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a) Základní údaje o škole 
 

 

1. Prohlášení 
 

1. 1. Prohlášení ředitele školy 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědom všech následků, které 

by vznikly nepodloženými údaji. 

 

V Ostravě 1. října 2021 

 

 

Mgr. René Macháč 

ředitel školy 

 

 

 

1. 2. Prohlášení zřizovatelky školy 
Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o škole jsou pravdivé a jsem si vědoma všech následků, které 

by vznikly nepodloženými údaji. 

 

V Ostravě 1. října 2021 

 

 

Mgr. Taťjana Adamovská 

zřizovatelka školy 

 

 

1. 3. Prohlášení Sdružení rodičů KLOKÁNEK z.s., prohlášení školské rady 

Výroční zpráva o činnosti školy a vlastní hodnocení školy byly projednány a schváleny Sdružením 

rodičů KLOKÁNEK z. s. 

Výroční zpráva o činnosti školy a vlastním hodnocení školy byly projednány a schváleny školskou 

radou. 

 

V Ostravě 1. října 2021 

 

 

Mgr. Martina Šrámková 

Předsedkyně školské rady a Sdružení rodičů KLOKÁNEK z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výroční zprávě byly použity fotografie z projektu Dubnová challenge 

 

 

 

 



2. Název a sídlo 
 

Základní škola logopedická s. r. o. 

Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava Hrabová, tel. 596 735 470, 555 222 051 

e-mail: info@zs-klokanek.cz, www: zs-klokanek.cz 

IČO: 25 36 94 74, IZO: 600 171 621 

 

2. 1. Součásti školy  

Školní družina a klub, IZO: 110 008 481 

Školní jídelna, IZO: 110 551 059 

 

2. 2.  Odloučená pracoviště 

U Prodejny 1661/4, 700 30 Ostrava Hrabůvka, tel. 555 222 056 

Aviatiků 462, 700 30 Ostrava Hrabůvka, tel. 555 222 057 

 

3. Charakteristika školy 
 

3. 1. Úplnost a velikost školy 

Základní škola logopedická s.r.o. je školou úplnou (1. - 9. ročník) určenou pro žáky s vadami řeči, 

žáky s poruchami učení a zrakovým postižením. Jedná se o školu zřízenou dle §16 odst. 9 školského 

zákona. Kapacita školy je 150 žáků. Třídy jsou naplněny zpravidla 8–10 žáky. V ročníku jsou 

zpravidla dvě paralelní třídy. Škola je rozmístěna do třech budov v městských obvodech Ostrava-

Hrabůvka a Ostrava-Hrabová. Ve dvou budovách je umístěn první stupeň a ve třetí budově sídlí 

stupeň druhý.  

Ve školním roce 2020/2021 docházelo do školy 141 žáků, kteří byli vyučováni podle školního 

vzdělávacího programu „Komunikuji, tedy jsem“ zpracovaném dle rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, případně dle IVP zpracovaném dle minimálních výstupů RVP 

ZV. 

 

3. 2. Komu je škola určena 

Škola je zřízena pro žáky s narušenou komunikační schopností (vadami řeči). Dále vzdělává žáky 

s vývojovými poruchami učení a se zrakovým postižením. Snažíme se o co nejdokonalejší osobnostní 

rozvoj, abychom každého připravili nejen na následující studium, ale také pro běžný život a úplné 

zařazení do společnosti.  

Naši žáci bydlí zejména v těchto částech Ostravy – Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh, Výškovice  

a Hrabová. Někteří dojíždějí i ze vzdálenějších obcí jako je Řepiště, Havířov, Frýdek-Místek, 

Vratimov apod. 

Žáci jsou hodnoceni známkou, ale při zájmu zákonných zástupců je možno hodnotit kombinací 

známek se slovním hodnocením, či celkovým slovním hodnocením. Všichni žáci jsou hodnoceni 

slovně z předmětu speciálně pedagogické péče. 

 

3. 3. Logopedická péče 
Nejčastější formou řečových vad, se kterými se běžně setkáváme, jsou vývojová dysfázie, palatolálie, 

elektivní mutismus, dyslálie, dysartrie a balbuties. Logopedická péče probíhá  

na prvním i druhém stupni individuální i skupinovou formou. Výuka logopedie se stala nedílnou 

součástí celého vyučovacího procesu. Je také zařazena do našeho ŠVP na 1. stupni jako samostatný 

předmět Rozvoj komunikačních schopností a na 2. stupni v předmětu Speciální pedagogická péče.  

Na 1. stupni začínají žáci den tzv. logo chvilkami. Žáci zde v prvních pěti – deseti minutách vyučování 

rozcvičují mluvidla, nastavují mluvidla do správných poloh, provádějí dechová  

a artikulační cvičení. Takto jsou lépe připraveni na celé vyučování a každý den procvičí mluvidla, 

což se odráží v rychlejším odstraňování jejich obtíží. Případně jsou zařazeny speciální cviky hrubé  

a jemné motoriky, které rozvíjejí celkovou osobnost žáků. 

mailto:info@zs-klokanek.cz
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Cílem této péče je kompenzace příslušných řečových vad, osvojení si logicky a gramaticky správné 

formy řeči, rozvíjení mluvního projevu a komunikačních dovedností. K nápravě používají školní 

logopedové kromě běžných pomůcek a materiálů také počítačové programy. V těchto případech 

ovšem hraje neopomenutelnou roli také pravidelné domácí cvičení, které mohou s dětmi vykonávat 

rodiče s pomocí logopedického sešitu, jenž zachycuje postup logopedické nápravy. 

 

3. 4. Oftalmopedická péče 
U některých z našich žáků je diagnostikována porucha zraku. A to od nejlehčích forem krátkozrakost, 

strabismus, astigmatismus až po nevidomost. Nedílnou součástí péče je spolupráce se speciálně 

pedagogickým centrem pro zrakové vady v Opavě. Samozřejmě příslušná školní péče probíhá 

v hodinách individuální oftalmopedické péče. Zde s dětmi pracují speciální pedagogové formou 

speciálních očních cvičení. Práce v těchto hodinách je zaměřena na posílení konvergence  

a jemnou i hrubou pleoptiku. U jedinců se závažnou poruchou zraku využíváme příslušné speciální 

pomůcky (televizní lupa, Pichtův psací stroj, Braillovo písmo) a kompenzujeme jejich handicap 

uzpůsobováním běžných pomůcek (upravování textu v učebnicích i sešitech, zvýrazňování linek, 

zvětšování textu apod.). V současné době se také osvědčuje využití iPadu, který slouží ke zvětšování 

textů. 

Velkým pomocníkem pro práci s nevidomými se stala Braillova tiskárna. Na ni vytváříme libovolné 

texty pro naše nevidomé žáky a zároveň přepisujeme učebnice, tak aby měli vždy stejný komfort jako 

žáci vidící.  

 

3. 5. Náprava specifických poruch učení 

Obecně je nejčastější formou specifických poruch učení (SPU) vyskytující se u našich žáků dyslexie 

spojená často s dysortografií. Méně často se v naší praxi setkáváme s dysgrafií, dyskalkulií a 

dyspraxií. Náprava těchto forem probíhá individuální i skupinovou formou. Také těmto poruchám je 

přizpůsoben celý vyučovací proces. Při cvičeních sledujeme rychlost a kvalitu čtení, porozumění 

čtenému textu, schopnost převyprávění čteného vlastními slovy, opis textu, psaní dle diktátu.  

U písma sledujeme jeho úroveň a rychlost, rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, tvrdých  

a měkkých slabik, rozlišování sykavek, cvičení sluchové analýzy a syntézy, rozvoj fonematického 

sluchu, cvičení pravolevé orientace atd. Protože se specifické poruchy často pojí i s poruchami 

komunikačních schopností, logopedická péče se s nápravou SPU často prolíná. 

 

4. Zřizovatel školy 
 

Mgr. Taťjana Adamovská, e-mail: t.adamovska@seznam.cz 

 

5. Údaje o vedení školy 
 

Statutární orgán/speciální pedagog: Mgr. Hana Juřicová 

Statutární orgán: Mgr. Milena Tunkerová 

Ředitel školy pro pedagogiku: Mgr. René Macháč 

Ředitel pro ekonomiku/zřizovatelka: Mgr. Taťjána Adamovská 

Psycholog školy: Mgr. Lucie Brachaczková 

Výchovný poradce: PaedDr. Eva Sembolová 

Zástupce budovy Aviatiků: Mgr. Martina Paličková 

Zástupce budovy Adamusova: Mgr. Markéta Sýkorová 

Zástupce budovy Hrabová/metodik prevence: Mgr. Lenka Zajícová 

 

6. Adresa pro dálkový přístup 
 

www.zs-klokanek.cz 

t.adamovska@zs-klokanek.eu 

mailto:t.adamovska@seznam.cz


r.machac@zs-klokanek.eu 

podatelna@zs-klokanek.eu 

Datové schránky ID: 2chckwg 

 

7. Údaje o školské radě 
 

Školskou radu ve školním roce tvoří tři členové. Jejich úkoly ji stanoví zákon 561/2004 Sb. Rada se 

schází pravidelně dvakrát ve školním roce, popřípadě při mimořádných událostech. Její hlavní 

dosavadní činnost byla zaměřena na schvalování školních dokumentů, výroční zprávy a hodnocení 

hospodaření školy. I nadále je školská rada spojena s rodičovským sdružením Klokánek, se kterým 

spolupracuje zejména při zpracování a realizaci různých grantů. 

předseda: Mgr. Martina Šrámková 

členové: Mgr. Hana Juřicová, Bc. Jana Abrlová 

 

  



b) Přehled oborů vzdělání 
 

Škola vyučuje obor 79-01-C/01 základní vzdělávání dle Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „Komunikuji, tedy jsem“ zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání.  

Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají dle IVP, který vychází z doporučení speciálně 

pedagogického centra, je sestavován dle minimálních výstupů RVP ZV a na základě individuálních 

schopností žáků. 

 

1. ŠVP „Komunikuji, tedy jsem“ 
 

Školní program je vytvořen v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu  

pro základní vzdělávání zaměřeným na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.  

Pro tyto žáky je připraven bohatý program zaměřený na rozvoj jejich řečových dovedností  

za podpory zkušeného týmu speciálních pedagogů – logopedů. Program také vyhovuje i dětem  

s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), kdy žáci potřebují pomoc zejména v oblasti 

rozvoje poznávacích funkcí, které jsou v hojné míře rozvíjeny právě při nápravě řeči v hodinách 

společné a individuální logopedické péče. 

Další skupinou, pro kterou je náš program napsán, jsou žáci se zrakovým postižením a to  

od žáků slabozrakých až po nevidomé. Tým tyflopedů (speciální pedagog zabývající se dětmi se 

zrakovým postižením) mající mnoho zkušeností, naučí žáky Braillovu písmu, práci s počítačem, 

televizní a počítačovou lupou a zabezpečují výuku prostorové orientace.  

Dále můžeme nabídnout vzdělávání pro žáky s tělesným postižením žákům s kombinací výše 

zmíněných handicapů. Těmto skupinám žákům vypracováváme v případě potřeby individuální 

vzdělávací plán, který vychází z našeho školního vzdělávacího programu a respektuje jednotlivé 

individuální zvláštnosti žáků.  

Veškerá výše popsaná péče je součástí samostatného předmětu „Speciální pedagogická péče“,  

ve kterém se žákům věnujeme skupinově a vždy dle jejich postižení a potřeb. Také ostatní předměty 

jsou upraveny tak, aby co nejvíce zohledňovaly potřeby žáků s řečovým a zrakovým handicapem. 

Kromě týmu speciálních pedagogů se žákům věnuje také školní psycholog, který jim pomáhá zvládat 

školní problémy. Ve spolupráci s třídními učiteli pomáhá nacházet vhodné cesty  

při vzdělávání žáků. Pomáhá také rodičům, kteří se na něj obrátí o pomoc při výchově a profesní 

orientaci jejich dětí. V neposlední řadě spolupracujeme s ostatními členy školního poradenského 

pracoviště. Společně se školním speciálním pedagogem pak komunikuje se školskými poradenskými 

pracovišti Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry. 

Sníženým počtem žáků ve třídě (8–10 žáků) zabezpečujeme dostatečnou péči a individuální přístup. 

Škola je zapojena do programů „Tvořivá škola“, „Začít spolu“ a „Matematika podle prof. Hejného“, 

což nám pomáhá v přibližování učiva každodennímu životu a držet krok se současnými trendy ve 

vzdělávání. Do života žáků a školy také zařazujeme zdravý životní styl.  

Na celý systém školního zdělávání navazují odpolední činnosti školní družiny a školního klubu. Zde 

se zaměřujeme na to, abychom žákům ukázali, jak smysluplně trávit volný čas a vedeme je formou 

různorodých kroužků tak, aby si našli koníčky, které je mohou provázet celý život.  



 
  



 



2.  Učební plán 

 
Učební plán 

Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. dotace hodin 6. 7. 8. 9. dotace hodin 

  
časová  

dotace 
povinná využitá dispon. 

časová 

dotace 
povinná využitá dispon. 

Český jazyk a literatura 7 7 7 6 6 33 33   4 4 4 4 15 16 1 

Rozvoj komunikačních schopností 1 1 1 1 1 0 5 5               

Speciálně pedagogická péče                 1 1 1 1 0 4 4 

Anglický jazyk     3 3 3 9 9   3 3 3 3 12 12   

Ruský jazyk (druhý jazyk)                   2 2 2 6 6   

Dramatická výchova 1 1 1 1 1 0 5 5               

Informatika         1 1 1   2       1 2 1 

Matematika 5 5 5 5 5 20 25 5 4 4 4 4 15 16 1 

Svět kolem nás 2 2 2 3 3 12 12                 

Výchova k občanství                 2 2 2 2 
11 

8 
1 

Dějepis                 1 1 1 1 4 

Chemie                     1 2 

21 

3 

  
Fyzika                 1 1 2 2 6 

Přírodopis                 2 1 2 1 6 

Zeměpis                 1 2 1 2 6 

Hudební výchova 2 2 1 2 1 
12 

8 
1 

              

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5               

Estetická výchova                 4 4 3 3 10 14 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10   3 3 3 2 10 11 1 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 5   2 2 2 2 3 8 5 

Celkem hodin v ročníku 22 22 24 25 25 102 118 16 30 30 31 31 104 122 18 



c) Přehled pracovníků školy 
 

1.  Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor čítal ve školním roce 2020/2021 36 pedagogických pracovníků – speciálních 

pedagogů – učitelů, vychovatelů, školní psycholožku. Průměrný věk všech pedagogických 

pracovníků činí 45 let, což bylo mírné snížení oproti minulému školnímu roku. 

Většina sboru jsou pedagogové, kteří jsou speciálními pedagogy zaměřenými na tyto obory 

speciální pedagogiky – logopedie, oftalmopedie, náprava SPU a psychopedie. Pedagogové, 

kteří nemají vystudovanou speciální pedagogiku a mají pouze učitelskou kvalifikaci,  

se dále vzdělávají, aby tuto kvalifikaci získali. 

Pro stálý pedagogický růst mají pedagogové možnost dalšího vzdělávání, které by mělo 

prohlubovat jejich pedagogických a profesních dovedností – nové metody práce při výuce, 

rozvíjení matematické/čtenářské gramotnosti, komunikace směrem k žákům, rodičům, 

ostatním pedagogům, schopnost diagnostikovat žáky a motivovat je k dalším činnostem apod.   

 

2. Personální obsazení školy – odborná způsobilost 

Vedení školy 

Zřizovatel VŠ Mgr.   

