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Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
zařízením, které poskytuje své služby ve vzdělávacím systému od roku 1990.  Od prvopočátku 
byla škola určena ke vzdělávání žáků s postižením. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
byl tehdy v Opavě evidován poměrně vysoký počet. Kapacitně již jediná zvláštní škola nebyla 
schopna pojmout zvyšující se počet dívek a chlapců, kteří by měli docházet do školy pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto bylo rozhodnuto tehdejšími místními orgány o 
vzniku další školy s takovýmto zaměřením. Jak již bylo zmíněno, škola zahájila svou činnost 
v září 1990 jako tehdejší klasická zvláštní škola. Od počátku existence školy uplatňovali její 
pracovníci bohaté zkušenosti a erudici ve vzdělávání postižených dětí. Postupem let se péče o 
handicapované děti v zařízení rozšiřovala a zdokonalovala. V průběhu devadesátých let se ke 
třídám tehdy běžné zvláštní školy přidávaly třídy žáků, kde se vzdělávali chlapci a dívky podle osnov 

pomocné školy. Škola, s ní i její součásti, se postupem let vyvíjela, měnily se názvy organizace 
podle toho, jak se měnila školská politika státu a také postavení škol určených ke vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Posledním názvem je Základní škola a Praktická 
škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, který koresponduje se zaměřením 
školy.  
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Původním zřizovatelem školy byl Okresní úřad Opava. Po organizačních změnách, které 
postupně měnily územní a samosprávné orgány a organizace do dnešní podoby se stal 
zřizovatelem školy v roce 2001 Moravskoslezský kraj. Převzetí zřizovatelské funkce u škol 
určených ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo dáno i legislativními 
změnami v oblasti školství.  

Za téměř třicet let existence se naše zařízení měnilo a vyvíjelo. Významným krokem ke 
zdokonalení služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zákonným 
zástupcům byl vznik Speciálně pedagogického centra Srdce. Toto školské poradenské zařízení 
začalo v roce 1994 poskytovat poradenské, diagnostické a terapeutické služby dětem, žákům 
a studentům s mentálním postižením. V roce 2006 byly služby rozšířeny o péči o děti, žáky a 
studenty s tělesným postižením. 

V roce 2010 byly otevřeny první třídy střední školy v oboru Praktická škola jednoletá. 
Bylo tak vyslyšeno dlouholeté přání zákonných zástupců žáků absolvujících obor základní škola 
speciální, aby i tito žáci mohli pokračovat ve vzdělávání v takovém oboru, který by byli schopni 
zvládnout jedinci se středně těžkým a těžším mentálním postižením, stejně jako dívky a chlapci 
s kombinovanými vadami.  

Dalším důležitým mezníkem v životě školy bylo rozhodnutí orgánů Moravskoslezského 
kraje, coby zřizovatele drtivé většiny škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 
území severní Moravy a Slezska, sloučit dvě školy stejného typu v Opavě. K 1.1.2015 byly 
sloučeny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5 
a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4 v jednu. Nástupnickou organizací byla ustanovena 
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Do konce 
školního roku 2016-2017 byly plněny úkoly vyplývající ze zřizovací listiny na obou adresách. 
Školní rok 2017-2018 byl významný tím, že od začátku školního roku již byla celá škola na 
adrese Nám. Slezského odboje 361/3a v Opavě. Budovu ve Dvořákových sadech předávalo 
vedení školy jiné příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje. 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se 
stala školou, která je schopna poskytovat vzdělání žákům s mentálním postižením všech 
stupňů, kombinovanými vadami nebo i autismem.  

Škola a školské poradenské zařízení SPC Srdce nabízí své služby dětem, žákům  plnícím 
povinnou školní docházku i připravujícím se na samostatný život v praktické škole jednoleté 
na území statutárního města Opava, ale i ze širokého okolí. SPC Srdce poskytuje servis při 
vzdělávání mentálně postižených dětí, dívek a chlapců na teritoriu Opavska, tělesně postižené 
klienty eviduje SPC a pomáhá jim  na Opavsku a Bruntálsku. 

Zařízení těží z výhodné polohy téměř v centru bývalého okresního města, nespornou 
výhodou je blízkost zastávek městské hromadné dopravy, proto není problémem dojíždění jak 
samotných žáků, tak i rodičů s dětmi, jež potřebují doprovod. Nedaleko školy je zastávka 
trolejbusů a autobusů MHD. Dostupné je i vlakové nádraží pro směr na Krnov, případně 
opačným směrem na Ostravu. Vzhledem k tomu, že řadu dětí vozí jejich zákonní zástupci do 
školy vlastními automobily, je výhodou vystoupit se  žáky téměř u hlavního vchodu, odkud je 
plně bezbariérový přístup do celé budovy. Je pravdou, že se vzrůstajícím počtem žáků, a tím 
došlo ke zvýšení frekvence provozu automobilů před školou, by bylo vhodné mít větší počet 
vyhrazených míst, jež by byly k dispozici škole, ale to je obtížné, protože s počtem parkovacích 
míst se potýká většina institucí ve městě. I tak je před budovou školy celkem osm míst 
vyhrazených vozidlům dopravujících lidi se ztíženou prostorovou orientací a omezeným 
pohybem. Škola je téměř beze zbytku bezbariérově upravena. V hlavní budově školy jsou 
sociální zařízení plně přizpůsobena také potřebám lidí odkázaných na invalidní vozík. Do 
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jednotlivých pater je možné se dostat plošinou uvnitř budovy, případně venkovním výtahem, 
který byl vybudován díky péči zřizovatele školy na konci školního roku 2015-2016.  
 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
zařízením zřizovaným Moravskoslezským krajem, které má za úkol vzdělávat žáky, pro něž není 
vhodná docházka do škol většinového vzdělávacího proudu. Podle současného znění 
školského zákona jde o zařízení, které je zřizováno podle §16, odst.9 školského zákona.  
Prioritně je škola zařízením určeným pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Současně 
byli ve školním roce 2018-2019 zapsáni i žáci, kteří, kromě mentálního, mají diagnostikováno 
i jiné postižení (autismus, tělesné postižení, zrakové postižení, vadu sluchu). Ve školním roce 
2018-2019 poskytovala příspěvková organizace základní vzdělání a základy vzdělávání žákům 
plnícím povinnou školní docházku v oborech základní škola, základní škola praktická (poslední 
dva ročníky oboru základní škola) a základní škola speciální. Od 1.9.2016 je již většina žáků 
vzdělávána, v duchu aktuálně platných předpisů, podle školního vzdělávacího programu 
základní školy s upravenými minimálními výstupy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (zpracováno podle aktuálně platného RVP). Tyto děti plnící povinnou školní 
docházku jsou tedy pod hlavičkou základní školy. Skupina žáků, kteří většinu své povinné školní 
docházky plnili v oboru základní škola praktická, dokončovalo základní vzdělání v tomto oboru 
(jde již jen o žáky osmého a devátého ročníku). Pro dívky a chlapce se středním a vážnějším 
mentálním postižením byl ve školním roce 2017-2018 určen obor základní škola speciální. 

Jak již bylo zmíněno, naše zařízení poskytovalo ve školním roce 2018-2019 základní 
vzdělávání a základy vzdělání zdravotně postiženým dětem s mentálním postižením (od 
lehkého po hluboké), kombinovanými vadami, autismem, vadou sluchu, ve školním roce 2018-
2019 jsme vzdělávali také žáky nevidomé nebo se zbytky zraku. Péče o takovéto jedince ve 
škole je vždy specifická a má svá úskalí i ekonomického charakteru. Je pochopitelné, že pro 
vzdělávání takovýchto dětí je potřeba nižšího počtu žáků ve třídách a vyššího počtu 
pedagogického personálu. Týká se to zejména tříd základní školy speciální (žáci vzdělávající se 
podle rehabilitačního vzdělávacího programu), kde je možno mít, podle znění příslušné 
vyhlášky, až tři pracovníky– učitele, vychovatele a také asistenta pedagoga. Ve třídách základní 
školy speciální jsme měli ve školním roce 2018-2019 žáky, při jejichž diagnóze (psychické 
poruchy, závažné poruchy chování, zdravotní postižení – epileptické záchvaty a podobě) byla 
přítomnost dalšího pedagogického pracovníka, kromě učitele, ve třídě nezbytná. Ve všech 
třídách základní školy speciální působil, vedle vyučujícího, také asistent pedagoga. V průběhu 
školního roku byli asistenti pedagoga zřízeni i ve dvou třídách základní školy.  

Ve školním roce 2018-2019 bylo znovu podmíněno zřízení pozice asistenta pedagoga 
doporučením takovéhoto podpůrného opatření školským poradenským zařízením. Nově již 
nebylo třeba souhlasu krajského úřadu. Kategorie asistentů pedagoga je specifickou skupinou 
pedagogických pracovníků Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace a bude podrobněji zmíněna v další části výroční zprávy.   

 
 

Pro děti předškolního věku jsme měli ve školním roce 2018-2019 otevřenu jednu třídu 
přípravného stupně základní školy speciální. Přípravný stupeň základní školy speciální byl 
naplněn žáky, u kterých školské poradenské zařízení diagnostikovalo střední mentální 
postižení, případně šlo dívky a chlapce s kombinovanými vadami. Přípravný stupeň základní 
školy speciální byl pro mnohé předškoláky posledním útočištěm, když je, s ohledem na druh a 
stupeň jejich postižení, odmítaly přijmout mateřské školy.  Snažili jsme se je co nejlépe 
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připravit na přechod do základní školy (většinou jsou dívky a chlapci z PŘS ZŠS vřazováni do 
základní školy speciální, výjimečně odcházejí do základní školy, kde jsou vzděláváni podle RVP 
s upravenými minimálními výstupy).   

V průběhu školního roku 2018-2019 pokračovala výuka v rámci střední školy – obor 
praktická škola jednoletá. Jde o obor střední školy určený prioritně absolventům oboru 
základní škola speciální, kteří nejsou pro své postiženi schopni absolvovat ani učební obor 
skupiny E. Ve školním roce 2018-2019 byly otevřeny tři třídy PRŠ.  

 
Nedílnou součástí Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 

příspěvková organizace bylo také již zmiňované Speciálně pedagogické centrum Srdce – 
školské poradenské zařízení pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením. 
V průběhu školního roku 2018-2019 byly poradenským zařízením poskytovány služby dětem, 
žákům a studentům podle platné legislativy. Blíže o práci SPC v hodnoceném školním roce 
bude v další části výroční zprávy.  

 
Součástí Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 

organizace je také školní družina. Ve školním roce 2018-2019 pracovala tři oddělení. Provoz 
družiny byl od brzkých ranních hodin do odpoledne, abychom umožnili rodičům, kteří u nás ve 
škole mají své děti, docházet do zaměstnání a také aby dívky a chlapci trávili čas smysluplnou 
činností pod dohledem vychovatelů a vychovatelek. Provoz školní družiny byl zahajován v 6,15 
hod. a poslední děti si rodiče vyzvedávali z družiny v 16,00 hod. Snažili jsme se vyhovět 
požadavkům zákonných zástupců žáků, kteří navštěvovali v uplynulém školním roce školní 
družinu, a provoz školní družiny jsme přizpůsobili tak, aby co nejvíce korespondoval 
s potřebami rodičů, zároveň ale, aby byl co nejefektivnější a pro zařízení finančně únosný. 

