Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449,
okres Chrudim

ZŠ praktická a speciální
2012/2013
I.Charakteristika školy
V ZŠ praktické a speciální jsou vzděláváni ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o ţáky s lehkou mentální retardací a ţáky s kombinovaným postiţením. V tomto
školním roce se na této škole vzdělávalo celkem 27 ţáků ve čtyřech třídách.
(praktická škola – 19 ţáků, speciální třída 8 ţáků).
Vyučování probíhalo podle:
 Vzdělávacího programu Pomocná škola č.j. 24035/97-22 ve speciální třídě
 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – motivační název Klíč
(dle přílohy upravující vzdělávání ţáků s LMP)
 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Krok za krokem“

II. Personální zabezpečení školy, rozdělení funkcí a správcovství
Ve škole působilo 5 pedagogů a 3 pedagogické asistentky.
Mgr. Jana Kavalírová – zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ praktickou a speciální, logop.
asistentka, metodik prevence, metodik vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková
komunikace, garant EGS, MV
Dita Kostelecká – pedagogický asistent v I. třídě a vychovatelka školní druţiny, sportovní
aktivity, dopravní výchova
Mgr. Jindřiška Pavlíková – třídní učitelka II. třídy, výchovná poradkyně, metodik vzdělávací
oblasti Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, garant OSV, kariérové poradenství ţáků
Hamet 2
Mgr. Irena Pešková – třídní učitelka ve III. třídě, metodik vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce
Mgr.Veronika Trávníčková - asistenta pedagoga ve IV. třídě, webové stránky školy
Jarmila Košinová - asistenta pedagoga ve III. třídě
Mgr. Miroslav Vodička - třídní učitel ve IV. třídě, školní matrika, metodik vzdělávací oblasti
Informační a telekomunikační technologie, garant VDO
Mgr. Jana Znamínková - třídní učitelka v I. třídě, kariérové poradenství ţáků Hamet 2,
knihovna, garant EV, metodik vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a jeho svět
Provozní zaměstnanci:
Olga Šalamonová- úklid (odchod do důchodu)
Olga Šalamonová ml. – úklid
Vzdělávání učitelů
 školení logopedické asistentky
 profesionální orientace základních škol praktických Hamet 2



Sfumato – semináře (Splývavé čtení)

III. Průběh a analýza výchovně vzdělávacího procesu
Vzdělávání
Tento školní rok v ZŠ praktické a speciální byl velice pestrý. Škola totiţ nejen vzdělává, ale
zprostředkovává dětem zkušenosti z různých oblastí – např.: společensko-kulturní, sociální,
sportovní, ekologické, historické, cestovatelské, bezpečnostně branné… a tím se snaţí ţákům
napomoci k dobré orientaci v dnešním světě.

Výchova
Při výchově ţáků jsme letos v návaznosti na minulá léta preferovali tyto koncepční záměry:
1/ prevence patologických jevů - plnění Minimálního preventivního programu školy
probíhalo při besedách, v hodinách občanské výchovy, chemie, přírodopisu a v třídnických
hodinách. Ve škole dobře funguje systém preventisty, který v průběhu roku spolupracuje se
záchrannými sloţkami státu a pořádá pro děti zajímavé akce
2/ výchova občana při mimořádných událostech - třídnické pohovory, poţární a
evakuační cvičení, podzimní a jarní branný den, návštěva hasičů a městské policie
s předvedením jejich techniky ve škole, závěrečný test nejstarších ţáků.
3/ ochrana a výchova k bezpečnému chování - instruktáţe pro ţáky i rodiče
o bezpečném pohybu dětí v blízkosti silnice první třídy, opakovaná školení a upozorňování
na moţná nebezpečí při TV, PČ, při akcích školy.
4/ dopravní výchova – vyuţíváme dopravní hřiště,
5/zdravý životní styl - informace byly ţákům předávány v rámci osnov v předmětech
prvouka, vlastivěda, občanská výchova, přírodopis, chemie, třídními učiteli při besedách
s dětmi, v předmětu výchova ke zdraví v 8. a 9. ročníku

IV. Aktivity školy
Besedy na téma: volba povolání – zaměstnanci OU Chroustovice, Vánoce,Velikonoce –
návštěva knihovny, návštěva ÚP Hlinsko – volba povolání
Sbírkové akce: adventní sbírka
Různé:divadelní představení v KD Hlinsko,návštěva Městské knihovny v Hlinsku, spolupráce
DC Motýl, Den otevřených dveří – OU Chroustovice, plavání, spolupráce s SPC Svítání, M.
Třebové a Bystré, s PPP Pardubice a Hlinsko, Mikulášská nadílka, výstava Medové
vánoce,výstavka knih ţáků, Den Země – úklid okolí školy, školní kolo LA závodů, Ridendo
– přehlídka tanečního souboru, Výtvarné Hlinecko a spolupracuje s DDM v Hlinsku.
Na naší škole kaţdý rok probíhají praxe studentek z pedagogických a sociálních škol.
Po celý rok ţáci pečují o školní zahradu. Pravidelně informujeme veřejnost o činnosti školy
v regionálním tisku.
Projekty:Advent, Březen – měsíc knihy a internetu , Velikonoce, Den země
Pro tento školní rok jsme si pro ţáky připravili několik krouţků, ale ţáci o ně neprojevili
zájem.

V. Rozbor chování žáků
Během roku řešíme drobné kázeňské přestupky ţáků se zákonnými zástupci a několik případů
jsme byli nuceni podstoupit OSPOD v Hlinsku.
Čelíme běţným nedostatkům v chování ţáků jako je občasné hrubé vyjadřování, absence
dobrých pracovních návyků u některých ţáků, nedostatečná příprava na vyučování,
zapomínání domácích úloh a pomůcek, neplnění školních povinností, drobná nekázeň,
nevhodné chování k vrstevníkům, drzé chování k dospělým apod. Ve většině případů dobře
spolupracujeme při nápravě těchto jevů s rodiči. Ţákům bez potřebného rodinného zázemí se
snaţí pomáhat pracovnice sociálního odboru Městského úřadu v Hlinsku, psycholoţka PPP
Chrudim, odborníci z SPC.
V tomto školním roce odešli dva ţáci z 9. ročníku do OU v Chroustovicích a do SPŠ
Chrudim, obor strojník.

V Hlinsku dne: 06.09.2013
Zpracovala: Mgr. Jana Kavalírová, zástupkyně pro dislokované pracoviště Poličská 757
…………………………………………………………………………………………….