Ředitel VŠ Mgr. učitelství 1. stupeň ZŠ SPU 

Psycholog VŠ Mgr.   

Spec. ped. VŠ Mgr. SPU  

Učitelé 

1A VŠ Mgr. logopedie  

2.A VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

3.A VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

4.A VŠ Mgr. logopedie, oftalmopedie psychopedie 

5.A VŠ Mgr. logopedie  

 VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

1.B VŠ Mgr. učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ 

spec. pedagogika 

2.B VŠ Mgr. logopedie psychopedie  

3.B VŠ Mgr. logopedie  

4.B VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

5.B VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

 VŠ Bc. logopedie  

6.A VŠ Mgr. JČ, OV studium spec. ped. 

6.B VŠ Mgr. geografie, OV SPU  

7.A VŠ Mgr. logopedie  

7.B VŠ Mgr. JČ, DV logopedie, SPU 

8.A VŠ Mgr. M, biologie psychopedie 

8.B VŠ Mgr. JČ, D  

9.A VŠ Mgr. M, biologie logopedie 

9.B VŠ Mgr. historie, společ. vědy studium spec. ped. 

 VŠ Mgr. M, geografie studium sped. ped. 



 VŠ Mgr. logopedie surdopedie 

 VŠ Mgr. JČ logopedie 

 SŠ PeaDr. výchovný poradce logo kurz, SPG pro 

mistry a vychovatele 

 VŠ PhDr. JČ, HV SPU, psychopedie 

 VŠ Mgr.  D, OV SPU, výchovné 

poradenství 

Vychovatelé ŠD/ŠK 

1 Avi SŠ  pedagog volného času  

2 Avi SŠ  pedagog volného času  

3 Ada SŠ  vychovatelství učitelství MŠ 

4 Ada VŠ Bc.  sociální pedagogika  

5 Ada VŠ Bc. pedagogické lyceum  

6 Hra SŠ  kurz asistenta pedagoga pedagog volného času 

 

 

 

 

 

Personální zastoupení všichni pracovníci školy (fyzické osoby) 

 

 
  

13

1
1

1

26

2

6
1

Personální obsazení všichni 
zaměstnanci

ekonomka

kuchař/a

psycholožka

ředitel

spec. Pedagog

učitel/ka

uklízečka

vychovatel/ka

zřizovatelka



Poměr muži – ženy všichni zaměstnanci školy (fyzické osoby) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poměr muži – ženy pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

8

34

Zastoupení muži/ženy všichni 
zaměstnanci

muži ženy

7

29

Zastoupení muži/ženy pedagogičtí 
pracovníci

muži

ženy



d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 
 

1. Přijetí do školy 

 

Kapacita školy je dle rejstříku škol stanovena na 150 žáků. K povinné školní docházce  

do 1. ročníku většinou ročně přijímáme 16–18 žáků. Kromě tohoto způsobu přijetí žáků  

do školy vyhovíme ročně i několika žádostem o přestup většinou z běžné základní školy. 

Přijetí ke vzdělávání je podmíněno vyjádřením školského poradenského pracoviště 

Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, které doporučí 

žáka ke vzdělávání žáka v typu naší školy dle §16 odst. 9 školského zákona. Těmto žákům je 

vydáno doporučení školského poradenského zařízení, což je hlavní dokument, na jehož základě 

žáky do školy přijímáme. Společně s přihláškou, žádostí zákonného zástupce  

a výsledky zápisu dítě ve třídě, je pak přistoupeno k přijímacímu řízení, na jehož základě je dítě 

přijato či nepřijato ke vzdělávání ve správním řízení. 

1. 1. Přijímání žáků do prvního ročníku 

I v tomto školním roce se zápis do 1. třídy konal dálkovou formou – sběrem dokumentů poštou 

nebo doručením do školy. Podání žádosti probíhalo po celý měsíc duben, kdy se sešlo 16 žádostí 

o vřazení do naší školy. Všichni zájemci byli přijati, nicméně nakonec do první třídy nastoupilo 

11 žáků (3 děvčata a 8 chlapů).  

 

1. 2. Přestup z jiné školy 

V školním roce 2020/2021 přestoupili z jiné školy dva žáci. Jeden do třetí a druhý do páté třídy. 

 

  



e) Výsledky vzdělávání žáků 
 

1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Všichni žáci byli hodnocení na vysvědčení známkou a slovně v předmětu Rozvoj 

komunikačních schopností na 1. stupni a Speciálně pedagogické péče na 2. stupni. Na konci 

školního roku všichni žáci postoupili do dalšího ročníku, přičemž jeden žák dělal opravnou 

zkoušku z matematiky, kterou nakonec zvládl a mohl postoupit do dalšího ročníku.  

 

 

V následující tabulce jsou zachyceny výsledky vzdělávání za jednotlivá pololetí školního roku 

2020/2021 

 

 

 

  

Třída Celkem Chlapci Dívky 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

  I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1.A 7 7 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00 

1.B 10 10 9 9 1 1 10 10 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00 

2.A 9 9 4 4 5 5 9 9 0 0 0 0 0 0 1,03 1,03 

2.B 7 7 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1,00 1,02 

3.A 8 8 4 4 4 4 7 8 1 0 0 0 0 0 1,08 1,15 

3.B 10 10 7 7 3 3 10 10 0 0 0 0 0 0 1,11 1,11 

4.A 8 8 6 6 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0 1,18 1,15 

4.B 9 9 7 7 2 2 7 7 2 2 0 0 0 0 1,16 1,21 

5.A 7 7 6 6 1 1 6 6 1 1 0 0 0 0 1,13 1,13 

5.B 6 6 2 2 4 4 3 4 2 2 0 0 0 0 1,27 1,39 

6.A 6 6 4 4 2 2 1 0 5 6 0 0 0 0 1,78 1,99 

6.B 6 6 5 5 1 1 2 2 3 4 1 0 0 0 1,77 1,77 

7.A 8 8 4 4 4 4 3 2 5 6 0 0 0 0 1,66 1,91 

7.B 6 6 6 6 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 1,94 2,06 

8.A 9 9 6 6 2 2 2 1 4 7 2 0 0 0 2,09 2,02 

8.B 9 9 6 6 2 2 2 3 6 5 0 0 0 0 1,67 1,69 

9.A 9 9 6 6 3 3 6 5 3 4 0 0 0 0 1,38 1,38 

9.B 8 8 7 7 1 1 5 4 3 4 0 0 0 0 1,65 1,56 



2.  Kázeň žáků 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly žáků udělena kázeňská opatření pochvaly ředitele školy, 

pochvaly třídního učitele, napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 

školy.  

Pochvaly byly uděleny za příkladnou práci v hodinách a při distanční výuce, ředitelské 

pochvaly byly uděleny za příkladnou reprezentaci školy v soutěžích. Kázeňské přestupky byly 

uděleny za porušení školního řádu, úmyslné schovávání věci v šatnách, za fyzické napadení 

spolužáka, za vulgární výrazy, vyhrožování, neoprávněné zacházení s digitálním obsahem a 

zesměšňování učitele, za opakované pozdní příchody. 

Všechna kázeňská opatření byla projednána se zákonnými zástupci a byla jim sdělena 

v žákovské knížce.  

Pro přehlednost hodnocení kázně žáků ve školním roce 2020/2021 za jednotlivá pololetí můžete 

vidět v následující tabulce. 

 

  1. pololetí 2. pololetí 2020/2021 

Pochvala třídního učitele 2 6 8 

Pochvala ředitele školy 0 5 5 

Napomenutí třídního učitele 2 2 4 

Důtka třídního učitele 4 0 4 

Důtka ředitele školy 3 0 3 

Druhý stupeň z chování 0 1 1 

Třetí stupeň z chování 0 0 0 

 

 

 



3. Absence – počty neomluvených hodin 

 

Absence byla vždy řádně omluvena zákonnými zástupci dle školního řádu. V tomto školním 

roce byla všechna absence žáků řádně omluvena. Nicméně se vyskytly opakované pozdní 

příchody do vyučování u některých žáků. Těmto žákům byly uloženy kázeňské postihy. 

Následující tabulka zaznamenává absenci jednotlivých tříd a pololetí šk. roku 2020/2021.  

 

Třída 

Absence 

omluvená neomluvená průměr na žáka oml. 

I. pol. II. pol. I. pol II. pol. I.pol. II. pol. 

1.A 375 161 0 0 53,57 23,00 

1.B 377 297 0 0 37,7 29,70 

2.A 322 445 0 0 35,78 49,44 

2.B 280 236 0 0 40,00 33,71 

3.A 477 570 0 0 68,14 71,25 

3.B 315 457 0 0 31,50 45,70 

4.A 302 205 0 0 37,75 25,63 

4.B 368 394 0 0 40,89 43,78 

5.A 232 267 0 0 33,14 38,14 

5.B 240 418 0 0 48,00 69,66 

6.A 237 384 0 0 39,50 64,00 

6.B 274 310 0 0 45,66 51,66 

7.A 709 564 0 0 88,63 70,50 

7.B 457 655 0 0 76,17 109,17 

8.A 524 600 0 0 65,50 75,00 

8.B 283 455 0 0 35,37 56,87 

9.A 513 434 0 0 57,00 48,22 

9.B 758 1001 0 0 94,75 125,12 

  



4. Přijímací řízení na střední školy 

 

Školní rok 2020/2021 ukončilo v 9. ročníku 17 žáků. Vhodný obor si žáci vybrali za pomoci 

rodičů, školního psychologa a výchovného poradce. Oproti minulým letům i tady byly mírně 

pozměněny podmínky přijímání na SŠ v závislosti na uzavření škol. Všichni žáci se dostali na 

obory, které si zapsali na přihlášky a byli jejich preferencí.  

Celý proces výběru střední školy je v naší škole řízen tak, aby si žáci vybrali nejvhodnější 

střední školu vzhledem k jejich postižení a studijním schopnostem. S výběrem vhodného oboru 

se začíná již v 8. ročníku, kdy žáci navštěvují Úřad práce ČR a seznamují  

se s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu. Žáci také v průběhu docházky na  

2. stupeň školy absolvují několik exkurzí do výrobních závodů. 

Následně společně mohou se školním psychologem, výchovným poradcem absolvovat několik 

testů, které hodnotí jejich předpoklady pro výkon jimi vybraných vzdělávacích oborů.  

 

Tabulka zaznamenává, na které obory se žáci dostali. 

 

studijní obor počet přijatých roky 

autoelektrikář 1 3 

automechanik 1 3 

elektrikář – slaboproud 1 3 

montér suchých staveb 1 3 

ošetřovatel 1 3 

pekař 2 3 

elektrotechnika a informatika 1 4 

gymnázium 2 4 

hotelnictví a cestovní ruch 1 4 

informační technologie 2 4 

předškolní výchova 1 4 

veterinář 1 4 

zahradnice 1 4 

zdravotní sestra 1 4 

 

 

Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2021 

společnosti Cermat s těchto zkoušek zúčastnilo 10 žáků hlásících se na 4leté obory s maturitní 

zkouškou. Jejich úspěšnost byla v porovnání s celým průměr ČR dobrá a naši žáci se i 

v konkurenci běžných škol neztratili. 

 

Tabulka úspěšnosti bodového hodnocení uchazečů u přijímací zkoušky 

 

 % skór – bodové hodnocení uchazeče v testu 

 Český jazyk Matematika 

4leté obory ČR 57,9 43,2 

4leté obory naše škola 50,7 39,6 

 

  



f) Prevence sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2020/2021 zastávala funkci školního metodika prevence (ŠMP) Mgr. Lenka 

Zajícová.  

 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán celosvětovou krizí díky koronaviru. Díky této situaci 

jsme na podzim a na jaře několik týdnů žáky vyučovali v rámci distanční výuky on-line. Žákům 

i rodičům jsme se snažili poskytovat metodickou podporu. 

Práce ve školním roce 2020/2021 byla zaměřena na vytváření dobrého klimatu ve třídě, který 

je základem pro kvalitní práci třídního učitele, žáků i ostatních pedagogů. Probíhalo několik 

cílených intervencí ve třídě, na kterých se podílel školní metodik prevence společně se školní 

psycholožkou. Mezi další aktivity, jejichž cílem bylo posílení školního klimatu, patřily 

celoškolní projekty.  

V letošním školním roce se nám podařilo získat grant z projektu O2 Chytrá škola, díky němuž 

jsme mohli realizovat řadu seminářů a workshopů jak pro žáky, učitele, tak i rodiče. Projekt O2 

Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i 

nástrahách digitálního světa. Využívali jsme metodický portál O2, kde je řada užitečných 

informací týkající se bezpečného zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní 

tipy, jak o nich mluvit s dětmi. 

 

Specifická primární prevence – tematické aktivity 

• Individuální pohovory s žáky 

• Individuální pohovory s rodiči 

• Projekt O2 Chytrá škola zaměřený na zdravé využívání digitální technologií – semináře, 

workshopy organizované pro žáky, rodiče i učitele 

• Workshopy pro 2. stupeň na téma zdravé využívání digitálních technologií (celkem 

proběhlo 7 seminářů po 2 hodinách, spolupráce s organizací Replug me) 

• Workshopy pro žáky 3. a 4. ročníku na téma on-line hry (celkem proběhly 4 workshopy  

po 2 hodinách) 

• Workshopy pro žáky 5. ročníku na téma sociální sítě (celkem proběhly 2 semináře  

po 2 hodinách) 

• Workshopy na téma šikana – pro žáky 6. – 8. ročníku (celkem proběhly 4 workshopy  

po 2 hodinách) 

• účast žáků 1. stupně na aktivitách dopravní výchovy – ZŠ A. Kučery  

• akce školní družiny v odpoledních hodinách  

• příměstský tábor 

• Projektové dny 2. stupně – „Pes baskervilský“, „Dopravní výchova" 

• Den dětí – sportovní dopoledne pro žáky I. stupně (připravili žáci 9. ročníku) 

• Zapojení školy do projektu světová škola 

• Zapojení školy do 2 projektů Erasmus+ 

 

Nespecifická primární prevence – volnočasové aktivity 



• zájmové kroužky školní družiny 

• badatelský klub (v rámci projektu Šablony II) 

• dřevěná dílna kroužek školního klubu 

 

Zlepšování třídního a školního klimatu  

• adaptační dny pro žáky 6. ročníku 

• školní výlety 

• workshopy na téma šikana pro žáky 6. – 8. ročníku 

 

Výchovný poradce 
 

Celý uplynulý školní rok lze nazvat kovidovým rokem, kdy veškeré dění ve škole bylo změněno 

díky kovidu 19 a opatřením, která se vztahovala i na školní práci. 

Největším problémem byla on-line výuka, která sice méně než běžné ZŠ, ale i tak dost ovlivnila 

kvalitu vzdělávání. Někteří žáci měli technické problémy s připojením, někteří zneužívali tuto 

formu učení k prodloužení volna. Žáci časem ztráceli studijní i pracovní návyky, velmi jim 

chyběl sociální kontakt. Někteří vyučující využili čas před či po výuce nebo o přestávkách a 

snažili se s žáky komunikovat o tom, co je trápí, jak tráví čas doma. Ti žáci, kteří se nemohli z 

jakýchkoliv důvodů výuky zúčastnit, dostávali zpracované domácí úkoly v tištěné podobě. Asi 

jediným pozitivem tohoto období je zlepšení výuky na PC a orientace pedagogických 

pracovníků v nových programech vhodných pro on-line výuku. Pro vyučující bylo po 12. dubnu 

ale velmi těžké někde tzv. navázat – někomu se nechtělo, někdo zaspal, někdo něco zapomněl, 

někdo byl naopak poctivý v úkolech a po návratu žáků do školy bylo nutné najít společnou nit. 

