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1. Šk. r. 2015/2016 ve statistice
Počet
Průměrný
tříd/oddělení počet žáků

Pracovníků celkem
a
b

Pedagog. pracovníků.
a
b

MŠ

1

12

1

1

1

1

ZŠ

7

62

10

9,56

7

7

ŠD

1

11

1

1

1

1

ŠK

1

3

celkem

10

88

12

11,56

10

10

Poznámky:
a) fyzické osoby
b) přepočtení pracovníci

2. Vzdělávání
Vzděláváme žáky podle školních vzdělávacích programů kmenových škol,
podle Školního vzdělávacího programu pro MŠ při zdravotnickém zařízení, podle Školního
vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK, podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole
speciální.
Přehled vzdělávacích programů
Ve škole jsme vyučovali podle těchto vzdělávacích programů:
1. Školní vzdělávací program pro MŠ s názvem „Školka“
2. Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK s názvem „Pojď, budeme si hrát“
3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem
„Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhého“
4. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální s názvem
„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád…“

Při výuce se přizpůsobujeme vzdělávacímu programu kmenové školy.
Učební plány máme s časovou dotací 3 vyučovací hodiny denně, tj. v každé třídě vyučujeme
15 hodin týdně, v 6. - 9. ročníku ZŠ jsme zavedli disponibilní hodiny, tzn. 16 vyučovacích
hodin týdně v každém ročníku.
Posílili jsme hodinovou dotaci pro výuku prvouky v 1. a 2. ročníku a snížili počet
vyučovacích hodin českého jazyka.

3. Průběh a specifika výchovy a vzdělávání v naší škole
Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a starších dětí
s odloženou školní docházkou na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Hlavním cílem práce
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s dětmi je vytvořit jim emocionální zázemí pro podporu úspěšného zvládnutí lázeňského pobytu
a léčení. Hrou připravujeme děti na průběh léčebného procesu, seznamujeme je s procedurami a
jejich účinky. Podporujeme u dětí správné návyky pro jejich zdravý vývoj a u tělesně
postižených také zájem o schopnost sebeobsluhy. Práce s dětmi je individuální vzhledem
k široké škále postižení dětí. Délka pobytu dětí je obvykle 4 týdny.
Mateřská škola má vypracován školní vzdělávací program s názvem „ŠKOLKA“ s mottem:
„Já jsem v lázních, já se mám, ukážu vám, co dělám“.
Základní škola poskytuje žákům umístěným v dětském sanatoriu výchovu a vzdělávání
v rozsahu základní školy, ZŠ praktické, ZŠ speciální a víceletých gymnázií. Kmenové školy
žáků nám zasílají informace o probraném učivu a o učivu, které by měl jejich žák během pobytu
v lázních probrat. Po ukončení léčby naše škola zasílá kmenové škole zprávu o tom, zda žák
probral dané učivo a jak ho zvládl. V rámci zpětné vazby nám kmenová škola zasílá informace o
tom, jak se žák po návratu začlenil do své třídy (návaznost na učivo, případně nedostatky
v probrané látce).
V každé třídě vyučujeme 3 vyučovací hodiny denně, při stanovení týdenní dotace vyučovacích
hodin vycházíme z RVP pro základní vzdělávání, z učebních plánů pro základní školu, základní
školu praktickou, základní školu speciální a víceletá gymnázia.
Vyučujeme ve dvou blocích, aby měli žáci možnost absolvovat léčebné procedury.
Každý žák je v rámci třídy vyučován individuálně z těchto důvodů:
- protože kmenové školy vyučují podle učebnic různých nakladatelství
- protože požadavky učitelů kmenových škol na probrání látky během pobytu žáka
v sanatoriu jsou různé v závislosti na učebních plánech
- proto, aby žák mohl po návratu do kmenové školy bez problémů navázat na probírané
učivo
I za tak krátkou dobu (4 týdny) docházky do naší školy získávají žáci množství nových
poznatků, které dovedou uplatňovat. Největší pokroky jsou v 1. a 2. třídě, zvýšená péče je
věnována žákům připravujícím se na přijímací zkoušky. O tom, že se žáci po návratu
do kmenových škol zapojují do výuky bez problémů, mají učivo zvládnuto, svědčí zpětné
informace od učitelů kmenových škol. Ve výchovné oblasti můžeme konstatovat, že děti
odjíždějí domů spokojené, v psychické pohodě a rády se vracejí právě k nám. Děti jsou
obohaceny o nové kamarádské vztahy, učí se pomáhat tělesně i mentálně postiženým
a nepozorujeme negativní projevy zdravotně oslabených k tělesně či mentálně postiženým.
Máme zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem:
„ČLOVĚK JE BOHATÝ TÍM, CO UČINIL PRO DRUHÉHO“ s mottem: „Vadou těla se
duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.“
Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální s názvem:
„KOMUKOLI PROSPĚTI MŮŽEŠ, PROSPÍVEJ RÁD…“ s mottem: „Každý velký čin se
zdá být zpočátku nemožný…“
Školní družina a školní klub slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti, relaxaci žáků a
také u tělesně postižených k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti v době mimo vyučování.
V rámci školního klubu pomocí prvků arteterapie rozvíjíme u dětí fantazii, tvořivost a spolupráci
a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí.
Školní vzdělávací program pro školní družinu a školní klub má název „POJĎ, BUDEME SI
HRÁT“ s mottem: „Kreativita člověka je podstatou jeho bytí“.
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Zařazování dětí a žáků
Děti a žáci jsou zařazováni do tříd podle věku, mentálního postižení a podle toho, jakou školu a
kterou třídu navštěvují ve svém bydlišti. Nastupují do školy průběžně každý den. Délka pobytu
v sanatoriu se liší dle diagnózy a zdravotního stavu dítěte a trvá minimálně 4 týdny.
Pro žáky, kteří absolvují léčebný program KLIM-THERAPY, tvoříme, je-li to potřeba,
individuální rozvrh.
Realizace programu protidrogové prevence a environmentální výchovy.
Vzhledem k délce pobytu žáků v sanatoriu se problematika protidrogové prevence zahrnuje
průběžně do vyučovacích hodin (prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie) i do výchovné
práce mateřské školy, školní družiny a klubu (trávení volného času, kouření,…).
Environmentální výchova se uplatňuje jak ve výuce (v prvouce, přírodovědě, přírodopise
v tématech o krajině, obci, městě, přírodě,…) tak i ve výchovné práci mateřské školy, školní
družiny a klubu při nácviku sebeobsluhy, hygieny, udržování pořádku.