 

 Protože škola nemá vlastní kuchyni, je k dispozici výdejna stravy. Žáci a zaměstnanci 
školy mohli odebírat obědy ve výdejně stravy. Dodávka obědů byla ve školním roce 2018-2019 
smluvně sjednána s jídelnou na Rybím trhu v Opavě. Dovoz obědů byl sjednán také s externí 
firmou. V období prázdnin mohli zájemci odebírat stravu přímo v jídelně na Rybím trhu 
v Opavě. Veškeré administrativní záležitosti (přihlašování stravy, odhlašování obědů, placení 
obědů, dlužné částky a podobně) spjaté s odběrem obědů byly řešeny přímo se školní jídelnou 
zákonnými zástupci žáků, případně pracovníkem ekonomického úseku školy, pokud se 
záležitosti týkaly zaměstnanců.  

Také v  průběhu školního roku 2018-2019 se Základní škola a Praktická škola, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace zapojila do projektu financovaného z prostředků 
ESF Projekt potravinové pomoci. V rámci tohoto projektu byly žákům z ekonomicky slabého 
prostředí poskytovány obědy zdarma. Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje byly škole zasílány seznamy žáků, kteří byli zařazeni do programu. Vedení školy muselo 
vytvořit smlouvy, které byly následně podepsány zákonnými zástupci žáků, aby mohli začít 
odebírat obědy zdarma. Jedinou povinností zákonných zástupců bylo odhlašování obědů dětí 
ve dnech, kdy nebyly ve škole. Bohužel, řada zákonných zástupců takto nečinila a vznikaly tak 
dluhy na vydaných, ale neodebraných obědech. Zapojení do projektu znamenalo pro školu 
administrativní zátěž (celá administrace projektu byla realizována školou – evidence strávníků, 
kontrola odebraných a vydaných obědů s porovnáváním třídních knih, vymáhání dlužných 
částek u zákonných zástupců žáků atd.), významné zvýšení počtu strávníků přinutilo vedení 
školy navýšit pracovní úvazek ve výdejně stravy (vše z mzdových prostředků školy bez jakékoli 
refundace). Zásadním problémem zůstala otázka vymáhání dlužných částek za neodhlášené 
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obědy na zákonných zástupcích dětí. V některých případech to, s velkou pravděpodobností, 
skončí jako nedobytný dluh. Dobrá myšlenka pomoci sociálně slabým rodinám tak byla 
v minulém období znehodnocena neodpovědností některých zákonných zástupců. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počty žáků ve školním roce 2018-2019 
 

Před zahájením školního roku 2017-2018 jsme znovu nevěděli, jak nás ovlivní další rok 
fungování „společného vzdělávání“. Po zkušenostech z uplynulého školního roku nám bylo 
jasné, že s velkou pravděpodobností nedojde k výraznému odlivu žáků z naší školy do běžných 
základních škol. Spíš jsme nevěděli, jak se podaří nahradit vycházející žáky na konci školního 
roku 2016-2017 žáky novými. Počet žáků ve střední škole jsme měli stanoven výsledky 
přijímacího řízení.  
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Jak je zřejmé z následujících tabulek a grafického znázornění, nedošlo k dramatickým 
změnám v počtech žáků u žádné z kategorií. Konkrétní počty jsou vždy ze zahajovacích 
výkonových výkazů na konci měsíce září konkrétního roku. V průběhu školního roku dochází 
každoročně k určitým změnám, které však zásadně neovlivňují trend vývoje žáků ve škole.  

Při sledování vývoje počtu žáků je možné najít jisté výkyvy. Jde například o výrazný 
nárůst žáků v letech 2015 a 2016. Tato skutečnost byla způsobena tím, že od 1.1.2015 byla 
naše Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
sloučena se Základní školou, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace.  Stav žáků 
narostl nad 160 žáků v novém zařízení od 1.1.2015. V následujících letech se celkový počet 
žáků sice snížil, ale stále můžeme pozorovat spíš narůstající celkový počet žáků u nás v zařízení 
oproti průměrnému počtu žáků za sledované období 2011 až 2018. 

V roce 2016, kdy bylo naplno zahájeno tzv. společné vzdělávání, byla i Základní škola a 
Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace v očekávání, jak nová 
školská politika státu ovlivní chod zařízení. Poměrně velikou nejistotu vnesly uváděné změny 
mezi rodiče žáků naší školy. Řada rodičů se začala obávat toho, že jejich děti, které k nám přišly 
ze škol většinového vzdělávacího proudu, budou muset zpátky tam, odkud je donutil školní 
neúspěch odejít. Zákonní zástupci byli informováni o možnosti přihlásit své děti zpět do 
původní základní školy. 

Od nástupu společného vzdělávání v roce 2016 využila této možnosti jediná žákyně. 
Zákonní zástupci dívky zažádali o přijetí na naši školu v době, kdy byla žákyně na prvním stupni 
základní školy. V průběhu sedmého ročníku se rozhodli její zákonní zástupci využít možnosti 
přechodu zpět do hlavního vzdělávacího proudu. Šlo o jejich rozhodnutí a využití takovéto 
možnosti. Před koncem školního roku 2018-2019 se do naší školy dostavila matka žákyně a 
žádala, aby se její dcera mohla vrátit dokončit základní vzdělání na naší škole. Uvedená situace 
je příkladem, jak by přechod mezi školami většinového vzdělávacího proudu a školou zřízenou 
podle §16, odst. 9 neměl vypadat. Před jakoukoli změnou vzdělávacího zařízení by si měli 
všichni zainteresovaní (zákonní zástupci žáka, příslušné školské poradenské zařízení, školy i žák 
samotný) uvědomit, že je to vážný zásah do života dítěte a není vhodné dělat takovéto změny 
často.  

V průběhu školního roku 2018-2019 přicházeli do našich tříd další žáci. Často šlo o žáky 
vyšších ročníků základní školy. Tato skutečnost se odrazila v tom, že ve velké většině šlo o 
chlapce a dívky, kteří, kromě mentálního postižení, měli diagnostikovánu poruchu chování, 
případně i psychiatrickou diagnózu. Tato skutečnost nás jen utvrdila v našem názoru, že běžné 
základní školy vzdělávají žáky s mentálním postižením coby integrované jedince do té doby, 
než začne takovýto žák narušovat výuku a výchovné problémy škola přestane zvládat. V tu 
chvíli je integrace zavržena a žák je nasměrován do školy zřízené podle §16, odst.9 školského 
zákona. Vzhledem k tomu, že jsme momentálně nejvěětší školou pro vzdělávání žáků 
s mentálním postižením v Opavě a jejím okolí, bereme vzdělávání i takovýchto žáků jako naši 
povinnost. Také v průběhu školního roku 2018-2019 přišli někteří žáci, pro které by byl 
vhodnější pobyt v zařízení zaměřeném na vzdělávání žáků s poruchami chování. Bohužel 
v širokém okolí Opavy není jediné vzdělávací zařízení, které by bylo specializováno  na 
poskytování základního vzdělání žákům s těžkými poruchami chování nebo i diagnostikovanou 
psychiatrickou poruchou.  

Všichni nově přijatí žáci museli mít vystaveno doporučení ke vzdělávání od školského 
poradenského zařízení, zákonní zástupci museli dát informovaný souhlas se vzděláváním 
svého dítěte ve škole zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona a tedy i se změnou způsobu 
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vzdělávání svého dítěte. Velmi důkladně je se zákonnými zástupci žáků projednáváno 
doporučení ke vzdělávání jejich dítěte.   

V následujících tabulkách jsou graficky znázorněny počty žáků v jednotlivých druzích a 
oborech vzdělávání. Z grafu je poměrně dobře patrný vývoj jednotlivých skupin žáků. Poměrně 
stabilní a stejně vysoký je počet žáků v základní škole (program základní škola a dobíhající 
základní škola praktická). Nejvyšší počet žáků v této skupině byl mezi roky 2015 a 2016, kdy  
 

 

 
probíhalo sloučení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace s další speciální školou. Klesající počet žáků je u oboru základní škola speciální. U 
oboru, do nějž jsou vřazováni žáci se středním a vážnějším mentálním postižením, případně 
jde o žáky s kombinovanými vadami nebo autismem. U ZŠS jde o pozvolný úbytek žáků. Tato 
situace je často diskutovaná. Je možné, že část žáků, která by ještě před několika lety byla 
v oboru základní škola speciální, setrvává díky výraznější podpoře pedagogů a škol v základní 
škole. Na druhou stranu, u žáků ze základní školy speciální pozorujeme častější výskyt 
kombinovaných vad, než tomu bylo před několika lety. Lze tedy konstatovat, že žáků v ZŠS je 
sice méně, zato je jejich vzdělávání obtížnější.  

Střední škola – obor praktická škola jednoletá – je od prvopočátku naplněn téměř vždy 
až po kapacitu stanovenou organizaci ve zřizovací listině. Již po třech letech od otevření střední 
školy u nás, jsme museli žádat o navýšení kapacity v tomto oboru.  Jde jednoznačně o 
potvrzení potřeby střední školy pro žáky končící základní školu speciální. Žádosti rodičů, aby 
byla ve škole zřízena i dvouletá praktická škola, nemohou být prozatím vyslyšeny. Je možné, 
že v  budoucnu, pokud budou příznivé materiálně technické podmínky ve škole (dostatek 
volných učeben, personální zajištění výuky atd.) a zřizovatel bude nakloněn k rozšíření nabídky 
vzdělávacích služeb v naší příspěvkové organizaci, budeme moci přijímat žáky i pro dvouletou 
praktickou školu. V této souvislosti je asi třeba zmínit, že v průběhu školního roku 2018-2019 
byl ředitel školy kontaktován pracovníky Magistrátu města Opavy, aby dal k dispozici 
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stanovisko organizace k závěrům jednání, které probíhalo na magistrátu a jehož účastníky byli 
rodiče žáků s postižením, pracovníci magistrátu a organizace pečující o lidi s postižením 
různého druhu. Závěr, který vyplynul z jednání, požaduje výrazné rozšíření možností vzdělávat 
lidi s postižením. Ředitel ZŠ a PŠ Opava, zaslal magistrátu stanovisko, ve kterém je 
konstatováno, že máme zájem o zřízení dalšího oboru střední školy, ale respektujeme postoj 
našeho zřizovatele, který dokáže nejlépe vyhodnotit možnosti a potřeby vzdělávací soustavy 
k kraji.  

Každoročně očekává vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 
5, příspěvková organizace zda a jak bude v nadcházejícím školním roce naplněn přípravný 
stupeň základní školy speciální. Ve školním roce 2018-2019 byla třída přípravného stupně 
naplněna až po horní hranici kapacity třídy. Nicméně, třída byla do počtu šesti žáků naplněna 
až po udělení dodatečných odkladů žákům, kteří již na začátku září 2018 nastoupili k plnění 
povinné školní docházky v 1.třídě. Přípravný stupeň základní školy speciální je určen dívkám a 
chlapcům se středním a větším mentálním postižením, případně pro žáky s kombinovanou 
vadou. Vzhledem k tomu, že PŘS nahrazuje povinný poslední rok předškolního vzdělávání před 
nástupem do školy, umožňuje připravit dítě na přechod do školy. A pokud rodiče zapíší dítě 
k docházce do naší školy, odpadá adaptace na cizí prostředí, cizí lidi. Dítě z přípravného stupně 
zná prostředí naší školy, setkává se s pracovníky i žáky školy a přechod z předškolního zařízené 
do školy není tak náročný. 

