postižených dětí další rozměr.
Celý pedagogický sbor absolvoval ve sledovaném roce hromadně organizovaná
školení. Především se jednalo o školení počítačové gramotnosti. Poznatky z této oblasti jsou
dále rozvíjeny dle individuálních potřeb zaměstnanců školy. Další školení, jako je znakový jazyk,

odborná školení organizovaná pro celou školu, jsou součástí přehledu – viz dále. Své znalosti
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si všichni pedagogové školy rozšiřují v souladu s platnou legislativou studiem celoživotního
vzdělávání, zúčastňují se seminářů a kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a získané poznatky předávají svým kolegům na pravidelných setkáních
předmětových komisí, či schůzkách jednotlivých pedagogických úseků.
Členy pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí znakového jazyka vyučující znakový
jazyk také na Pedagogické fakultě UP Olomouc, nebo v Oblastní unii neslyšících v Olomouci.
Spolu s ostatními sluchově postiženými zaměstnanci školy pomáhají rozvíjet pohotovost dětí
i pedagogů ve znakovém jazyce.
Ve škole působí erudovaný školní metodik prevence sociálně patologických jevů,
který řeší problémy žáků způsobené specifickými poruchami učení a chování. Dle potřeby
svolává výchovnou komisi, která řeší kázeňské a vzdělávací problémy žáků. Úzce
spolupracuje také s výchovnou poradkyní školy, která koordinuje práci třídních učitelů,
zabývá se profesní orientací studentů a archivuje podklady dětí a žáků nezbytné pro přijetí
do školy zřízené podle § 16 školského zákona. Ve škole aktivně působí i koordinátor
environmentální výchovy, koordinátor pro tvorbu a evaluaci školních vzdělávacích programů
pro jednotlivé typy škol, koordinátor informačních a komunikačních technologií
a koordinátor BOZP a PO.
Pedagogové všech úseků školy se aktivně podílejí na organizaci soutěží, které jsou
realizovány napříč všemi úseky. Do soutěží se zapojují žáci všech věkových kategorií. Dosah
těchto soutěží bývá dokonce mezinárodní, jako je tomu v případě výtvarné soutěže pro
sluchově postižené – Paleta ticha.
1.7 Metodické orgány školy
Ve škole aktivně působí dvě metodická sdružení. Každé je řízeno vedoucím metodického
sdružení, který je členem širšího vedení školy. Činnost sdružení je zaměřena na vytváření
školního kurikula, rozvoj didaktických dovedností pedagogů, organizaci školních soutěží
a přípravu žáků na soutěže, dále na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami.
V neposlední řadě zajišťují kontakt pedagogického sboru s ředitelstvím školy, koordinují
další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracují na metodice výuky. Zajišťují
vzájemnou komunikaci a spolupráci s pedagogickými pracovníky ostatních úseků školy.
Úseky metodického sdružení ZŠ
1. stupeň:
-

metodické sdružení pro 1. stupeň.
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2. stupeň:
-

předmětová komise matematiky a přírodních věd,

-

předmětová komise společenských věd a výchov,

-

předmětová komise českého jazyka a cizích jazyků.
Členy metodického sdružení jsou pedagogové 1. stupně školy, na 2. stupni jsou členy

předmětových komisí pedagogové vyučující předměty výše uvedených okruhů. Úkolem
metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí na 2. stupni je metodické vedení
jednotlivých pedagogů a zajištění jejich informovanosti. Dále potom vytvoření prostředí
pro vzájemnou komunikaci s cílem, aby výuka probíhala v souladu s učebními plány
a srovnatelně ve stejných předmětech vyučovaných různými vyučujícími. Členové
předmětových komisí zpracovávají výsledky vzdělávání, vytvářejí podklady pro testování
žáků ve 3., 6. a 10. ročnících, testy vyhodnocují a předávají prostřednictvím vedoucího
metodického sdružení ředitelce školy. Předmětové komise vzájemně spolupracují,
a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů a předávání vzájemných zkušeností z praxe
či DVPP.
Výše uvedená problematika je obsahem schůzek, které svolává předseda předmětové
komise. Závěry a úkoly vyplývající z těchto schůzek jsou formou zápisu předávány
předsedkyni metodického sdružení, která je za celé metodické sdružení předkládá ředitelce
školy. Každá předmětová komise pracuje podle celoročního plánu. Za plnění tohoto plánu
zodpovídají předsedové jednotlivých komisí.
Metodické sdružení SŠ
Členy metodického sdružení střední školy jsou pedagogové i asistenti, kteří se účastní
pravidelných schůzí v průběhu celého školního roku.
Hlavní náplní činnosti metodického sdružení SŠ je organizace, plánování a příprava
školních a kulturních akcí. Dále se metodické sdružení střední školy zabývá vzděláváním
pedagogických pracovníků, poskytováním informací ze seminářů a školení na úrovni školy.
Metodické sdružení organizuje přijímací řízení, přípravu projektů, hodnotí školní vzdělávací
program, individuální vzdělávací plány a jejich plnění, připravuje materiály do výuky. V rámci
metodického sdružení jsou řešeny i případné vzdělávací problémy žáků.
1.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je jedním z průřezových témat školního
vzdělávacího programu. Každému návštěvníkovi však musí být zřejmé, že pro školu znamená
mnohem víc. Ekologické smýšlení je tu synonymem pro pozitivní vztah k přírodě
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a představuje prostředek, jakým vést žáky k vnímavému a zodpovědnému chování.
Ekologické aktivity se řídí dlouhodobým a ročním plánem EVVO, ale vznikají také jako
spontánní, a mnohdy velmi kreativní nápady účastníků výchovně-vzdělávacího procesu.
V řadě případů svými invencemi nemalou měrou přispívají také nepedagogičtí zaměstnanci
školy. Do programu jsou zapojeni všichni žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy a každý z nich
se větší či menší – přesto nemalou měrou – podílí na realizaci ekologických aktivit ve škole.
Dopad těchto aktivit není omezen areálem školy. EVVO aktivity jsou pro školu naopak
příležitostí k navazování nových vztahů a forem spolupráce s širším okolím.
V průběhu školního roku 2016/2017 byl realizován nákup pomůcek z grantového
projektu Zelená učebna. Škola se nově pyšní titulem Zelená škola a realizace ekologických
aktivit byla díky tomu podpořena krajskou dotací 8 000 Kč. Z těchto peněz byly zakoupeny
pomůcky na údržbu přírodní zahrady. Škola také vstoupila do projektu Emise, jehož náplní
je provádět monitoring znečištění ovzduší a osvětovou činnost s tím související.
Koordinátorka EVVO, Mgr. Eva Svobodová, při té příležitosti reprezentovala školu účastí
na konferenci koordinátorů EVVO ve Sluňákově.
S oblastí EVVO se snoubí také polytechnická výchova – podpora zájmu dětí
o přírodovědné a technické obory, či tradiční řemesla. K propojení těchto oblastí došlo díky
projektu Pomáhej pohybem od Nadace společnosti ČEZ, který umožnil otevřít novou
multifunkční dílnu a dovybavit dřevodílnu moderními přístroji. Práce s přírodními materiály
díky tomu dostala nový rozměr. Koordinátorka EVVO podala žádost o grant na projekt
Zahrada poznání, který bude realizován v příštím školním roce. Už teď je zahrada školy
využívána pro účely výuky, nejrůznější setkání a realizaci projektových dní. Cílem školy je,
aby měl tento velmi příznivý trend i nadále vzestupnou tendenci.
Škola ve sledovaném roce pokračovala ve sběrových aktivitách a výrazně
podporovala třídění odpadů (papír, plast, bioodpad, tonery a tiskové kazety, baterie,
elektroodpad, úsporné žárovky a zářivky – škola funguje jako veřejné místo zpětného odběru
s malou sběrnou nádobou na světelné zdroje, dále shromažďuje víčka od plastových lahví
a pomerančovou kůru, separuje přepálený tuk a filtruje olej z odpadů). Nově byl založen
kompost, který slouží pro účelné zpracování travních porostů. Škola realizuje úsporná
opatření v oblasti energií a přírodních zdrojů (kontroluje spotřebu vody, elektřiny, usiluje
o nákup nových – úspornějších – elektrospotřebičů, atd.). Stále také figuruje v projektu
Recyklohraní, jehož přínosem bylo mimo jiné rozšíření inventáře kabinetu hraček o několik
didaktických her, využitelných ve výuce i v rámci volnočasových aktivit žáků. I v letošním
školním roce se škola zapojila do projektu Ukliďme Česko. Úklidová akce v okolí školy
proběhla za hojné účasti žáků střední školy – praktické školy dvouleté a jejich pedagogů
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a s podporou Technických služeb Olomouc. V rámci téhož projektu se žáci zúčastnili také
výtvarné soutěže. Odměnou jim byl nejen pocit z dobře odvedené práce, ale také kšiltovky
s logem projektu. Během praxe žáci střední školy také pravidelně vypomáhali s úpravou
a údržbou veřejných prostranství Výstaviště Flory Olomouc.
Zaměstnanci školy jsou aktivní při sebevzdělávání v oblasti EVVO, což dokládá trojí
účast na semináři Odpady a obaly společnosti EKO-KOM, a. s., dále účast jednotlivců z řad
pedagogických pracovníků na vzdělávacích seminářích: Putování za zlatou nití a Zelený
ostrov, kurz Bio v regionu Olomouckého kraje - vedoucí stravování, a v neposlední řadě také
zahájení Specializačního studia pro koordinátory EVVO, organizovaného školským zařízením
pro environmentální vzdělávání Lipka – školní koordinátorka EVVO.
Škola využila také spolupráce s různými ekologickými organizacemi. Žáci tak měli
několikrát možnost zúčastnit se výukových programů ekologických center ve Sluňákově –
centrum ekologických aktivit – Českého svazu ochránců přírody Iris v Prostějově (Vánoční
čas, terénní výuka s pracovníkem centra), přijmout návštěvu lesních pedagogů (program na
míru pro MŠ) a k výchovně-vzdělávacím účelům využili také nejrůznější výstavy či expozice
(Výstaviště Flora Olomouc, galerie Šantovka, Pevnost poznání Olomouc, olomoucká
a brněnská botanická a zoologická zahrada, farma ve Štětovicích, jízdárna v Droždíně aj.). Žáci
základní školy reprezentovali školu na soutěži sluchově postižených žáků ve Valašském
Meziříčí O valaškého chrobáka, kde získali pěkné čtvrté místo. Střední škola zase uspořádala
besedu o ochraně životního prostředí. Proběhla také řada projektů s včleněnými prvky EVVO
(střední škola při jejich realizaci „procestovala“ celý svět, na základní škole proběhly projekty
věnované přírodě Jižní Ameriky a mateřská škola se zabývala zvířátky a rostlinami
dostupnými v nejbližším okolí).
Škola podrobila ekologické aktivity SWOT analýze, jejíž výsledky podpoří vytyčení
dílčích cílů a stanovení vize školy v této oblasti pro další období.
1.9 Speciálněpedagogické centrum
Speciálněpedagogické centrum (SPC) při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci
působí především v Olomouckém kraji, kde speciální pedagogové poskytují služby klientům
se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Dle statutu SPC a odbornosti
jeho zaměstnanců s působností v celé ČR poskytuje služby také klientům s hluchoslepotou.
Činnost SPC probíhá v souladu s platnou legislativou podle celoročního plánu práce
rozpracovaného do jednotlivých měsíčních plánů. V péči SPC bylo k 30. 8. 2017 celkem
256 klientů, z toho 101 klientů navštěvujících SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci.
V průběhu sledovaného školního roku přijalo SPC do své péče 26 nových klientů. SPC
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spolupracuje velmi úzce se všemi úseky školy pro sluchově postižené v Olomouci jak v oblasti
speciálněpedagogické, tak v oblasti širšího působení školy. Zaměstnanci speciálněpedagogického centra se aktivně a pravidelně účastní všech akcí školy a spolupořádají vzdělávací,
kulturní, společenské a prezentační činnosti školy, přednášky a besedy adresované žákům,
jejich rodičům a zaměstnancům školy. Za všechny akce, kterých se pracovnice SPC zúčastnily,
je možné jmenovat Společenské večery pro mladé lidi se zdravotním postižením a mezinárodní
výtvarnou soutěž Paleta ticha. Obě tyto akce proběhly velmi úspěšně již v několika
předchozích ročnících. Žáci školy a jejich zákonní zástupci mají možnost využívat všechny
služby SPC – sociální, speciálněpedagogické a psychologické poradenství, diagnostiku
a intervenci. Zaměstnanci školy mají možnost navštěvovat hodiny znakového jazyka
zajišťované vedoucí SPC pro sluchově postižené v Olomouci.
Celý školní rok probíhal ve znamení změn ve školské legislativě platné od 1. 9. 2016.
Od září 2016 speciální pedagogové zahájili práci v novém systému podpůrných opatření, což
zahrnovalo nejen získání obratnosti při zacházení s novými elektronickými formuláři
a prohlubování znalostí v oblasti aktuálních možností podpory pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, ale především též nutnost orientovat se v legislativních změnách.
Nezbytnou se stala důsledná metodicky řízená komunikace s jednotlivými subjekty
podílejícími se na péči o klienty (škola, rodina, spolupracující SPC, OSPOD, zdravotní
zařízení…), stejně jako nastavování míry potřebné podpory pro úspěšné zvládnutí
vzdělávacích nároků. Byla realizována psychologická a speciálněpedagogická vyšetření,
probíhaly individuální intervence. Při pravidelných návštěvách ve školách a školských
zařízeních se zaměstnanci SPC věnovali rovněž metodickému vedení pedagogických
pracovníků.
1.10 Tabulková část základních údajů o škole
Tab. č. 1
Přehledná část základních údajů o škole
Součásti školy

Počet žáků/
strávníků/klientů
14

Kapacita

IZO

Střední škola

Počet tříd/
oddělení
3

24

181 000 890

Základní škola

15

77

100

000 844 071

Mateřská škola

4

24

24

110 022 602

Školní družina

2

15

28

181 047 781

Školní klub

1

9

12

181 047 799

Internát

5

32

55

110 022 611

Speciálněpedagogické centrum

-

256

-

108 044 432

Školní jídelna

-

116

250

102 908 206

Komentář:
Základní údaje v tabulce k 31. 8. 2017
Kapacita školního klubu stanovena 5/2016.
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Tab. č. 2
Počty žáků dle jednotlivých tříd – střední škola
Třída

V tom:

Celkem
(Ch+D)

SP

Kombinované
postižení + SP

Kombinované
postižení + MP

MP

PŠ I./1

4 (2+2)

-

-

1

3

PŠ I./2 (1.,2.)