4. Pracovníci školy ve šk. roce 2015/2016
prac.zařaz.

obor

kvalifikace

úvazek

praxe
školství

M-Vv
M-Zpv
Spec. pg.

SOU
VŠ
VŠ
VŠ – Bc.

0,81
1
1
1

12
nad 32
nad 32
10

VŠ
VŠ – Bc.
VŠ
VŠ
SPŠS
VŠ

1
1
1
1
0,75
1

32
16
23
nad 32
16
30

asistent. pg. 1

SŠ

1

7

kurz. as.pg.

asistent. pg. 2a do 31.12.2015
asistent. pg. 2b od 4.1.2016

SŠ
SOU

1
1

1
0

kurz. as.pg.
studuje as.pg.

uklízečka
učitelka ZŠ 1
ředitelka
vychovatelka
ŠD a ŠK
učitelka ZŠ 2
učitelka MŠ
učitelka ZŠ 3
učitelka ZŠ 4
referentka
učitelka ZŠ 5

Čj-Pg
Spec. pg.
Spec. pg.-učitelství
Čj-On-Aj
Spec. pg.-učitelství

Vysvětlivky zkratek:
ŠD - vychovatelka školní družiny a školního klubu
ŘŠ – ředitelka školy
ZŠ 1, 2,… - učitelky základní školy
MŠ – učitelka mateřské školy
AP 1, 2- asistent pedagoga
PaÚA - referentka pro personální a účetní agendu
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ve poznámka

spec. pg
spec. pg.
spec. pg.

spec. pg.
spec. pg.
spec. pg.
spec. pg.

Vzdělávání pedagogů
Název akce

ŘŠ

Vzdělávací lídr-podzim

/

Konference 10 let
Etwinning

/

M podle Hejného

ZŠ
1

ZŠ
2

ZŠ
3

/

Hradecké pediatrické dny

/

SOMSPOL-Čtenářské
dílny

/

Židé, dějiny a kultura
Dotkněme se inovací (ICT)

ZŠ
4

ZŠ
5

AP
1

AP
2

ŠD MŠ

/

///
/

Konference MNO

/

Motorika a hry II

/

Art journaling

/

Nejlepší nápady v prvouce
a přírodovědě

/

Moderní vzdělávání

/

Jak učit dějepis na 1. stupni

/

Vzdělávací lídr-jaro
Složitější
českém

texty

/

v jazyce

/

Zlomky-metoda Hejného

/

Slovní úlohy
životem

kořeněné

/

Metoda Hejného pro mírně
pokročilé

/

Metodická poradna

/

Konference ICT

/

NIDV

/

celkem

10

4

6

0

Vzdělávání nepedagogických pracovníků




/

Nákup majetku na portále kraje
Školení účetnictví – jarní a podzimní
Zveřejňování smluv na portále kraje