Spolupráce v tomto školním roce byla s rodiči dobrá, mnozí se velmi snažili o návrat dětí do 

školy. Největší akcí z pohledu VP bylo období odevzdávání přihlášek na SŠ, výběr povolání a 

rady a pomoc rodičům s tímto procesem. V této oblasti jsme ve spolupráci s psycholožkou školy 

zorganizovaly jedinou možnou akci k tomuto tématu, a to on-line prezentaci Informačního 

centra Pracovního úřadu v Ostravě k tématu volba povolání. Bohužel naše škola měla vždy 

hodně odborných exkurzí k volbě povolání, což letos bohužel nebylo z důvodu kovidu možné. 

Nezapomínali jsme ani na chování žáků v škole i mimo ni, ničení majetku školy či fyzické 

napadání žáků. Tyto záležitosti byly řešeny okamžitě. 

V letošním školním roce byli všichni žáci v přijímacím řízení úspěšní (u jedné žákyně bylo 

posláno odvolání). 

Hlavním problémem do dalšího školního roku zůstávají mezilidské a kamarádské vztahy ve 

třídě. 

 

 

 

  



g) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2020/2021 se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili vzdělávacích akcí.  

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se konaly různá školení, která se stejně jako 

vyučování žáků přesunula do on-line prostředí.  

V následující tabulce je přehled všech akcí za kalendářní rok 2020: 

 

 

č. Název školení Instituce Termín poč. os. 

1 Mentor ve škole KVIC 1 1 

2 Arus – podpora kompetencí AV-Media 1 1 

3 Týmová práce a komunikace KVIC 1 1 

4 Primární logopedická prevence ZŠ logopedická s.r.o. 1 2 

5 Začínající učitel SYPO 1 1 

6 Konzultace pro příjemce k výzvám Šablony II NPI 1 1 

7 Trénink pedagogů k rozvoji kompetencí žáků RPIC-Vip s.r.o. 2 32 

8 Publikujeme informace s aplikacemi Google KVIC 2 2 

9 Čtenářská gram. s možností využití programu Včelka Levebee s.r.o. 3 1 

10 Primární logopedická prevence ZŠ logopedická s.r.o. 4 1 

11 Zpětná vazba pomocí ICT NPI 5 1 

12 Praktické zavádění ICT v modelu SAMR NPI 5 1 

13 Řízení školy s pomocí služeb Google KVIC 5 2 

14 Projekty a zájmové vzdělávání KVIC 6 1 

15 Metodický průvodce 1. třídou KVIC 6 2 

16 Řízení pedagogické evaluace KVIC 6 1 

17 Zavádění formativního hodnocení I Edukační laboratoř 6 1 

18 Mezinárodní projekty v on-line vzdělávání E-Twinning 6 1 

19 Číst se naučí každý KVIC 8 1 

20 Letní škola s iPadem iŠkolství 8 1 

21 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických funkcí KVIC 9 1 

22 Reedukace dysgrafie KVIC 10 1 

23 Výcvik v minimalizaci šikany Aisis 10 1 

24 Rozvoj sociálních a emocionálních kompetencí dětí  ŠPAS 10 2 

25 Jak na on-line výuku Středisko služeb škole 11 1 

26 Science – věda na scéně Univerzita Karlova 11 1 

27 Základní systémová práce s dětmi a dospívajícími Aermés 11 1 

28 Organizace přijímacího řízení NIDV 12 1 

29 Nenásilná komunikace v ČJ na 2. stupni NPI 12 1 

 

 

Studium na VŠ – zvyšování kvalifikace, specifické činnosti 

č. Název školení Instituce Termín poč. os. 

1 Speciální pedagogika pro učitele Ostravská univerzita 2020 2 

2 Učitelství pro uč. 1. stupně Ostravská univerzita 2020 1 



Vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech a seminářích: 

Pedagogové se zúčastnili 29 vzdělávacích akcí pořádaných různými vzdělávacími agenturami 

a subjekty zabývajícími se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Vzdělávání 

v kurzech a seminářích se zúčastnil každý pedagogický pracovník školy minimálně jednou. 

Byla upořádáno jedno celoškolní školení týkající se metod výuky pomocí kompetencí žáků. 

Další kurzy byly zaměřeny na rozvoj gramotností (čtenářská, matematická), nový obsah 

vzdělávání v rámci ICT, českém jazyce, koučovací přístup při práci s dětmi, kolegiální podpora 

apod. Všechny kurzy naplňovaly cíle stanovené v plánu dalšího vzdělávání. 

Prostředky čerpané na DVPP a zvyšování odpornosti v jednotlivých olbastech v roce 2020 byly 

financovány z rozpočtu školy a ve větší míře také prostřednictvím různých grantu a programů, 

ve kterých byla škola zapojena. 

 

 

Získávání nové kvalifikace odbornosti – Studium VŠ (v rámci celoživotního vzdělávání) 

popřípadě specializační studium: 

 

Škola podporuje učitele ve studiu v rámci celoživotního vzdělávání, a to jak finančně, tak 

časově formou volna na zkoušky. V roce 2020 si kvalifikaci doplňovali nebo začali doplňovat 

3 pedagogové. Dva pedagogové si rozšiřovali kvalifikaci o speciální pedagogiku pro učitele. 

Jeden pedagog si doplňuje učitelskou kvalifikaci pro učitelství 1. stupně. 

 

 
 

 

  



h) Aktivity a prezentace školy 
 

1.  Prezentace školy 

Hlavním kanálem prezentace školy jsou webové, facebookové stránky školy a Instagram,  

kde prezentujeme všechny akce školy.  

Školní rok byl opět poznamenán koronavirovou uzávěrou škol, a proto nebylo možno realizovat 

žádnou z tradičních akcí.  

Škola nicméně věnovala velké úsilí o propagaci školy zejména v období před zápisem, kdy byly 

vydány reklamy v regionálních tiskovinách a byl také vysílán jeden reklamní spot v rádiu.  

 

 

2. Seznam akcí – budova Aviatiků 

 

Září 

• Sportovní dopoledne v areálu Don Bosco 

• Smysluplný les – vzdělávací program v Bělském lese 

• U vody – vzdělávací program 

• Projektový den – Slezské muzeum Opava + Arboretum 

Říjen 

• Výukový program ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích 

Prosinec 

• Vánoční tvůrčí dílna 

• Vánoční posezení ve třídách 

Květen 

• Výuka na dopravním hřišti 

• Výukový program v Lesní škole 

• Projekt O2 – digitální wellbeing  

Červen 

• Den dětí na školní zahradě 

• Pasování na čtenáře – Knihovna města Ostravy 

• Výukový program v Lesní škole 

• Balónek – výukový program na Landeku 

• třídní výlety 

• Výukový program ve Velkém světe techniky v Dolních Vítkovicích 

• Návštěva ZOO 

• Projekt Geometrie města 

• Svatojánská noc V.A 

 

 

3. Seznam akcí – budova Adamusova 

 

Září 

• Projekt smysluplný les – Lesní škola 

• Projekt Zahrada – výsadba vyvýšených záhonů a truhlíků na školní zahradě 

• Projekt ve Slezském muzeu + Arboretum 

Prosinec 

• Mikulášská dílna s nadílkou 

• Vánoční dílna na třídách 

• Vánoční posezení ve třídách 

Květen 



• Návštěva dopravního hřiště 

Červen 

• Pasování na čtenáře – Knihovna města Ostravy 

• Návštěva ZOO 

• Výlet Krásné Pole 

• Výlet na farní zahradu Heřmanice 

• Výlet do Koparku 

 

4. Seznam akcí – budova Hrabová 

 

Září 

• Prožitkový pobyt 6. ročník v Beskydech 

• Výlet Pustevny 

• Dějepis v praxi – zážitkový dějepis, po stopách pravěků – vykopávky na Haldě 

• Landek – výlet za historií těžby uhlí 

• Cyklovýlet Frýdek-Místek 

• Projektový den – Den hmyzu, výlet Palkovické hůrky, záchranná stanice Bartošovice 

Prosinec 

• Výlet Lysá Hora 

• Dějepis v praxi – zážitkový dějepis – Život lidí v neolitu 

• Vánoční besídky na třídách 

Leden 

• Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce 

• Výlet na Prašivou 

• Vysvědčení na Ondřejníku 

Únor 

• Turistický výlet na Veselou rozhlednu 

Březen 

• On-line přenos Informační centrum Úřadu práce – volba povolání 8. ročník 

Duben 

• Dubnová výzva v rámci projektu O2 Chytrá škola – celo měsíční akce 

Květen 

• Den Země – vycházka se sběrem odpadků v okolí Hrabové 

• Workshopy pro žáky 2. stupně na téma digitální wellbeing v rámci projektu O2 Chytrá 

škola 

• Pes Baskervillský – Projektový den 2. stupně 

Červen 

• Výlet Hranice na Moravě 

• Školní výlet Olomouc 

• Cyklovýlet Landek 

• Poznávací výlet Staříč, rozhledna Okrouhlá a miniarboretum  

• 10. ročník Emil Open Brno – sportovní olympiáda handicapovaných 

• Školní výlet ZOO Lešná Zlín 

• Sportovní den na hřišti v Hrabové 

 

  



5. Klub předškoláků Klokánek 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní kurz Předškoláka nekonal, i když byl zájem. 

 

6. Logohrátky 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se kurz Logo hrátek nekonal. 

 

 

7. Logopedická poradna 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se logopedická poradna rozjela v září, ale následně musela 

být ukončena po celý zbytek školního roku. 

 

 

8. Grafomotorika 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebyl kurz Grafomotoriky pořádán. 

 



i) Výsledky inspekční činnosti 
 

V letošním školním roce proběhlo šetření České školní inspekce. To se uskutečnilo v termínu 

7. – 9. ledna a 13. ledna 2020.  

 

1. Inspekční zpráva 
 

  



  



  



  



j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

1. Zpráva auditora 

2. Hospodaření za rok 2020 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 

Erasmus+ 
 

V tomto školním roce 2021/2022 škola zahájila dva dvouleté projekty v rámci programu 

Erasmus+. Oba projekty jsou zaměřeny na rozvoj vztahů mezi žáky a na aktivity směřující 

k omezení šikany a budování dobrého klimatu v prostředí školy.  

 

Be a True Buddy, Not a False Bully 

V tomto projektu Erasmus+ je naše škola koordinátorem a společně s naší školou jsou 

projektovými partnery školy z Itálie, Litvy, Slovenska a Turecka. Projektový si vytýčil cíl 

seznámit žáky s různými formami šikany a způsoby, jak se bránit a řešit situace s tím spojené. 

Bohužel nebylo možno z důvodů covid-19 uskutečnit žádný z plánovaných výjezdů. Přesto 

jsme uskutečnili aktivity přímo ve škole a sdíleli jsme je on-line s ostatními partnery. Hlavním 

úkolem bylo vyrobit logo projektu a s nimi spojené soutěže.  

 

Everybody Deserves a Fair Chance 

V tomto projektu jsme zapojeni jako jeden z partnerů. Tento projekt má za cíl rozvíjet sociální 

kompetence žáků v oblasti vztahů se spolužáky, kteří se něčím liší – zdravotním 

znevýhodněním, sociální či kulturní odlišností, specifickými vzdělávacími potřebami apod. 

V tomto roce byla realizována soutěž o logo projektu a byl realizován projekt rozvíjející 

Mindfulness, zde se uskutečnila beseda s odborníkem z praxe a žáci následně rozvíjeli své 

vztahy s využitím vybraných deskových her. 

 

 

Projekty EU 
 

Učení nás baví II 

 

Navazující projekt Učení nás baví II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012113 jsme začali 

realizovat od února 2019. Tento projekt se realizuje ve škole a zároveň ve školní družině.  

Jeho náplní je ve škole: 

• Tandemová výuka 

• Badatelský klub 

• Doučování žáků 

• Projekt ve škole 

• Projekt mimo školu 

• Vzdělávání ICT 

 

Ve školní družině pak: 

• Klub deskových her a logiky 

• Klub v cizím jazyce 

• Projekt v ŠD 

• Projekt mimo ŠD 

• Vzdělávání ICT 

 



V projektu zlepšujeme pedagogické dovednosti učitelů na poli tandemové výuky, tj. spolupráce 

dvou pedagogů ve výuce. Rozšiřujeme si ICT dovednosti při vzdělávacích kurzech zejména, 

jak zapojit ICT do výuky. Škola se dovybavila ICT technikou, v současné chvíli má každý žák 

školy možnost pracovat s iPadem. Učitelé se učí iPady ovládat a využívat. Zkušenosti jsme 

zúročili při distanční výuce, která nás v tomto školním roce opět postihla sice v menší míře než 

tomu bylo u běžných škol.  

Pro žáky jsme uspořádali několik skupinek doučování. Výuku ve ŠD jsme obohatili o klub 

deskových her a klub v cizím jazyce.  

 

 

MAP II 

 
Od roku 2019 je škola také zapojena do projektu MAP II – Místní akční plán v oblasti 

vzdělávání. Ten se na území Ostravy zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let. 

V rámci projektu jsme uskutečnili ve škole pro všechny pedagogy dvoudenní vzdělávací kurz 

Kompetence pro život. Cílem kurzu je oživit a zpestřit výuku a zároveň rozvíjet komunikaci, 

týmovou spolupráci, umět řešit problémy a další soft klíčové dovednosti pro život i práci. 

Společně jsme všichni pracovali na tom, jak podpořit žáky při výuce, jak udělat výuku 

zábavnější a jak nabídnout problémové úlohy, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových 

kompetencí. 

 

 
    



l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoškolního 

vzdělávání 
 

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence 

 

V nabídce školy je kurz s akreditací MŠMT, a to Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – 

primární logopedická prevence. Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnil kurz, který se 

následně po první setkání přesunul do on-line prostředí, kde teoretická část celá proběhla. 

Následně frekventanty čekala praxe, která se odkládala na dobu, kdy mohli být osobně přítomni 

ve škole. Nicméně se nám vše nakonec povedlo a všichni účastníci tento kurz dokončili. 

Kurz byl vytvořen dle dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 

k zabezpečení logopedické péče ve školství jako Vzdělávací program s akreditací MŠMT 

určený všem pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (včetně vychovatelů a 

asistentů pedagoga) bez kvalifikace v logopedii. Kurz je zaměřen: 

 

 na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí 

v předškolním a mladším školním věku, 

 na prevenci vzniku poruch řeči, 

 na prevenci vzniku čtenářských obtíží, 

 v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového 

vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. 

 

V rámci kurzu nabízíme: 

 získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta  

 zajištění teoretické přípravy, konzultací i odborné praxe v celkovém rozsahu 80 hodin 

 akreditaci kurzu v systému DVPP, č. j. akreditace 38140/2012-201-869 

 

Více informací viz zpráva činnosti školního poradenského pracoviště.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



m) Předložené a školou realizované projekty financovaných 

z cizích zdrojů 
 

O2 Chytrá škola 

Pro letošní školní rok 2020/2021 se nám podařilo získat grant O2 Chytrá škola a zapojili jsme 

se tak do programu pro školy zaměřeného na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a 

počítačové a internetové bezpečnosti. Díky spolupráci s O2 Chytrá škola a organizací Replug 

me jsme celoroční projekt realizovali.  