6 (2+4)

-

1

4

1

PŠ II./2

4 (2+2)

-

-

3

1

14

-

1

8

5

Počet

Komentář:
Ch – chlapci, D – dívky
SP – sluchové postižení, MP – mentální postižení

Tab. č. 3
Počty žáků dle jednotlivých tříd – základní škola
Třída
I.A
I.B

Celkem
(Ch+D)
6 (4+2)
5 (5+0)

SP
4

V tom:
NKS / NKS
Kombinované
+ kombinované
postižení + SP
postižení
1
1/0

Integrace
s postižením
-

1

4

-

-

II.A

4 (1+3)

-

1

2/1

-

II.B

3 (3+0)

1

2

-

-

III.A

5 (1+4)

4

-

1/0

-

III.B (3.4.)

4 (2+2)

-

4

-

-

IV.

4 (3+1)

2

-

2/0

-

V.

6 (4+2)

2

1

1/2

-

VI.A

6 (3+3)

6

-

-

-

VI.B

4 (1+3)

-

4

-

-

VI.C

7 (5+2)

5

1

-

1

VII.

5 (2+3)

-

2

0/2

1

VIII.

8 (7+1)

5

1

0/1

1

IX.A

5 (2+3)

4

-

0/1

-

IX.B (9., 10.)

5 (5+0)
77
(49+28)

1

2

0/1

1

35

23

7/8

4

Počet

Komentář:
Ch – chlapci , D – dívky.
SP – sluchové postižení, NKS – narušená komunikační schopnost.
Základní údaje v tabulce k 31. 8. 2017.
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Tab. č. 4
Počty žáků dle jednotlivých tříd – mateřská škola
V tom:
S odkladem školní
docházky
0

Integrovaných

5(4+1)

Se střídavou
docházkou
1

Třída B

7 (4+3)

2

1

2

Třída C

6 (5+1)

1

1

1

Třída D

6 (4+2)

-

0

-

4

2

4

Třída

Celkem
(Ch+D)

Třída A

Počet
24
Komentář:
Dvě děti – střídavá docházka.
Ch – chlapci, D – dívky.

1

Tab. č. 5
Počty žáků dle jednotlivých skupin – internát
Skupina

1. skup.
ZŠ
(Ch+D)
4+0

2. skup.
ZŠ
(Ch+D)
0+5

3.skup.
ZŠ
(Ch+D)
7+0

4. skup.
ZŠ
(Ch+D)
4+2

Počet
Komentář:
Ch – chlapci, D – dívky.
SŠ, ZŠ, MŠ – střední, základní, mateřská škola.

5. skup.
SŠ
(Ch+D)
2+6

MŠ
(Ch+D)

Celkem

0+2

32

Tab. č. 6
Počty žáků dle jednotlivých skupin v družině a školním klubu
Oddělení

Skupina

Počet žáků

Z toho nepravidelná docházka

ŠD

2

15

3

ŠK
Komentář:
ŠD – školní družina.
ŠK – školní klub.

1

9

3

Tab. č. 7
Úkony provedené v SPC v průběhu sledovaného roku
Typ úkonu
Psychologické vyšetření

Počet úkonů
117

Psychologická intervence

86

Speciálněpedagogické vyšetření

68

Doporučení k integraci

164

Doporučení asistenta pedagoga do vzdělávacího procesu

69

Doporučení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu

69

Doporučení odkladu školní docházky

8

Doporučení k zařazení do MŠ pro sluchově postižené

16

Doporučení k zařazení do ZŠ pro sluchově postižené

60

Doporučení k uzpůsobení maturitních zkoušek
Pravidelné edukace a reedukace ve speciálněpedagogickém centru / počet klientů

8
10

Komentář:
SPC – speciálněpedagogické centrum.
MŠ, ZŠ – mateřská, základní škola.
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2. Přehled oborů vzdělávání
2.1 Střední vzdělávání
Tab. č. 8
Kód

Obor vzdělání
Praktická škola dvouletá - ruční práce
a příprava pokrmů

78-62-2/02

Program
ŠVP

Vzdělávací program:
Praktická škola dvouletá – školní vzdělávací program pro střední vzdělávání; č.j.51/2013/ŠVP/ČE –
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá.
Komentář:
ŠVP – školní vzdělávací program.

2.2 Základní vzdělávání
Tab. č. 9

Vzdělávací programy:

Kód

Obor vzdělávání

Program

79-01-C/01
Základní škola
ŠVP
Škola.- základ cesty do společnosti, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání;
č.j. 02/2016/ŠVP/ČE - zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání.
Základní škola praktická
– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 50/2013/ŠVP/ČE - zpracovaný podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením.
Komentář:
Na základě doporučení SPC byli někteří žáci vzděláváni podle dvou vzdělávacích programů.
ŠVP – školní vzdělávací program.
SPC – speciálněpedagogické centrum.

2.3 Předškolní vzdělávání
Tab. č. 10
Obor vzdělání

Program

Mateřská škola
ŠVP
Vzdělávací program:
Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; č.j.
52/2013 Flo - zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Komentář:
ŠVP – školní vzdělávací program.

2.4 Ostatní výchovně-vzdělávací činnosti
Tab. č. 11
Zařízení

Vzdělávací program, plán

Školní družina

ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů

Školní klub

ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů

Internát

ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů

SPC
Komentář:
SPC – speciáleněpedagogické centrum
SVVP – školní výchovně-vzdělávací program.

Roční plán zpracovaný do měsíčních plánů

Školní vzdělávací plány všech úseků školy podléhají stálému hodnocení jednotlivých
pedagogů, jejichž názory se prostřednictvím předmětových komisí řeší s koordinátory
jednotlivých ŠVP.
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3. Údaje o přijímacím řízení
3.1 Střední škola
Tab. č. 12
Přijímací řízení do střední školy
1. kolo

2. kolo

Přihlášeno

Přijato

Přihlášeno

Přijato

9

8

-

-

Celkem přijato pro rok 2017/2018

8

Komentář:
Nepřijatí zájemci nesplnili požadavky přijímacího řízení.

3.2 Základní škola
Tab. č. 13

Zápis k povinné školní docházce
Z toho:
Přihlášeno

Přijato

17

Počet dětí starších 6 let
(po odkladu)

Počet odkladů pro školní rok
2017/2018

7

7

7

Tab. č. 14
Změny v počtu zapsaných žáků během školního roku
Přestupy na jinou ZŠ

Přestupy do ZŠ PSP Ol.

Dodatečný zápis

Přijetí

3

1

0

0

Komentář:
ZŠ PSP – základní škola pro sluchově postižené Olomouc
Přijatí žáci nastoupili do 1. třídy.

3.3 Mateřská škola
Tab. č. 15
Zápis do mateřské školy
Celkový
počet
přijatých
dětí

Celkový počet
přihl. dětí

9

7

Z toho:
SP

Kombinované
postižení
+ SP

NKS

Jiné postižení
do 25%

3

2

-

2

Komentář:
SP – sluchové postižení
NKS – narušená komunikační schopnost
Tab. č. 16
Změny počtu zapsaných dětí během školního roku
Přestupy na jinou MŠ

Dodatečné přihlášky

Přijetí

1

6

6
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
4.1 Střední škola
Tab. č. 17
Celkový přehled prospěchu
Prospěch
Třída

Celkem žáků

PŠ I./1

4

Prospělo
s vyznamenáním
-

PŠ I./2 (1.,2.)

6

2

4

PŠ II./2

4

2

2

Neprospělo
1

Tab. č. 18
Závěrečná zkouška
Přihlášen
3

Uspělo

Neuspělo

3

0

Komentář:
Ve školním roce 2016/2017 vzdělávání na SŠ ukončili závěrečnou zkouškou 3 žáci ze tříd II./2. 1 žák nepodal
přihlášku k závěrečné zkoušce.

Tab. č. 19
Přehled o výchovných opatřeních
Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí TU

Důtky TU

Počet žáků
Komentář:
TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitel školy.
V průběhu školního roku nemusela ředitelka školy řešit žádné závažné porušení školního řádu.
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4.2 Základní škola
Tab. č. 20
Celkový přehled prospěchu
Prospělo s
Počet žáků
Nehodnoceno
vyznamenáním
54
31
-

1. stupeň

Neprospělo
-

2. stupeň

23

6

-

1

Celkem

77

37

-

1

Tab. č. 21
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku – výsledky přijímacího řízení na SŠ
Na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou

0

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků

2

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z nižších ročníků

0

Do učebních oborů ukončených závěrečným pohovorem

0

Na Praktickou školu dvouletou

3

Nepodali přihlášky na SŠ

z desátých ročníků

0

z nižších ročníků

0

Celkem
5
Komentář:
Ve sledovaném roce 5 žáků navštěvovalo desátý ročník ZŠ, všichni získali základní vzdělání a byli přijati
na SŠ.

Tab. č. 22
Údaje o zameškaných hodinách
Celkový počet
omluvených hodin

Počet omluvených
hodin na žáka

Celkový počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. stupeň

9058

163,106

0

0

2. stupeň

4845

210,652

18

0,783

Celkem

13903

186,879

18

0,3916

Komentář:
Absenci ve vyučování sleduje třídní učitel. Případy překročení hranice zameškaných hodin dané školním
řádem, popřípadě neomluvené hodiny ve výuce sleduje v souladu se školním řádem výchovná komise školy
ve spolupráci se sociálním odborem v místě bydliště. Zákonní zástupci žáka jsou písemně informováni
ředitelkou školy a zváni k jednání výchovné komise.

Tab. č. 23
Počet žáků
1. stupeň

54

2. stupeň

23

Přehled o výchovných opatřeních
Napomenutí
Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ
TU
18
1

Důtky TU

Důtky ŘŠ

-

2

11

1

2

-

2

Celkem
77
29
Komentář:
TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitel školy.

1

3

-

4
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4.3 Mateřská škola
Tab. č. 24
Postup dětí z MŠ do ZŠ
Počet dětí
odcházejících do ZŠ
celkem

Z toho:
do kmenové ZŠ pro
sluchově postižené

7

6

do ZŠ
běžného vzdělávacího
proudu
1

do jiných ZŠ pro žáky s
postižením
-

Tab. č. 25
Počty dětí s navrženým OPŠD na školní rok 2016–17
Počet podaných žádostí