6

1

0

0

1

1

2

5. Prevence sociálně patologických jevů ve šk. roce 2015/2016




Ve výuce (zdravý životní styl, vztah k imobilním, předcházení konfliktům, šikana, týrání
dětí, …)
Přednášky a besedy (Rozchodník, …)
Tematické nástěnky

6. Aktivity školy
Aktivity žáků a pedagogů















Uspořádali jsme pro žáky I. stupně besedu s knihovnicí – „Večerníčky“
Uspořádali jsme pro žáky I. i II. stupně – besedu s Policisty ČR „Vlastní bezpečí“, „Práce
policie“, Trestní odpovědnost“
Žáky I. stupně ZŠ navštívil Mikuláš, anděl a čert z DDM Bílovec
Ve spolupráci s agenturou Rozchodník jsme uspořádali pro I. a II. stupeň besedu
„Indiáni“ a Be greeny“.
Uspořádali jsme pro žáky I. i II. stupně – besedu se spisovatelem M. Šolmesem
Zajistili jsme pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
děti s kombinovaným postižením a děti s poruchami autistického představení souboru
Kutálka (zdravotní klauni)
Uspořádali jsme vánoční výtvarnou dílnu pro žáky I. a II. stupně
Uspořádali jsme pro žáky II. stupně projektový den „Karel IV“
Ve spolupráci s občanským sdružením Jodík jsme uspořádali prodejní vánoční výstavku
žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých
Uspořádali jsme velikonoční výtvarnou dílnu pro žáky I. a II. stupně ZŠ
Ve spolupráci s občanským sdružením Jodík jsme uspořádali prodejní velikonoční
výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých
Uspořádali jsme pro žáky I. i II. stupně – besedu „Tonda obal na cestách“
Uspořádali jsme pro žáky I. a II. stupně besedu „Vzpoura úrazům“
Pedagogové a žáci se zapojili do projektu Somatopedické společnosti „Čtenářské dílny“

Učitelé se zúčastnili


25 vzdělávacích akcí

Aktivity ředitelky







Absolvovala seminář „Vzdělávací lídr“ 2x
Absolvovala seminář „Nákup majetku přes portál kraje“
Absolvovala vzdělávací program krajská konference ICT „Dotkněme se inovací“
Absolvovala celostátní konferenci ICT „Počítač ve škole 2016“
Absolvovala vzdělávací program krajská konference ICT – „O digitálních technologiích
ve škole jinak“
Absolvovala seminář s ministryní školství „Integrace“
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Absolvovala vzdělávací program Metodická poradna pro ředitele ZŠ – „Změny
v právních normách 2015/2016 vztahující se k činnosti ZŠ“
Absolvovala seminář „Roadshow Microsoft“
Seznámila školskou radu s výroční zprávou o činnosti za rok 2014/15
Seznámila školskou radu s výroční zprávou o hospodaření za rok 2015
Zapojila školu do projektu „Ovoce do škol“
Absolvovala závěrečné hodnocení projektu „Restart“
Zúčastnila se „ XVII. Hradeckých pediatrických dnů“
Absolvovala seminář „Inkluze“ v SPC Nový Jičín
Pracovala ve výboru Somatopedické společnosti
Zapojila školu do projektu Somatopedické společnosti „Čtenářské dílny“
Zúčastnila se semináře Somatopedické společnosti „3. Diagnostické dny“ v Jedličkově
ústavu v Praze
Zpracovala pro MŠMT a NÚV připomínky k novele vyhlášky 73/2005 a k novelám
vyhlášek 14/2005 a 48/2005
Zúčastnila se „Setkání ředitelů škol při zdravotnických zařízeních a zástupců krajů“ na NÚV
k problematice legislativy
Zpracovala a aktualizovala seznam škol při zdravotnických zařízeních
Absolvovala seminář „Společné vzdělávání“
Napsala příspěvek do publikace k 10letému výročí eTwinningu v České republice o
zapojení naší školy do eTwinningových projektů „eTwinning je pro každého“

Pracovníci se zúčastnili




Divadelního představení „Bláznivý Petříček“
Divadelního představení „Úča musí pryč“
Divadelního představení muzikálu „Edith a Marlene“

Reprezentace školy žáky



Do Vv soutěže „Barevný podzim“ jsme zaslali 3 výtvarné práce
Do Vv soutěže „Malovaná písnička“ jsme zaslali 2 výtvarné práce

Reprezentace školy pracovníky



příspěvek do publikace k 10letému výročí eTwinningu v České republice o zapojení naší
školy do eTwinningových projektů „Etwinning je pro každého“
uveřejnění článku o návštěvě Mikuláše, anděla a čerta na webové stránky DDM Bílovec

Exkurze v naší škole
 Umožnili jsme exkurzi ve škole pracovníkům SPC Nový Jičín
 Umožnili jsme exkurzi v naší škole pracovníkům ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava
Sponzorské dary
 Obdrželi jsme hračky pro MŠ v hodnotě 3 194,- Kč
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7. Inspekční činnost prováděná ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrola ČŠI.