Různorodost žáků školy, více oborů vzdělávání v organizaci s sebou nese poměrně 
náročné rozhodování při přípravě organizace školního roku. Také ve školním roce 2018-2019 
jsme se zamýšleli nad tím, jak poskládat kolektivy tříd tak, aby škola byla provozuschopná a 
hlavně, aby zařazení každého dítěte bylo, jako pro individualitu žáka, přijatelné. Na nižším 
stupni základní školy jsme měli ve školním roce 2018-2019 celkem čtyři třídy, tedy v jedné třídě 
byli žáci dvou ročníků. Na druhém stupni základní školy byly třídy, ve kterých byli žáci 
jednotlivých ročníků. V některých třídách, kde se počet žáků blížil povolenému maximálnímu 
počtu žáků ve třídě, jsme volili dělení třídy na některé předměty. Tuto organizační formu jsme 
zvolili proto, aby žáci měli větší komfort při vyučování třeba v matematice, jazycích a podobně. 
U tříd základní školy speciální bylo i v minulosti běžné, že jsou ve třídách děti z různých ročníků, 
protože schopnosti a možnosti žáků zařazených do oboru praktická škola jednoletá jsou tak 
různorodé, že není možné mít třídy poskládané podle věku žáků nebo i podle ročníků.  

Celý první stupeň základní školy a již i sedmá třída základní školy pracovaly podle 
školního vzdělávacího programu Učíme se společně (resp. podle minimálních výstupů pro žáky 
s mentálním postižením). Žáci osmého a devátého ročníku byli ještě vyučováni podle RVP a 
přílohy pro LMP. Oproti minulému školnímu roku byla atmosféra mezi zákonnými zástupci 
žáků i pedagogy klidnější. Všichni zainteresovaní již měli za sebou dva roky společného 
vzdělávání, bylo jasné, že nedochází k zásadním změnám ve vzdělávání žáků s mentálním 
postižením. Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace vyhodnotila svou pozici v rámci vzdělávacího systému ve městě a jeho okolí a 
nabídla své zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami okolním 
školám. Do našeho zařízení chodili na náslechy pedagogové ze tříd, kde byli nově integrováni 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, střídali se u nás asistenti pedagoga, aby se podívali 
na práci pedagogů zařazených na tuto pozici u nás. Speciálně pedagogické centrum Srdce 
často využívalo našich zkušeností ke konzultacím u konkrétních případů, kdy se hledala co 
nejlepší cesta pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. 
Škola organizovala akce tak, aby se co nejčastěji potkávali žáci naší speciální školy s dětmi ze 
škol většinového vzdělávacího proudu.  
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 Před začátkem školního roku bylo potřeba zkontrolovat, případně doplnit veškeré 
dokumenty tak, aby mohl být žák vzděláván v našem zařízení. Kontrolovali jsme platnost a 
úplnost doporučení ke vzdělávání u jednotlivých dívek a chlapců. Ve spolupráci se školskými 
poradenskými zařízeními jsme zajišťovali funkčnost a efektivnost přiznaných podpůrných 
opatření. V případě potřeby vypracovávala škola podklady pro další vyšetření a rediagnostiky 
ve školských poradenských zařízeních. V případě, že součástí podpůrných opatření bylo 
zpracování IVP, byl tento dokument konzultován školou se ŠPZ (dále také školské poradenské 
zařízení). Škola zajišťovala materiální a personální podmínky pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Samozřejmostí bylo vytváření příznivých podmínek 
žákům – bezbariérovost, vhodný školní nábytek, učebnice a další učební pomůcky.  

Vzdělávání žáků v našem typu školy s sebou nese i zvýšené nároky na personální 
podporu. Konkrétně jde o pozice asistentů pedagoga v našich třídách. V Základní škole a 
Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je poměrně početná 
skupina asistentů pedagoga. Tato kategorie pracovníků je nezbytná k tomu, abychom mohli 
dobře vzdělávat žáky s různým druhem, typem a stupněm postižení.  

 
Přehled měst a obcí, ze kterých do školy ve školním roce 2018-2019 dojížděli žáci: 
 

 
 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 
 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
primárně určena ke vzdělávání žáků s mentálním postižením. Podle platné legislativní úpravy 
jde o školu zřízenou podle §16, odst.9 školského zákona vzdělávající žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Oproti jiným školám zřizovaným podle stejného paragrafu školského 
zákona, je naše škola výjimečná tím, že je primárně určena ke vzdělávání žáků s mentálním 
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postižením a do takovéto školy nemohou být přijati žáci s jiným typem hendikepu. „Náš“ žák 
musí mít vždy diagnostikováno mentální postižení a k němu, případně i některou z dalších vad. 
Fakticky byli ve školním roce 2018-2019 žáky školy dívky a chlapci s lehkým až hlubokým 
mentálním postižením, část u nich má k tomu diagnostikovaný autismus, tělesnou vadu, vadu 
zraku, běžné jsou i vady řeči. Jak již bylo zmíněno, jsou našimi žáky mentálně postižení 
s psychiatrickými diagnózami, případně potvrzenými poruchami chování od lehkých po 
závažné.  
 
 
 
 

Obory vzdělávání ve školním roce 2018-2019 v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace: 
 
 

Číslo oboru  Název oboru Typ Jazyk Délka studia Kapacita  

79-01-B/01  Základní škola speciální denní český 10 r. 0 měs. 60 

79-01-C/01  Základní škola denní český  9 r. 0 měs. 160 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá denní český 1 r. 18 

 
 
 
Obory vzdělávání ve školním roce 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přehled učebních plánů pro jednotlivé části školy: 

 

Žáci v základní škole byli ve školním roce 2018-2019 vzděláváni podle školního 
vzdělávacího programu pro žáky základní školy podle novelizovaného RVP. Zároveň jsou 
zpracovány  tzv. minimální výstupy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
V průběhu školního roku 2018-2019 se podle nového ŠVP vzdělávali žáci prvního až sedmého 

 

Přípravný stupeň 
základní školy speciální 

Základní škola 

Základní škola praktická 

Předškolní zřízení Základní škola Střední škola 

Praktická škola jednoletá 

Základní škola speciální 
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ročníku základní školy. Osmý a devátý ročník byl vzděláván podle končícího ŠVP zpracovaného 
podle RVP a přílohy pro LMP. 

Podle školního vzdělávacího programu pro žáky základní školy speciální se ve školním 
roce 2018-2019 učili žáci všech desíti ročníků (včetně žáků s rehabilitačním vzdělávacím 
programem podle RVP ZŠS II.). ŠVP pro obor střední školy Praktická škola jednoletá platí od 
září 2012.  

Také v předškolním vzdělávání – ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – 
byl využíván příslušný školní vzdělávací program. Podobně tomu bylo i ve školní družině.  
  

 Název dokumentu Číslo jednací 

1. Vzdělávací program přípravný stupeň základní školy 
speciální 

 

3. Školní vzdělávací program pro ZŠP Š/183/2008 
4. směrnice MŠMT ČR – SPC 11769/95 – 24  ze dne 6.3.1995 
5.  Školní vzdělávací program pro ZŠS Š/168/2010 platný od 1.9.2010 
5. Vyhláška týkající se vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami)  
72/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

7. 
Školní vzdělávací program pro obor Praktická škola 
jednoletá 

ZSPSOp/00857/2012 

8. Školní vzdělávací program „Učíme se společně“  

9. 
Rozpracované minimální doporučené úrovně 
očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 
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3. Personální zajištění činnosti školy 
 

Z úkolů, pro které byla zřízena Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace, je zřejmé, že skladba pracovníků bude odlišná od 
personálního složení ve školách hlavního vzdělávacího proudu.   

 
Organizační pavouk Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 

organizace platný v průběhu školního roku 2018-2019 
 

Kolektiv zaměstnanců se dělil na pracovníky pedagogické a nepedagogické. Úkoly 
Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace plní 
pracovní kolektiv, který se skládá z pedagogických a nepedagogických pracovníků. Vzhledem 
k tomu, že hlavním úkolem školy je poskytování vzdělání, je logické, že podstatná část 
zaměstnanců Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace spadá do skupiny pedagogických pracovníků. Mezi pedagogické pracovníky školy 
se patřili ve školním roce 2018-2019 učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů, psychologové a 
speciální pedagogové ve speciálně pedagogickém centru. K nim se řadila i skupina 
vychovatelů.  Část vychovatelů měla i ve školním roce 2018-2019 jinou pracovní náplň, než ji 
známe z běžných škol. Podle platné legislativní úpravy mohli být ještě ve školním roce 2018-
2019 ve třídách základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální, vedle 
standardního učitele, také vychovatelé. Již na konci školního roku 2017-2018 řešilo vedení 
školy, jak se vyrovnat s legislativní změnou spojenou s novým financováním regionálního 
školství. Podle nových pravidel totiž pozice vychovatele ve třídách zanikla. Pouze díky ročnímu 
odkladu účinnosti nového financování regionálního školství na září 2019 mohlo vedení školy 
ponechat část vychovatelů ve třídách, kde byli ve školním roce 2018-2019 vzděláváni žáci 
s nejvýznamnějšími vadami.  
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Učitelé vzdělávali žáky v základní škole, základní škole praktické, základní škole 
speciální, přípravném stupni základní školy speciální a ve střední škole – obor praktická škole 
jednoletá. 

Vychovatelé plnili pracovní úkoly ve školní družině. Někteří trávili část své přímé 
pedagogické práce ve třídách a úvazek měli doplněn činností ve školní družině. Ve škole, která 
vzdělává žáky se zdravotním hendikepem, je nezbytné personální posílení asistenty pedagoga. 
Blíže se k této kategorii pedagogických pracovníků bude věnovat další část výroční zprávy o 
činnosti školy.  

 

Speciálně pedagogické centrum Srdce svou činnost ve školním roce 2018-2019 
zajišťovalo prostřednictvím tří speciálních pedagožek, dvou psycholožek, sociální pracovnice a 
také administrativní silou. V průběhu školního roku 2018-2019 byla přijata další pracovnice, 
jejímž úkolem bylo pomáhat speciálně pedagogickému centru zvládat stále náročnější úkoly 
administrativního charakteru.  

Poslední skupinou byli správní zaměstnanci – ekonomka školy, školník, pracovnice 
výdeje stravy a uklízečky, topič jako sezonní zaměstnanec. V uplynulém období se rozhodlo 
vedení školy posílit správní úsek administrativní pracovnicí, která plnila úkoly související 
s ekonomikou zařízení, majetkovou správou. 

 
 

a) zaměstnanci podle kategorií 
 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
zařízením, které plní úkoly v širokém spektru činností. Ve školním roce 2018-2019 poskytovala 
příspěvková organizace své služby dětem v předškolním věku ve třídě přípravného stupně 
základní školy speciální, základní vzdělání získávali žáci v oborech základní školy , základní škola 
praktická (osmý a devátý ročník ZŠ), základní škola speciální a měli jsme dvě třídy praktické 
školy jednoleté (střední škola). Součástí školy byla také školní družina a Speciálně pedagogické 
centrum Srdce.  

Celkový počet pracovníků zařízení byl v uplynulých letech poměrně stabilní. Největší 
nárůst zaměstnanců přinesl rok 2015, kdy došlo ke sloučení Základní školy, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace a Základní školy, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková 
organizace. Od té doby se stav zaměstnanců pohybuje okolo 50 celých úvazků přepočtených 
na jednoho zaměstnance.  