Počet doporučení

2

2

Komentář:
OPŠD – odklad povinné školní docházky.
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5. Zhodnocení výchovně-vzdělávací činnosti
5.1 Střední škola
Výchovně-vzdělávací činnost střední školy – praktické školy dvouleté, která je součástí
Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů
4, je zaměřena především na získávání praktických dovedností v oblasti ručních prací
a přípravy pokrmů. Vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu Praktická škola
dvouletá. Ve sledovaném roce bylo u devíti žáků upraveno individuálním vzdělávacím
plánem. Tato skutečnost byla podložena doporučeními školních poradenských zařízení.
Žáci a pedagogové střední školy – praktické školy dvouleté se opět aktivně zapojovali
do aktivit EVVO: část žáků se zapojila do celorepublikového projektu EMISE, který zastřešuje
Slezské gymnázium Opava. Jedná se o projekt zaměřený na znečištění ovzduší, jeho příčiny
a souvislost s činností člověka a počasím. Dále jsou žáci důsledně vedeni k třídění odpadu,
opět se začlenili do akce Ukliďme Česko, formou vycházek se průběžně seznamovali
s ekosystémy v nejbližším okolí. Všichni žáci a pedagogové školy se zúčastnili programu
o životě bobrů v Domě přírody Sluňákov.
Žáci a učitelé se společně podíleli na celoškolním projektu Svět. Jednalo o pět
projektových dnů realizovaných v průběhu celého školního roku se zaměřením na jednotlivé
světadíly: Asie, Afrika, Austrálie, Amerika, Antarktida. Vždy během projektového dne byli žáci
seznámeni se základními informacemi o světadíle, jeho podnebí a obyvatelích, živočiších
a zajímavostech. Informace byly žákům předávány zážitkovou formou. Projektové dny nejen
přinesly žákům nové poznatky, ale také jim umožnily poznat vyučující z jiného pohledu.
Zimní škola v přírodě se opět konala ve spojení s lyžařským výcvikem v Koutech nad
Desnou a probíhala a ve spolupráci se FTK UP Olomouc. Výcviku se tak mohli zúčastnit i žáci
s nejtěžším kombinovaným postižením. Ke konci školního roku proběhly tradiční školní
výlety.
Učitelky praktických činností zorganizovaly třetí ročník soutěže praktických škol
z Olomouckého a Moravskoslezského kraje v pečení muffinů. Soutěž byla tentokrát zaměřena
na bezlepkové pečení. Klání se zúčastnilo osm šestičlenných družstev různých praktických
škol z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Výsledky soutěže byly hodnoceny porotou
složenou ze zástupců školy a odborné veřejnosti. O soutěž, která je jedinečná svého druhu
v kraji, byl tradičně mezi školami velký zájem.
Ve spolupráci s neziskovou organizací BALANC pořádali pedagogové střední školy
další ročník Kurzu společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním,
který byl určen jak pro žáky naší školy, tak pro veřejnost. V březnu, na závěr kurzů, byl
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uspořádán školní ples, na kterém byli žáci vycházejícího ročníku dekorováni, jako budoucí
absolventi, šerpou a bylo představeno jejich tablo.
Mimo výše uvedené akce zorganizovali pedagogové praktické školy celou řadu
dalších. Byly to například: návštěva knihovny, návštěva divadelního představení, návštěvy
muzeí nebo výstav, meziškolní turnaj v pétanque a šipkách a školní lehkoatletická olympiáda,
exkurze do různých výroben a prodejen nebo oslavy narozenin jednotlivých žáků.
Zásadní bylo podepsání dohody s ředitelstvím Flora Olomouc a.s., která umožňuje
žákům naší školy vykonávání praxe v jejích zahradách. Poděkování za uzavření dohody patří
především ředitelství školy a vedení Výstaviště Flora Olomouc a.s. Pedagogové i žáci hodnotí
možnost praxe v běžném provozu jako velmi přínosnou, jsou si vědomi její jedinečnosti.
Všichni pedagogové praktické školy se aktivně podílí na chodu metodického sdružení.
Na schůzkách je řešena problematika plnění vzdělávacích plánů, tvorby individuálních
vzdělávacích plánů, jednotnosti přístupu pedagogů vyučujících shodnou vzdělávací oblast,
dostupnosti pomůcek, novinek v oblasti legislativy a metod práce, ale také společných aktivit
všech žáků praktické školy. Pedagogickou práci a činnost střední školy – praktické školy
dvouleté průběžně hodnotí vedení školy v rámci hospitací ve vyučovacích hodinách, osobní
účastí na jednotlivých akcích a účastí na poradách úseku. Střední školu řídí vedoucí učitelka,
která je součástí vedení školy a na jejím vedení se přímo podílí.
5.2 Základní škola
Výchovně-vzdělávací činnost na ZŠ ve sledovaném roce vycházela z příslušných ŠVP. Učivo
jednotlivých ročníků bylo ve všech předmětech rozpracováno v jednotlivých ročních plánech.
Někteří žáci se na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů
vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů. Školu řídí zástupkyně ředitelky školy.
Je součástí vedení školy, a může tak ovlivňovat chod celé organizace.
Všichni pedagogové ZŠ jsou zapojeni do práce metodického sdružení, které pracovalo
velmi dobře. Na společných schůzkách se řešila nejen problematika vzdělávání, problematika
tvorby individuálních vzdělávacích plánů, ale i plánování společných aktivit v rámci celé ZŠ.
Pedagogové se podíleli na přípravě a organizaci školních projektů a na kulturních
a sportovních akcích. Metodické sdružení zajistilo školní testování všech žáků 3., 6. a 10. tříd
v předmětech jazyk a jazyková komunikace, český jazyk, anglický jazyk a matematika.
Testování úspěšně proběhlo v červnu, výsledky byla předány ředitelce školy.
V souvislosti se změnami ve vzdělávání a vzhledem k postižení jednotlivých žáků
školy byl v souladu se zřizovací listinou vytvořen ŠVP pro speciální vzdělávání, na jehož
zpracování se podíleli všichni pedagogové ZŠ. ŠVP je platný od 1. 9. 2017.
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Výchovně-vzdělávací proces byl i ve sledovaném roce založen na maximální
názornosti, častém opakování učiva, individuálním přístupu a volbě odpovídajícího
komunikačního kanálu. To vše umožňoval malý počet žáků ve třídách, přítomnost asistenta
pedagoga a odbornost vyučujících.
Vlastní vyučování obohatily zážitky z kulturních a sportovních akcí. Žáci navštěvovali
divadelní představení v Divadle hudby a kině Metropol, zažili animační programy
v Arcidiecézním muzeu a výstavy a projekce ve Vlastivědném muzeu a Pevnosti poznání
v Olomouci. Žáci druhého stupně tradičně absolvovali zeměpisný projekt Planeta Země 3000
formou komentovaného filmového dokumentu v kině Metropol v Olomouci. Žáci celé školy
se průběžně připravovali na vědomostní, výtvarné a sportovní soutěže organizované školami
pro sluchově postižené v celé ČR, účastnili se celostátních akcí a projektů, které připravovali
pedagogové v rámci školy.
Pedagogové a žáci se zapojili do celoročního školního projektu s názvem Cesta kolem
světa – Jižní Amerika. V průběhu šesti dnů, které nesly název: Za dávnou minulostí, Za skvělým
jídlem, Za písničkou a tancem, Za vodou s Kryštofem Kolumbem, Za zvířaty, horami a sopkami,
Za olympiádou do Ria se všichni účastníci seznámili s tímto krásným a vzdáleným světadílem.
Dopravní výchova a základy zdravovědy byly tématem dalšího projektového dne.
Znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy se pedagogové rozhodli
zopakovat a prověřit si netradičním způsobem. Ve spolupráci s firmou Newman School
připravili dětem program, na který všichni rádi vzpomínají. Jízdu na koloběžkách střídalo
plnění různých úkolů zábavnou formou. Žáci své znalosti a dovednosti v této oblasti dále
využili při účasti na Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů ze škol pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí.
Ve dnech 6. až 8. dubna 2017 se konal V. ročník výtvarné soutěže sluchově postižených
žáků Paleta ticha. Letošní ročník soutěže zaštítěný ředitelem Knihovny Václava Havla panem
M. Žantovským autor soutěže M. Šnajdr pojmenoval „Malý velký muž“. Byl věnován osobnosti
posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Stejně jako
v předchozích ročnících soutěžila pětičlenná družstva i jednotlivci. O prvenství zápolilo
celkem osm družstev z: Valašského Meziříčí, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ostravy –
Poruby, družstvo integrovaných sluchově postižených žáků z Olomouckého kraje, družstvo
mladších žáků z gymnázia Olomouc – Hejčín a dvě družstva z pořádající školy pro sluchově
postižené v Olomouci. Mimo soutěž se účastnili také starší studenti z gymnázia Olomouc –
Hejčín. Každé družstvo společně vytvořilo velkoformátovou malbu, kterou zpracovalo jedno
z období ze života pana prezidenta Václava Havla s názvy: Dětství – mládí, Divadlo, Disident,
život v totalitě, Politický vězeň, Vůdce revoluce, Politik, Prezident, Odcházení. Vzniklo devět
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mimořádných výtvarných děl. Vítězem se stalo družstvo ze ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
z Ostravy – Poruby. Na druhém místě skončilo naše družstvo A. Třetí příčku obsadil kolektiv
ze SŠ, ZŠ a MŠ z Hradce Králové. Součástí výtvarné soutěže bylo také klání jednotlivců. Každý
účastník nakreslil portrét Václava Havla. Zde zvítězil žák naší školy David Bartoněk. Jako vždy
byl v průběhu soutěže připraven bohatý doprovodný program. V rámci zahájení soutěže
proběhla vernisáž fotografické výstavy pánů fotografů Vladislava Galgonka a Jindřicha
Štreita. Oba škole laskavě zapůjčili své snímky pana prezidenta Václava Havla (některé z nich
byly vystaveny vůbec poprvé). V přízemí školy byla instalována výstava Příběhy bezpráví.
Materiál na tuto výstavu poskytli naši přátelé z gymnázia Olomouc – Hejčín. Vyvrcholením
V. ročníku soutěže se po vyhlášení vítězů stala beseda s panem Františkem Líznou,
spoluvězněm Václava Havla.
Vybraní žáci (K. Kimmelová, I. Pištol, J. Říhová, O. Vavreková, J. Havel a O. Zbíral )
reprezentovali školu na prestižní mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 45 (45th International
Children´s Exhibition of Fine Arts), organizované Památníkem Lidice.
Žáci ZŠ se letos opět zapojili také do celostátní sportovní soutěže základních škol
Olomouckého kraje s názvem Hejtmanův pohár. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit
zdravý životní styl a přilákat co nejvíce dětí k pohybovým aktivitám. Všichni žáci vedeni paní
učitelkou Sklenářovou a jejím týmem nadšeně bojovali a vybojovali krásné druhé místo.
Kromě radosti z úspěchu získala škola výhru 4.000 Kč.
Každoročně se žáci školy účastní Celostátních sportovních her sluchově postižených
žáků. Naši školu v Praze velmi dobře reprezentovalo 16 žáků – 8 dívek a 8 chlapců. Medaile
získali jednotlivci v mnoha disciplínách. V celkovém hodnocení škol naši žáci obsadili
3. místo.
Zimní škola v přírodě s lyžováním se konala v Hynčicích pod Sušinou. Žáci, kteří jeli
na hory, tak spojili učení s aktivním odpočinkem v krásném prostředí Jeseníků. Pod vedením
zkušených pedagogů se naučili lyžovat, mnozí své dovednosti zdokonalili. Nejlepší lyžaři
se účastnili Mistrovství ČR v alpském lyžování neslyšících sportovců, kde obsadili
2. a 3. místa.
Po celý školní rok se žáci i učitelé zapojovali do činností, které se týkaly
environmentální výchovy. V nedaleké ZOO na Svatém Kopečku žáci opakovaně sponzorovali
oslici Blue. Dále se přihlásili do soutěže Recyklohraní, absolvovali programy ve Sluňákově.
Celý rok se žáci zapojovali do třídění odpadu, sběru papíru a dalších surovin.
1. června děti oslavily svůj svátek a v závěru školního roku se všichni mohli těšit
na výlety a exkurze po zajímavých místech Moravy. Slavnostním zakončením a rozloučením
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s žáky 10. ročníku jsme za přítomnosti všech zaměstnanců školy a rodičů školní rok uzavřeli.
Oceněným žákům byly předány diplomy, vycházející žáci dostali na památku dárečky.
Pedagogická práce a činnost celé ZŠ je průběžně hodnocena vedením školy jak při hospitacích
v hodinách, tak účastí na jednotlivých akcích školy. Ve sledovaném roce byla také hodnocena
ČŠI.5.
5.3 Mateřská škola
Mateřská škola je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově
postižené Olomouc, Kosmonautů 4. Kapacita školky je 24 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd,
v nichž v každé vyučuje vysokoškolsky vzdělaná učitelka spolu s asistentkou pedagoga.
Mateřskou školu navštěvují děti se sluchovým postižením, s vývojovou dysfázií nebo děti
s kombinací sluchového a jiného postižení. Vzdělávání probíhá dle ŠVP s názvem Budeme
si spolu hrát, ty budeš můj kamarád, který je v souladu s ŠVP PV.
Nízký počet dětí ve třídě a moderně vybavené prostory umožňují individuální přístup
a kvalitní rozvoj osobnosti dítěte. Při výchovně-vzdělávací práci je využívána metoda totální
komunikace, která se jako vstřícná komunikační metoda využívá i v základní škole pro
sluchově postižené v Olomouci. Děti jsou tak připraveny na přestup a metody využívané v ZŠ
pro sluchově postižené. Profesionální a přátelský přístup všech zaměstnanců školy k dětem
přispívá k odstranění komunikačních a sociálních bariér jak vzhledem ke slyšícím, tak
k neslyšícím vrstevníkům a společnosti vůbec, což je jeden z cílů MŠ. I z tohoto důvodu
učitelky MŠ navštěvují s dětmi nejrůznější akce organizované pro děti slyšící, jako například
divadelní představení, dopravní, sportovní a výtvarné soutěže, hry a akce pro širokou
veřejnost. Organizují však také společná setkání dětí MŠ se sluchově postiženými dětmi
v terénu.
Činnost MŠ sleduje vedoucí učitelka spolu s ředitelkou školy. Vedoucí učitelka
je součástí vedení školy, a podílí se tak na celkovém rozvoji školy. Během školního roku
se průběžně obnovovalo vybavení MŠ. O prázdninách došlo ke zvelebení logopedické učebny,
která bude dětem poskytovat zázemí pro individuální i skupinovou logopedickou péči.
V průběhu celého školního roku probíhala v mateřské škole řada akcí, které nejen
dětem, ale také rodičům a pedagogickým pracovníkům zpestřovaly celý školní rok. Některé
z nich mají již svou tradici, jiné byly zcela nové. Stejně jako v loňském školním roce, i v tom
sledovaném, se MŠ zapojila do projektu České obce sokolské s názvem Svět nekončí za vrátky
– cvičíme se zvířátky. Během celého roku provázely děti cvičením zvířátka, která jim pomáhala
upevňovat všestranné pohybové schopnosti, dovednosti a zejména vybudovat u dětí vztah
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k pohybu a radost ze cvičení. Jelikož ve zdravém těle zdravý duch, proběhl v MŠ také
projektový den, který se věnoval zdraví, zdravému životnímu stylu a bezpečnosti.
Svou tradici získala v MŠ také celorepubliková kampaň Celé Česko čte dětem, jejímž
cílem je budovat a podporovat u dětí vztah ke knihám. Děti shlédly pohádky – divadelní
představení, které si pro ně připravili zaměstnanci školky. Námět pohádky vycházel vždy
z aktuálního tématu, děti tak měly možnost zábavnou formou zopakovat své vědomosti.
Pro MŠ je velmi důležitá úzká spolupráce s rodiči, proto již v září proběhla jedna
z mnoha akcí, určená nejen pro děti, ale i pro rodiče. Při této akci se poprvé setkali stávající
rodiče s rodiči novými, ti tak mohli lépe poznat kamarády svých dětí, zaměstnance školy, ale
i prostředí, ve kterém jejich děti tráví svůj čas. Setkání proběhlo na renovované zahradě,
na které jsme si společně zazpívali, opekli párky a popovídali si.
Také vánoční čas patří k setkávání. V naší MŠ se v den vánoční besídky setkalo mnoho
lidí dobré vůle, kteří přišli dětem předat dárky za jejich píli a snahu. Rodiče a zaměstnanci
celé školy odměnili děti potleskem a příslušníci armády (roty EOD) přidali k potlesku finanční
dar v hodnotě 10 000. Čekání na Štědrý den jsme si na půdě MŠ zpříjemnili společným
zpíváním koled, při kterém se sešla celá škola, děti, žáci i zaměstnanci všech úseků.
Tradičním karnevalem na téma Pohádkové království vypuklo masopustní veselí. Děti
a ,,tety“ učitelky byly k nepoznání. Rodiče se s nadšením zapojovali do chystání nejrůznějších
masek pro děti, aby dotvořili jejich pohádkový svět. V zimě děti navštívila samotná paní Zima,
která s sebou přinesla nejen sněhovou nadílku, ale také pomocníka skřítka, který dětem
formou pokusů ukázal vlastnosti vody, předvedl správnou techniku lyžování, sáňkování,
koulování a připomněl jim, jak je důležité oblékat se aktuálně vzhledem k počasí a teplotám
venku.
Spolu s rodiči i mnoha zaměstnanci z různých úseků školy děti prožily spokojené chvíle
nad zajímavými činnostmi při tradiční velikonoční dílničce, kterou organizuje MŠ. V letošním
školním roce dílnička probíhala v rámci projektu Šablon. Do MŠ zavítali manželé Sýkorovi,
kteří dětem teoreticky i prakticky přiblížili svátky jara. Všichni měli možnost si vyrobit
velikonoční či jarní ozdoby, popovídat si u malého pohoštění, které přichystaly učitelky,
asistentky pedagoga i kolegyně z ekonomického úseku.
Otázka ekologie a ochrany přírody je pro celou školu velmi důležitá a také v MŠ jsme
chtěli dětem tuto tématiku přiblížit. Děti měly možnost vyzkoušet si přírodu všemi smysly.
Navštívili jsme ekologické centrum Iris v Prostějově, nás na oplátku navštívili lesníci, kteří
dětem odhalili taje lesní pedagogiky. Bylinky a jejich léčebné účinky jsme poznávali v rámci
aromaterapeutického programu Aromatica. Ruku k dílu jsme přidali každoročním uspáváním
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broučků, sbíráním kaštanů, které jsme pak osobně předali zvířátkům do krmelce. Nesmíme
zapomenout ani na naši zahrádku, na které jsme úspěšně pěstovali květiny i něco k snědku.
Důležitým tématem, které posiluje teoretické i praktické vědomí dětí o bezpečnosti,
je dopravní výchova. Děti měly možnost prožít nevšední dopoledne na dopravním hřišti
v Litovli, kde se na kolech a koloběžkách staly malými účastníky silničního provozu. Poté své
znalosti také z oblasti první pomoci prokázaly na dopravní soutěži, kterou pořádá každoročně
Městská policie Olomouc pro městské mateřské školy.
Dělat druhým radost je pro naše děti samozřejmostí. V letošním roce vykouzlily úsměv
na rtech rodičům, kamarádům, všem zaměstnancům, ale také babičkám a dědečkům z domova
seniorů Anavita, pro které pod vedením zaměstnanců školy secvičily jarní pásmo písní
a básní.
V průběhu celého školního roku pedagogové MŠ prezentovali všechny činnosti dětí
prostřednictvím fotografií v prostorách školy a na webových stránkách školy. Výtvarnou práci
dětí měla možnost shlédnout také široká veřejnost v rámci několika výstav. Konec školního
roku patřil dojetí a slzám. S mateřskou školou se loučili za přítomnosti rodičů a zaměstnanců
školy budoucí prvňáčci, kteří byli během jednoho červnového odpoledne slavnostně pasováni
z předškoláků na školáky.
5.4 Internát
Ve školním roce 2016/2017 probíhala na internátě výchovně-vzdělávací činnost podle
celoročního plánu Náš rok, který navazoval na školní výchovně-vzdělávací plán. Plány
jednotlivých skupin byly koncipovány dle specifik období střídajících se během školního
roku. Vychovatelé vytvořili pro děti ve svých skupinách pestrý program, který zahrnoval
různorodé aktivity dle zmíněných období. Uvedené obsahy plánů byly individuálně
přizpůsobené struktuře skupiny.
Činnost internátu řídí, kontroluje a vede vedoucí vychovatelka spolu se zástupcem
ředitelky školy. Vedoucí vychovatelka pravidelně s vychovateli konzultovala organizaci,
poskytovala jim metodické vedení a rozvíjela jejich profesní potenciál. Ředitelství školy
se podílí na řízení internátu a podporuje jeho činnost v mnoha sférách. Akcí pořádaných
internátem se osobně účastní.
Ve sledovaném školním roce děti a žáci pracovali se svými kmenovými vychovateli
ve čtyřech skupinách základní školy a jedné skupině střední školy. Dětem a žákům byly
nabízeny aktivity v souladu s jejich osobnostními preferencemi (sportovní aktivity, výtvarné
aktivity, domácí práce, atd.). Kooperací dětí a žáků v diferencovaných skupinách docházelo
k upevňování vzájemných vztahů, ale také k rozvoji tolerance a spolupráce.
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Přehled zájmových oblastí internátu:
-