Na podzim roku 2020 jsme si prostřednictvím krátkých online dotazníků pro žáky, rodiče i 

pedagogy udělali sondu do problematiky používání internetu a digitálních technologií. Díky 

tomu jsme si udělali hlubší obrázek o tom, do jaké míry a jakým způsobem se v digitálním světě 

všichni aktéři školy pohybují a jak na ně tento online svět působí. 

Následně pak v listopadu 2020 připravila organizace Replug me pro rodiče našich žáků online 

vzdělávací workshop, jehož tématem byla problematika digitálního světa, rizika a jeho vliv na 

děti. Rodiče získali důležité informace i praktické rady, jak zajistit bezpečné používání internetu 

u svých dětí, ale i u nich samotných. Následně rodiče vyplnili zpětnovazební dotazník, kde měli 

možnost vyjádřit se k proběhlému workshopu. 

Nezapomněli jsme ani na naše kolegy pedagogy, pro které stejná organizace připravila 

odborný online workshop věnující se problematice digitálního světa a jeho působení zejména 

na mentální zdraví. Učitelé obdrželi informace a tipy, které mohou využít při vzdělávání žáků 

a také při vlastním používání digitálních technologií s důrazem na zachování zdravé míry jejich 

užívání a uchování si duševní pohody.  

Pro naše žáky jsme realizovali vzdělávací workshopy k tématu digitálního well-beingu, které 

pro ně připravily lektorky z organizace Replug me. Účastnilo se jich celkem 8 tříd z 2. stupně 

(6. - 9. ročník) a byly vedeny interaktivní formou. Žáci se seznámili s tématy jako například 

skrytá reklama, rizika sociálních sítí, online realita apod.  

Kromě těchto vzdělávacích workshopů měli žáci možnost vyzkoušet si různé aktivity týkající 

se digitálního well-beingu také v rámci naší dubnové akce s názvem dubnová challenge. Žáci 

po dobu tří týdnů každý den dobrovolně plnili nějaký úkol, ke které se museli odhodlat. V rámci 

tématu digitálního well-beingu na ně čekaly takové výzvy jako například: vydržet 3 hodiny 

vkuse bez všech digitálních technologií, udělat si jedno celé odpoledne bez online her anebo 

nejpozději 3 hodiny před spaním odložit veškerá digitální zařízení a technologie. Potěšilo nás, 

že účast žáků (ale i pedagogů) na těchto skutečně náročných výzvách byla velká! 

Ale to stále není vše. Pedagogové dramatické výchovy a výchovy k občanství připravili ve 

spolupráci s žáky 9. ročníku výukový program na téma šikany, kterým si prošli všechny 

ročníky 2. stupně a který bude sloužit také jako výukový materiál prevence pro žáky 1. stupně. 

 

 

 

https://www.o2chytraskola.cz/
https://www.replug.me/
https://www.replug.me/


Hmyz na hranici 

Projekt byl uskutečněn v rámci Česko-Polské spolupráce. Cílem projektu je umožnit žákům 

praktickou zkušenost s organizací akce s mezinárodním přesahem a vzájemné předávání 

zkušeností z českého a polského školního prostředí s důrazem na rozvoj komunikačních a 

jazykových kompetencí. Tématem organizované akce byla ochrana hmyzu v přírodě, která 

bude navazovat na úspěšnou ostravskou akci Den hmyzu. Žáci tak vytvořili velký hmyzí domek 

na školní zahradě. 

Zahrada 

Projekt podpořený Statutárním městem Ostrava. V projektu jsme se zaměřili zejména na 

kultivaci školní zahrady. Byly nakoupeny ozdobné truhlíky, hlína, nářadí a následně jsme je 

osázeli okrasnými květinami. Truhlíky zdobí vstupy na budovách U Prodejny a Aviatiků. Dále 

již pro žáky začala celoškolní starost o rostliny – zalévání, plení, osazování novými rostlinami.  

 

 

 

  



n) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 
 

Na škole nepůsobí odborová organizace a nespolupracujeme ani s jinou další organizací 

zaměstnavatelů.  

Škola pravidelně spolupracuje s organizacemi, které ji pomáhají naplňovat a obohacovat 

činnost, a to v oblasti grantů, prevence, školních poradenských služeb, výuky a volného času. 

Jedná se o tyto organizace: 

 

1. Sdružení rodičů Klokánek z.s. 
 

Při škole pracuje již od roku 1998 Sdružení rodičů Klokánek z.s. Jeho členy jsou rodiče či 

případně rodinní příslušníci dětí. Sdružení bylo založeno za účelem vylepšení spolupráce rodičů 

a dětí se školou. Ve spolupráci se školou letos sdružení opět připravilo některé akce 

 

Geometrie našeho města 

 

Tento projekt podpořilo Statutární město Ostrava. Hlavním cílem projektu bylo rozvíjet u žáků 

technické myšlení, tvořivost, manuální dovednosti, vzájemnou spolupráci, komunikaci, naučit 

žáky prosazovat svůj názor, a naopak respektovat názory druhých, vážit si práce své i ostatních, 

náležitě ocenit práci druhých a získat celkově vědomosti užitečné pro život. Žáci se v průběhu 

školního roku seznamovali s geometrickými tvary a jejich vlastnostmi prostřednictvím reálných 

modelů a architektury města. Učili se pracovat s půdorysem a plány staveb, pracovat s měřítkem 

a geometrickými pojmy. Neposledním profitem byl mezioborový přesah. 

 

 

Příměstský tábor – Léto v pohybu 

 

Dva běhy příměstských táborů se uskutečnily v červenci a srpnu. Jako obvykle první běh 

otevíral prázdniny a druhý je uzavíral. Program byl jako vždy nabitý, děti si užily trampolíny 

v trampolínovém centru, zdokonalily jízdu na kole/koloběžce na dopravním hřišti, procvičili 

dopravní předpisy a bezpečný pohyb na vozovce, jezdily na koni, plavali v bazénu, sjížděli řeku 

Ostravici na člunech, lezli na lezecké stěně a na závěr si zatancovali s profi tanečníky. Žáci 

vedli táborové deníky, kde se také zdokonalovali v psaní, kreslení a rozvíjeli to, co během 

školního roku a uzávěry mohli dělat jen doma.  

Tábory byly financovány z rozpočtu MŠMT ČR jako letní kempy a spolufinancovány 

z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

 

 

2. Školská poradenská pracoviště 
 

V závislosti na poskytování kvalitních služeb spolupracuje škola s mnoha školskými 

poradenskými zařízeními. Tyto jsou poradním orgánem a jejich odborné podklady o vřazení 

žáka do systému speciálního školství jsou naší hlavním kritériem pro přijetí žáka ke studiu 

v naší škole. Spolupráce s nimi je velmi úzká a vzájemnou komunikaci zajišťuje náš školní 

speciální pedagog a školní psycholog. Seznam poradenských pracovišť si můžete pročíst 

v závěru zprávy Školního poradenského pracoviště níže.  

 



3. Plavecká škola 
 

Pro výuku plavání využíváme prostory bazénu Plavecké školy Alberta Kučery v Ostravě-

Hrabůvce. S touto organizací spolupracuje škola již několik plaveckých sezón. Plavecká výuka 

se v září rozběhla, ale po půl měsíci byla přerušena coronavirovou uzávěrou a žáci nastoupili 

na pár lekcí na konci školního roku v červnu. 

 

4. Dopravní hřiště  

 
Pro výuku dopravní výchovy navštěvujeme s žáky 1. i 2. stupně Dopravní hřiště ZŠ Alberta 

Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Výuka na dopravním hřišti má v naší škole tradici a probíhá již 

několik let. Žáci při výuce získávají cyklistický průkaz, učí, jak se chovat v dopravním provozu 

a také veškerou dopravní tématiku – pravidla silničního provozu, značky, chování na silnici.  

 

5. Ostravská univerzita 

 
Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, s fakultou speciální pedagogiky, jejíž studenti 

magisterského oboru speciální pedagogika v naší škole plní svou dlouhodobou praxi. V rámci 

recipročních aktivit vedly studentky OU po celý školní rok výtvarný kroužek na 1. stupni. 

 

6. Policie ČR a Městská policie Ostrava 

 
Ve škole proběhly besedy s policisty o bezpečnosti. Žáci navštívili služebnu Policie ČR 

v Ostravě-Hrabůvce.   

 
7. Fond Sidus 
 

V letošním roce se opět prodávaly drobné předměty záložky do knížek. Peníze z této sbírky 

putovaly zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality 

jejich života.  

 

  



o) Školní družina, školní klub 
 

1. Zpráva o činnosti školní družiny 

 

Školní družina pracuje na obou budovách 1. stupně. Její kapacita je 75 žáků. Družina je 

k dispozici dětem ráno od 6:30 do 8:00 a odpolední činnost končí v 16:15 hodin. Obě družiny 

pracují nezávisle na sobě, ale mají i společné akce, kde se žáci obou budov 1. stupně scházejí.  

Jako každý rok, kromě odpočinkových, relaxačních, zájmových činností a přípravy  

na vyučování pracovali žáci v několika kroužcích, které vedly paní vychovatelky. 

V letošním školním roce měla školní družina 5 oddělení, ve kterých bylo přihlášeno 73 žáků 

(budova U Prodejny 40 žáků a budova Aviatiků 33 žáků): 

 

Budova Aviatiků 

1. oddělení – Emílie Zátopková 

2. oddělení – Ivana Gulaková  

 

Budova U Prodejny 

3. oddělení – Bc. Jarmila Sýkorová 

4. oddělení – Světlana Jalůvková 

5. oddělení – Roberta Šolonková 

 

Činnost školní družiny vycházela z celoročního plánu, rozděleného do tematických okruhů 

podle měsíců v roce. 

 

Akce budovy U Prodejny: 

V září s tématem Začínáme ve škole, kde jsme se zaměřili především na děti z 1. třídy, které 

jsme seznamovali se školou, okolím a novými kamarády a společně jsme vytvořili se všemi 

dětmi pravidla školní družiny, podle kterých jsme se řídili po celý rok. 

V říjnu jsme měli téma Vítáme podzim. Celé toto téma jsme zaměřili na plody naší země a 

seznámili jsme žáky s tím, co vše se skrývá pod pojmem Dožínky. Vyráběli jsme domácí jogurt, 

pekli chléb a vařili dýňovou polévku. 

V listopadu bylo téma Ve zdravém těle – zdravý duch. Jelikož byla škola z důvodu Covid 19 

uzavřena, toto téma jsme probrali ve zkráceném rozsahu. 

Prosincové téma bylo Kouzlo Vánoc. Jelikož nemohly probíhat akce s rodiči a veřejností, 

probíhala jen soukromá Mikulášská nadílka a tvoření vánočních ozdob, přání aj. V naší mini 

dílnách. 

Lednovým tématem bylo Paní zima. Hned v prvním týdnu jsme uspořádali Tříkrálový turnaj, 

který obsahoval souhrn sportovních, naučných, vědomostních aj. dovedností. 

Také jsme se zaměřili na vyrábění ledových obrázků a jelikož nám zima velmi přála, stavěli 

jsme sněhové obydlí, iglú, sáňkovali a bobovali jsme, stavěli sněhuláky a krmili ptáčky. 

Únorové téma nám přerušilo opětovná separace, kdy jsme nemohli uspořádat maškarní ples, 

ale nahradili jsme ho vzdělávacími programy na internetu. 

Beseda s handicapovanou osobou Petrou Olšovskou, která nám ukázala, jak lze aktivně žít, 

sportovat, studovat... a to vše s jednou horní končetinou. 

Březnové téma Vítáme jaro a Velikonoce proběhlo je při on-line výuce. 

Dubnové téma Chráníme přírodu, jsme probírali opět při on-line výuce. 

Květnové téma bylo Maminko, děkuji, kdy jsme pro maminky sázeli kytičky, vyráběli 

přáníčka, učili se básničky a věnovali se všeobecně tématu rodina. 



Posledním červnovým tématem bylo Měsíc bezpečnosti a Těšíme se na prázdniny. Stavěli jsme 

města, vyráběli jsme značky, učili se předpisům a bezpečné jízdě na koloběžkách. Celé téma se 

prolínalo ekologií a děti byly seznámeny se zajímavostmi naší republiky. 

 

Akce budovy Aviatiků 

Září: Výpravy za vodou – vycházka k řece Ostravici, hry u vody, poznávání rostlin okolí řek 

Říjen: Leť, dráčku, leť – projektový den s výrobou draků a následným pouštěním draků 

Listopad: Lapená světýlka aneb ať žijí duchové – pracovní dílna na téma svatojánských 

broučků, výroba jednoduchých lampiónků. 

Prosinec: Vánoční tvoření – výroba drobných dárečků a vánočních ozdob, povídání o Vánocích 

a zvycích vážících se k tomuto období 

Leden: Putování za vločkou – hrátky na sněhu, stavby ze sněhu 

Únor: Karneval 

Březen: Vítání jara – procházka jarní krajinou, pozorování probouzející se přírody 

Duben: Kouzlíme s přírodninami 

Květen: Malovaný chodník 

Červen: Aviatická laťka aneb zábavné soutěžení – sportovní klání a nejen to, zábavné aktivy 

pro pobavení a pružné tělo 

 

 

Projektové dny v průběhu školního roku družiny U Prodejny 
 

Drakiáda – děti si samy pod vedením odborníka vyráběly draky a následně je pouštěly po celý 

podzim na školní zahradě. 

Arboretum a Slezské zemské muzeum Opava – na celodenním vzdělávacím výletu, si žáci 

prošli celou budou muzea a odpoledne navštívili Arboretum s ukázkou odborníka na 

prořezávání vysokých stromů 

Myslivna a les – beseda v myslivně v Ludgeřovicích s hajným Michalem Onderkou, návštěva 

lesa, naučná stezka, soutěže a kvízy, to vše obohatilo děti o znalosti ze života zvířat a lesní 

přírody 

Kroužek Malý badatel probíhal 2 x týdně s žáky 3.B 

Keramický kroužek probíhal 1 x týdně s dětmi, které měly zájem. 

Šachový kroužek probíhal v prvním pololetí s dětmi druhé třídy, a v druhém pololetí s dětmi 3 

třídy. 

Nově jsme zavedli soutěžní pondělky, kde jsme soutěžili, závodili, vzdělávali se v různých 

aktivitách, dovednostech… 

Také jsme pro děti připravovali různá překvapení, např. jsme vyráběli zmrzlinu z domácích bio 

produktů, připravovali nečekané soutěže s odměnami, stavěli dřevěné domky…. 

Učili jsme se společně používat PC techniku ve formě vzdělávacích her, kvízů a práci s aplikací 

SeeSaw. 

Upřednostňujeme pohyb na čerstvém vzduchu a snažíme se provádět různé činnosti /např. 

výtvarné.../ na zahradě. Z toho důvodu jsme zakoupili dřevěné stoly, u kterých děti velmi rády 

tvoří. 

Na závěr roku jsme uspořádali společnou akci naší školy na farní zahradě v Heřmanicích. 

Dle našeho poznání se děti v družině cítí spokojeně, což svědčí i o jejich hojném počtu do 

pozdních odpoledních hodin. 

 

 

 

 



2. Správa o činnosti školního klubu 

 

Činnost školního klubu (dále jen ŠK) je zaměřena na volnočasové aktivity žáků školy. Žáci 

mají možnost zapojit se do činností odpoledních kroužků a využít tak svých znalostí, 

dovedností, návyků a vědomostí jak ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody, tak k 

vyhledávání informací a tím i utváření vztahů k lidem, a hlavně k sobě samým. Školní klub 

využívá prostory fary, kde je umístěna počítačová učebna, hudebna, knihovnička pro čtení knih. 