Ve Speciálně pedagogickém centru Srdce se počet pracovníků také výrazně neměnil. 
K mírnému nárůstu došlo v roce 2017 2018, kdy byl tým SPC posílen o úvazek 
administrativního pracovníka.  Nejprve vedení školy hradilo pracovnici z prostředků jiných 
středisek ve škole a později byl speciálně pedagogickému centru přiznán vyšší počet 
pracovníků při normativním rozdělení prostředků na platy. Výšku jednotlivých úvazků i reálný 
počet pracovníků ve školním roce 2018-2019 ovlivňovala i skutečnost, že několik pracovnic 
postupně odešlo na mateřské dovolené a bylo potřeba za ně hledat náhradu. Na pozici 
psychologa do školského poradenského zařízení je poměrně obtížné přijmout kvalifikovaného, 
zkušeného a nadšeného člověka, protože platovým zařazením školství nemůže konkurovat 
jiným odvětvím, soukromé sféře, případně pracovním úvazkům placeným nestandardně 
v rámci různých projektů. V průběhu školního roku 2018-2019 byla přijata nová pracovní síla, 
která vypomáhala v SPC s administrativou. Společné vzdělávání s sebou přineslo neuvěřitelný 
nárůst administrativních povinností. O vysoké míře administrativy centrální orgány ví, stále 
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tvrdí, že se ji bude snažit odbourávat, nicméně, opak je pravdou. Požadavků na vyplňování 
formulářů, tiskopisů, příkazů na zpracování přehledů bylo i ve školním roce 2018-2019 zase 
více, než jsme registrovali v letech minulých.  

 
 

 

Nejpočetnější kategorií zaměstnanců byli ve školním roce 2018-2019 učitelé. Jejich 
počet se, oproti školnímu roku 2017-2018, nijak výrazně nezměnil. Úvazky vyučujících byly 
postaveny tak, aby maximálně zohledňovaly zájmy žáků. Učitelé s kvalifikací speciálního 
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pedagoga jsou aprobováni pro výuku všech předmětů u žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Učitelky a učitelé měli svou přímou vyučovací povinnost většinou rozdělenu do 
více oborů vzdělávání (základní škola, základní škola praktická, základní škola speciální, 
přípravný stupeň základní školy speciální). Vyučující se střídali také u žáků střední školy 
v oboru praktická škola jednoletá.  

 Vychovatelé ve školním roce 2018-2019 pracovali jak ve třídách v rámci vyučování, tak 
i ve školní družině. Díky rozhodnutí odložit o rok nový způsob financování regionálního školství 
nám bylo umožněno využít některé z vychovatelů jako další pedagogy ve třídách přípravného 
stupně základní školy speciální a také ve třídách základní školy speciální s rehabilitačním 
vzdělávacím programem. Po skončení vyučování pak svůj úvazek doplňovali prací ve školní 
družině. Část vychovatelů zajišťovala pouze činnost školní družiny. Počty vychovatelů byly 
srovnatelné s minulými školními roky.  

Další skupinou pedagogických pracovníků ve škole v roce 2018-2019 byli asistenti 
pedagoga. Tato kategorie pedagogů byla snad nejdiskutovanější a prodělala asi nejvíc změn 
v posledních letech. Při vyhlášení inkluzivního, později společného, vzdělávání byli asistenti 
pedagoga ve třídě propagováni téměř jako nejvýznamnější prvek poskytování pomoci slabším 
a postiženým žákům při vyučování. Postupem času, když ministerstvo školství, mládeže a 
sportu přicházelo do kontaktu s reálnými ekonomickými ukazateli dokladujícími skutečné 
náklady na tuto strategii, začalo hledat cesty, jak růst nárokovaných finančních prostředků 
zastavit nebo aspoň zpomalit. Nejvýznamnějším nákladem společného vzdělávání je 
personální podpora (přítomnost asistentů pedagogů ve třídě, hodiny speciálně pedagogické 
péče navíc a podobně).  Na začátku školního roku 2018-2019 vydalo MŠMT stanovisko, že školy 
zřízené podle §16, odst.9 školského zákona neoprávněně nárokují finanční prostředky na 
pozice asistenta pedagoga v těchto školách a ubírají tak finance vyčleněné na podpůrná 
opatření pro postižené žáky ve všech typech škol. Došlo dokonce na argumenty typu – ať si 
speciální školy platí asistenty pedagoga za svého, protože mají navýšený normativ na žáka. 
Samozřejmě, normativ na žáka ve škole zřízené podle §16, odst.9 školského zákona je 
zpravidla dvojnásobný, než na žáka v běžné škole. Ale, ve škole zřízené podle §16, odst.9 
školského zákona, může ředitel školy naplnit třídu pouze polovičním počtem žák oproti 
pravidlům platným pro školy většinového vzdělávacího proudu. Prostou matematickou 
úvahou je tedy možné dojít k závěru, že speciální školy skutečně nemohou mít prostředky na 
zajištění mezd asistentů pedagoga z vlastních mzdových prostředků.   

Nicméně, od začátku školního roku 2018-2019 přestalo MŠMT dotovat mzdy pro 
asistenty pedagoga ve speciálních školách a přenechalo tuto starost zřizovatelům. Díky 
maximální snaze a vstřícnosti našeho zřizovatele – Moravskoslezského kraje – jsme ustáli 
financování platů asistentů pedagoga v měsících září až prosinec 2018. Kraj musel hledat 
úspory, aby mohl svým speciálním školám poskytnout dostatečný objem prostředků na platy 
asistentů pedagoga. Jistě to bylo obtížné, protože s touto situací Moravskoslezský kraj 
nepočítal. Na rok 2019 si zřizovatel byl nucen vyčlenit dostatečnou rezervu a asistenti 
pedagoga ve školách zřizovaných podle §16, odst.9 školského zákona měli zajištěny platy. Ve 
školním roce 2018-2019 se navýšil počet asistentů pedagoga na třináct. V minulosti jsme v naší 
škole byli zvyklí na přítomnost asistentů pedagoga ve třídách základní školy speciální (včetně 
tříd přípravného stupně ZŠS a přípravné třídy) a v praktické škole jednoleté. V posledních 
letech je však bezpodmínečně nutná přítomnost asistentů pedagoga i v některých třídách 
základní školy. Jak již bylo zmíněno, žáky naší školy se stále častěji stávají dívky a chlapci, kteří 
kromě mentálního postižení, mají diagnostikovánu psychiatrickou poruchu, případně se u nich 
projevují závažné poruchy chování.  Pro tyto obtíže musí být nápomocen vyučujícími i další 
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pedagog – asistent pedagoga. I přes navýšený počet pracovníků na pozici asistenta pedagoga, 
je průměrný počet žáků s postižením na jednoho asistenta několikanásobně vyšší, než je tomu 
u poměru asistent pedagoga na počet žáků ve školách běžného vzdělávacího proudu. Tam jde, 
zpravidla, o poměr jeden asistent pedagoga na jednoho žáka.  
 

 Skupina správních zaměstnanců pracovala v podstatě ve stejném složení, jako tomu 
bylo v uplynulém školním roce. Ekonomka školy (úvazek 1,00) se vypořádávala v průběhu 
školního roku s ekonomickou stránkou provozu zařízení. V její kompetenci byly hospodářské 
záležitosti, stejně jako personální oblast (zpracování mezd, personalistika). Na celý úvazek byl 
zaměstnán školník, který měl za úkol pečovat o hlavní budovu školy, stejně jako o nemovitosti 
v celém areálu školy a na školním pozemku v Opavě. V průběhu školního roku 2018-2019 
v organizaci pracovaly čtyři uklízečky (celkový úvazek 3,25). Ve školním roce 2018-2019 byl ve 
škole opět realizován projekt „obědy zdarma“. Pracovnice výdeje stravy měla úvazek 0,75. 
V této souvislosti je potřeba poznamenat, že projekt, kdy vybraní žáci dostávají zdarma obědy, 
jistě pomáhá sociálně slabým rodinám, nicméně, organizace, které se do projektu zapojily, 
nebyly ničím bonifikovány. Tím je myšleno, že výrazný nárůst počtu vydávaných obědů nebyl 
zohledněn navýšením normativu na mzdu zaměstnankyně výdejny stravy a už vůbec není 
zohledněn  nárůst pracovních povinností při administraci projektu (pravidelné kontroly faktur 
a třídních knih, evidence dluhů ze strany rodičů, kteří neplní své povinnosti a děti často 
neodhlašují při nepřítomnosti ve škole a podobně). Na poloviční úvazek pracovala 
administrativní pracovnice, která měla za úkol zabývat se správou majetku. 
 
 

b) Kvalifikovanost  pedagogických pracovníků ve školním roce 2018-2019 
 

 
 
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 

zařízením, které má za úkol vzdělávat žáky s postižením. Jde o školu zřízenou podle §16, odst.9 
školského zákona. Proto dbá vedení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 
5, příspěvková organizace na kvalifikovanost pracovníků ve všech profesních skupinách. Ve 
školním roce 2018-2019 nedošlo, oproti minulému školnímu roku, k žádným zásadním měnám 
ve složení pracovního kolektivu. Víceméně šlo pouze o úpravy výše pracovních úvazků. 
Kolektiv učitelů je stabilizovaný, pro výuku některých předmětů jsme přijali pracovnici, která 

Počty pracovníků přepočtené na úvazky (podle stavu k začátku školního roku) 

    2015 2016 2017 2018 

škola (učitelé) 

ZŠ+ZŠP 12,40 10,90 12,59 10,71 

ZŠS 7,20 6,80 8,41 8,95 

PŘS + PT 2,20 1,90 0,90 1,00 

PRŠ 1,90 2,60 3,09 4,88 

vychovatelé 

ŠD 2,60 2,40 2,32 2,00 

ZŠS 1,50 1,50 1,50 0,70 

PŘS ZŠS 0,70 0,70 0,80 0,70 

asistenti pedagoga 

ZŠS a ZŠ 4,30 6,00 6,75 8,00 

PŘS ZŠS+PT 1,50 0,75 0,75 0,50 

PRŠ 2,00 2,00 2,50 3,00 

SPC 
pedag.prac. 4,00 4,00 4,20 4,40 

neped.prac. 1,00 1,00 1,00 1,30 
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nemá plnou kvalifikaci pro vzdělávání žáků se SVP. Jednalo se pouze o osm hodin (hudební 
výchova, pracovní činnosti ve střední škole).  Protože jsme si byli vědomi, že uvedená 
pracovnice nesplňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících, žádali jsme pracovní 
úřad o pomoc při hledání vhodného zaměstnance s aprobací. Bohužel, na tak krátký úvazek 
neprojevil nikdo zájem. Potřeba pedagogických pracovníků byla srovnatelná s uplynulým 
školním rokem. 

Vedení školy řešilo, jak vyhovět současným požadavkům na kvalifikaci pedagogických 
pracovníků v organizaci. Na druhém stupni základní školy měli vyučovat kolegyně a kolegové 
se specializací na jednotlivé předměty. Zároveň by ovšem mělo jít o absolventy magisterského 
studia speciální pedagogiky. Dosáhnout takovéhoto stavu je ovšem v současné době nereálné. 
Téměř všichni učitelé v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace jsou absolventy magisterského studia speciální pedagogiky, což je 
opravňuje kvalifikovaně vyučovat na prvním stupni základní školy. Téměř nikdo z učitelů však 
nemá specializaci na některý z předmětů. Pouze jeden pracovník je plně kvalifikován pro 
vzdělávání žáků na druhém stupni základní školy, protože absolvoval magisterské studium 
s tímto zaměřením a později si vzdělání rozšířil studiem speciální pedagogiky. Vedení školy 
nemá šanci získat kvalifikovaného učitele např. chemie, fyziky na dvě nebo tři hodiny týdně.  

Navíc, tito vyučující by si měli doplnit vzdělání studiem speciální pedagogiky. Současný 
stav pouze dokumentuje, že změny, které stát ve školské politice nastartoval, nebyly zcela 
promyšlené a nebyly zohledněny veškeré důsledky, které společné vzdělávání a změny 
v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy přinesou. 