sportovní (basketbal, kopaná, florbal, atletika, plavání, jízda na kolech a koloběžkách,
bruslení, badminton, lyžování, cvičení a další sportovní aktivity v tělocvičně a venku);

-

výtvarná (keramika, výtvarná činnost, práce s lisem Big Shot);

-

taneční (různé druhy tanců, hry s hudbou, relaxace);

-

relaxační (cvičení s prvky jógy, uvolňovací cviky);

-

domácí práce (pečení, vaření, studená kuchyně, ruční práce)

Dětem a žákům bylo během celého roku umožněno navštívit sportovní akce, mezi které
patřily: zimní sportovní aktivity (hry, soutěže, bobování, hry na sněhu, návštěvy kluziště),
Mikulášský turnaj v malé kopané, Den her na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci, plavání, bowling, cyklistické výlety, Světový den orientačního běhu. Pravidelně
probíhala sportovní odpoledne (jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, míčové hry,
badminton, opičí dráhy, cvičení). Mezi oblíbené aktivity dětí a žáků patřily vycházky do města
a do okolí školy, hry v parku a na hřištích.
Do plánu byly také pravidelně zařazovány kulturní, společenské akce a výstavy
(výstava pana M. Šnajdra – Galerie Caesar, Galerie Šantovka – Tradiční české Vánoce, Obři
oceánu, Mikroživočichové v obřích rozměrech, Tajuplný les, Dinosauři, Velikonoce, Evoluce
bicyklů), vánoční trhy na náměstí spojené s prohlídkou betlémů, mikulášská nadílka ve škole
spojená s tematickou výrobou papírových dekorací, tradiční školní vánoční besídka, karneval
s kulturním programem a soutěžemi, pyžamová párty. Dětmi vítaná byla také návštěva parků,
skleníků, rozária a Olomouckého Majálesu UP. V rámci zdravotní výchovy žáci zhlédli
interaktivní prezentaci Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Na závěr
u příležitosti konce školního roku vychovatelé připravili dětem zahradní slavnost s opékáním
špekáčků a hrami na školní zahradě.
Děti a žáci se věnovali tematickým výtvarným aktivitám a práci s papírem, např.
vánočnímu, valentýnskému, jarnímu, velikonočnímu tvoření, vyrobili přání ke Dni matek.
Děti tak rozvíjely svou kreativitu a zručnost při práci s papírem pomocí lisu Big Shot, zdobily
si klubovny, věnovaly se kreslení a malování, tvořily z květin.
V rámci odpoledních činností na internátě se děti a žáci učili péct, vařit a připravovat
dezerty ve cvičné školní kuchyňce. Připravené pokrmy posloužily jednak jako občerstvení při
odpoledních akcích výchovných skupin, ale také pro praktické osvojení si základů etikety při
stolování. Nově měly děti možnost připravit jednoduché občerstvení i v kuchyňce
na internátě.
Nezbytnou aktivitou na internátě je čtení. K tomu mohou děti využívat prostory
kluboven, ale především osobitou čítárnu vybavenou knihami darovanými učiteli školy, která
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je zřízena v zajímavém prostoru školy a umožňuje vytvářet pocit soukromí, domácí pohody
a neformálnosti. Bez zařazení programu v počítačové učebně a v klubovně s interaktivní
tabulí se program na internátě také neobejde.
Hojně je dětmi ubytovanými na internátě využíváno školní hřiště, tělocvičny a školní
zahrada upravená pro všechny věkové kategorie dětí a žáků.
Studenti Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci absolvovali praxi také na internátě. Mezi nimi byli rovněž zahraniční studenti
doktorského studijního programu Special Education z Ústavu speciálněpedagogických studií.
Děti se interaktivní formou seznamovaly s kulturou cizích zemí, zvyky, volnočasovými
aktivitami a hrami, ale také dokonce s čínskými znaky, origami a Tai-Chi apod.
Během školního roku se žáci zúčastnili mnoha soutěží (např. dopravní soutěž,
fotbalový turnaj, basketbalový turnaj, florbalový turnaj, sportovní hry sluchově postižených
žáků), z nichž některé pořádala přímo naše škola, ale účastí na jiných se dostali i do mnohých
měst celé České republiky. Žáci s vědomím pravidel fair play školu skvěle reprezentovali.
Vychovatelé se také aktivně zapojili do organizace soutěže pořádané školou Paleta ticha (viz
výše – základní škola).
Každodenní a nedílnou součástí činnosti internátu je také pravidelná příprava žáků
na vyučování, která probíhala s ohledem na věk a potřeby jednotlivých dětí. Konzultace
vychovatele s učitelem a předávání si aktuálních informací z pedagogické a vzdělávací oblasti
je samozřejmostí. Děti v rámci všech činností s vychovateli hravou formou trénovaly kromě
fantazie i paměť, motoriku a řeč. Rozvíjely pozornost, prostorové vnímání, matematické
myšlení. Kromě každodenního učení měly však dostatek prostoru pro zábavu, odreagování.
To vše mělo vliv na utužení vztahů ve skupině. Aktivity v dětech navíc podpořily zvídavost,
cílevědomost, trpělivost a soutěživost. Zážitky dětí a činnost internátu prezentovali
pedagogové na webových stránkách školy.
Jedním z hlavních cílů vychovatelů je vytvořit na internátě atmosféru, která
se v maximální možné míře přibližuje vlídnému rodinnému prostředí respektujícímu
potřeby každého dítěte.
Oceněním naší práce je pro nás zejména úsměv na tváři jak rádi říkáme „našich dětí“,
vzájemné porozumění, spokojenost a pozitivní zpětná vazba také od rodičů.
5.5 Školní družina a školního klub
Ve sledovaném školním roce 2016/17 bylo pro velký zájem o školní družinu a školní klub ze
strany dětí a jejich rodičů otevřeno další oddělení školní družiny. Pracovala tedy dvě oddělení
školní družiny a jedno oddělení školního klubu.
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Prioritou školní družiny a školního klubu byl po celý školní rok pobyt dětí venku.
Pokud bylo počasí jen trochu příznivé, odcházely děti na procházky do okolí školy,
na nejrůznější výstavy a výlety. V případě nevlídného počasí děti zůstávaly v areálu školy, kde
navštěvovaly čítárnu, relaxační místnost, tělocvičnu a především vytvářely tematické
výrobky v návaznosti na roční plán, hrály společenské, deskové a postřehové hry, skládaly
puzzle, hrály pexeso apod.
Při pobytu venku děti navštěvovaly například dětská hřiště v okolí školy, botanickou
zahradu, městské parky, historické centrum města, Parkánové zahrady, rozárium, geopark
Přírodovědecké fakulty UP, nebo městské kostely. Děti byly také na tradičním vánočním
jarmarku v RCO, na vánočních trzích na Výstavišti Flora Olomouc a na Horním a Dolním
náměstí. Zúčastnily se mikulášské nadílky na Horním náměstí. Dále proběhla dvoudenní
oslava Dne dětí spojená s předáním nových hraček a pomůcek zakončená piknikem
v botanické zahradě.
Z výstav, které děti v rámci vzdělávání zhlédly: Obři oceánů, Mikroživočichové
v obřích rozměrech, Betlémy, Velikonoční vejce, Dinosauři, Druhá šance pro Vánoční
stromky, Zvířata v lese, Evoluce bicyklů.
Tak jako v celé škole, tak i ve školní družině a školním klubu probíhaly v průběhu
školního roku projektové týdny: Putování s kočičkou Olou po Olomouci (ve spolupráci
se Statutárním městem Olomouc), Halloween, Valentýn.
Nedílnou součástí ŠD a ŠK jsou tradičně, pro tento úsek školy, výlety. Realizovali jsme
tyto: Komentovaná prohlídka Legiovlaku. Hlubočky (spojené s bobováním, koulováním,
stavěním sněhuláků), dětské hřiště Olympia Olomouc, Olomoucký Majáles UP, Hlubočky
(turistický výlet spojený s návštěvou chovatelské stanice a dětského hřiště), Kaprodrom,
Pohořany, Štarnov.
V případě, že nám nepřálo počasí, se děti věnovaly výtvarným, relaxačním,
pohybovým a hudebním aktivitám jako: vyrábění zvířátek z kaštanů, kreslení obrázků,
kterými zdobily nástěnku v klubovně. Vydlabávaly halloweenské dýně, připravovaly
se na halloweenský karneval. Proběhla beseda s policistou, mikulášská nadílka v klubovně.
Děti si nacvičily pásmo básní a písní, které nejprve předvedly v domově pro seniory Anavita
a následně na vánoční besídce školy. Dále také vyráběly perníkový betlém, který byl součástí
výstavy betlémů na naší škole. Děti samozřejmě tvořily výzdobu klubovny v podobě
vánočních stromečků, ptáčků v krmítkách nebo třeba sněhuláčků. Po Novém roce pak dělaly
valentýnské dárečky a velikonoční přáníčka pro rodiče, tulipány, květiny, motýlky, rozkvetlé
stromy, ale i stromy nesoucí plody, sluníčka apod. Učili jsme se písničky a básničky
o jednotlivých ročních obdobích. Dále děti rozvíjely svou představivost, spolupráci a jemnou
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016–2017

31

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

i hrubou motoriku při hrách na obchod, kadeřnictví, návštěvu u lékaře, automechaniky nebo
stavitele. Aktivity školní družiny a školního klubu navazovaly na výchovně-vzdělávací proces
ve škole, rozvíjely vědomosti a fantazii dětí. Současně byl ze strany vychovatelek kladen
důraz na hry, při nichž děti procvičovaly a opakovaly znalosti, které si již osvojily ve škole.