Dále ŠK využívá školní zahradu a blízké okolí školy k procházkám. 

Klub se zaměřuje na aktivní využívání volného času o volných hodinách mezi dopoledním  

a odpoledním vyučování. Zde se o žáky staral pan vychovatel, kdy žáci chodili společně do 

počítačové učebny, sledovali filmy, hráli hry ve školní herně nebo v přidělené třídě.  

V letošním školním roce probíhaly pouze jeden kroužek Dřevěná dílna. Jeho fungování 

průběžně narušovaly epidemiologické nařízení, ale nakonec fungoval celý školní rok.  

V rámci projektu „Učení nás baví 2“ probíhal pro žáky školního klubu také druhý kroužek 

badatelský klub, který vedla paní učitelka Mgr. Martina Šrámková a pan učitel Mgr. Petr 

Papavasilevský. Zde se žáci seznamovali se zákonitostmi přírodní zákonů z oblasti fyziky, 

chemie, biologie.  

 

  



p) hodnocení školského poradenského pracoviště 
 

 

1. Charakteristika školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

 

Na naší Základní škole logopedické s.r.o. je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen 

ŠPP), které má u nás již dlouholetou tradici. Těší nás, že z hlediska jeho obsazení je personálně 

zajištěno v plném rozsahu, což na mnoha jiných školách stále ještě není samozřejmostí. Naše 

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků, kteří poskytují poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i širší odborné a laické veřejnosti. 

Standardní služby těchto pracovníků jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Standardní služby jsou 

poskytovány bezplatně, rozšiřující služby jsou zpoplatněny. 

Vize našeho ŠPP vychází z celoškolní vize „Komunikuji, tedy jsem“. Shodně jak na úrovni 

školy, tak také v oblasti poskytování poradenských, psychologických a speciálně 

pedagogických služeb je naší prioritou individuální rozvoj každého dítěte. 

 

Žákům a jejich zákonným zástupcům nabízíme například: 

 zajištění speciálně pedagogické péče v oborech logopedie, tyflopedie, reedukace SVPU, 

 diagnostické služby, depistáž výukových a vzdělávacích obtíží žáků 

 přímé ukázky práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 zajištění adekvátních pomůcek, učebnic a dalších výukových materiálů dle potřeb žáků, 

 poradenství a návrhy postupů využitelných při domácí přípravě, 

 pomoc při řešení výukových a výchovných problémů, 

 profesní a kariérové poradenství, 

 zprostředkování kontaktů se školskými poradenskými pracovišti (SPC, PPP) a dalšími 

odbornými institucemi. 

 

Nabídka pro pedagogické pracovníky zahrnuje kupříkladu: 

 

 metodické vedení začínajících speciálních pedagogů, 

 spolupráci při tvorbě IVP, 

 informace z jednotlivých oblastí speciální pedagogiky a psychologie, 

 poradenství a pomoc učitelům v případě řešení problémů, konfliktních situací a jednání 

s rodiči, 

 sdílení informací z odborných seminářů a školení, 

 zprostředkování spolupráce s pracovníky školských poradenských pracovišť, 

 nabídku vhodných akreditovaných kurzů v rámci DVPP. 

 

1.1 Personální obsazení ŠPP 

 

Členové školního poradenského pracoviště spoluvytvářejí multidisciplinární tým, který 

koordinuje a zajišťuje poskytování poradenských služeb v naší škole. Mezi jeho členy patří tito 

zaměstnanci školy: 

 

 školní psycholožka 

 výchovná poradkyně 

 školní metodička prevence 



 speciální pedagogové se specializací v oboru logopedie 

 speciální pedagogové se specializací v oboru tyflopedie a surdopedie 

 speciální pedagogové se specializací v oboru psychopedie 

 speciální pedagogové se specializací v oboru reedukace SVPU a grafomotoriky 

 

Náplň práce jednotlivých členů ŠPP ve škole se odvíjí od činností vymezených v příloze č. 3 

vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Konkrétní činnosti jednotlivých členů jsou pak více specializovány a 

odvíjejí se jak od zaměření a charakteru naší školy, tak také od konkrétních potřeb žáků a 

jedinců, kterým jsou poradenské služby poskytovány. Více informací o náplni práce 

jednotlivých pracovníků ŠPP jsou k dispozici na webových stránkách školy pod záložkou 

Školní poradenské pracoviště. 

Všem členům ŠPP záleží na tom, aby byla našim žákům (a nejen jim) poskytována co 

nejkvalitnější poradenská péče. Toho se snaží dosáhnout nejen průběžným vzděláváním a 

rozšiřováním svých odborných kompetencí a znalostí, například absolvováním odborných 

školení a kurzů či formou samostudia, ale zejména prostřednictvím vzájemné spolupráce a 

komunikace. S ohledem na potřeby každého dítěte a okolnosti daného případu, který vyžaduje 

poradenskou péči, se snažíme spolupracovat se všemi kolegy, pedagogy, rodiči a dalšími 

odborníky, kteří mají k danému případu relevantní vztah. Díky tomu pak jakožto pracovníci 

ŠPP můžeme vzájemně sdílet své odborné zkušenosti a spoluvytvářet a následně i realizovat co 

nejefektivnější postup podpory každému našemu žákovi. 

 

1.2 Materiální vybavení a zázemí 

Školní poradenské pracoviště má ke své práci vytvořené vhodné podmínky. Specifikem naší 

školy je existence tří samostatných budov, dvě pro 1. stupeň v Ostravě-Hrabůvce a jedna pro 2. 

stupeň v Ostravě-Hrabové. Na každé z těchto tří budov školy jsou k dispozici logopedické 

pracovny, které kromě individuální logopedické péče slouží také pro individuální reedukaci 

poruch učení a poskytování tyflopedické péče. Pro hodiny skupinové speciálně pedagogické 

péče a rozvoje komunikativních schopností jsou využívány kmenové třídy standardně vybavené 

velkými logopedickými zrcadly. Součástí vybavení školy jsou také malá logopedická zrcadla 

pro jednotlivé žáky. 

Ve školou pronajaté budově fary vedle budovy 2. stupně je lokalizována pracovna psychologa, 

kde sídlí naše školní psycholožka. Přímo na budově školy 2. stupně poté působí školní 

metodička prevence a výchovná poradkyně. 

Kromě prostorového zázemí škola disponuje bohatou knihovnou odborné literatury, řadou 

počítačových programů (včetně logopedických), nejrůznějšími pomůckami a diagnostickými 

testy. Všechny tyto položky jsou průběžně obnovovány a doplňovány o nově vyšlé tituly. 

 

1.3 Organizace a řízení 
 

Řízení školního poradenského pracoviště je ztíženo skutečností, že členové ŠPP pracují na třech 

různých budovách školy, které jsou od sebe prostorově vzdáleny. Za koordinaci práce, přenos 

informací a vedení ŠPP zodpovídá psycholožka školy. Zdánlivá nevýhoda prostorové 

roztříštěnosti ŠPP s sebou však nese i možnost zastoupení stěžejních speciálně pedagogických 

specializací (logopedie, tyflopedie, psychopedie, reedukace SVPU) na všech budovách, tedy i 

možnost poskytovat všem žákům potřebnou péči v místě, kde se běžně vzdělávají. 

Pracovníci ŠPP se ve své činnosti řídí vnitřními směrnicemi školy, ale také obecnými standardy 

pro poskytování poradenských služeb a pedagogické a psychologické testování. Velkou 

pozornost věnujeme zásadám, postupům a podmínkám uchovávání dokumentace žáků, 



zabezpečení osobních dat i diagnostických nástrojů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití či 

neoprávněné manipulaci s nimi. 

 

1.4 Informace o činnosti ŠPP 
 

Přehled poskytovaných poradenských služeb v naší škole je veřejně přístupný na webových 

stránkách školy (www.zs-klokanek.cz). Informace o ŠPP jsou k dispozici v samostatné záložce 

Školní poradenské pracoviště, kde je uvedeno zejména: 

 představení školního poradenského pracoviště 

 jména a funkce poradenských pracovníků školy a kontakty na tyto pracovníky 

 profesní medailonky členů ŠPP 

 základní informace o službách, které poskytují členové ŠPP našim žákům, rodičům 

a pedagogům 

 informace o službách poskytovaných veřejnosti 

O poskytování poradenských služeb a vyhodnocení aktivit realizovaných v průběhu celého 

školního roku informuje naše škola také ve svých výročních zprávách. Informace o užším 

zacílení činnosti ŠPP pro konkrétní školní rok, který vychází vždy z aktuálních potřeb školy a 

žáků, jsou předkládány také v dokumentu Program poskytování poradenských služeb ve škole. 

 

Pro letošní školní rok 2020/2021 jsme měli v rámci programu poskytování poradenských 

služeb v naší škole stanoveny následující cíle: 

 

 poskytnout dostatečnou podporu žákům po návratu do školy s ohledem na přerušení 

obvyklého režimu plnění školní docházky a dlouhodobou nepřítomnost žáků ve škole 

v důsledku koronavirové epidemie: 

 minimalizovat rizika možného školního selhávání (zejména u žáků, kteří z 

různých důvodů neměli možnost se plně zapojit do procesu vzdělávání na dálku 

a online výuky), 

 stabilizovat emoce žáků, umožnit jim prostor pro odreagování emocí 

a zpracování zkušeností z období uzavření škol a koronavirové epidemie, 

 obnovit a posilovat vztahy mezi žáky v rámci tříd i mezi třídami, 

 vytvářet bezpečné sociální prostředí pro žáky i členy pedagogického sboru. 

 připravit podmínky pro poskytování poradenských služeb žákům a jejich 

zákonným zástupcům ve formě „na dálku“, pokud by v důsledku epidemiologické 

situace bylo nutné opět dočasně zavřít školu, příp. třídy/skupiny uvést do 

karantény (např. možnost online konzultací přes Google Meet, Skype či jiné 

komunikační platformy, zajištění kontaktů pro komunikaci se všemi žáky a rodiči, 

psychologické poradenství online apod.), 

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem nebo rizikem školního 

neúspěchu, vytvářet a realizovat plány vhodné intervence pro jeho snižování 

a vyhodnocovat podmínky a užitečnost poskytovaných podpůrných opatření, 

 spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární 

prevence rizikového chování, připravovat a uskutečňovat aktivity preventivního 

charakteru, průběžně monitorovat a vyhodnocovat jejich účinnost a vytvářet metodické 

zázemí pro jejich další aplikace (viz. Minimální preventivní program): 



 zaměřit se na témata rizik digitálního světa, nebezpečí spojených s užíváním 

sociálních sítí a používáním chytrých zařízení, 

 preventivně monitorovat dění ve třídách, vytvářet příznivé klima tříd vycházející 

z přátelských vazeb mezi žáky, podporovat a napomáhat příznivému začlenění nově 

příchozích žáků do stávajících kolektivů a žáků přecházejících na 2. stupeň, prohloubit 

včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

 na základě interního šetření (případová studie) mapujícího způsob poskytování 

logopedické péče žákům naší školy upravit a zkvalitnit systém poskytování logopedické 

péče na naší škole, 

 poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům kvalitní služby kariérového 

poradenství a činností spojených s volbou budoucího povolání žáků a jejich dalšího 

vzdělávání, 

 podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, prohlubování jejich 

kvalifikace a osobnostního i profesního rozvoje, 

 zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi členy pedagogického sboru napříč oběma 

stupni, 

 prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči žáků, 

 poskytovat i nadále bohatou nabídku služeb veřejnosti (např. Logohrátky, kurz pro 

předškoláky, kurz grafomotoriky…) a kurzy pro pedagogy. 

 

 

2. Činnosti školního poradenského pracoviště 
 

Služby poskytované naším ŠPP zahrnuje široké spektrum různých činností, což je dáno 

multidisciplinárním charakterem týmu, který ho tvoří. Významnou součástí práce členů 

školního poradenského pracoviště představují diagnostické činnosti. Dle zaměření a 

specializace našich pracovníků můžeme rozlišit diagnostiku pedagogickou, speciálně 

pedagogickou a psychologickou: 

 Pedagogickou diagnostiku provádějí průběžně všichni učitelé i vychovatelé. Cílem je 

u žáků nejen identifikovat aktuální stav i změny stavu (pokroky, stagnace, zhoršení) ve 

výchovně-vzdělávací oblasti, ale také navrhnout, realizovat a následně vyhodnotit 

vhodné postupy, které by přispěly ke zlepšení situace žáka. 

 Speciálně pedagogická diagnostika cílí ke zhodnocení stavu ve vymezené oblasti. 

Nejčastěji se jedná o diagnostiku úrovně řečových funkcí (logopedická diagnostika) 

a detailní posouzení čtení, psaní a počítání (zejména u žáků s obtížemi typu poruch 

učení). 

 Psychologická diagnostika je zajišťována školní psycholožkou. Rozsah 

psychodiagnostiky je poměrně široký, vedle screeningových postupů (např. při šetření 

klimatu tříd, ale i jedinců samotných) zahrnuje také posouzení intelektové výkonnosti 

dětí, diagnostiku osobnostních a vztahových charakteristik či dílčích předpokladů k 

učení. Využívány jsou také nástroje spjaté s procesem kariérního poradenství, 

především u žáků osmých a devátých ročníků.  

Na diagnostickou činnost jednotlivých členů týmu ŠPP pak dle individuálních potřeb žáka 

navazuje plán a realizace intervenčních, poradenských nebo metodických činností. 

V případě speciálních pedagogů se jedná zejména o poskytování individuální a skupinové 



logopedické péče a reedukaci specifických poruch učení, v případě školní psycholožky pak 

navazující práce zahrnuje kupříkladu psychologické vedení žáků a individuální konzultace, 

práce s kolektivy tříd nebo přípravu a realizaci rozvojových programů pro děti. Veškeré 

aktivity členů ŠPP i dalších kolegů z pedagogického sboru se však neobejdou bez spolupráce s 

rodiči, které považujeme za důležité partnery v procesu rozvoje dětí a které se do plánu následné 

péče se žáky vždy snažíme zapojit. 

Spolupráce členů týmu ŠPP se odvíjí od specifik konkrétních řešených případů. V rámci svých 

odborných kompetencí řeší členové ŠPP různé případové situace se žáky, rodiči, příp. jinými 

osobami, samostatně, v rámci budov, na kterých působí, v případě složitějších případů 

přesahujících spektrum jejich kompetencí anebo vyžadujících komplexnější uchopení pak 

využívají spolupráce ostatních členů ŠPP či dalších kolegů. Resp. spolupracují s těmi, kteří 

svým zaměřením, odborností a zkušenostmi mohou přispět k adekvátnímu řešení daného 

případu. 

 

2.1 Diagnostické, intervenční a poradenské služby 
 

Jak už bylo uvedeno výše, v rámci působnosti našeho ŠPP je nedílnou součástí diagnostika 

a následná intervenční a poradenská práce se žáky. 