Vychovatelé, ať už byli zařazeni do tříd a přímo se účastnili vyučovacího procesu, nebo 
pracovali se žáky školy v rámci školní družiny, plně ve školním roce 2018-2019 vyhovovali 
kvalifikačním požadavkům.  

Ve školním roce 2018-2019 působila v Základní škole a Praktické škole, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace početně silná skupina asistentů pedagoga. I 
v tomto školním roce byli jednotliví asistenti pedagoga „svázáni“ s konkrétními žáky. Tato 
skupina pedagogických zaměstnanců má, svým způsobem, výjimečné postavení mezi 
pracovníky školy. Jako jediní nemají pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Jednotliví asistenti 
pedagoga jsou vázáni na přiznání podpůrného opatření ke konkrétním žákům. Pokud by se 
například žák přestěhoval, případně z jiných důvodů odešel do jiné školy, pracovní poměr 
asistentovi pedagoga zaniká. Při striktním dodržování zákoníku práce by mohla nastat situace, 
že by nemuselo dojít k uzavření nové pracovní smlouvy u asistenta pedagoga, aby nebylo 
porušeno pravidlo o řetězení pracovních smluv na dobu určitou. V průběhu školního roku 
2018-2019 byla zveřejněna novelizace předpisů v této oblasti a pro školy zřízené podle §16, 
odst.9 školského zákona znamená změna větší jistotu v personální oblasti. Pro asistenty 
pedagoga bude platit stejný princip jako pro učitele. Škola si vypočítá PhAmax (maximální 
počet hodin přímé práce asistentů pedagoga, které jsou možné ve škole podle počtu tříd a 
naplněnosti tříd požadovat na MŠMT). Bude tedy možné dát zaměstnancům na pozici 
asistenta pedagoga jistotu, že jejich vklad do vzdělání (většinou si sami financovali kurz pro 
AP, který je jedním z kvalifikačních předpokladů pro výkon této funkce) má smysl. Bude možné 
s asistenty pedagoga uzavírat pracovní poměr na dobu neurčitou a mohou pracovat ve 
standardním režimu, jako je tomu i u ostatních zaměstnanců ve škole. Je potřeba zmínit, že 
pracovní náplň, která je popsána v katalogu prací, nemůže obsáhnout veškerou činnost, s níž 
se setkávají asistenti pedagoga na naší škole. Jestliže se pracovní náplň asistenta pedagoga 
v běžné škole dá poměrně přesně vymezit a popsat, obvyklý pracovní den asistenta pedagoga 
na naší škole s sebou přináší řadu činností a situací, se kterými se kolegové ve škole 
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většinového vzdělávacího proudu nesetkávají. Postižení našich žáků s sebou nese často 
nevyzpytatelné chování dětí, častou inkontinenci u žáků, specifické potřeby při stravování 
(krmení žáků, mixovaná strava a podobně).   

Ve Speciálně pedagogickém centru SRDCE byli ve školním roce 2018-2019 všichni 
pracovníci plně kvalifikováni pro výkon práce ve školském poradenském zařízení.  

 
 

c) Praxe u pedagogických pracovníků 
 

 

Pro kolektiv Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace je charakteristické, že je stabilní a případné změny jsou spíš výjimečné. Výhodou 
pedagogického sboru Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace je nepochybně jeho zkušenost. Jednotliví učitelé mají dlouholetou zkušenost 
s prací u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2018-2019 nedošlo mezi 
učiteli ani vychovateli ke změnám. Přišly dvě nové asistentky pedagoga. Nejvíc změn jsme, 
stejně jako v minulém školním roce, registrovali v průběhu školního roku 2018-2019 ve 
speciálně pedagogickém centru, kde byla potřeba najít náhradu za psycholožky, které 
odcházely na mateřskou dovolenou.  

Stabilní pracovní kolektiv s sebou nese výhody, ale má také jistou negativní stránku. 
Tým zaměstnanců má stále vyšší věkový průměr. Vedení školy má v úmyslu  formovat kolektiv 
tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny  všechny věkové vrstvy, ale naše škola věrně kopíruje 
trend složení pedagogických sborů ve školách v celé republice.  
 
 

4. Údaje o přijímacím řízení, správní řízení na škole 
 

Ve školním roce 2018-2019 vyhlásil ředitel Základní školy a Praktické školy, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace zápis k plnění povinné školní docházky 
s nástupem 2.9.2019. K zápisu se dostavilo celkem 13 dětí. Vesměs šlo o klienty Speciálně 
pedagogického centra Srdce nebo SPC Ostrava, Kpt. Vajdy (pro autismus), jejich vřazení do 
školy odpovídalo intelektu a schopnostem jednotlivých dětí. Ředitel školy vydal správní 
rozhodnutí o vřazení do školy k plnění povinné školní docházky od začátku školního roku 2018-
2019 (viz tabulka níže). Vzhledem k jisté benevolenci v předpisech upřesňujících způsob 
provádění zápisů dětí k plnění povinné školní docházky bylo možné, aby žáci, kteří byli u zápisu 
na naší škole, šli k zápisu na další školy, kde jim také bylo vydáno rozhodnutí o přijetí (případně 
nepřijetí) k plnění povinné školní docházky.  Vedení školy tak nemělo jistotu, kolik dětí ve 
skutečnosti nastoupí na začátku školního roku do naší školy. Mnohdy již přímo u zápisu 
zákonní zástupci dítěte deklarují, že u zápisu na naši školu jsou pouze proto, aby měli jistotu, 
že jejich dítě bude někde zapsáno k plnění povinné školní docházky, ale ve skutečnosti mají 
zájem, aby jejich nastávající školák byl přijat na jiné škole.  

 
 

Údaje o zápisu do k plnění povinné školní docházky v dubnu 2019: 
 

CELKEM U ZÁPISU ZAPSÁNO DO ZŠP ZAPSÁNO DO ZŠS 
ODKLAD POVINNÉ 
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

JINÝ ZPŮSOB 
VZDĚLÁVÁNÍ (§42 

ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) 

13 8 5 0 0 
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Údaje o přijímacím řízení pro přijetí do střední školy pro školní rok 2018-2019: 
 

CELKEM 
PŘIHLÁŠENÝCH  

PŘIJATO NEPŘIJATO 
PODALO ODVOLÁNÍ 

PROTI NEPŘIJETÍ 
VYHOVĚNO 
ODVOLÁNÍ 

7 6 1 0 0 

 

Základní škola a Praktická škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
vykonává činnost střední školy v oboru Praktická škola jednoletá. K přijetí do střední školy do 
oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2019-2020 se přihlásilo celkem 7 žáků.  

Škola neorganizuje klasické přijímací zkoušky s ohledem na skutečnost, pro jaké žáky 
je určena. Na druhou stranu, jsou jasně stanovena kritéria, kterými se řídí ředitel školy při 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka do výše uvedeného oboru. Zájemci vědí, komu je škola 
určena, jaká jsou zdravotní kritéria pro přijetí. Problematické je posuzování schopností žáků 
zvládnout požadavky ŠVP pro naši praktickou školu jednoletou. U dívek a chlapců, kteří se hlásí 
z naší školy, víme, čeho jsou schopni. U uchazečů z jiných škol nemáme dobrou zkušenost 
spoléhat se pouze na vysvědčení a známky na přihláškách ke studiu.  

Proto jsme se rozhodli zavést tak zvané motivační pohovory. Jde o to, že uchazeči jsou 
pozváni do školy, kde je pro ně a jejich zákonné zástupce připraveno představení oboru, 
ukázky z činností, které jsou standardně prováděny v průběhu studia. Žáci si, za asistence 
učitelů praktické školy jednoleté, aktivity vyzkoušejí.  I na základě toho, jak zvládají činnosti a 
úkoly, jak jsou schopni komunikace s pedagogy, jak prokazují schopnosti sebeobsluhy při 
motivačním pohovoru, se ředitel školy a učitelé praktické škol jednoleté rozhodují o pořadí 
uchazečů a jejich přijetí či odmítnutí přijetí k docházce do oboru praktická škola jednoletá. 
Motivační pohovory jsou důležité i proto, abychom poznali budoucí žáky a mohli co 
nejefektivněji poskládat třídy a připravit co možná nejlepší personální obsazení pro nové žáky 
střední školy.   
 
Počty vydaných rozhodnutí za školní rok 2017-2018: 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ZŠ POČET 
ODVOLÁNÍ PROTI 

ROZHODNUTÍ 

Zamítnutí žádosti o IVP 0 0 

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do 
vyššího ročníku 

0 
 

0 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení 
předškolního vzdělávání 

0 0 

Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy 
speciální 

5 0 

Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy 0 0 

Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy 0 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání 13 0 

Přijetí ke vzdělávání ve střední škole 0 0 

Podmínečné vyloučení  a vyloučení žáka nebo studenta ze 
školy nebo školského zařízení 

0 0 

Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 0 

 18 0 
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V průběhu školního roku 2018-2019 vydával ředitel školy správní rozhodnutí podle správního 
řádu. Ve většině případů se jednalo o přijetí k základnímu vzdělávání, které bylo buď spojeno se 
zařazením žáka do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona, případně s přestupem žáka na 
naši školu z jiného vzdělávacího zařízení. V režimu správního řízení byla i přijetí žáků do praktické školy 
jednoleté a přípravného stupně základní školy speciální.  

Veškerá správní rozhodnutí byla vydána v souladu s platnými právními normami. Při změně 
vzdělávacího programu byla důsledně dodržována legislativa, ředitel rozhodoval až po shromáždění 
všech potřebných dokladů ze strany zákonných zástupců žáků, školského poradenského zařízení, 
zákonní zástupci byli prostřednictvím informovaného souhlasu seznamováni se všemi důsledky při 
přijetí svého dítěte do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona.  

Vzhledem k tomu, že od roku 2017 vešlo v platnost nařízení EU k GDPR (směrnice EU k ochraně 
osobních dat), jsou zákonní zástupci nových žáků a postupně i stávajících, seznamováni s obsahem 
směrnice školy zabývající se ochranou osobních dat a také se všemi opravnými prostředky, které 
mohou využít, pokud se budou domnívat, že jsou jejich práva porušována. Škola zpracovala směrnici, 
podle níž se řídí jednotlivé požadavky GDPR. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

 
Hlavním úkolem Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje 5, 

příspěvková organizace ve školním roce 2018-2019 bylo poskytovat vzdělání žákům 
s mentálním postižením. Organizace byla primárně určena ke vzdělávání žáků s mentálním 
postižením (od lehkého po hluboké), žáky školy jsou však i dívky a chlapci, u nichž je mentální 
postižení rozšířeno o další defekt. Nejčastěji jde o různé formy autismu, tělesná postižení, 
smyslová postižení.  

Vzdělávání probíhalo v hlavní budově školy na adrese Nám. Slezského odboje 361/3a 
v Opavě, dále na školním pozemku Na Komendě v Opavě a využívali jsme přilehlé prostory u 
školy (zejména pro hodiny tělesné výchovy). Šlo o park na Nám. Slezského odboje a hřiště U 
Hedviky. V areálu školy jsou i cvičná kuchyňka a tělocvična. Pracovnímu vyučování slouží dílny 
v suterénu hlavní budovy. Znovu jsme využili možnosti úprav školního vzdělávacího programu 
tak, aby co nejvíce vyhovoval podmínkám školy a potřebám žáků.  