8. Hospodaření školy
Hospodaření školy je součástí ekonomické zprávy za kalendářní rok 2015.
Škola má investiční fond, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn.
Prostřednictvím zřizovatele jsme obdrželi dotace:
a) na přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 888 475,- Kč, která byla plně vyčerpána
b) na provozní náklady ve výši 493 000,- Kč, která nebyla plně vyčerpána
c) Příspěvek na přímé náklady škola vyčerpala v plné výši, příspěvek na provozní náklady
škola nedočerpala. Vytvořili jsme hospodářský výsledek ve výši 21 600,87 Kč. Škola mimo
příjmů z úroků neměla vlastní příjmy.

9. Zapojení školy do mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/2016 jsme se nezapojili do mezinárodních projektů.

10.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se škola nezapojila.

11. Projekty
Zúčastnili jsme se projektu „Ovoce a zelenina do škol“
Zúčastnili jsme se projektu Somatopedické společnosti „Čtenářské dílny“

12. Spolupráce
S občanským sdružením Jodík, z. s.
Ve spolupráci s občanským sdružením Jodík jsme uspořádali
 prodejní vánoční výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých
 prodejní velikonoční výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých
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Spolupráce s lázněmi






Schůzky Školské rady, 1 členka je ošetřovatelka, zajišťuje výměnu informací mezi
školou, zdravotnickým personálem a dětskými klienty lázní, 1 členka je projektový
manažer sanatorií zajišťuje výměnu informací mezi školou a vedením lázní
Vánoční a velikonoční výstavky na kolonádě léčebny dospělých
Domluvili jsme exkurzi na úseku RHB lázní pro pracovníky SPC Nový Jičín
Domluvili jsme exkurzi na úseku RHB lázní pro pracovníky ZŠ při zdravotnickém
zařízení Opava
Na základě podpory členky školské rady (projektové manažerky sanatorií) a po
projednání s vedením technického úseku lázní jsme docílili namontování klimatizace do
školní družiny a výměnu stávajících oken a montáž žaluzií

Spolupráce s městským úřadem a dalšími institucemi v Klimkovicích


Beseda s knihovnicí

13. Splnění záměrů školního roku 2015/2016







Podporovali jsme sebevzdělávání pedagogických pracovníků
Zapojit se do projektu „Ovoce a zelenina do škol“
Průběžně jsme upravovali a doplňovali ŠVP
Nebyla podána žádná žádost o projekt
Získali jsme sponzorský dar – hračky do MŠ ve výši 3 194,- Kč
Herní dopoledne ve spolupráci s CVČ Mozaika Klimkovice jsme neuspořádali

14. Hlavní záměry pro školní rok 2016/2017








Podporovat sebevzdělávání pedagogických pracovníků
Zapojit se do projektu „Ovoce a zelenina do škol“
Průběžně upravovat a doplňovat ŠVP
Podporovat psaní žádostí o projekty
Získávat sponzorské dary
Uspořádat v rámci MDD herní dopoledne ve spolupráci s CVČ Mozaika Klimkovice
Spolupracovat s různými organizacemi na území města Klimkovic

Výroční zpráva byla projednána na poradě dne 19. 9. 2016
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10. 2016

Mgr. Helena Hrbáčová
ředitelka školy

Klimkovice 14. 10. 2016

10

Příloha k výroční zprávě o činnosti školy – tabulka DV/DVPP
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Jiné – vypište:…………………………….
ZŠ a MŠ při lázních, Klimkovice, p. o. není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

11

Příloha k výroční zprávě o činnosti školy – tabulka projekty
Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
Registrační číslo
program/Zdroj projektu
financování

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet projektu Obsah/Cíle
(v případě partnerství také projektu
částka, která připadá na
školu)

Období
realizace

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

RESTART

OP VK vzdělávání
CZ.1.07/1.3.00/51.0004
pro
konkurenceschopnost
výzva 51, 1. 3. další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

partner
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Rozpočet
projektu (v případě

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Zvýšení
kompetencí
pedagogických
pracovníků při
integraci ICT do
výuky/proškolení
pedagogických
pracovníků
v obsluze a
využívání tabletů
ve výuce,
zakoupení tabletů

22. 10. 2014
- 21. 9.
2015

partnerství také částka,
která připadá na školu)

Celkem
27 178 257,92Kč
Škola 99 520,-Kč

Z fotodokumentace šk. r. 2015/2016
Výtvarné práce

Beseda s knihovnicí
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Mikuláš

Vzpoura úrazům
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Policie ČR

Karel IV.
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Tonda obal na cestách

Beseda se spisovatelem
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