V tomto ohledu patřil začátek školního roku 2020/2021 již tradičně našim novým a nejmladším 

žáčkům – prvňáčkům. Díky spolupráci třídních učitelek 1. ročníků, ostatních pedagogů a 

školní psycholožky jsme měli možnost sledovat, jak se naši prvňáčci adaptují na povinnou 

školní docházku a jak se jim daří zvládat vše, co s sebou tato životní změna nejen v sociální roli 

(role školáka) obnáší a vyžaduje. Abychom mohli naše nové žáčky co nejlépe poznat a maxiálně 

jim usnadnit i zpříjemnit nástup do 1. třídy a plnění nároků povinné školní docházky, bylo naší 

snahou co nejlépe porozumět jejich vzdělávacím potřebám. Se souhlasem zákonných zástupců 

se prvňáčci zúčastnili vstupního psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, které 

prováděla školní psycholožka, jehož cílem bylo zhodnotit strukturu rozumových schopností a 

úroveň rozvinutých specifických funkcí, které jsou důležité pro správné osvojování čtení, psaní 

a počítání. Toto vstupní hodnocení nám pomohlo poznat, jaké jsou silné stránky našich nových 

žáčků v oblasti školních dovedností, které funkce dětí jsou již dostatečně rozvinuté a které je 

naopak zapotřebí dále rozvíjet a upevňovat. Časové období pro toto vyšetření prvňáčků nám 

ztížila epidemická situace, která na podzim stále v naší zemi ve větší míře panovala, a proto se 

toto vyšetření dětí konalo ve 2. čtvrtletí. Výsledky této diagnostiky byly přínosné nejen pro paní 

učitelky třídní, které tak mohly snadněji stanovit program péče o každého svého prvňáčka dle 

jeho individuálních vzdělávacích potřeb, ale také pro rodiče těchto dětí, kteří při osobní 

konzultaci se školní psycholožkou k výsledkům vyšetření obdrželi i náměty a doporučení, jak 

lze hravou formou oslabené funkce jejich dítěte rozvíjet i doma. 

V průběhu celého školního roku jsme vývoj a školní úspěšnost našich prvňáčků sledovali, a to 

prostřednictvím hospitací ve vyučovacích hodinách, pozorování žáků při řízené i volné činnosti, 

fungování v rámci školní třídy jakožto skupiny i díky vzájemným konzultacím s třídními 

učitelkami. Stanovovali jsme další postup práce se žáky tak, abychom vhodně reagovali na 

jejich vzdělávací potřeby a případné školní obtíže a abychom je v procesu jejich vzdělávání co 

nejvíce podpořili. Pro zhodnocení toho, jak postupoval vývoj specifických funkcí prvňáčků za 

první rok jejich povinné školní docházky, jsme měli v plánu v závěru školního roku realizovat 

také kontrolní vyšetření, které by nám poskytlo informace o tom, jak se naši žáčci ve svých 

schopnostech posunuli a do jaké míry nastal pokrok v dozrávání těch kterých specifických 

funkcí. Vzhledem k tomu, že epidemická situace nám v letošním školním roce do jisté míry 

narušila plánovaný harmonogram činností ŠPP, bude toto kontrolní vyšetření letošních 



prvňáčků realizováno začátkem příštího školního roku 2021/2022, kdy budou tyto děti 

navštěvovat 2. ročník. 

 

S ohledem na tuto složitou situaci prováděla naše školní psycholožka také dodatečné kontrolní 

vyšetření loňských prvňáčků, tj. na začátku školního roku realizovala s dětmi 2. ročníků 

kontrolní psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, které mělo za cíl zmapovat vývoj 

specifických funkcí (zejména těch oslabených a identifikovaných v rámci vstupního vyšetření) 

za období prvního roku jejich školní docházky. Následně pak postupovala obdobně jako u 

šetření prvňáčků. Výsledky byly konzultovány s třídními učitelkami a rodiče těchto žáků 

obdrželi v rámci osobních konzultací se školní psycholožkou výsledky diagnostiky včetně 

námětů k dalšímu rozvíjení funkcí, které je potřeba i nadále podněcovat. Tímto ale péče o 

uvedené žáky nekončí. I nadále sledujeme vývoj těchto dětí a monitorujeme jejich školní 

úspěšnost, abychom maximálně rozvíjeli jejich potenciál a v případě vzdělávacích obtíží jim 

mohli poskytnout další odbornou péči. 

 

V oblasti diagnostické a poradenské péče patří v naší škole každé období podzimu také našim 

nejstarším žákům – žákům 9. ročníku. Jelikož je poslední ročník povinné školní docházky 

bez výjimky spojen s tématem volby dalšího studia na střední škole a budoucího povolání, 

zaměřovala se i letos naše péče právě na tyto žáky. Intenzivní příprava na budoucí povolání se 

však nerealizuje jen v 9. ročníku, průřezově prostupuje celým 2. stupněm, zintenzivňuje se v 8. 

ročníku a završuje se v posledním. Příprava na budoucí povolání v naší škole obecně zahrnuje 

kromě tematických hodin také různé aktivity, testy profesních zájmů, exkurze na různá 

pracoviště, do výroben a firem, exkurze na střední školy, návštěvu Informačního a 

poradenského centra Úřadu práce, žáci se zúčastňují kulturních akcí s tématikou volby povolání 

apod. Významnou osobou, která pro žáky 9. ročníku exkurze a aktivity spojené s výběrem 

střední školy organizuje a zastřešuje, je naše výchovná poradkyně. Díky znalosti žáků a 

povědomí o jejich schopnostech a dovednostech hraje významnou roli v procesu hledání jejich 

vhodného studijního či profesního zaměření. Při tomto působení na žáky spolupracuje 

výchovná poradkyně se školní psycholožkou a obě pak ve vzájemné spolupráci poskytují 

poradenství nejen žákům, ale také jejich rodičům. 

Celý školní rok se nás po různých stránkách dotýkala epidemická situace spojená s 

koronavirem, což se promítlo i do organizace exkurzí pro naše žáky 8. a 9. ročníku. V letošním 

školním roce bohužel nebyla možnost realizovat exkurze do firem, středních škol či výroben, 

ani účastnit se společenských akcí na toto téma, v rozsahu, ve kterém to za běžných podmínek 

děláme. Služba, která v rámci profesního poradenství zůstala nedotčena, byla nabídka pro žáky 

9. ročníku, jež měli i letos možnost využít individuálních konzultací se školní psycholožkou 

směřujících k usnadnění procesu volby a rozhodování o vhodné profesi či oboru na střední 

škole. Pro tyto účely a pro lepší poznání vlastních preferencí měli žáci možnost zvážit své silné 

a slabé stránky, vyplnit dotazníky profesních zájmů a na základě toho pak realističtěji posoudit 

své předpoklady pro budoucí povolání. Kromě toho měli žáci posledního ročníku, kteří se chtěli 

hlásit na čtyřletý obor studia s maturitou, možnost využít pravidelné přípravy na přijímací 

zkoušky, která probíhala dvakrát týdně v ranních hodinách (tj. před vyučováním). Naše 

pedagožky jazyka českého a matematiky procvičovaly se žáky všechny důležité okruhy, které 

se v rámci přijímacího řízení v testech objevují. Žáci měli také možnost vyzkoušet si nanečisto 

testy z přijímacích zkoušek z předchozích let a zažít si zkušebně situaci přijímacích zkoušek se 

vším všudy, tedy průběh přijímacího řízení včetně stanoveného časového limitu, pracovních 

podmínek apod. Pro rodiče žáků 9. tříd každý rok připravuje naše výchovná poradkyně ve 

spolupráci se školní psycholožkou a vedením školy společnou lednovou schůzku, na které jsou 

rodiče seznamováni s procesem přijímacího řízení, s pravidly pro vyplňování přihlášek ke 

studiu, s informacemi k zápisovému lístku a mají možnost doptávat se na otázky, které je v 



souvislosti s přijímáním na střední školy jejich potomků zajímají. Celá koncepce přijímacího 

řízení na SŠ byla z důvodu aktuální epidemické situace v ČR kvůli koronaviru v mnoha směrech 

odlišná oproti loňskému roku. Stejně tak jsme byli nuceni dodržovat hygienická a bezpečnostní 

opatření, a proto výše popisovaná informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku byla 

realizována formou online přes platformu Google Meet. Předání zápisového lístku a 

informačních materiálů k přijímacímu řízení pak bylo s rodiči domlouváno a řešeno 

individuálně. 

Epidemická situace ovlivnila také aktivity spjaté s volbou povolání určené pro žáky 8. ročníku, 

kterých se co do počtu exkurzí, jež pro ně byly původně naplánované, tato situace dotkla zřejmě 

nejsilněji. Jedinou akci, kterou se nám v tomto směru podařilo zajistit, bylo online setkání 

s představitelkou Informačního poradenského střediska Úřadu práce v Ostravě (IPS ÚP), která 

žáky 8. tříd v rámci dvou hodinových online setkání před Google Meet seznámila kupříkladu s 

tím, jak vybírat vhodný obor a střední školu, co všechno je potřeba při rozhodování o SŠ zvážit, 

jaké jsou nejžádanější profese na trhu práce, kam se žáci mohou obrátit pro radu a mnoho 

dalšího. 

Poradenské a konzultační činnosti pracovníků ŠPP naší školy využívají nejčastěji naši žáci 

a většinou jsou poskytovány individuální formou, resp. v rámci individuálních konzultací. Není 

ale ojedinělé, že se na jejich služby obracejí také kolegové – učitelé i rodiče našich žáků. 

Poradenské a konzultační služby poskytované naším ŠPP mohou být zajišťovány jednorázově 

(resp. mnohdy stačí jedno setkání se žákem / rodičem / pedagogem), jindy je péče poskytována 

pravidelně a po delší dobu (tj. dlouhodobě). V tomto ohledu je z hlediska poradenské práce 

specifická činnost zejména školní psycholožky, která nabízí možnost individuálního 

psychologického vedení a konzultací. V letošním školním roce opět využilo této možnosti 

několik žáků, se kterými naše psycholožka navázala dlouhodobější spolupráci a se kterými se 

potkávala pravidelně. Tato dlouhodobější forma práce se žákem se realizuje vždy s 

individuálním informovaným souhlasem zákonného zástupce. Není také neobvyklé, že tato 

spolupráce se žáky pokračuje i v následných ročnících povinné školní docházky, vždy podle 

přání a potřeb daného žáka a jeho rodičů. V letošním školním roce měla naše psycholožka v 

individuální péči několik žáků nově, u jiných žáků pokračovala ve spolupráci zahájené v 

předchozím roce, resp. předchozích letech. 

V průběhu celého školního roku také opět probíhaly aktivity, které měly povahu prevence 

rizikového chování. Monitorování a depistáž případného rizikového chování ve škole 

představuje jednu z hlavních náplní práce školní metodičky prevence, která na případné 

negativní nebo rizikové jevy ve škole, ve třídách nebo individuálně u jednotlivců i v letošním 

roce bezprostředně reagovala a ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a školní 

psycholožkou zajišťovala jejich nápravu. Kromě toho zajišťovala také preventivní aktivity pro 

naše žáky, které byly zaštiťovány i organizacemi zvenčí. Zaměření prevence ve školním roce 

2020/2021 pokračovalo v duchu loňského roku, práce byla zaměřena na vytváření dobrého 

klimatu ve třídách, který je základem pro kvalitní práci třídního učitele, žáků i ostatních 

pedagogů. Proběhlo několik cílených intervencí ve třídě, na kterých se podílela školní 

metodička prevence společně se školní psycholožkou. Mezi další aktivity, jejichž cílem bylo 

posílení školního klimatu a prevence šikany (včetně kyberšikany), patřily zejména celoškolní 

projekty. 

Na počátku školního roku 2020/2021 připravila naše školní metodička prevence ve spolupráci 

se školní psycholožkou adaptační dny pro žáky 6. ročníku. Tato akce si kladla za cíl nahradit 

adaptační výjezd, který se pro žáky 6. a 7. ročníku snažíme každý rok realizovat, avšak letošní 

rok nám to epidemická situace bohužel nedovolila. Proto jsme připravili tento dvoudenní 

program pro nově příchozí žáky na 2. stupeň (tj. žáky 6. ročníku), jehož cílem bylo seznámit se 

s třídními učiteli a staršími spolužáky, začlenit nově příchozího žáka z jiné školy do stávajícího 



kolektivu, podpořit přátelského a týmového ducha, zažít týmovou spolupráci mezi členy třídy 

prostřednictvím herních a zábavných aktivit, usnadnit adaptaci na změnu školního prostředí a 

také obeznámit žáky s tím, jak vzdělávání na 2. stupni probíhá. V rámci jedné z aktivit měli 

žáci možnost setkat se se staršími žáky 2. stupně a klást jim jakékoliv otázky, které je v 

souvislosti se školou a „životem“ na 2. stupni zajímaly. 

Za zmínku bezpochyby stojí, že v letošním školním roce se naší škole podařilo získat grant 

z projektu O2 Chytrá škola, díky němuž jsme mohli realizovat řadu seminářů a workshopů jak 

pro žáky, učitele, tak i pro rodiče. Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a 

rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Využívali jsme 

metodický portál O2, kde je k nalezení řada užitečných informací týkajících se bezpečného 

zacházení s internetem a digitálními technologiemi včetně konkrétních tipů, jak o nich mluvit 

s dětmi. V rámci tohoto projektu se nám podařilo realizovat workshopy ve spolupráci s 

organizací Replug me. Některé workshopy proběhly z důvodu koronaviru online formou 

(konkrétně pro pedagogy a rodiče), pro naše žáky 6. - 9. ročníku pak workshopy proběhly na 

půdě školy za osobní přítomnosti lektorů i žáků, pochopitelně za dodržení nařízených 

hygienických opatření. Tématem aktivit pro 2. stupeň byl digitální well-being, online realita a 

téma vlivu digitálních technologií na jejich uživatele. Aktivity v rámci projektu O2 pro naše 

prvostupňové žáky (3. - 5. ročník) zajistila školní metodička prevence spolu se školní 

psycholožkou za metodického vedení lektorů Replug me. Tyto byly konkrétně zaměřeny na 

témata hraní online her a problematiku sociálních sítí. V rámci návazných aktivit pak připravila 

školní metodička prevence s kolegou učitelem dramatické a občanské výchovy vzdělávací 

program na téma šikana, kterým prošli všichni žáci 2. stupně a který bude sloužit jako 

vzdělávací pomůcka i v následujícím školním roce. 

Letošní jaro bylo z velké části ve znamení online výuky, kdy se naši žáci vzdělávali z domovů 

za využití počítačů a platformy Google Meet. Abychom toto období pohybového a 

aktivizačního útlumu oživili, připravili jsme pro naše žáky, ale i pedagogy, v měsíci dubnu 

školní akci s názvem Dubnová challenge. Cílem bylo povzbudit žáky ke smysluplným 

aktivitám, které by aspoň částečně eliminovaly nadměrně trávený čas u digitálních zařízení, 

nedostatek pohybu či možností volnočasového vyžití. Vyzvali jsme je tedy k dobrovolnému 

zapojení do této akce a plnění nejrůznějších časově nenáročných aktivit. Po dobu tří týdnů se 

tak žáci, ale i pedagogové, mohli do akce zapojit a splnit celkem 21 výzev, vždy jednu konkrétní 

výzvu pro daný den nebo víkend. Nabídka výzev byla velmi pestrá, z nichž si mohl vybrat 

opravdu každý. Jednalo se například o výzvu odložit všechna digitálních zařízení a dopřát si 

chvíli digitálního well-beingu, věnovat se nějaké pohybové aktivitě, připravit si zdravou 

svačinku, číst oblíbenou knihu, udělat pro své blízké dobrý skutek a mnoho dalšího. Za splněné 

výzvy získávali jednotlivci i celé kolektivy tříd body. Nejaktivnější třídy a jednotlivci z 

kategorie žáků a pedagogů byli poté oceněni a náležitě odměněni. Tato dubnová akce se setkala 

s velkým zájmem a zapojením žáků i učitelů. Přidanou hodnotou, kterou v této akti spatřujeme, 

bylo povzbuzení týmového ducha kolektivů tříd a vzájemná podpora při plnění těch kterých 

výzev. 