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016–2017

32

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

6. Údaje o prevenci rizikového chování
Oblast prevence rizikového chování je součástí školního vzdělávacího plánu a podílí se na ní
všichni pedagogové. Žáci školy pro sluchově postižené pocházejí z rozdílných rodinných
poměrů. Někteří rodiče se zajímají o své děti, podporují je v učení a sledují jejich studijní
výsledky, na rozdíl od jiných, které škola musí vyzývat ke spolupráci. Rodiče žáků jsou
průběžně informováni o školních výsledcích a o projevech svých dětí ve škole. V průběhu
školního roku se konají dvakrát třídní schůzky, jejichž společné části se účastní ředitelka
školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupci metodických sdružení
a speciálněpedagogického centra. Mimo třídní schůzky rodiče podle potřeby komunikují
s vyučujícími prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo osobně.
Ve škole pracuje školní metodik prevence (ŠMP) s působností pro základní i střední
školu. Jeho činnost probíhá v souladu s legislativními požadavky na tuto funkci
a ve sledovaném roce konkrétně vycházela ze Školní preventivní strategie, z metodických
pokynů a doporučení MŠMT, z Minimálního preventivního programu (2016/2017) a z plánu
práce školního metodika prevence pro školní rok 2016/2017.
Zaměstnanci školy byli školním metodikem prevence na počátku školního roku
seznámeni s minimálním preventivním programem a plánem práce ŠMP pro školní rok
2016/2017. Všem pedagogům školy byly v průběhu školního roku poskytovány aktuální
informace, které jim mohly být nápomocny při rozpoznávání rizikového chování dětí a žáků.
Jednalo se především o metodický pokyn ministryně školství k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních. Učitelé a vychovatelé získali užitečné informace
o změnách, které s sebou přináší platnost vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 31. 8. 2017
v kontextu prevence rizikového chování, seznámili se se strategií předcházení školní
neúspěšnosti. Ve fázi diskuze je příprava krizového plánu při výskytu šikanování učitele
žákem. Velký prostor jsme věnovali bezpečnostním rizikům zneužití ICT a přímému ohrožení
zdraví nadměrným používáním informačních technologií. Pedagogičtí pracovníci byli
informováni o postupech daných vnitřními předpisy školy, o platných právních předpisech
a využití právních opatření při řešení problémového chování žáků ve školách.
Žáci ZŠ a studenti SŠ byli odpovídající formou přednášek a besed v průběhu školního
roku postupně školním metodikem prevence seznamováni s problematikou šikany,
s bezpečnostními riziky zneužití ICT a s problematikou nadměrného používání informačních
technologií. Ukazuje se, že pro naše žáky je velmi důležitým prvkem časté opakování
informací z této oblasti.
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Jako každoročně škola uspořádala besedu s Policií ČR pro děti všech věkových
kategorií. Všechna témata vycházela ze ŠVP a byla zařazena i do výuky a výchovněvzdělávacího procesu.
Školní metodik prevence absolvoval regionální konferenci metodiků prevence
a setkání metodiků prevence v KPPP v Olomouci a v Přerově. Se závěry konference a setkání
byli kolegové také obeznámeni.
Cílem primární prevence ve škole je snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý
osobnostní a sociální vývoj žáků. Naše snahy jsou orientovány na dlouhodobé a komplexní
působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů, na jeho využití
volného času pestrou nabídkou školních a mimoškolních aktivit. Děti jeví o zájmové činnosti,
soutěže a projektové dny velký zájem. Učitelé a asistenti v hodinách a vychovatelé při
neformálních rozhovorech, informují děti o rizikových projevech chování, vedou
je k sebevědomí a správnému sebehodnocení, ke stanovení si reálných cílů do života
a k vytváření pocitu úspěšnosti. Za velmi účinnou považujeme spolupráci všech zaměstnanců
školy a vzájemnou informovanost v oblasti rizikového chování. Ve výuce, při besedách,
přednáškách i ve volném čase se zaměřujeme zejména na oblast šikanování, rizika v dopravě
a ve sportu, rizika zneužití ICT, rasismu, intolerance a vandalizmu. Vážíme si vzájemné důvěry
žáků s pedagogy, což mj. velmi usnadňuje práci při řešení jednotlivých problémů. Situace
ve škole je z hlediska rizikového chování stabilizovaná.
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7. Přehled pracovníků školy
7.1 Zaměstnanci podle pracovního zařazení
Tab. č. 26
Přehled fyzických pracovníků školy
Pedagogové střední školy

10

Pedagogové základní školy

27

Pedagogové mateřské školy

8

Pedagogové školní družiny

6

Pedagogové školního klubu

1

Pedagogové internátu

9

Zdravotní pracovníci

1

Pracovníci speciálněpedagogického centra

5

Správní zaměstnanci školy

3

Zaměstnanci školní jídelny

6

Provozní zaměstnanci

13

Celkem pedagogičtí pracovníci

63

Celkem nepedagogičtí pracovníci

19

Počet pracovníků celkem:
82
Komentář:
Dlouhodobá PN- 3 zam.
Pedagožka ZŠ působí současně jako vychovatelka ŠD – úvazek 0,6 a 0,2232..
Pedagožka působí současně jako vychovatelka ŠD – úvazek 1,1302 a 0,2232.
Pedagožka ZŠ působí současně jako vychovatelka ŠD - úvazek 0,9415 a 0,3985
Pedagožka ZŠ je působí současně jako zdravotnice školy – úvazek 0,7 a 0,3.
Vychovatelka působí současně ve ŠK a INT.
V celkovém součtu „Celkem pedagogičtí pracovníci“ jsou uvedení pedagogové započítáni pouze 1x.

7.2 Pedagogičtí pracovníci
Tab. č. 27
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Učitel SŠ

VŠ – speciální pedagogika

%
kvalifikace
100 %

Asistent SŠ

VŠ – speciální pedagogika

100 %

Učitel ZŠ

VŠ – speciální pedagogika

100 %

Výchovný poradce

Vychovatel ŠD

VŠ – speciální pedagogika
VŠ – speciální pedagogika, kurz - školní metodik protidrogové
prevence a prevence sociálně patologických jevů
VŠ – speciální pedagogika
SŠ – pedagogické zaměření
VŠ – speciální pedagogika
SŠ + kurz asistent pedagoga
ZŠ + kurz asistent pedagoga
VŠ – speciální pedagogika

Asistent ŠD

VŠ – speciální pedagogika

100 %

Vychovatel internátu

VŠ – bakalářské, magisterské studium – spec. pead.

100 %

Noční asistent

SOU – pedagogické minimum, SŠ + kurz asistent pedagoga

100 %

Speciální pedagog

VŠ – speciální pedagogika

100 %

Psycholog

VŠ – psychologie

100 %

Pedagogové podle zařazení Aprobovanost ve výuce

Školní metodik prevence
Asistent ZŠ
Učitelka MŠ
Asistent MŠ
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Komentář:
Škola zaměstnává dvě asistentky pedagoga se sluchovým postižením.
Asistentka pedagoga v MŠ (bez středoškolského vzdělání) podléhá zákonu: 563/2004 Sb. § 20 pís. e).
Vychovatel internátu – vzdělání inženýr + program celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě
UP v Olomouci – Doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol a Rozšiřující studium speciální
pedagogiky.

Tab. č. 28
Pedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení
Jméno

Pracovní zařazení

Úsek

Třída/skup.

Úvazek

Ambrosová Petra

Učitelka do 3/ 2017

ZŠ

III. B (3.,4.)

Bardyová Marcela

Asistentka pedagoga

MŠ

D

1,0

Beranová Nikola

Vychovatelka

ŠD

1.

0,5714

Bočková Michaela

Učitelka

SŠ

-

1,0

Bohatová Naďa

Asistentka pedagoga

MŠ

B

1,0

Budínová Gabriela

Učitelka

SŠ

Crhonková Pavla

ZŠ

-

1,0

ZŠ

-

1,0

Dejnegová Věra

Učitelka
Zástupkyně ředitelky školy,
učitelka
Učitelka

ZŠ

I. B

0,857

Dokoupilová Tereza

Asistentka pedagoga od 01/2017

SŠ

II./2

1,0

Doležalová Iva

Speciální pedagožka, vedoucí SPC

SPC

-

1,0

Dostálová Petra

Vychovatelka od 12/2016

internát

1.

1,0

Floder Zdeněk

Vychovatel

internát

5.

1,0

Floderová Růžena

Učitelka – vedoucí MŠ

MŠ

B

1,0

Hloušková Hedviga

Učitelka

ZŠ

II. A

1,0

Hubištová Martina

Učitelka

ZŠ

IV.

1,0

Jiříčková Tereza

Asistentka pedagoga

ZŠ

Kadlecová Lenka

Asistentka pedagoga

ZŠ,

Kociánová Lucie

Psycholožka

SPC

-

1,0

Kollár Pavel

Asistent pedagoga - noční

internát

-

1,0

Králíčková Veronika

MŠ

D

1,0

internát

4.

1,0

Kryštofová Yvonna

Vedoucí učitelka, učitelka
Vedoucí vychovatelka,
vychovatelka
Učitelka

ZŠ

IX. A

1,0

Kubíčková Iveta

Asistentka pedagoga

MŠ

A

1,0

Kubínová Daria

Speciální pedagožka

SPC

-

1,0

Kučerová Kristýna

Asistentka pedagoga

MŠ

C

1,0

Kučerová Lenka

Asistentka pedagoga

ZŠ

VI. A

0,8332

Kuchtová Zuzana

Asistentka pedagoga

ZŠ

II. A

0,7332

Látalová Lenka

Asistentka pedagoga

ZŠ

V.

0,6668

Loníčková Dana

Asistentka pedagoga noční

internát

-

1,0

Marková Hana

Učitelka

ZŠ

-

0,6818

Michalíková Martina

Ředitelka školy, učitelka

ZŠ

-

1,0

Nesvadbová Kristina

Asistentka pedagoga

Nováková Kamila

Vychovatelka

Králová Petra

Asistentka pedagoga

Pečivová Marie

Učitelka

Petříčková Lucie

Vychovatelka

Červinková Eva

Králová Olga

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016–2017

SŠ

1./2 (1.,2.)

0,8182

1,0

0,7332
A
III. B (3., 4.)

I./2 (1.,2.)

0,8665

1,0

ŠK/int.

1./5.

1,0

SŠ

I./1

1,0

A

1,0

MŠ
internát

2.

1,0
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Jméno

Pracovní zařazení

Úsek

Třída/skup.

Úvazek

Piňosová Vladimíra

Učitel, vedoucí MS - SŠ,
koordinátor ICT,
správce informačních
a komunikačních technologií
Učitelka, výchovná poradkyně

Pospíšilová Kateřina

Učitelka

MŠ

C

1,0

Pučálka Josef

Učitel

ZŠ

-

0,5

Říkovská Kamila

Učitelka

ZŠ

III. A

1,0

Sklenářová Helena

ZŠ

VII.

1,0

ZŠ

VI. A

1,0

Spáčilová Petra

Učitelka
Učitelka, vedoucí metodického
sdružení - ZŠ,
předsedkyně školské rady
Učitelka

SŠ

-

1,0

Spurný Richard

Vychovatel

internát

3.

1,0

Stratilová Drahomíra

ZŠ

I.A

ZŠ, ŠD

II. B

Svobodová Eva

Učitelka
As. pedagoga do 4/ 2017,
vychovatelka do 4/2017
Učitelka

1,0
0,6
0,2232
1,0

Šnajdr Miroslav

Učitel

Šporiková Libuše

Asistentka pedagoga noční

Štolcarová Marcela

Učitelka, vedoucí úseku SŠ

SŠ

Švestková Alena

Asistentka pedagoga noční

internát

Tihelková Zuzana

Asistentka pedagoga do12/2017

Tichá Alexandra

Speciální pedagožka

Úlehlová Zdeňka

Učitelka

Václavková Marcela

Asistentka pedagoga

Valentová Věra

Asistentka pedagoga
Vychovatelka od 5/2017

Polešenský Jakub

Skřivánková Monika

Mazalová Zuzana

Vitásková Kateřina

SŠ

II./2

1,0

ZŠ

VI. C

1,0

ZŠ
ZŠ
internát

SŠ
SPC
ZŠ
ZŠ, ŠD
SŠ, ZŠ,
ŠD
ŠD
ZŠ

II. B
IX. B
(9.,10.)
-

1,0
0,3

I./1

1,0

-

1,0

II./2

1,0

-

1,0

VI. B

1,0
0,7332
0,2083
1,1302
0,2232

I.B
I./1, I. B, II. B

Voldánová Kateřina

Učitelka
Statutární zástupce ředitelky
školy, učitel, školní metodik
prevence
Učitelka

Vozáková Táňa

Učitelka

ZŠ

V.

1,0

Voždová Marcela

Učitelka

ZŠ

0,9545

Weinbergerová Alena

Asistentka pedagoga

ZŠ

1,0

Zárubová Magdaléna

Asistentka pedagoga

ZŠ

III. B
IX. B
(9.,10.)
B

SŠ

I./1

1,0

Voják Václav

Zorád Jan
Asistent pedagoga
Komentář:
Údaje ke dni 30. 6. 2017
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1,0

ZŠ

-

1,0

SŠ
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1,0
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Tab. č. 29
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 20 let
M

21 - 30 let

Ž

M

Ž

31 - 40 let
M

41 - 50 let

Ž

M

Ž

51 - 60 let
M

Ž

61 a více
M

Ž

Celkem
M

Ž

Σ

2
14
10
1
12
4
14
1
5
8
55
63
Komentář
M = muži, Ž = ženy.
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice školy, z toho důvodu je zahrnuta v celkovém součtu jak u
pedagogických pracovníků školy, tak u nepedagogických pracovníků školy. V celkovém součtu (tab. č. 26) je
započítána 1 krát.