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
poskytovala žákům předškolního věku péči v rámci přípravného stupně základní školy 
speciální. V této třídě byli žáci, u nichž bylo zařazení do PŘS ZŠS doporučeno příslušným 
školským poradenským zařízením, připravována i nástup k plnění povinné školní docházky. 
Přípravný stupeň ZŠS nahrazuje poslední povinný rok předškolního zařízení. U přípravného 
stupně jsme do poslední chvíle před zahájením školního roku 2018-2019 nevěděli, zda bude 
dostatek žáků, aby třída mohla být otevřena. Všechny děti z přípravného stupně uplynulý 
školní rok uspokojivě zvládly, což bylo prokázáno u zápisu k plnění povinné školní docházky 
v dubnu 2019.  

V oborech základní škola a základní škola speciální bylo poskytováno základní vzdělání 
(resp. základy vzdělání) žákům plnícím povinnou školní docházku. V základní škole pracovaly 
třídy od prvního po sedmý ročník již podle ŠVP zpracovaného podle RVP pro základní 
vzdělávání. Pouze osmý a devátý ročník byl ještě v režimu základní školy praktické. V těchto 
třídách se ještě vyučovalo pro dle vzdělávacího programu zpracovaného podle přílohy RVP pro 
lehké mentální postižení. Žáci základní školy speciální (vzdělávaní jak podle dílu I., tak i II.) se 
vzdělávali podle původního školního vzdělávacího programu. Stejně tak nedoznaly změn 
vzdělávací dokumenty pro žáky střední školy v oboru praktická škola jednoletá. Na prvním 
stupni základní školy byly tři třídy, z nichž dvě pracovaly v odděleních (ve třídě byli žáci dvou 
ročníků). Další žáci byli vzděláváni ve třídách, kde byl vždy jeden ročník základní školy (základní 
školy praktické). V základní škole speciální, jak je obvyklé, byly kolektivy tříd tvořeny velmi 
různorodě věkově. Vždy ovšem tak, aby to vyhovovalo žákům. Abychom vytvořili co možná 
nejlepší podmínky pro vzdělávání, měli jsme ve školním roce 2018-2019 opět ve vyšších 
třídách, kde byly spojené ročníky, dělené hodiny matematiky a českého jazyka, fyziky, 
informatiky, angličtiny na skupiny s menším počtem žáků.  

V praktické škole jednoleté jsme těžili ze zkušeností nabytých v minulých létech. Byly 
otevřeny tři třídy praktické školy jednoleté. Po osmé jsme organizovali závěrečné zkoušky. 
Závěrečné zkoušky v červnu 2019 znovu byly opravdovým vyvrcholením snažení žáků, jejich 
zákonných zástupců i pedagogů školy o co nejkvalitnější vzdělávání žáků se středním a těžším 
mentálním postižením, kombinovanými vadami či autismem v rámci střední školy. Celý závěr 
studia v oboru praktická škola jednoletá proběhl za přítomnosti rodičů a jejich spokojenost 
s výsledky a průběhem závěrečných zkoušek byla největší odměnou za péči, kterou pracovníci 
této události věnovali.  
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V poslední době stále častěji přicházejí rodiče žáků praktické školy jednoleté 
s požadavkem, aby byla ve škole zřízena i praktická škola dvouletá. Vedení školy opakovaně 
vysvětluje, že zřizovatel – Moravskoslezský kraj – pečlivě vyhodnocuje síť škol, které zřizuje, a 
podle toho optimalizuje síť škol. Do budoucna by bylo asi vhodné mít možnost vzdělávat 
středně těžce mentálně postižené žáky i v oboru praktická škola dvouletá, ale k tomu musí být 
příznivé podmínky (materiální, personální, zřizovatel bude mít zájem na rozšiřování nabídky 
středoškolského vzdělávání).  

Pokud budeme vyhodnocovat konkrétní výsledky vzdělávání u našich žáků v průběhu 
školního roku 2018-2019, musíme vzít v potaz zaměření naší školy (škola zřízená podle 
§16,odst.9 školského zákona pro vzdělávání žáků s mentálním postižením), složení žáků (děti 
s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem). Pro ilustraci, jak se nám dařilo 
plnit základní úkol naší organizace, snad nejlépe poslouží tabulky s přehledem prospěchu, 
absence a využívání udělování výchovných opatření na konci jednotlivých pololetí školního 
roku 2018-2019.  

 
 

*mezi žáky, kteří prospěli v rámci PRŠ jsou zahrnuti i žáci, kteří byli úspěšní v rámci závěrečných zkoušek 
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Při vzdělávání a hlavně hodnocení výsledků našich žáků pedagogové Základní školy a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace i ve školním roce 2018-
2019 přihlíželi k individuálním potřebám jednotlivých dívek a chlapců. Bylo využito klasické 
hodnocení známkami, stejně jako kombinované nebo kompletně slovní hodnocení. U slovního 
hodnocení je důležitá převoditelnost hodnocení na konkrétní známku. Máme stanovena 
pravidla a formulace v hodnocení tak, aby slovní hodnocení co nejlépe vystihovalo zvládnutí 
učiva žákem v jednotlivých předmětech s přihlédnutím k jeho schopnostem, možnostem, 
zdravotnímu omezení a zároveň mohlo být hodnocení vyjádřeno i známkou. Takovéto 
hodnocení bylo ve školním roce 2018-2019 využíváno zejména u žáků v základní škole 
speciální. V základní škole, základní škole praktické byla klasifikace obdobná, jako je tomu na 
školách většinového vzdělávacího proudu.  

Výsledky vzdělávání, pokud budeme hodnotit počty žáků, kteří prospěli 
s vyznamenáním, případně prospěli, je výsledek dobrý. Přes to na konci školního roku 2018-
2019 byli žáci s nedostatečným prospěchem. U žáků ZŠS to byl, ve většině případů, důsledek 
absence ve škole ze závažných zdravotních důvodů (v těchto případech zákonní zástupci často 
žádají o možnost opakování ročníku ze zdravotních důvodů). U žáků základní školy se jedná o 
snahu opakováním ročníku „nastartovat“ lépe plnění povinné školní docházky.  

U žáků praktické školy jednoleté se opakovaně projevila zátěž z vyšší náročnosti obsahu 
učiva střední školy a zákonní zástupci několika žáků požádali o opakování ročníku ze 
zdravotních důvodů. Ředitel školy jejich žádosti vyhověl.  

Stejně jako v minulém školním roce, nás mrzí vysoký počet hodin neomluvené absence 
u žáků. Jedná se zejména o starší žáky základní školy a základní školy praktické. Téměř jedenáct 
set hodin neomluvené absence mají na svědomí jedinci z řad žáků školy. Konkrétně jde o 
případy, kdy dívka, která je v péči dětského domova, je tak zvaně „na útěku“ několik měsíců, 
její absence ve škole musí být kvalifikována jako neomluvená. Podobně druhý případ, kdy žák, 
jehož rodina se před nedávnou dobou vrátila z dlouhodobého pobytu v cizině, měnil často 
školy, než skončil u nás. Neměl ani základní návyky k práci ve škole. Proto jej škola nezajímala 
a do školy nechodil. Využíváme vždy veškerých prostředků, které jako škola máme, abychom 
eliminovali neomluvenou absenci žáků. Pokud se objeví první neomluvené hodiny, okamžitě 
kontaktujeme zákonné zástupce žáků. Při dosažení více než deseti hodin neomluvené absence 
je ředitel školy povinen oznámit tuto skutečnost přestupkové komisi příslušného městského 
nebo obecního úřadu. Při stále narůstajícím počtu neomluvených hodin pak škola oznamuje 
tuto skutečnost státnímu zastupitelství, které věc předá k došetření policii. Při potvrzení 
vysokého poštu hodin neomluvené absence mají být zákonní zástupci žáka žalováni pro 
zanedbání povinností. Skutečnost je taková, že škola nemá informace, zda byl přestupek na 
úřadu řešen, není informována o krocích, které podniklo státní zastupitelství. Rozhodně 
nepůsobí výchovně, když se žáci potkávají se svými spolužáky, kteří do školy neodůvodněně 
nechodí, venku s tím, že se vlastně vůbec nic neděje ani jim ani jejich rodičům.  

K ocenění žáků, případně k pokárání, byla ve školním roce 2018-2019 využívána 
výchovná opatření podle pravidel stanovených ve školním řádu. O pěkném chování, výborných 
výsledcích ve vyučování nebo o úspěšné reprezentaci školy byli žáci, informování na 
společných shromážděních žáků školy, úspěchy byly prezentovány na setkáních s rodiči žáků, 
v regionálním tisku nebo i v televizních relacích zabývajících se školstvím.  Využili jsme 
možnosti a nominovali jsme k ocenění jednu žákyni, která byla odměněna spolu se dalšími 
navrženými všech opavských škol na Magistrátu města Opava.  

V menší míře byla využita i negativní výchovná opatření. Podle školního řádu tak byly 
využity napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, případně udělení snížených 
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stupňů z chování žákům, u nichž se projevilo závažné porušení, případně dlouhodobé 
porušování, pravidel chování uvedených ve školním řádu.   

V posledních letech registrujeme ve škole nárůst problémového chování. Zcela jistě je 
to  i důsledek zavádění společného vzdělávání do základních škol. Po dvou letech od spuštění  
společného vzdělávání si asi můžeme dovolit první vyhodnocení dopadu tohoto trendu v naší 
škole. V předešlých kapitolách výroční zprávy je dokladován stav žáků ve škole za několik let 
zpětně. Z dat je zřejmé, že počet žáků ve škole neklesá, žáci s postižením nejsou masově 
zařazovány do škol většinového vzdělávacího proudu. K nám do školy přicházejí z běžných 
základních škol děti s mentálním postižením, ale z deseti jich má osm buď diagnostikovanou 
psychiatrickou poruchu nebo poruchu chování. Jsou tedy pro běžné základní školy neúnosně 
obtížné. Z těchto skutečností je zřejmé, že integrace žáků s mentálním postižením je v běžných 
školách obvyklá u dítěte, které má problémy ve výuce, ale není problémové v chování a 
nenarušuje chod běžné třídy. Pokud tomu tak není, základní škola většinového vzdělávacího 
proudu se ráda vzdá navýšeného normativu za integraci žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami  a problémový žák přechází dokončit základní vzdělání do školy zřízené podle §16., 
odst.9 školského zákona. I ve školním roce 2018-2019 jsme byli nuceni řešit, naštěstí jen 
ojediněle, problémy s chováním, neomluvenou absencí či nerespektování autority 
pedagogických pracovníků u takovýchto dívek a chlapců. V další části výroční zprávy bude 
zmínka o činnosti výchovné komise, která byla v průběhu školního roku 2018-2019 svolávána 
v případě potřeby řešit závažnější problémy porušování školního řádu. 

I přes výše zmíněné problémy je vedení školy a pedagogický sbor Základní školy a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace připraven přijímat žáky, 
kteří nejsou schopni plnit povinnou školní docházku v běžné škole. Škola má konkrétní 
zkušenost s případem žákyně, jejíž matka se rozhodla využít možnosti vrátit dívku ke 
vzdělávání do běžné základní školy (děvče ze školy většinového vzdělávacího proudu přišlo 
v průběhu nižšího stupně). Po dvou letech, kdy dívka byla v kolektivu třídy běžné základní 
školy, přišla matka opět žádat o přijetí dcery k dokončení povinné školní docházky na naší 
škole. Tento případ uvádíme jednak jako doklad toho, že školní systém je prostupný, je možné 
přestupovat z běžné školy do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona, ale také jako 
příklad asi ne právě promyšleného postupu, když si dívka, u které bylo diagnostikováno 
mentální postižení, musela zvykat na nové kolektivy spolužáků několikrát za dobu plnění 
povinné školní docházky.  