 

2.2 Poskytování speciálně pedagogické péče 
 

Jelikož je naše základní škola školou s logopedickým zaměřením, poskytují naši speciální 

pedagogové žákům systematickou, odbornou speciálně pedagogickou péči. Vzhledem k tomu, 

že je poskytování této péče pro nás poměrně specifické, zaslouží si tato oblast bližší představení 

v samostatné kapitole. Speciálně pedagogická péče se u nás realizuje ve dvou podobách – ve 

formě individuální a skupinové (kolektivní). Skupinová forma této péče je začleněna přímo do 

školního rozvrhu a jako taková se tedy poskytuje všem žákům naší školy. Individuální forma 



speciální pedagogické péče je pak poskytována žákům, jimž je tato péče doporučena, nejčastěji 

školským poradenským zařízením, a to na základě míry závažnosti jejich řečové vady, příp. 

dalších obtíží. 

 

2.2.1 Individuální speciálně pedagogická péče 
 

V rámci individuální speciálně pedagogické péče (dále ISPP) poskytují naši speciální 

pedagogové žákům dva druhy péče – logopedickou intervenci a reedukaci specifických 

vývojových poruch učení. Potřeba individuální péče je indikována zejména z doporučení 

školských poradenských zařízení (SPC nebo PPP), v některých případech je zajištěna i z 

podnětu školy. S ohledem na takto stanovená doporučení, míru závažnosti řečové vady nebo 

dalších obtíží žáků může nastat situace, kdy je některých žákům poskytováno více druhů 

podpory současně (např. logopedická intervence a zároveň reedukace SVPU) anebo mají 

navýšenou hodinovou dotaci individuální speciálně pedagogické péče za týden. Nejčastěji je 

žákům individuální speciálně pedagogická péče poskytována jednou týdně, ve zmiňovaných 

případech však může být realizována častěji. Žáci, kteří do ISPP zařazeni nejsou, takový druh 

péče zpravidla nepotřebují (resp. závažnost jejich vzdělávacích obtíží takto intenzivní péči 

navíc nevyžaduje), anebo jsou v péči jiných odborníků, konkrétně klinických logopedů. 

Do poskytování individuální speciálně pedagogické péče se v letošním školním roce také 

promítla epidemická situace kvůli koronaviru. Z toho důvodu byla realizace logopedické péče 

velmi ztížena, ať už z důvodu nutnosti dodržování hygienických pomůcek žáky a pedagogy 

(rouška, respirátor či ochranný štít), při jejichž povinném nošení nebylo možné v průběhu roku 

systematicky kontrolovat a napravovat zejména správnou oromotoriku a artikulaci jednotlivých 

hlásek při běžné řeči žáků, při výuce i individuální péči, jednak byla ztížena také online výukou, 

která v naší škole probíhala na podzim a na jaře letošního školního roku. Pokud to bylo s 

ohledem na individuální možnosti žáků možné, po dobu online výuky probíhala individuální 

logopedie se žáky formou online, z rozsahu, které tato forma vzdálené péče umožňuje a nabízí. 

V letošním školním roce byla individuální speciálně pedagogická péče poskytována 65,5 % 

všech žáků naší školy, což je jen o 0,5 % méně žáků ve srovnání s loňským rokem. Zbylou část 

(34,5 %) tvořili žáci, jimž individuální speciálně pedagogická péče poskytována nebyla, resp. 

byla jim poskytována speciálně pedagogická péče pouze ve formě skupinové (kolektivní). 

Uvedené procentuální hodnoty poskytované individuální péče znázorňuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situaci na 1. stupni naší školy nám blíže vykresluje následující graf. Lze z něj vyčíst, že do 

ISPP bylo v letošním roce zařazeno 80,2 % žáků a zbylým 19,8 % prvostupňových žáků tato 

individuální speciálně pedagogická péče poskytována nebyla. 

Na 2. stupni naší školy je situace poněkud jiná. Jak znázorňuje graf níže, v letošním školním 

roce byla ISPP na 2. stupni poskytována celkem 44,8 % žákům, což je o 5,5 % více než v 

loňském roce. Hodnota 55,2 % uvádí, kolika žákům 2. stupně ISPP poskytována nebyla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lze si povšimnout, že mezi 1. a 2. stupněm naší školy je znatelný rozdíl v podílu poskytované 

individuální speciálně pedagogické péče. Jak vykreslují výše uvedené grafy, na 1. stupni naší 

školy byla letos individuální speciálně pedagogická péče poskytována 80,2% žáků, kdežto na 

2. stupni tento podíl činí 44,8%. Jedná se tedy o významný rozdíl v podílu žáků, kteří byli na 

1. stupni zařazeni do individuální speciálně pedagogické péče v porovnání s podílem žáků 2. 

stupně. Tento dlouhodobý trend přisuzujeme skutečnosti, že s postupujícími roky školní 

docházky dochází u žáků zpravidla alespoň k částečné úpravě jejich obtíží a individuální péče 

v podobném rozsahu již není nezbytně nutná. Z těchto důvodů má podíl žáků zařazených v 

ISPP s přechodem na 2. stupeň klesající charakter. Speciálně pedagogická péče je pak na 2. 

stupni zajišťována převážně skupinovou formou v rámci předmětu SPP. 

Při pohledu na jednotlivé druhy individuální speciálně pedagogické péče, pak co do četnosti 

letos markantně dominovala individuální logopedická péče (ILP). Tento fakt odráží zaměření 

naší školy i celkovou skladbu žáků z hlediska primárních diagnóz. V letošním roce tomu 

přispěla i situace ve spojitosti s výskytem koronaviru. Z celkového počtu žáků, kterým byla 

letos individuální speciálně pedagogická péče poskytována, se ILP podílela 94,5%, což 

představuje nárůst o 16,6% oproti loňskému roku (77,9%). V minimální míře se v letošním roce 

uplatňovala reedukace SPU (4,4%) nebo kombinace těchto dvou forem péče (1,1%). Uvedená 

data přehledně znázorňuje níže uvedený graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při bližším pohledu na data vidíme, že v letošním školním roce byla jak na 1. stupni, tak na 

2. stupni v rámci individuální speciálně pedagogické péče nejvíce zastoupena právě 

logopedická péče (ILP). Na 1. stupni se podílela 98,5% (což je o 15,4% více než v loňském 

roce), na 2. stupni pak u 84,6% žáků, jimž byla poskytována ISPP (tedy o 22,1% více než v 

předchozím roce). Co se týče reedukace SPU, u prvostupňových žáků se tento druh péče letos 

v individuální formě nerealizoval (vloni to bylo 8,5%). Na 2. stupni naší školy pak byla 

reedukace SPU poskytována 15,4% žáků (vloni to bylo 12,5%). Jak již bylo výše v textu 

zmíněno, není neobvyklé, že některým naším žákům mohou být poskytovány oba druhy péče 

současně. V případě 1. stupně se oba druhy individuální péče současně vyskytovaly v podstatně 

menší míře než vloni, a to pouze u 1,5% žáků (minulý rok to bylo 8,5%), v případě 2. stupně se 

kombinace obou druhů individuální péče nevyskytovala vůbec, kdežto v loňském roce ano 

(25,0%). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu celého roku byly v rámci speciálně pedagogické péče (zejména individuální 

logopedické péče) u žáků rozvíjeny všechny důležité funkce, ať už se jednalo o rozvoj 

fonematického sluchu a fonematického uvědomování, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, 

pravolevé orientace, orientace v čase a prostoru, vnímání délky samohlásek, rozvoj sluchové 

analýzy a syntézy, paměti, celkové motoriky, grafomotoriky i oromotoriky. Součástí péče byla 

také dechová, relaxační a fonační cvičení. Tato logopedická péče zahrnuje i různá cvičení 

zaměřená na gymnastiku mluvidel či zmírnění řečových obtíží typu balbuties. 

V oblasti rozvoje řeči a jazyka se naši pedagogové i letos u dětí věnovali rozvoji všech 

jazykových rovin, zaměřovali se na upevňování gramaticky správných struktur a pravidel, 

obohacování slovní zásoby, trénovali se žáky plynulost a srozumitelnost řečového projevu, 

tempa i melodie řeči, rozvíjeli pohotovější vyjadřování a výbavnost slov, věnovali se nácviku 



optimální intonace, rozvíjeli porozumění řeči, s dětmi vyvozovali, napravovali a fixovali hlásky 

a celkově podporovali rozvoj schopnosti komunikovat, včetně rozvoje sociální komunikace. 

Při individuální reedukaci specifických poruch učení se pedagogové letos zaměřovali 

zejména na eliminaci obtíží v oblasti čtení, psaní nebo pravopisu, ale také obtíží dyskalkulické 

povahy. Těžiště této formy péče bylo v letošním školním roce zaměřeno zejména na níže 

uvedené tři oblasti: 

1) Rozvoj čtenářských dovedností – především čtení s porozuměním, porozumění 

písemným pokynům a informacím. Důraz na tuto oblast je kladen zejména proto, že se 

jedná o klíčovou dovednost pro efektivní učení a žáci, jimž je tato forma péče 

poskytována, vykazují v různé míře specifický deficit, který vyžaduje cílenou nápravu 

a reedukaci. Při nápravě pedagogové se žáky hojně pracovali s textem (např. 

vyhledávání obsahově významných a klíčových slov), upevňovali správnou techniku 

čtení žáků a rozvíjeli u nich porozumění čtenému. Trénovali souvislé vyjadřování v 

celých větách, upevňovali tvary písmen a trénovali jejich fixaci při čtení a psaní, 

upevňovali gramatická pravidla jazyka českého (vyjmenovaná a příbuzná slova, psaní 

i, í / y, ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen, shodě přísudku s podmětem), 

určovali druhy slov a jejich mluvnické kategorie, věnovali se zvukové stránce jazyka 

(psaní s – z - vz, u – ú - ů apod.), synonymům - antonymům apod. 

2) Rozvoj slovní zásoby a práce se slovní zásobou, významy slov – souvisí s úrovní 

čtenářských dovedností (viz výše). 

3) Reedukace specifických poruch učení – zejména dyslexie, dysgrafie, dysortografie. 

Práce byla zacílená také na rozvoj pravolevé orientace a dalších specifických funkcí, u 

nichž se v různé míře objevují dílčí deficity a je potřeba na jejich zmírnění se žáky 

individuálně pracovat. Jednalo se zejména o rozvoj sluchového a zrakového vnímání, 

trénování kapacity sluchové a vizuální paměti, zkvalitňování prostorové orientace nebo 

rozvoj jemné motoriky. Dále se pedagogové se žáky zaměřovali na trénink pozornosti 

či rozvoj vnímání časové a dějové následnosti. 

Pro co možná nejefektivnější nápravu obtíží v oblasti řeči a dalších školních dovedností 

využívají naši speciální pedagogové při práci se žáky mnoho materiálů a pomůcek (např. 

obrázky k rozvoji slovní zásoby a vyjadřování, pohyblivé obrázky, pracovní sešity, knihy 

zaměřené na logopedickou intervenci, tabulky LOGICO aj.). Mezi další užívané pomůcky patří 

také rytmické nástroje (např. Orffovy hudební nástroje) či bzučák k rozvoji rytmického cítění. 

Rozvoj řeči a jazyka žáků se zlepšuje i díky využití různých logopedických her nebo 

prostřednictvím speciálních počítačových programů (např. Mentio, Včelka, DysCom apod.). 

Při individuální i skupinové logopedické péči se pro lepší zrakovou kontrolu využívá zrcadlo, 

dále pak například foukačky, peříčka, bublifuk, rotavibrátor, ale také třeba jedlý papír nebo 

tyčinky. Veškeré pomůcky jsou našimi speciálními pedagogy pečlivě vybírány a 

přizpůsobovány podle potřeb každého jednotlivého žáka. V posledních letech naše škola také 

častěji využívá chytrých zařízení, zejména iPadů. iPady mohou využívat například žáci se 

zrakovým postižením při čtení textu, který si mohou dle svých potřeb jakkoliv přibližovat a 

zvětšovat (resp. tablet používat jako lupu), ale iPad nabízí také spoustu jazykových her a 

vzdělávacích programů pro rozvoj řeči a jazyka dětí (např. Mluvídek, WordPack, Cloudart, 

ChatterKid, SimpleMind apod.). Na iPadech žáci pracují vždy pod dohledem pedagogů, aby se 

zajistilo jeho využívání ke vzdělávacím nebo reedukačním účelům. 

Významnou a nedílnou součástí v procesu nápravy řeči žáků je spolupráce našich speciálních 

pedagogů – logopedů s jejich rodiči. Pro co nejefektivnější nápravu řeči dětí je kromě 

pravidelné a intenzivní individuální logopedické intervence poskytované v rámci naší školy 

důležité také procvičování daných oblastí s podporou rodičů doma. Za tímto účelem 



spolupracují naši pedagogové s rodiči žáků, edukují je v tématu podpory přirozeného rozvoje 

řeči dětí, konzultují s nimi své postupy, pečlivě vedou a při edukaci rodičů využívají 

logopedický sešit každého žáka a doporučují rodičům aktivity a logopedické hry, díky kterým 

mohou řeč svého dítěte dále rozvíjet. Současně s nimi monitorují a upevňují pokroky, které 

díky vzájemné spolupráci děti v oblasti rozvoje jazyka a řeči dělají. 

 

2.2.2 Skupinová speciálně pedagogická péče 

 

Stejně jako každý rok byla všem žákům naší školy i letos poskytována skupinová speciálně 

pedagogická péče. Tento druh odborné péče má hodinovou dotaci jednu vyučovací hodinu 

týdně, která je začleněna v rámci rozvrhu. Na 1. stupni se jedná o předmět zvaný Rozvoj 

komunikačních schopností (RKS), na 2. stupni jde o předmět Speciálně pedagogická péče 

(SPP). Skupinová péče je tedy realizována kolektivně, s celou třídou žáků najednou. Bez 

výjimky se jí tedy účastní všichni žáci naší školy. Na 2. stupni naší školy je pro vybrané žáky 

tento předmět zacílen navíc i na reedukaci specifických vývojových poruch učení. 

V hodinách RKS na 1. stupni pracují většinou pedagogové s dětmi formou her, využívají 

vyprávění příběhů a pohádek, provádějí dechová cvičení, rozvíjejí oromotoriku. Pracují také s 

básničkami a říkankami, využívají hudbu a rytmizaci s intermodálním cvičením zaměřeným na 

koordinaci hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky, trénují propojování a spolupráci 

hemisfér mozku. Věnují se tématům spjatým se životy žáků, rozvíjejí slovní zásobu běžných 

témat a žáci se tak zlepšují v dovednosti diskutovat, procvičují sebeprezentaci. Dále se v těchto 

hodinách pedagogové zaměřují na rozvoj porozumění řeči a trénují souvislé vyjadřování se 

zaměřením na gramatickou stavbu jazyka. 