7.3 Nepedagogičtí pracovníci
Tab. č. 30
Funkce

Počet zaměstnanců

Úvazek

Stupeň vzdělání

Hlavní účetní, pokladní

1

1,0

SŠ

Personalista

1

0,8

VŠ

Zdravotník

1

0,3

SŠ

Mzdová účetní

1

0,5

SŠ

Správce rozpočtu

1

1,0

VŠ

Administr. a spis. pracovník

1

0,6

SOU

Sociální pracovník, pokladní

1

1,0

SŠ

Údržbář, řidič
Vedoucí stravovacího
provozu
Kuchař

2

2,0

SOU

1

1,0

SŠ

2

2,0

SOU

Pomocný kuchař

3

2,0

základní, SOU

Uklízečka

5

4,8

základní, SOU

Tab. č. 31
Nepedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení
Jméno

Úsek

Barglová Pavla

ekonomický

1,0

Bartušková Marie

úklid

1,0

Cikánková Alena

úklid

0,8

Grunt Jan

stravovací

0,5

Jiroutek Juraj

provoz

1,0

Jiroutková Miroslava

ekonomický

0,5

Kopecká Marcela

úklid

1,0

Koudelková Markéta

úklid

1,0

Kyselá Anna

stravovací

1,0

Látalová Lenka

zdravotní

0,3

Laštovková Soňa

stravovací

1,0

Matušů Danuše

stravovací

1,0

Pavlovský Tomáš

provoz

1,0

Přibylová Marta

úklid

1,0

Raušerová Ludmila

stravovací

0,5

Reitingerová Jana

stravovací

1,0
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Jméno

Úsek

Úvazek

Seifertová Ivana

SPC, ekonomický

1,0

Šimková Bohuslava

provoz

0,6

Štarnovská Maderová Radka

ekonomický

1,0

Taberyová Kateřina

ekonomický, personální

0,8

Tab. č. 32
Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 20 let
M

Ž

21–30 let
M

Ž

31–40 let
M

Ž

41–50 let
M

Ž

51–60 let
M

Ž

61 a více
M

Ž

Celkem
M

Ž

4
2
5
1
6
2
3
17
Komentář:
M = muži, Ž = ženy.
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice, z toho důvodu je zahrnuta v celkovém součtu jak u
pedagogických pracovníků školy, tak u nepedagogických pracovníků školy. V celkovém součtu
fyzických osob – tab. 7.1. Zaměstnanci podle pracovního zařazení – počet pracovníků celkem – je však
započítána pouze 1x.
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků
Prostředky určené na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly užívány v souladu
s platnou legislativou cíleně, tak, aby umožnily škole získat kvalifikované pracovníky
ve všech oblastech, ve kterých je škola potřebuje.
Přednášky a školení organizované školou s účastí pedagogů všech úseků školy
Znakový jazyk

Mgr. I. Doležalová, Bc. L. Kučerová, K. Kučerová

Znakový jazyk do výuky.:

Mgr. BcA. P. Kučera, Ph.D.

Školení první pomoci:

M. Pospíšil – zdravotnická záchranná služba Olomouc

Školení BOZP a PO:

J. Ptáček – Vzdělávací institut spol. s r. o., Prostějov

Individuálně absolvované vzdělávání
Ambrosová Petra
-

Komunikace a handicap III. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec
Králové.

-

Konference o vzdělávání a úspěšném rozvoji nadaných dětí – Mensa pro rozvoj nadání
2016, Prostějov.

-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka.

Bočková Michaela
-

Odpady a obaly – EKO-KOM, a.s., Olomouc

-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Budínová Gabriela
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka.

-

Putování za zlatou nití – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s.,
Horka nad Moravou.

Crhonková Pavla
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Svět energie – Světe energie, RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Praha

Červinková Eva
-

Pražský logopedický den 2016 – konference k problematice dítěte s narušenou
komunikační schopností ve vzdělávání – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5

-

Tichý svět – konference, Praha
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-

Zákon o pedagogických pracovnících, ASCS ČR o.s., Praha

Doležalová Iva
-

„Realizace podpůrných opatření – úprava vzdělávání a úprava očekávaných výstupů
vzdělávaní“ NÚV Praha

Dostálová Petra
-

Vybrané problémy pro vychovatele DMI – Školské zařízení pro vzdělávání
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

-

Pražský logopedický den 2016 – konference k problematice dítěte s narušenou
komunikační schopností ve vzdělávání – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5

Floderová Růžena
-

Celostátní konference – Mateřská škola jako otevřený prostor aneb o inkluzi z různých
úhlů pohledu – Infra s.r.o., Brno

-

Pražský logopedický den 2016 – konference k problematice dítěte s narušenou
komunikační schopností ve vzdělávání – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5

-

Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ – Infra s.r.o., Brno

-

Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství – NIDV, krajské
pracoviště Olomouc

Jiříčková Tereza
-

Základy znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s., Olomouc

Kadlecová Lenka
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

Kociánová Lucie
-

Komunikace a handicap III. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec
Králové

-

Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody

-

Dobrovolná stáž v Institutu psychoterapie a poradenství Modré dveře, Praha

-

Aspekty psychologické diagnostiky, APLA – JM, Brno

Králíčková Veronika
-

Celostátní konference – Mateřská škola jako otevřený prostor aneb o inkluzi z různých
úhlů pohledu – Infra s.r.o., Brno

-

Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ, Infra s.r.o., Brno

-

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení – RESK education
s.r.o., Třinec
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Králová Olga
-

Vybrané problémy pro vychovatele DMI – Školské zařízení pro vzdělávání
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Králová Petra
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Kubíčková Iveta
-

Vánoční ozdoby z drátů a korálků – OPTYS, Olomouc

Kubínová Daria
-

Konference „Tichý svět – tajemství znakového jazyka" – 02/2017

-

Metodický seminář pro pracovníky PPP a SPC – Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP

-

Seminář Nová závěrečná zkouška v učebních oborech pro žáky se SVP

Kučerová Kristýna
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Obraz na plátně – OPTYS s.r.o., Dolní Životice

-

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole – INFRA s.r.o., Stařeč

Kučerová Lenka
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka.

Látalová Lenka
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

Michalíková Martina
-

Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů – ANAG s.r.o.,
Olomouc

Nesvadbová Kristina
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Piňosová Vladislava
-

Současný dospívající – krizové situace ve výuce – Jana Olchavová, akce akreditovaná
MŠMT, Valašské Meziříčí

-

Odpady a obaly – EKO-KOM, a.s., Olomouc

Polešenský Jakub
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka
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-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Pospíšilová Kateřina
-

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole – INFRA s.r.o., Stařeč

-

Matematika plná činností – Schola Viva, o.p.s., Šumperk

-

Základy znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s., Olomouc

Říkovská Kamila
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

Skřivánková Monika
-

Tichý svět – konference Praha

Spáčilová Petra
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Svobodová Eva
-

Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce
2016 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Horka nad Moravou

-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

Štarnovská Radka
-

Zadávání veřejných zakázek – Vzdělávací centrum Morava, Ostrava

-

Směrnice o zadávání veřejných zakázek organizací v působnosti MŠMT – MŠMT,
odbor personální a státní služby, Praha

-

Advanced course (C1) in Englisch – Education in Ireland, Ireland

Štolcarová Marcela
-

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP – Vzdělávací institut, Prostějov

-

Odpady a obaly – EKO-KOM, a.s., Olomouc

-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Zákon o pedagogických pracovnících – ASCS ČR o.s., Praha

Taberyová Kateřina
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení – RESK education
s.r.o., Třinec

Tichá Alexandra
-

Seminář pro poradenské pracovníky v Ostravě
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-

Seminář „Nová závěrečná zkouška v učebních oborech pro žáky se SVP v Praze – NÚV

Věra Valentová
-

Den na zeleném ostrově aneb příběh jako inspirace výuky EVVO – Sluňákov – centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou

Václavková Marcela
-

Komunikační systém VOKS (výměnný komunikační systém) – NÚV, Praha

Vitásková Kateřina
-

Aby čtení bylo radost – Jana Olchavová, Valašské Meziříčí

Voldánová Kateřina
-

Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka

-

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 – Petr Eisner DiS, Praha

Voják Václav
-

Bezpečně on-line – PPP a SPC OK, Olomouc

-

V. krajská konference primární prevence rizikového chování pro pedagogické
pracovníky – PPP a SPC OK, Olomouc

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016–2017

44

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Spolupráce s rodiči
S rodiči a zákonnými zástupci žáků se pedagogové scházejí vždy aktuálně podle potřeby
a pravidelně na třídních schůzkách, které se konají dvakrát ročně. Rodiče jsou pedagogy
a dalšími pracovníky školy (školní metodik prevence, výchovný poradce, zdravotní sestra,
sociální pracovnice, pracovnice SPC) informováni o prospěchu, chování, absenci žáků
ve vyučování, o koncepci, činnosti a záměrech školy. Je s nimi konzultována problematika
postižení jejich dítěte, potřebné kompenzační pomůcky. Zaměstnanci školy poskytují
rodičům rady v oblasti sociální a právní. Většina jednání probíhá osobně, rodiče žáků
přicházejí na vyzvání školy nebo z vlastního zájmu. Spolupráce s rodiči je ze strany
zaměstnanců školy hodnocena jako průměrná. Jsou rodiče, kteří nejeví, i přes intenzivní
snahu školy, o školní výsledky svých dětí větší zájem, na rozdíl od rodičů, kteří se školou
spolupracují pravidelně a s velkým zájmem o dítě i o dění ve škole. Lze konstatovat, že zájem
rodičů o spolupráci se školou postupně vzrůstá.
Spolupráce se školami a školskými zařízeními
Jako fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci umožňuje škola spolupráci
s univerzitou jak po stránce odborné, tak po stránce uvádění budoucích pedagogů do praxe.
Pedagogové jsou autory odborných publikací, učebnic, působí jako vedoucí diplomových
a bakalářských prací, plní roli odborných oponentů a jsou zváni ke státním závěrečným
zkouškám. V rámci spolupráce s UP v Olomouci nebyly ani v hodnoceném školním roce
výjimkou návštěvy z řad zahraničních odborníků v naší škole – většinou se jednalo
o účastníky

mezinárodních

odborných

seminářů

a

konferencí

organizovaných

UP v Olomouci. Jako pracoviště připravující po praktické stránce budoucí pedagogy škola
spolupracuje se středními pedagogickými školami v Přerově a Hradci Králové, s Fakultou
tělesné kultury UP v Olomouci, s pedagogickými fakultami v ČR.
Vzájemná odborná spolupráce je navázána také s vysokou školou JAMU Brno.
Tradičně velmi intenzívní je vzájemná spolupráce škol pro sluchově postižené v ČR, která
probíhá na mnoha úrovních. mj. také při výběru střední školy vycházejících žáků 9. a 10. tříd.
Naše škola spolupracuje se všemi školami pro sluchově postižené v ČR, které mají ve své
nabídce střední vzdělávání. Na tyto školy jsou pravidelně, podle aktuálního zájmu žáků,
uskutečňovány exkurze našich žáků pod vedením výchovného poradce a ve spolupráci
s třídním učitelem a zákonnými zástupci žáků. Naopak SŠ pro sluchově postižené v ČR
navštěvují školu se svými náborovými programy.
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Spolupráce mezi školami pro sluchově postižené probíhá i v rámci vzájemného
měření sil. Žáci školy se ve školním roce 2016/17 tradičně účastnili sportovních,
vědomostních a uměleckých soutěží, které pořádaly školy pro sluchově postižené
v Olomouci, Ostravě, Kyjově, ve Valašském Meziříčí, v Plzni a Praze. Pedagogové naší školy
připravovali v průběhu školního roku každoroční turnaje pro žáky ostatních škol ve fotbalu
a košíkové.
V měsíci dubnu proběhla v Olomouci mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha,
tentokrát pod názvem Malý velký muž, věnovaná Václavu Havlovi. Již popáté naše škola
hostila žáky a pedagogy ze škol pro sluchově postižené z celé České republiky. Součástí
soutěže byla vernisáž fotografické výstavy pánů Vladislava Galgonka a Jindřicha Štreita
a beseda s knězem Františkem Líznou, který byl vězněn společně s Václavem Havlem.
V kolektivní malbě se družstvo našich žáků umístilo na 2. místě.
Střední škola – praktická škola dvouletá intenzivně spolupracuje s ostatními
praktickými školami v regionu (výměna zkušeností, vzájemné návštěvy ve školách,
společné akce – soutěže a setkání žáků). Dobrá je také spolupráce s Fakultou tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci, se kterou škola připravuje zimní školu v přírodě
s lyžařským výcvikem.
Škola spolupracuje se základními školami běžného vzdělávacího proudu, které
vzdělávají sluchově postižené žáky. Učitelé integrovaných žáků mohou absolvovat náslechy,
konzultovat problematiku vzdělávání neslyšících.
MŠ dlouhodobě spolupracuje s MŠ na Žižkově náměstí v Olomouci především pro
srovnávání požadavků a udržení srovnatelných příležitostí sluchově postižených dětí a dětí
intaktních, dále potom s mateřskými školami pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí,
v Brně, Českých Budějovicích a MŠ Pipan v Praze.
Spolupráce s organizacemi pro mládež
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc,
Kosmonautů 4 má možnosti pronájmu sportovišť, stravovacího provozu, učeben
i ubytovacího zařízení. V této oblasti spolupracuje s organizacemi pro mládež, které využívají
možností vybaveného moderního areálu školy situovaného nedaleko historického centra
města v blízkosti nádraží ČD a ČSAD.
S areálem školy se tak mohou seznámit účastníci Mistrovství světa tělesně
a smyslově postižených v atletice, Celorepublikového srazu cvičitelů České obce
sokolské, Mistrovství republiky v kanoistice, Republikového srazu žáků baseballu,
Přeboru kraje ve florbalu, atd.
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V rámci přípravy na celostátní sportovní hry, ale i v rámci tělesné výchovy, využívají
žáci školy dlouhodobě na základě velmi dobrých vzájemných vztahů atletický stadion
v Olomouci.
Díky zaměření zaměstnanců školy škola trvale spolupracuje na poli sportovním
s Českou obcí sokolskou a oddílem baseballu Skokani Olomouc.
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Ve školním roce 2016/2017 škola pokračovala ve spolupráci nejen s odborem školství
Magistrátu města Olomouce. Odbory mající v referátu problematiku školství škole velmi
ochotně vycházejí vstříc radou, spoluprací, konzultací.
Škola, jako reprezentativní a jedinečná svého druhu v kraji, je oslovována
ke spolupráci také ČŠI, Magistrátem města Olomouce, Olomouckým krajem, PdF či FTK
UP Olomouc, které ji prezentují především zahraničním návštěvám.
Pro žáky střední školy a další mladé lidi se zdravotním znevýhodněním pedagogové
střední školy – praktické školy dvouleté a SPC ve spolupráci se společností pro vyrovnávání
příležitostí BALANC z.ú. pořádali čtvrtý ročník společenských večerů pro mladé lidi
se zdravotním znevýhodněním. Cílem bylo vytvořit jim prostor pro setkávání a seznámení se.
Zároveň probíhala výuka společenského chování a základních společenských tanců.
Završením společenských večerů a zároveň místem slavnostního představení budoucích
absolventů bylo uspořádání plesu v březnu 2017.
Žáci střední školy – praktické školy dvouleté uspořádali na konci roku 2016 v rámci
vánoční celoškolní akademie ve spolupráci s Nadačním fondem školy veřejnou prodejní
výstavu vlastních prací a výrobků. Výstavu navštívil velký počet rodičů, zaměstnanců a přátel
školy. Výstava měla velký úspěch. Výtěžek z prodeje byl předán do Nadačního fondu školy.
Školská rada, zřízená při škole 12. 1. 2006, se v průběhu školního roku sešla třikrát.
Na svých zasedáních schválila v souladu s platnou legislativou důležité dokumenty školy,
vyjádřila se k návrhu rozpočtu školy, školnímu vzdělávacímu programu a školnímu řádu,
podílela se na zpracování koncepčních záměrů školy. Spolupráce školské rady a ředitelství
školy je operativní, pro školu přínosná. Dne 29. 6. 2016 vzhledem ke končícímu volebnímu
období čtyř členů proběhly volby do školské rady. Nově funkci předsedkyně zastává
Mgr. Monika Skřivánková, učitelka školy.
Ve sledovaném školním roce měli žáci všech věkových kategorií školy pro sluchově
postižené v Olomouci možnost využívat služeb dobrovolnického centra JIKA, které nabídlo
škole pod vedením paní Hany Labské služby canisterapeutického psa Arwen. Ředitelství
školy úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Olomouc, s místním tiskem a s Galerií
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Caesar, které využívá k medializaci školy, k informování veřejnosti o činnosti školy,
o výsledcích práce žáků, o činnosti pedagogických pracovníků s dětmi ve škole
i ve volnočasových aktivitách dětí.
Škola využívá internetovou adresu: www.sluch-ol.cz, na které zprostředkovává
základní a aktuální informace o škole a její činnosti. V předchozím školním roce nově
spuštěné webové stránky školy jsou veřejností velmi pozitivně hodnoceny. O základním
poslání školy, mimoškolní činnosti dětí ve škole pro sluchově postižené a práci
speciálněpedagogického centra informuje také propagační leták naší školy.
Aktivity Speciálněpedagogického centra
Speciálněpedagogické centrum působící při škole pro sluchově postižené v Olomouci (dále
jen SPC) se aktivně zapojuje jak do veškerého dění školy, tak do odborné spolupráce
na mnoha úrovních nad rámec školy:
-