Zákonní zástupci žáků Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí 
prostřednictvím třídních schůzek centrálně organizovaných vedením školy, případně při 
individuálních pohovorech s pedagogickými pracovníky. Schůzky si mohou dohodnout kdykoli 
v průběhu školního roku. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o dění ve škole 
prostřednictvím aktuálních webových stránek, školního časopisu Lvíček a na setkáních ve 
škole.  

Na výsledcích vzdělávání a práci školy ve školním roce 2018-2019 má podíl i činnost 
metodických orgánů. Na začátku školního roku vedení školy stanovilo personální obsazení 
orgánů, určilo vedoucího pedagogického pracovníka zodpovědného za činnost předmětové 
komise či metodického sdružení ve školním roce. Činnost jednotlivých metodických orgánů 
byla vedením školy sledována, vyhodnocována a podněty vzešlé z jednání a porad 
metodických orgánů byly vedením školy zohledňovány při plánování činnosti zařízení. Šlo např. 
o doplňování materiálně technického vybavení školy, plánování aktivit pro žáky a pedagogy a 
podobně.  
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Činnost výchovného poradce 
 

Ve školním roce 2018-2019 byla pozice výchovného poradce obsazena pedagogickým 
pracovníkem, který splňuje kritéria pro výkon uvedené specializované činnosti. Činnost 
výchovného poradce ve školním roce 2018-2019 vycházela z plánu činnosti v této oblasti na 
celý školní rok.  

Nejdůležitější rolí výchovného poradce byla poradenská činnost při volbě dalšího 
vzdělávání žáků základní školy praktické, základní školy speciální i praktické školy jednoleté.  
Úkolem výchovného poradce ve školním roce 2018-2019 bylo jednak prakticky se podílet  na 
profesní orientaci žáků a také navozovat příznivé klima ve škole, pomáhat při prosazování a 
aplikaci podpůrných opatření stanovených školskými poradenskými zařízeními pro jednotlivé 
žáky. 

 
 
 

 
 
Z následujících tabulky a grafu můžeme sledovat počty žáků, kteří opouštěli naše 

zařízení a využili služeb výchovného poradce, který s nimi a jejich zákonnými zástupci pracoval 
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na optimální volbě učebního oboru po skončení povinné školní docházky. Je zřejmé, že u 
základní školy jsou pouze ojedinělé případy, kdy žák nepodá přihlášku do střední školy. U 
absolventů základní školy speciální jsou  častější případy, kdy žáci nepodávají přihlášku do 
učebního oboru, protože jim stupeň jejich postižení neumožňuje dále se vzdělávat.  

Pro lepší informovanost žáků a jejich zákonných zástupců organizoval ve školním roce 
2018-2019 výchovný poradce setkání se zástupci středních škol, které nabízely možnost přijetí 
ke studiu od dalšího školního roku našim vycházejícím žákům. Výchovný poradce se snažil 
vylepšit komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci vycházejících žáků, případně i se 
zástupci středních škol, kam se jednotliví žáci hlásili. Vedení školy, ve spolupráci s výchovným 
poradcem, chtělo co nejvíce omezit případy, kdy ambice některých žáků a zejména jejich 
zákonných zástupců při volbě učebního oboru po absolvování povinné školní docházky 
neodpovídaly skutečným schopnostem a možnostem konkrétních žáků. K této situaci dochází 
tehdy, kdy zákonní zástupci žáků, spolu se svými dětmi, nevyhodnotí správně informace 
podávané zástupci středních škol o jednotlivých oborech. Výchovní poradci či ředitelé 
středních škol často vyzývají žáky speciálních škol, aby si podávali přihlášky i do oborů 
označených kódem H, které jsou určeny absolventům běžných základních škol. I ve školním 
roce 2018-2019 navštívil výchovný poradce s vycházejícími žáky prezentační veletrh, kde 
střední školy přišly s ukázkami svých činností a umožnily tak návštěvníkům udělat si obrázek o 
náplni školy, jejích možnostech a také vhodnosti pro umístění konkrétního žáka. I když si 
myslíme, že pohled školy, třídního učitele, výchovného poradce na schopnosti a možnosti žáka 
je objektivní, často se představy a přání zákonných zástupců a žáka od nich liší. Po loňském 
přijímacím řízení například několik žáků, shodou okolností ze sociálně slabého prostředí,  volilo 
učební obor H - kadeřník, který je určen absolventům běžných základních škol a je poměrně 
finančně náročný na pomůcky hrazené zákonnými zástupci. Výchovný poradce nadstandardně 
pomáhal při administraci přijímacího řízení – hlídal vyplňování přihlášek, kompletnost 
materiálů při podávání přihlášky, termíny odevzdání přihlášek a další náležitosti, protože velká 
část rodin našich žáků tyto záležitosti nepovažuje za prioritní.  

Kromě péče o další vzdělávání vycházejících žáků se výchovný poradce podílel na 
spoluorganizaci akcí s metodikem prevence. Pokud byl důvod, svolával výchovné komise, 
kterých se účastnil, vedl je. Pomáhal vedení školy v komunikaci s pracovníky OSPOD.  

 
 

 

Činnost Speciálně pedagogického centra SRDCE 
 

 Od roku 1994 je nedílnou součástí Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Srdce. Školské poradenské 
zařízení poskytovalo své poradenské, diagnostické a terapeutické služby dětem, žákům a jejich 
zákonným zástupcům podle platné legislativy. Původně vzniklo jako SPC pro žáky s mentálním 
postižením. V roce 2006 rozhodl zřizovatel o sloučení speciálně pedagogických center v Opavě 
a k péči o mentálně postižené děti, žáky a studenty přibyl i servis pro stejnou skupinu mládeže 
s tělesným postižením.  

Ve školním roce 2018-2019 pracoval tým Speciálně pedagogického centra Srdce za 
přítomnosti speciálních pedagožek, psycholožek, sociální pracovnice a nejdříve jedné a pak 
dvou administrativních pracovnic.  

Od počátku zavádění inkluze do škol, později společného vzdělávání, ležela největší 
tíha realizace této strategie na pracovnících školských poradenských zařízení.  Bohužel, 
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veškerá prohlášení o tom, jak budou poradenská zařízení plně podporována personálně i 
materiálně z centra, byla jen planými sliby. Na školská poradenská zařízení se navalila 
obrovská hromada administrativních úkolů navíc oproti období před rokem 2016. 
K poradenským zařízením se stále dostávaly nové informace, mnohdy jedna popírala druhou, 
pracovnice neměly pevnou oporu v legislativě. Vyhláška, která dává pravidla pro vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, byla od roku 2016 několikrát 
novelizována, vždy se dostal na veřejnost nějaký návrh, který byl z nějakého důvodu zavržen, 
ale do podvědomí se již dostaly novelizovaná pravidla, takže zavládl veliký zmatek, co platí, už 
neplatí a teprve platit bude.     

V průběhu školního roku 2018-2019 se pracovnice SPC Srdce podílely na standardních 
činnostech školského poradenského zařízení – ambulantní péče, poradenské a diagnostické 
služby. V rámci služeb poskytovaných klientům celkem 42 krát vyjely speciální pedagožky, 
psycholožky nebo sociální pracovnice za žáky a jejich zákonnými zástupci přímo do škol, kde 
jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vyučováni. Ke konci školního roku 2018-2019 
evidovalo centrum 95 nových klientů, celkem jde o 711 klientů (z toho 425 ve školách zřízených 
podle §16, odst.9 školského zákona). Vysoké úsilí bylo vyvinuto při povinných rediagnostikách 
stávajících klientů SPC, jak to nařizovala platná legislativa. V rámci své činnosti podpořily 
pracovnice SPC také několik studentek středních a vysokých škol, když se jim věnovaly v době, 
kdy tyto studentky vykonávaly v našem poradenském zařízení povinnou praxi.  

 
Další činnost speciálně pedagogického centra byla ve školním roce 2018-2019 

orientována například na organizaci seminářů a workshopů pro asistenty pedagoga (zejména 
pro asistenty, kteří působí na školách, kde jsou žáci s postižením integrováni do běžných tříd). 
Pracovnice centra se účastnily vzdělávacích akcí a doplňovaly si zkušenosti při školeních 
k novým diagnostickým nástrojům, jež jsou postupně do SPC nakupovány, aby služby našeho 
školského poradenského zařízení byly na co nejvyšší úrovni.  Sociální pracovnice SPC Srdce 
iniciovala a stala se hlavní organizátorkou setkání zákonných zástupců žáků vycházejících z naší 
školy a představitelů organizací, které nabízejí a poskytují péči postiženým v Opavě a okolí. 
Tato akce byla velmi úspěšná a ohlasy z řad rodičů a zástupců organizací pečujících o postižené 
lidi v Opavě a okolí potvrdily názor, že takováto setkání má smysl podporovat a organizovat. 
Sociální pracovnice SPC je pravidelnou účastnicí komunitního plánování organizovaného 
Magistrátem statutárního města Opava. Zástupci SPC se pravidelně účastnili schůzek všech 
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SPC z Moravskoslezského kraje, porad vedoucích SPC organizovaných NÚV v Praze a podobně. 
Odborní pracovníci  SPC poskytovali i ve školním roce 2018-2019 pravidelnou metodickou 
podporu Dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček při Charitě 
Opava, úzce spolupracovali s Domovem SÍRIUS na Mánesově ulici v Opavě, vzájemná 
spolupráce fungovala i s celou řadou dalších zařízení a institucí. 

 
 
 

Školní družina 
 

Školní družina Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace pracovala ve školním roce 2018-2019 ve čtyřech odděleních. V nich bylo zapsáno 
k pravidelné docházce 42 dívek a chlapců. Kromě nich se starali vychovatelé i o další žáky školy, 
kteří využívali služeb školní družiny krátkodobě nebo nepravidelně.  

O žáky pečovali celkem čtyři vychovatelé, u žáků, kteří měli v rámci podpůrných 
opatření přiznaného osobu asistenta pedagoga, pomáhal tento pedagogický pracovník i 
v době pobytu žáka ve školní družině.  Docházka do školní družiny je v našem zařízení 
bezplatná. Se znalostí podmínek, ve kterých žijí naši žáci, se domníváme, že by, v případě 
kdybychom požadovali úplatu za pobyt v družině, řada žáků školní družinu nevyužívala. 
Smysluplné trávení času žáky bez úplaty po skončení vyučování je pro nás víc, než jakýkoli 
příspěvek na provoz zařízení.  

Školní družina pracovala podle plánu práce schváleného na začátku školního roku. Na 
tvorbě plánu práce školní družiny se podíleli všichni vychovatelé, kteří se na činnosti aktivně 
účastnili. V jednotlivých měsících byly naplánovány aktivity, do nichž se zapojovala jednotlivá 
oddělení.  

Z akcí školní družiny můžeme připomenout několik nejvýznamnějších a 
nejúspěšnějších, o které byl mezi dětmi největší zájem a měly veliký ohlas i u rodičů. Tradičně 
to byl maškarní karneval, při kterém se vyřádili děti, vychovatelé, asistenti i někteří rodiče, 
kteří se přišli na své ratolesti podívat. Děti absolvovaly řadu soutěží – malování na asfaltu, 
tvorba draků na podzim, soutěže zaměřené na sportovní dovednosti. Již několik let po sobě je 
velmi populární soutěž ve výrobě a následně využití papírových vlaštovek. Před Vánoci a 
Velikonoci si děti svátky připomínaly vyráběním dárků, výzdoby, pečením perníčků. Činnost 
školní družiny byla tematicky zaměřená, například v dubnu, abychom podpořili měsíc 
bezpečnosti na cestách, se odehrála malá dopravní soutěž v jízdě na kolech a koloběžkách. 
Vychovatelé se snažili co nejvíce využívat pobytů venku. Pokud byl sníh, stavěli se sněhuláci, 
různé stavby ze sněhu, za příznivého počasí školní družina sportovala. K pobytům venku sloužil 
školní dvůr, nejbližší okolí školy nebo veřejné hřiště v blízkosti školy.  