V rámci předmětu SPP na 2. stupni naší školy se pedagogové zaměřovali zejména na rozvoj 

slovní zásoby a tvorbu vět. V rámci nápravy se jim již tradičně velmi osvědčuje využívání čtení 

textů nebo knih dle vlastního výběru žáků. Pracovali s kvízy, hádankami, křížovkami a rébusy, 

využívali různá přísloví a rčení, tvořili krátké rýmovačky. Uplatňují se také řečnická cvičení na 

různá témata a také se žáci zlepšovali při práci s textem – vyhledávali nadbytečná slova, klíčová 

slova, tvořili osnovy k textu a následné dle osnovy vyprávěli příběh, procvičovali tvorbu 

smysluplných otázek k textu, dialogu nad textem apod. Velmi důležitou součástí SPP byl také 

rozvoj orientace žáků v prostoru a čase. Pedagogové pro lepší motivaci žáků v hodině aktivity 

často střídají, doplňují je logickými či jazykovými hrami, skládačkami, stavebnicemi, 

omalovánkami pro dospělé, relaxačními cvičeními nebo dotvářením textu dle fantazie. Žáci 

9. ročníku si v rámci nadcházejícího přijímacího řízení celoročně opakovali slohové útvary 

potřebné pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na SŠ a často také procvičovali i svůj 

písemný projev. 

 

2.3 Metodické a vzdělávací činnosti 

 

Poradenské služby ŠPP jsou poskytovány nejen žákům, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům školy, ale také široké veřejnosti. Naše školní poradenské pracoviště spolupracuje 

s univerzitami, vysokými školami a jejich studenty, kteří se na nás v průběhu školního roku 

obracejí s žádostmi o spolupráci při řešení závěrečných diplomových prací anebo účastí na 

realizovaných výzkumech. Naše škola poskytuje studentům (zejména) pedagogických oborů 

také odborné praxe a stáže. Mnozí speciální pedagogové naší školy rovněž i lektorují a 

přednášejí o tématech svého odborného zaměření, ať už na jiných školách nebo ve spolupráci s 

univerzitami, případně v rámci vzdělávacích programů realizovaných naší školou. 

 



2.3.1 Služby pro veřejnost 

 

Nabídka služeb poskytovaných naší školou široké veřejnosti je pestrá. Cílí zejména na oblast 

rozvoje dětí předškolního věku. Pro tyto děti každý rok nabízíme pravidelná setkávání plné 

hravých aktivit s cílem rozvíjet specifické oblasti a funkce potřebné pro jejich budoucí nástup 

ke školnímu vzdělávání. Jedná se zejména o klub předškoláků Klokánek a Logohrátky. S 

rozvojem schopností důležitých ke správnému osvojování školních dovedností, zejména psaní, 

je neodmyslitelně spojena také grafomotorika. Pro předškolní děti, které nemají zálibu v 

kreslení, jejichž kresebné výtvory prozatím neodpovídají věku, mají oslabenou úroveň 

grafomotorických dovedností či manipulace s psacím náčiním tradičně nabízíme program 

grafomotoriky. Letošní školní rok byl však poznamenán situaci kvůli koronaviru, a tak jsme 

tyto služby předškolním dětem bohužel nemohli tentokrát nabídnout. 

 

2.3.2 Kurzy pro pedagogické pracovníky 

 

V úvodu kapitoly jsme zmínili, že mnozí speciální pedagogové naší školy se věnují také 

lektorování a významně se tak zapojují do procesu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Naše škola má akreditaci vzdělávací instituce a díky tomu může realizovat 

vzdělávací akce v rámci DVPP. V letošním školním roce se nám i přes obtíže spjaté s 

koronavirem a opatřeními, která z nich plynula, podařilo otevřít a zrealizovat další běh kurzu 

ke vzdělávacímu programu Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická 

prevence. Tento vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP a je určen všem 

pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (včetně vychovatelů a asistentů 

pedagoga) bez kvalifikace v logopedii, kteří by rádi získali odbornou způsobilost pro práci 

logopedického asistenta dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k 

zabezpečení logopedické péče ve školství. 

Po organizační stránce tento kurz zaštiťovala opět školní psycholožka, o zajištění výukových 

lekcí teoretické části kurzu i odborné praxe se postaraly naše speciální pedagožky. V průběhu 

teoretické výuky se účastníci kurzu seznámili se základními poznatky těchto tematických celků: 

 Systém logopedické péče ve školství a zdravotnictví 

 Ontogeneze řeči a metody používané v praxi logopeda a logopedického asistenta 

 Poruchy a vady řeči – základní terminologie a klasifikace 

 Prevence poruch výslovnosti a dalších vad řeči 

 Skupinový rozvoj komunikačních schopností 

 Podpora rozvoje řeči u dítěte se zrakovým a sluchovým postižením 

 Orientační logopedické vyšetření 

 SVPU a SVPCH, prevence vzniku poruch učení 

 Náměty pro individuální a skupinovou práci s dětmi 

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci na podzim roku 2020 jsme zrealizovali osobně 

na půdě školy první teoretické setkání, načež další čtyři lekce jsme byli nuceni připravit a 

odlektorovat v online formě. Poslední šestou lekci se nám díky zlepšující se situaci podařilo 

zrealizovat opět za osobního setkání všech účastníků v naší škole a za dodržení přísných 

hygienických opatření. 

Po skončení teoretické výuky byly získané vědomosti kurzistů ověřeny závěrečným testem, 

jehož splnění bylo jedním z požadavků pro úspěšné dokončení kurzu. Další část kurzu pak 

představovalo splnění povinné odborné praxe. Harmonogram praxí nám během jara opět 

několikrát narušila zhoršená epidemická situace i celostátní „lockdown“, takže se plnění praxí 



našimi kurzisty posunulo až do období čtvrtého čtvrtletí školního roku. V rámci odborných 

praxí uplatňovali frekventanti své odborné poznatky a znalosti nabyté při teoretické výuce, 

ověřovali si jejich užitečnost, aplikovali postupy a metody práce s dětmi při rozvoji řeči a měli 

také možnost vyzkoušet si různé pomůcky a výukové programy, které jsou v rámci logopedické 

péče s dětmi nejčastěji využívány. Zkušenosti z praxe mohli účastníci se svými mentorkami 

průběžně konzultovat. O průběhu a plnění praxe si každý účastník vedl protokol, kterým svou 

praxi po jejím absolvování dokládal. V závěru jednotlivých částí vzdělávací akce pak byli 

kurzisti požádáni o hodnocení kurzu prostřednictvím evaluačních dotazníků. Po splnění všech 

požadavků pro úspěšné dokončení kurzu bylo absolventům vydáno osvědčení o absolvování 

vzdělávacího programu. 

Letošního běhu se zúčastnilo celkem 7 pedagogických pracovnic. Jejich profesní zázemí bylo 

opět pestré, jednalo se o 1 paní učitelku v MŠ, 1 paní učitelku 1. stupně ZŠ (elementaristka), 1 

paní učitelku na speciální ZŠ, 3 asistentky pedagoga a 1 paní ředitelku ZŠ. Pestrost pracovních 

zkušeností z různých stupňů vzdělávacího systému se odráželo také při teoretické výuce, kdy 

účastnice sdílely své poznatky a zkušenosti s dětmi různého věku a mohly se tak navzájem 

profesně a odborně obohacovat. 

Pro zjišťování zpětné vazby ke vzdělávací akci od účastnic/absolventek kurzu byly využity dva 

evaluační dotazníky, jeden dotazník byl zaměřen na hodnocení teoretické části kurzu (výuky), 

druhý na hodnocení praktické části (individuální odborné praxe). S velkým potěšením můžeme 

konstatovat, že hodnocení kurzu (jak jeho teoretické, tak praktické části) dopadlo celkově 

pozitivně.  Kurzistky se kladně vyjadřovaly k hodnocení kurzu po organizační stránce, velmi 

pozitivně hodnotily připravenost a odbornost našich lektorů i náplň jednotlivých témat a 

zejména pak pestrost ukázek z praxe, různorodých cvičení pro rozvoj řeči u dětí i práci se 

skupinami (třídami). Stejně tak oceňovaly širokou škálu pomůcek, které měly možnost 

zhlédnout, případně si vyzkoušet. Těší nás, že přestože nám epidemická situace v průběhu roku 

v mnohém nepřála a ztížila běžnou podobu kurzu, podařilo se nám spolu s účastnicemi vytvořit 

spolupracující komunitu a společnými silami jsme tyto nutné organizační změny zvládli. 

 

2.3.3 Zkvalitňování péče 

Stálou prioritou naší školy je poskytování kvalitních a odborných služeb. V oblasti poskytování 

odborné péče žákům se s ohledem na zaměření naší školy snažíme o to, abychom jim nabízeli 

co nejkvalitnější logopedickou péči. Uvědomujeme si, že je nezbytné neustále se v dané oblasti 

rozvíjet, vzdělávat a systematicky pracovat na koncepci logopedické péče realizované v naší 

škole.  

V loňském školním roce jsme realizovali na půdě naší školy interní šetření a věnovali pozornost 

tomu, jak logopedie na naší škole funguje. Formou případové studie jsme si kladli za cíl 

detailněji zmapovat, jak je logopedická péče na naší škole realizována, co je pro nás jako školu 

v oblasti logopedické péče příznačné, jak se odlišuje poskytování logopedické péče na 1. a 2. 

stupni, jaké jsou silné a slabé stránky logopedie v naší škole a v neposlední řadě také popsat 

„dobrou logopedickou praxi“. Nedílnou součástí šetření bylo také zjistit názory a doporučení 

našich kolegů na to, co bychom jako logopedická škola mohli dále zlepšit a v čem je podle nich 

skrytý a případně zatím nevyužitý potenciál pro náš další odborný růst na poli logopedie. Na 

oblasti, které z šetření vzešly jako rozvojové, se dále zaměříme a plánujeme na nich pracovat 

zejména ve spolupráci s našimi předními logopedy. V souvislosti s výsledky tohoto šetření se 

nám podařilo vytvořit informační brožurku o poskytování logopedie na naší škole (1. stupeň), 

ve kterých se čtenáři z řad veřejnosti a přátelé školy mohou dozvědět bližší informace o tom, 

jak je v naší škole logopedická péče dětem poskytována. Vytiknuté brožurky o logopedii na 1. 

stupni naší ZŠ jsou k dispozici na všech budovách. Elektronická verze této brožurky je k 



dispozici na stránkách školy pod záložkou Škola – Logopedie na naší škole. V plánu máme také 

připravit brožurku o logopedii na 2. stupni naší školy. 

 

2.4 Spolupráce ŠPP při výzkumné činnosti 

Stejně jako v loňském školním roce jsme měli i letos tu čest spolupracovat a opětovně na naší 

škole přivítat paní Mgr. Renatu Mlčákovou, Ph.D., Mgr. Jaromíra Maštalíře, Ph.D. a jejich 

studentský tým, kteří v rámci své výzkumné činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci 

vyvíjejí diagnostickou pomůcku pro speciální pedagogy a logopedy, jež dokáže včas detekovat 

a vyhodnocovat obtíže dětí ve čtení, počítání a porozumění. Tato diagnostická pomůcka s 

názvem TETRECOM je založena na technologii Eye Tracking (tedy sledování pohybů očí) a 

dokáže okamžitě odhalit slabé i silné stránky dětí s cílem zjistit tyto obtíže ještě před 

navštívením specializovaného pracoviště (více informací naleznete na www.tetrecom.cz). Za 

informovaného souhlasu zákonných zástupců našich prvňáčků tito odborníci s dětmi během 

ledna a na konci letošního školního roku provedli šetření za využití zmiňované diagnostické 

pomůcky. Získaná data budou sloužit k dalšímu vývoji tohoto nástroje a pro lepší porozumění 

specifikům čtenářských nedostatků, zejména u dětí s různými jazykovými obtížemi. Těší nás, 

že se prostřednictvím této spolupráce můžeme zapojit do vývoje této užitečné pomůcky a 

výzkumu, který objevuje a přináší další možnosti podpory dětí s obtížemi v rozvoji rané 

gramotnosti. 

 

2.5 Podpora v době koronaviru 

 

Již několikrát jsme v textu zmínili, že činnosti naší školy se v mnoha ohledech dotkla 

epidemická situace spojená s výskytem koronaviru. Po zkušenosti z loňského školního roku 

(resp. 2. pololetí 2019/2020) pro nás tato situace nebyla již tak mimořádná a překvapující a na 

mnoho věcí (ať už ve smyslu vzdělávání, online výuky, komunikace na dálku…) jsme navázali 

a dále zlepšovali. Zachována zůstala i naše snaha poskytovat našim žákům a jejich rodičům co 

možná největší podporu. Naši pedagogové a třídní učitelé byli i letos těmi prvními, kteří žákům 

a rodičům poskytovali podporu při vzdělávání, zejména v období podzimu a jara, kdy celá naše 

škola přešla do výuky ve formě online. Kromě toho na webových stránkách naší školy i nadále 

fungovala speciální záložka s názvem Podpora psychologa v době koronaviru, kam naše školní 

psycholožka zveřejňovala materiály a doporučení různých odborníků, jež měly za cíl podpořit 

rodiče, děti a jejich blízké v době epidemie a sloužit k adekvátnímu uchopení této situace s 

cílem zachovat vlastní integritu a psychické zdraví. Materiály zahrnovaly kromě obecných 

doporučení také postupy, jak o koronaviru hovořit s dětmi, materiály zaměřené na zvládání 

emocí dětí v reakci na epidemii, ale také tipy na zábavné aktivity a činnosti, které děti mohou 

provádět doma nebo hrát online s kamarády či rodinnými příslušníky. Kromě těchto materiálů 

měli rodiče i děti možnost v případě potřeby kontaktovat školní psycholožku a využít nabídku 

online konzultací prostřednictvím platformy Google Meet nebo Skype. Zveřejněny zde byly 

také kontakty na jiné odborníky a organizace, které v době koronaviru poskytovaly poradenské 

a terapeutické služby a odbornou pomoc, kterou mohli rodiče s dětmi také dle potřeby využít. 

 

3. Spolupráce s odbornými institucemi 
 

Nedílnou součástí práce členů našeho ŠPP je také spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními a dalšími externími odborníky. Naši žáci jsou většinově klienty různých Speciálně 

pedagogických center, někteří také klienty Pedagogicko-psychologické poradny. Níže uvedená 

http://www.tetrecom.cz/


tabulka uvádí detailní přehled školských poradenských zařízení, s nimiž jsme v letošním 

školním roce spolupracovali. 

 

 
 

Kromě výše uvedených školských poradenských zařízení spolupracujeme také s dalšími 

odborníky a odbornými pracovišti (např. s dětskými a dorostovými psychiatry, klinickými 

psychology, supervizory apod.). 

 

 
 

Klienti Zaměření ŠPZ Kontaktní adresa

SPC pro klienty s vadami řeči Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava - Zábřeh

SPC pro klienty s vadami řeči Komenského 614, Karviná - Nové Město

SPC pro klienty s vadami řeči Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek - Místek

SPC pro klienty s vadami řeči Havlíčkova 1, Opava

SPC pro zrakově postižené Havlíčkova 1, Opava

SPC pro zrakově postižené Tomkova 42, Olomouc - Hejčín

Klienti se sluchovým postižením SPC pro sluchově postižené Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba

Klienti s tělesným postižením SPC pro tělesně postižené 28. října 1884, Frýdek - Místek

SPC pro mentálně postižené Těšínská 98, Ostrava

SPC pro mentálně postižené Komenského 614, Karviná - Nové Město

Klienti s PAS SPC pro klienty s PAS Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava - Zábřeh

Pedagogicko-psychologická poradna Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava - Zábřeh

Středisko výchovné péče Antošovická 258, Ostrava - Koblov

Klienti s vadami řeči

Klienti se zrakovým postižením

Klienti s mentálním postižením

Klienti s poruchami učení                    

a chování