Setkání PhDr. E. Vymlátilové – CKID Praha, MUDr. E. Havlíkové – foniatr,
MUDr. J. Příhodové (firma Advanced Bionics (AB) – americký výrobce kochleárních
implantátů). Účastníci byli seznámeni s novým typem implantátu, který se vyrábí
v Kalifornii a zavádí v České republice. Také byly zodpovězeny veškeré dotazy týkající
se implantací.

-

Setkání s pracovníkem firmy Widex Ing. Medákem. Účelem bylo posouzení osobních
sluchadel žáků školy pro sluchově postižené v Olomouci. Setkání se zúčastnilo celkem
14 žáků (z MŠ i ZŠ).

-

I. ročník „Valašských speciálněpedagogických dní“ s mezinárodní účastí upořádané
u příležitosti 105. výročí založení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí.

-

Spolupráce s ČŠI a Mgr. I. Doležalovou (vedoucí SPC Olomouc) ve věci posouzení
vzdělávání ve čtyřech základních školách v ČR.

-

Účast na poradách vedoucích SPC v Praze.

-

Setkání MUDr. Kulichové, Mgr. Tiché (SPC Olomouc) a vedoucí Střediska rané péče
Tamtam Olomouc, Mgr. Kučerové za účelem projednání možné vzájemná spolupráce.

Účast SPC na projektech:
-

KIPR (Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj) – podpora kvalitních poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vedoucí SPC Mgr. I. Doležalová
působí v roli krajského metodika.

-

Lektorská činnost Mgr. I Doležalové – „Školská poradenská zařízení a jejich činnost při
podpoře inkluzivního vzdělávání“ v rámci projektu PdF UP Olomouc.
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-

Školitelská činnost Mgr. A.Tiché a Mgr. D. Kubínové (SPC Olomouc) – Kurz pro asistenty
pedagoga, pod záštitou Schola servis.

Přehled oblastí spolupráce školy s jinými subjekty
V oblasti pedagogické a odborné spolupráce je škola v kontaktu s institucemi:
-

SPC při škole pro sluchově postižené Olomouc,

-

PdF MU Brno,

-

SPgŠ Přerov,

-

FTK UP Olomouc,

-

PdF UP Olomouc,

-

JAMU Brno,

-

Moravská vysoká škola Olomouc,

-

školy pro sluchově postižené v ČR,

-

speciální školy v Olomouci,

-

střední školy praktické v regionu,

-

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc,

-

SPC pro sluchově postižené v ČR,

-

SPC při školách speciálních Olomouckého kraje,

-

NÚV Praha,

-

Slezské gymnázium v Opavě.

V oblasti péče o zdravotně postižené:
-

Středisko rané péče Tamtam, Olomouc,

-

Centrum kochleárních implantací u dětí (odborné pracoviště Praha, Ostrava),

-

Oblastní unie neslyšících v Olomouci,

-

OSPOD v jednotlivých místech Olomouckého kraje,

-

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s,

-

Centrum osobních asistentů Podané ruce,

-

SPOLU Olomouc – nezisková organizace podporující lidi se zdrav., primárně
mentálním postižením,

-

BALANC, z.s. – společnost pro vyrovnávání příležitostí,

-

MUDr. Lenka Kulichová – foniatrie Šumperk,

-

Olomoucký kraj – pracovní komise pro posuzování žádostí o přidělování asistentů
pedagoga,

-

Magistrát města Olomouce,
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-

AP SPC Olomouckého kraje,

-

firma Phonak.

Další spolupráce:
-

Pyrotechnici Olomouc,

-

Vojenská nemocnice Olomouc,

-

Liga proti rakovině,

-

Městská policie – Olomouc,

-

Policie ČR,

-

ZOO Olomouc,

-

Labyrint Brno,

-

EKO-KOM a.s.,

-

Ekolamp s.r.o.,

-

REMA Systém, a. s.,

-

ZOO Olomouc,

-

Český rozhlas Olomouc,

-

Česká obec sokolská,

-

Baseballový oddíl Skokani Olomouc,

-

Amazonie City,

-

CineStar Olomouc,

-

Technické služby města Olomouc, as.
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V průběhu sledovaného školního roku proběhla ve dnech 8. 3. – 14. 3. 2017 a 19. 6. –
21. 6. 2017 ve škole inspekční činnost ČŠI. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola
dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to podle školských
vzdělávacích programů. Inspekční činnost vycházela z § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 561/5004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období – školní rok 2016/2017
k termínu kontroly.
Součástí inspekční činnosti byla veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo
využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole podle § 160 odst. 1,
písm. a) školského zákona.
ČŠI v obou případech kontrolní činnosti konstatovala, že v kontrolovaných oblastech
nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
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11. Základní údaje o hospodaření školy
Shrnutí hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2016: Střední škola, základní
škola a mateřská škola je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. V měsíci březnu 2016 proběhlo u zřizovatele školy dohodovací řízení
o rozpočtu školy pro účetní rok 2016. MŠMT ve většině případů akceptovalo požadavky školy
na platy a ostatní osobní náklady (OON). Požadavek navýšení ostatních neinvestičních
nákladů (ONIV) akceptován zřizovatelem vzhledem ke státní finanční politice nebyl.
Ve sledovaném roce měla škola pokryty všechny součásti rozpočtu.
Čerpání rozpočtu probíhalo rovnoměrně, měsíční příspěvky zřizovatele přicházely
včas a v dohodnuté výši. Poskytnuté prostředky byly v první řadě využity na krytí
nejdůležitějších a největších položek, jako jsou mzdy, zákonné odvody, energie, odpisy. Dále
pak ke krytí dalších nutných nákladů spojených s provozem celé organizace, jako jsou
opravy, revize, pojištění majetku, služby mobilního operátora, internet, servis počítačové
sítě, BOZP, PHM, odvoz odpadu, čisticí prostředky, kancelářský materiál, provoz
kopírovacích zařízení a cestovní náhrady. V neposlední řadě byly pořízeny učebnice, školní
pomůcky a výukový materiál.
Z fondu reprodukce majetku (FRM) byly ve sledovaném roce financovány opravy
a udržování majetku školy.
Financování školy pro sluchově postižené v Olomouci je vícezdrojové. Kromě
příspěvku zřizovatele na provoz školy hospodaří organizace s příjmy získanými tzv. jinou
činností (zejména poskytování stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb,
pronájmy tělocvičen, venkovních hřišť a sauny), které využívá v souladu s platnou
legislativou.
Na financování své hlavní činnosti škola pro sluchově postižené v Olomouci využila
v roce 2016 také možnosti čerpání účelových dotací MŠMT, dotací z rozpočtu statutárního
města Olomouce a Olomouckého kraje. Škola rovněž získala nadační příspěvek od Nadace
ČEZ a věcný dar od zaměstnanců firmy Solitaire ve výši 20 tis. Kč.

Tab. č. 33
Použití peněžních fondů (údaje v Kč)
Ukazatel
Fond odměn (FO)

Použito k 31. 12. 2016
0,00

Fond reprodukce majetku (FRM )

186 497,00

Rezervní fond (RF)

782 694,68
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Tab. č. 34
Finanční vypořádání (údaje v Kč)
Ukazatel

Poskytnuto k 31. 12.
2016

Použito
k 31. 12. 2016

Přímé NIV celkem:

37 718 341,00

39 184 680,16

Vratka při finančním
vypořádání
0,00

Platy

24 948 693,00

23 860 141,00

0,00

OON

150 000,00

144 182,00

0,00

ONIV

12 565 626,00

15 126 335,16

0,00

Z toho:

Dotace MŠMT (rozv. pr.)
54 022,00
54 022,00
0,00
Komentář:
Hlavní zdroj financování – příspěvek zřizovatele (MŠMT): 37 718 341,00 Kč.
Přímé NIV celkem použito: 39 184 680,16 Kč – skutečnost dle výkazu zisku a ztrát.
Rozdíl poskytnutých a použitých prostředků nastal zapojením peněžních fondů, prostředků EU a vlastních
příjmů.
NIV – neinvestiční výdaje.
OON – ostatní osobní náklady.
ONIV – ostatní neinvestiční náklady.
dotace MŠMT – rozvojový program na pořízení kompenzačních pomůcek.
Tab. č. 35
Upravený hospodářský výsledek (údaje v Kč)
Ukazatel

Částka

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

1 094 370,00

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti

122 827,18

Celkem po zdanění

1 217 197,18

Dodatečné odvody a vratky

0,00

Upravený hospodářský výsledek
1 217 197,18
Komentář:
Částka zlepšeného hospodářského výsledku byla převedena do rezervního fondu ve výši 1 217 197,18 Kč.
Stav rezervního fondu po převodu: 2 021 031,86 Kč. Prostředky rezervního fondu jsou využívány
k rozvoji činnosti školy.
Tab. č. 36
Inventarizovaný majetek (údaje v Kč)
Druh majetku

Inventarizace
ke dni
31. 12. 2016

Celková hodnota k 31. 12.
2016
19 782,00

Hmotný inventarizační majetek

31. 12. 2016

9 454 940,55

Pozemky

31. 12. 2016

14 539 330,00

Budovy

31. 12. 2016

152 959 080,26

Drobný nehmotný majetek

31. 12. 2016

317 188,60

Hmotný majetek v operativní ev. (1 000 až 3
000 Kč)
Drobný hmotný majetek (3 000 až 40 000
Kč)
Materiálové zásoby

31. 12. 2016

1 888 192,27

31. 12. 2016

8 444 798,27

31. 12. 2016

143 382,48

Ceniny

31. 12. 2016

11 623,00

Pokladní hotovost

31. 12. 2016

26 425,00

Celkem:

31. 12. 2016

Nehmotný inventarizační majetek

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2016–2017

187 804 742,43

53

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

12. Školou podané a realizované projekty z cizích zdrojů
-

Žádost o účelovou dotaci MŠMT rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky
pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“.

Schváleno 37 600 Kč, použito 34 022 Kč.
Částka byla využita k nákupu počítače s dotykovou obrazovkou a příslušenstvím.
-

Žádost o účelovou dotaci MŠMT rozvojový program „Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“

Schváleno 20 000 Kč.
Částka byla využita k nákupu diagnostického nástroje – komplexní pomůcka pro předškolní
věk „Klokanův kufr”.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory kultury
Olomouckého kraje na čtvrtý ročník výtvarné soutěže Paleta ticha „Realismus
k realismu” (33 000,00 Kč).

Schváleno 20 000 Kč.
Částka byla použita na výtvarný materiál a ceny pro soutěžící.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci dotačního programu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016, projekt
„Vybavení přírodní učebny EVVO” (24 000,00 Kč).

Schváleno 13 000 Kč.
Částka byla použita na knihy, tiskoviny, učební pomůcky.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci dotačního programu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji, v roce 2016, dotační
titul „Zelená škola Olomouckého kraje”.

Schváleno 8 000 Kč.
Částka byla použita na nákup zahradního nářadí a materiálu.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti využití
volného času dětí a mládeže, na projekt „Koloběžky”.

Schváleno 30 000 Kč.
Částka byla použita na nákup 11 ks koloběžek.
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-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti individuální
dotace v oblasti školství, na projekt „Diagnostické nástroje pro SPC: ACFS – Dynamická
diagnostika kognitivních funkcí” (49 100,00 Kč).

Schváleno 20 000 Kč.
Částka byla použita na nákup diagnostického nástroje ACFS.
-

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku od NADACE ČEZ na projekt: „Vybavení
školních dílen praktické školy”.

Schváleno 100 000 Kč.
Částka byla použita na nákup vybavení dřevodílny a multifunkční dílny (stroje, nářadí,
materiál).
Ve školním roce 2016/2017 škola žádala o tyto dotace, jejichž realizace bude probíhat během
následujícího školního roku:
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti využití
volného času dětí a mládeže, na projekt „Gymnastický koberec Flexiroll pro žáky SŠ, ZŠ
a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci” (34 000,00 Kč).

Schváleno 10 000 Kč.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti využití
volného času dětí a mládeže, na projekt „Zahrada poznání” (37 000,00 Kč).

Schváleno 20 000 Kč.
-

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti podpora
mateřských škol jiných zřizovatelů, na projekt „Didaktický materiál a vybavení učebny
pro děti z MŠ” (44 000,00 Kč).

Schváleno 35 000 Kč.
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13. Další školou sledované údaje
Střední škola
Exkurze a výstavy
-

Vlastivědné muzeum Olomouc

-

Výstaviště Flora Olomouc

-

Výrobna tvarůžků (Loštice)

-

Knihovna Olomouc

-

Moravské divadlo Olomouc

-

Výroba svíček (Olomouc)

-

Arcidiecézní muzeum (Olomouc)

Školní výlety
-

ZOO Sv. Kopeček

-

Lednice

-

VIDA! IQ park, Brno

Soutěže a sportovní akce organizované školou
-

Soutěž moravských PŠ o nejlepší muffin (Olomouc)

-

Turnaj praktických škol v pétanque a šipkách

-

Školní soutěž ve sběru papíru

Škola v přírodě
-

Kouty nad Desnou – škola v přírodě s lyžařským výcvikem

Kulturně-vzdělávací akce
-

Divadelní představení – Moravské divadlo (Olomouc)

-

Kurz společenského tance a etikety pro mladé lidi s postižením

-

Vánoční prodejní výstava

-

Společenský ples pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním

Celoroční školní projekt
-

Svět – Asie, Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida

Další akce
-

Zapojení do projektu EMISE

-

Pomáháme hrou – charitativní akce Vojenské nemocnice Olomouc

-

Den otevřených dveří

-

Projektový den: Doprava a 1. pomoc
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-

Miniraut pro zaměstnance školy anebo co vše již umíme

-

Ukliďme Česko – projektový den EVVO

-

Rozloučení s žáky 2. ročníku

-

Slavnostní zakončení školního roku

-

Návštěva rozária

-

Návštěva Domu přírody, Sluňákov – centrum ekologických aktivit

Základní škola
Exkurze a výstavy
-

Muzeum umění Olomouc

-

Vlastivědné muzeum Olomouc

-

Arcidiecézní muzeum (Olomouc)

-

FOR MODEL (výstaviště Olomouc)

-

Výstaviště Flora Olomouc

-

Pevnost poznání (Olomouc)

-

Knihovna (Olomouc)

-

Legiovlak (Olomouc)

-

Farma Štětovice

-

Svíčkárna Rodas (Olomouc)

-

Sluňákov – centrum ekologických aktivit

-

ZOO Svatý Kopeček

-

Letiště Olomouc

-

Botanická zahrada (Olomouc)

Školní výlety
-

Tovačov

-

Náměšť na Hané

-

Dolní Kounice

-

Brno, Veveří

-

JK Flamengo (Droždín)

Soutěže a sportovní akce organizované školou
-

Paleta ticha – mezinárodní výtvarná soutěž sluchově postižených žáků (Olomouc)

-

Malá kopaná – chlapci – turnaj škol pro sluchově postižené (Olomouc)

-

Basketbal – dívky – turnaje moravských škol pro sluchově postižené (Olomouc)
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Účast na soutěžích
-

Celostátní dopravní soutěž škol pro sluchově postižené žáky (Valašské Meziříčí)

-

Počítač – můj kamarád – soutěž škol pro sluchově postižené žáky (V. Meziříčí)

-

Valašský chrobák – přírodovědná soutěž (Valašské Meziříčí)

-

Lidice 2017 – mezinárodní výtvarná soutěž

-

Florbal – turnaj škol pro sluchově postižené (Valašské Meziříčí)

-

MČR sluchově postižených žáků v malé kopané (Kyjov)

-

Aprílová kachna – MČR v plavání neslyšících (Plzeň)

-

MČR v alpském lyžování neslyšících sportovců (Kouty nad Desnou)

-

Hejtmanův pohár – celostátní soutěž škol

-

CSH SPŽ – Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků (Praha)

Škola v přírodě
-

Škola v přírodě s lyžařským výcvikem (Hynčice pod Sušinou)

Kulturně-vzdělávací akce
-

15 představení – Divadlo hudby a kino Metropol (Olomouc)

-

Planeta Země 3000 (kino Metropol Olomouc)

Celoroční školní projekt
-

Cesta kolem světa – Jižní Amerika

Další akce
-

Projektový den – Dopravní výchova a 1. pomoc

-

Pomáháme hrou – charitativní akce Vojenské nemocnice Olomouc

-

Beseda s Městskou policií Olomouc

-

Děti dětem – charitativní akce Vojenské nemocnice Olomouc

-

Vernisáž výstavy prací žáků – Zbrojnice – Ústřední knihovna UP Olomouc

-

Multismyslové centrum Snoezelen

-

Ostrov zdraví – program studentů JAMU

-

Zdravé zoubky – vzdělávací program

-

Dětský den pro žáky školy

-

Den otevřených dveří

-

Rozloučení s žáky 10. ročníku

-

Slavnostní zakončení školního roku
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Mateřská škola
Exkurze a výstavy
-

Pořádání výstav dětských prací – LOVE COFEE (Olomouc)

-

ZOO Svatý Kopeček (Olomouc)

-

Výstava exotického ptactva EXOTA (Olomouc)

-

Výstavy květin – Výstaviště Flora Olomouc

-

Interaktivní výstava zvířat – Vlastivědné muzeum (Olomouc)

-

Návštěva ekologického centra IRIS (Prostějov)

-

Barevné Velikonoce – program na zámku (Náměšť na Hané)

Školní výlet
-

Výlet do Střížova

Účast na soutěžích
-

Dopravní soutěž pořádaná Městskou policií Olomouc

Kulturně–vzdělávací akce
-

Beseda s městskou policií

-

9 představení – Divadlo hudby (Olomouc)

-

Velikonoční dílna pro děti a rodiče

-

Vánoční besídka pro rodiče a sponzory

-

Lesní pedagogika v MŠ

-

Aromaterapeutický program v MŠ

Projektové dny
-

Uspávání broučků

-

Paní Zima čaruje

-

Pohádkové království

-

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

-

Celé Česko čte dětem

Další akce
-

Přivítání nového školního roku – setkání s rodiči na školní zahradě

-

Pomáháme hrou – charitativní akce Vojenské nemocnice Olomouc

-

Mikulášská nadílka

-

Vánoční koledování

-

Karneval

-

Den otevřených dveří
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-

Vystoupení pro seniory (ANAVITA)

-

Dětský den

-

Rozloučení s předškoláky

Volnočasové aktivity školy – internát, školní družina a školní klub
Exkurze a výstavy
-

Vlastivědné muzeum

-

Flora Olomouc

-

Podniková prodejna Nestlé

-

Šantovka – Tradiční české Vánoce, Obři oceánu, Mikroživočichové v obřích
rozměrech, Tajuplný les, Dinosauři, Velikonoce, Evoluce bicyklů, interaktivní
prezentace Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

-

Dny Evropy

-

Prohlídka výstavy pana Miroslava Šnajdra v Galerii Caesar

-

Motoshow v OC Olympia

-

Sbírkové skleníky

-

Rozárium

-

Olomoucký Majáles

-

Výstava hraček ve Vile Primavesi

-

Putovní výstava Legiovlak

-

Návštěva vánočních trhů na Horním náměstí a na Výstavišti Flora Olomouc

-

Vánoční jarmark v RCO

-

Výstava z celého světa v kostele sv. Michala

-

Výstava vánočních stromků na Horním Náměstí v rámci projektu Druhá šance

-

Výstava Olomouc z ptačí perspektivy v RCO

-

Jarní etapa výstavy Flora Olomouc

-

Návštěvy rozária a botanické zahrady Olomouc

-

Exkurze „výroba zmrzliny”

Výlety
-

Hlubočky, Poděbrady, Sv. Kopeček, Pohořany, Posluchov, Štarnov, Kaprodrom

Kulturně – vzdělávací a sportovní akce
-

Vánoční trhy na Dolním a Horní náměstí spojené s prohlídkou betlémů

-

Mikulášská nadílka ve škole spojená s tematickou výrobou papírových dekorací

-

Karneval s kulturním programem a soutěžemi
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-

Pyžamová párty

-

Zahradní slavnost s opékáním špekáčků a hrami na školní zahradě

-

Zimní sportovní aktivity (hry, soutěže, bobování, hry se sněhem, kluziště)

-

Mikulášský turnaj v malé kopané

-

Den her na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

-

Plavání

-

Bowling

-

Cyklistické výlety

-

Světový den orientačního běhu

-

Pravidelná sportovní odpoledne (jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, míčové
hry, badminton, opičí dráhy, cvičení)

-

Vycházky do města a do okolí školy

-

Pohybové a míčové hry v parku a na hřištích

-

Interaktivní programy se studenty doktorského studijního programu Special
Education z Ústavu speciálněpedagogických studií (z Číny)

-

Ukázkové hodiny studentů FTK

-

Výškařská soutěž Hanácká laťka

-

Ukázka výcviku policejního psa

-

Pásmo České Vánoce v Šantovce

-

Vánoční vystoupení v domově pro seniory Anavita

-

Návštěva Amazonie

-

Obří kraslice z Chorvatska na Horním náměstí

-

Divadlo O Plaváčkovi

-

Majáles

Projektové dny
-

Mikulášská nadílka

-

Vánoční tvoření

-

Pečení sušenek

-

Valentýnské tvoření

-

Vítání jara na Poděbradech

-

Tvoření s lisem Big Shot – přáníčka pro maminky

-

Vánoce – nadílka, výroba punče, ochutnávka cukroví

-

Výroba palačinek
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Projektové týdny
-

Projektový týden „Putování s kočičkou Olou po Olomouci”

-

Projektový týden „Halloween”

Další celoškolní akce
-

Dny otevřených dveří

-

Projektové dny

-

Vánoční besídka pro rodiče dětí, zaměstnance školy a sponzory školy

-

Výroba Betléma

-

Mikulášská besídka

-

Karneval

Škola se ve středu 10. května 2017 zúčastnila sbírkové preventivní akce Český den proti
rakovině (Kytičkový den) pořádané Ligou proti rakovině Praha. Zakoupením kytiček
zaměstnanci a žáky školy byl vybrán příspěvek ve výši 2 040 Kč.
Mimořádné výsledky žáků
MČR v lyžování
Reprezentace – tři žáci základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:
-

-

obří slalom:

slalom

kategorie žákyně:
2. místo

Tereza Látalová

3. místo

Nela Šudřichová

kategorie předžactvo:
3. místo

Jiří Špatenka

kategorie žákyně:
2. místo

Nela Šudřichová

3. místo

Tereza Látalová

MČR v plavání
Reprezentace – osm žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:
-

volný způsob 50 m
kategorie dívky:
1. místo

Tereza Látalová

3. místo

Kateřina Kimmelová

kategorie chlapci:
2. místo

Jakub Havel
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-

prsa 50 m
kategorie dívky:
1. místo

Nikol Atanasová

kategorie chlapci:

-

štafeta 4 x 50 m

2. místo

Radim Čech

1. místo:

Radim Čech
Kateřina Kimmelová
Tereza Látalová
Jakub Havel

53. ročník CSH SPŽ (Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků)
Reprezentace – 16 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:
-

-

atletika

plavání

60 m

3. místo

Tereza Látalová

800 m

3. místo

Tereza Látalová

skok vysoký

3. místo

Nela Šudřichová

skok daleký

1. místo

Tereza Látalová

vrh koulí

2. místo

Václav Zbíral

volný způsob 50 m

prsa – 50 m

1. místo

Tereza Látalová

3. místo

Jakub Havel

2. místo

Nikol Atanasová

3. místo

Lucie Hadová

3. místo

Radim Čech

štafeta 40 x 50 m
2. místo

Radim Čech
Tereza Látalová
Jakub Havel
Kateřina Kimmelová

Celkové hodnocení škol:
-

atletika

4. místo

-

plavání

1. místo

-

basketbal

3. místo

-

futsal

10. Místo
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Celkové pořadí škol podle počtu získaných bodů:
3. místo.
Celkové pořadí škol podle počtu získaných medailí:
2. místo.

Výtvarná soutěž – Paleta ticha
Reprezentace – 10 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc.
-

soutěž jednotlivců

1. místo

David Bartoněk

-

soutěž družstev

2. místo družstvo A:
Jiří Špatenka
Kateřina Kimmelová
Nela Šudřichová
Tereza Látalová
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14. Závěr
Rok 2016/2017 byl pro školu v mnoha ohledech pestrý a zajímavý. Školní projekty
uskutečněné na jednotlivých pedagogických úsecích oživily a vhodně doplnily výchovněvzdělávací proces. Zaměstnanci všech úseků školy se při své činnosti vzájemně respektovali,
ale také úspěšně spolupracovali, čímž ve škole vytvářeli velmi příjemné pracovní klima.
Také spolupráce se školami a organizacemi pro sluchově postižené v České republice
a na Slovensku byla ředitelstvím školy podporována a vedle výchovně-vzdělávací činnosti
vnímána jako velmi významná okolnost, kterou může škola dětem se sluchovou vadou
nabídnout.
S nadále vzrůstající tendencí se organizace zapojovala do dění v Olomouckém kraji.
Svým přístupem k výchovně-vzdělávacímu procesu si tak vybudovala respekt mezi odbornou
veřejností i mezi rodiči, o čemž svědčí velký zájem o vzdělávání dětí a žáků na všech stupních
školy.
Výsledky vzdělávání, výsledky žáků školy v soutěžích, modernizace výukových
prostor, sportovního areálu i zázemí zaměstnanců vedou k závěru, že úkoly, které
si organizace na školní rok 2016/2017 vytyčila, byly úspěšně plněny. Lze konstatovat,
že stávající koncepce školy, datovaná k nástupu ředitelky školy do funkce, je nastavena
po všech stránkách správně. Tuto skutečnost hodnotila mimo jiné i ČŠI v závěrech kontroly,
která v hodnoceném školním roce ve škole proběhla.

Olomouc 1. 9. 2017

Mgr. Martina Michalíková
ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou:

24. 10. 2017
Olomouc......................................

Mgr. Monika Skřivánková
předsedkyně školské rady
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