Zákonným zástupcům žáků nabízíme možnost, že mohou požádat pracovníky školní 
družiny, aby s jejich dětmi vypracovávali domácí úkoly, případně se i jinak připravovali na 
vyučování. V žádném případě nebylo naším cílem suplovat bezmezně rodinu, spíš jsme si 
vědomi, z jakého prostředí pocházejí někteří naši žáci. Pomocí s domácí přípravou se 
pokoušíme smazat rozdíly v postavení jednotlivých dětí a zvýšit šance dívek a chlapců z ne 
příliš uspokojivého sociálního prostředí na lepší školní výsledky. Ostatně, je to cíl celého 
zařízení – aby absolventi naší školy měli snahu dál se připravovat na budoucí profesi a chtěli 
se zapojit do pracovního procesu.  

Snažili jsme se vycházet vstříc potřebám zákonných zástupců žáků a upravili jsme 
činnost družiny podle jejich požadavků. Ráno zahajovala činnost ŠD v 6,15 hod., kdy přiváděli 
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první rodiče své děti, a končila v 16,00 hod, kdy si pro poslední dívky a chlapce přicházeli 
zákonní zástupci. Pracovníci školní družiny byli plně kvalifikovaní.  

Program připravila školní družina i pro polské žáky, kteří byli na naší škole ve školním 
roce 2018-2019 v rámci projektu ERASMUS+ na týdenním pobytu. Mimořádná pozornost byla 
opět věnována dětem z tříd základní školy speciální, u kterých byl čas strávený ve školní 
družině naplněn zdokonalováním sebeobslužných činností, relaxací a navozením pohody po 
namáhavém dni ve škole. 

 
  

  

Zájmová činnost 
 

Ve většině případů, když zákonní zástupci žádají ředitele školy o přijetí dítěte ke 
vzdělávání do Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace, padnou dotazy na zájmovou činnost. Vedení školy i pedagogičtí pracovníci se snaží 
žákům školy nabízet vyžití v čase, kdy není vyučování. 

Bohužel, naše zařízení je svým způsobem limitováno prostory a také skutečností, že 
k nám docházejí žáci z více než dvacítky měst a obcí (ať už přímo už Opavy nebo okolí). V rámci 
těchto možností jsme nabídli ve školním roce 2018-2019 žákům několik zájmových kroužků, 
kde se mohli vyžít. Velmi oblíbený byl sportovní kroužek, který využívali zejména mladší děti 
ze školní družiny. Kroužek pro svou činnost využíval školní tělocvičnu, školní dvůr i prostor 
v okolí školy. Několikaletou tradici má u nás ve škole Kroužek veselého zpívání. Jde v podstatě 
o školní pěvecký sbor, který pravidelně zpestřuje různé školní akce a prezentuje školu i na 
veřejnosti při různých vystoupeních. Žáci vystupovali v řadě soutěží, uspěli i při vystoupení na 
školní slavnosti, dokonce již jsou zváni na různé akce společenských organizací, aby tam 
navodili slavnostnější atmosféru. 

Nově byl ve školním roce 2018-2019 oficiálně zřízen dramatický kroužek. Vychovatelky 
školní družiny, společně s asistentkami pedagoga, začaly s dětmi (šlo zejména o žáky 
navštěvující školní družinu) nacvičovat poměrně náročné pohádkové vystoupení. Účast 
v kroužku děti nesmírně bavila, těšily se na vystoupení, na převleky, kdy se mohly měnit 
v pohádkové bytosti. Aby spousta práce a pedagogů nepadla jen tak vniveč a neztratila se v pár 
představeních pro spolužáky, přišly vedoucí dramatického kroužku s velmi zajímavou 
myšlenkou. My jsme zvyklí, že naší škole, která vzdělává žáky s postižením, občas přijde někdo 
pomoci na akce (třeba studenti Obchodní akademie Opava při Opavském Paradni 2018). Ony 
navrhly, aby naše škola, naši žáci, zpestřili život seniorům v Domově Bílá Opava. Dohodly se 
s vedením zařízení pro seniory a zašly s děti zahrát představení mezi seniory. Byl to 
oboustranně příjemný zážitek, díky kterém přišel nápad udělat spolupráci školy a zařízení pro 
seniory v oficiální rovině. Je plánován podpis dohody, na základě které se má rozvinout 
spolupráce, žáci školy budou docházet do zařízení pro seniory a naopak, ve škole připravíme 
akce, na které přijedou jako hosté uživatelé z Bílé Opavy.  

Pro žáky byl ve školním roce 2018-2019 připraven jeden delší (pětidenní) ozdravný 
pobyt v Jeseníkách. Nejsme schopni organizovat klasický lyžařský výcvikový kurz, proto volíme 
náhradní formu. Žáci z přípravného stupně základní školy speciální a tříd základní školy 
speciální také absolvovali krátkodobý pobyt v rekreačním středisku mimo Opavu.  

Velmi rádi bychom našim žákům nabídli ještě více kroužků a jiných zájmových útvarů, 
jsme však limitováni již dříve uváděnými faktory.  
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Účast žáků v soutěžích 
 

 Žáky Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace jsou ve valné většině dívky a chlapci, kteří začali plnit svou povinnou školní 
docházku na školách většinového vzdělávacího proudu. Naše škola je zřízena podle §16, odst. 
9 školského zákona a může přijímat pouze žáky, kteří mají v doporučení ke vzdělávání uvedenu 
právě naši školu z různých důvodů. Ten hlavní je ale společný, všichni naši žáci mají 
diagnostikováno mentální postižení (v různých stupních), případně je přidružena další vada. 
Většina našich žáků se k nám tedy dostala až poté, co určitou dobu byla na škole většinového 
vzdělávacího proudu. Rodiče takových to žáků mají zkušenost s tím, jak byly obvykle jejich děti 
opomíjeny při výběru na akce, kde bylo možné reprezentovat školu. 
 Snahou vedení školy, všech pedagogický pracovníků a zaměstnanců školy je vytvářet 
co nejlepší obraz zařízení na veřejnosti. Ale, co by to bylo za školu, kdyby byla bez žáků. Naší 
snahou vždy bylo a zůstane, aby byli vidět při prezentaci školy hlavně žáci. Logicky by dostaly 
přednost děti nadanější, schopnější, protože každý dobrý výsledek v jakékoli soutěži je vizitkou 
práce a úrovně školy, do které úspěšný soutěžící chodí. Proto jsme se i ve školním roce 2018-
2019 snažili zapojovat žáky školy v co možná nejvyšší míře do různých soutěží a prezentačních 
akcí. 
 Samozřejmostí bylo v průběhu školního roku 2018-2019 organizování soutěží v rámci 
běžného provozu školy. Při pravidelných ranních hlášeních v pondělí, středu a v pátek 
moderátoři vyhlašovali nejrůznější drobné soutěže, aby se mohli zapojovat opravdu všichni 
žáci školy a měli šanci v soutěžích uspět. Byly vyhlašovány soutěže mezi třídami ve výrobě 
výzdoby k různým výročím a událostem. Environmentální metodik pravidelně vyhlašoval pro 
jednotlivce i třídní kolektivy soutěže zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí. 

Pedagogové, žáci i jejich rodiče vnímají zapojení do soutěží jako možnost prezentovat 
dovednost žáků speciální školy. Sami jsme byli ve školním roce 2018-2019 organizátory 
několika soutěží s přesahem významu mimo naši školu. Stali jsme se organizátory soutěže 
s dopravní tématikou pro žáky speciálních škol z opavského regionu. Byli jsme 
spoluorganizátory okresního kola SHM v lehkoatletickém čtyřboji žáků speciálních škol Opava 
a okolí. Žáci si mohli, mnozí poprvé vyzkoušet sportování na regulérním atletickém stadionu 
v Opavě. Při organizaci okresních soutěží a přehlídek jsme žádali o spolupráci město Opava, se 
kterým máme nadstandardní vztahy. Ne všichni žáci mají šanci uspět ve sportu, výtvarné 
soutěži či vědomostní soutěži v konkurenci většího počtu soutěžících. Proto jsme organizovali 
komornější soutěže přímo ve škole (recitační soutěž, školní kolo pěvecké soutěže). Pravidelně 
byli žáci vtahováni do drobných soutěží k různým výročím a příležitostem v průběhu celého 
školního roku. Třídy se, pod vedením třídních učitelů nebo vyučujících konkrétních předmětů, 
účastnily různých korespondenčních soutěží vyhlašovaných jinými školami nebo firmami 
s různorodým zaměřením.  

Není možné vyjmenovat ve výroční zprávě všechny soutěže a přehlídky, kterých se žáci 
Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace  zúčastnili, 
a v nichž uspěli. Proto následuje aspoň výčet nejvýznamnějších :  
  

 Opavská míle 2018 – tým žáků a pracovníků se aktivně zapojil do veřejného závodu, 
na jehož konci pořadatelé předali zástupcům příspěvkové organizace část výtěžku ze 
startovného jako sponzorský dar  

 V září 2018 proběhl jubilejní desátý ročník Opavského PARADNE, závodu dětí a žáků 
upoutaných na invalidní vozík, jež se odehrával za plného provozu na Nám. 
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Osvoboditelů v Opavě, podporu jsme měli z Magistrátu města Opavy a Rotary Clubu 
Opava 

 Žáci školy nevynechali účast na soutěži Začarovaná písnička organizovanou Rotary 
Clubem Opava 

 Škola připravila okresní soutěž s dopravní tématikou pro více než dvacítku žáků 
speciálních škol okresu Opava 

 Účastnili jsme se soutěže v Hlučíně – Ukaž, co víš, co umíš, co dokážeš 
 Pravidelně jsme se se žáky účastnili turnajů v boccia, goalballe a plaveckých soutěží  

organizovaných další speciální školou 
 Škola pořádala již zmiňované okresní kolo SHM v lehkoatletickém čtyřboji – žáci školy 

byli významnou částí reprezentace okresu Opava na krajském kole (tým okresu Opava, 
jehož hlavní část tvořili dávky a chlapci z naší školy, zvítězil na celé čáře i v krajském 
kole této soutěže) 

 Osmička žáků a tři pedagogové reprezentovali školu na mezinárodní olympiádě 
postižené mládeže v Emil OPEN 2019 v Brně (celé akce se v červnu 2019 účastnilo osm 
stovek soutěžících ze šestnácti států Evropy) 

 Žáci sportovního kroužku obsadili třetí místo na mistrovství ČR v pódiových skladbách 
 a další…… 
 

 
   

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

 Prevence negativních jevů je jednou z nejsledovanějších oblastí činnosti školy. Měl ji 
na starost metodik prevence. Pozice metodika prevence je ve škole obsazena pedagogickou 
pracovnicí, která svou kvalifikací plně odpovídá požadavkům pro výkon této specializované 
činnosti.  Na začátku školního roku 2018-2019 byl zpracován Minimální preventivní program 
a byly aktualizovány materiály, podle kterých probíhala činnost v oblasti prevence  negativních 
jevů. V září 2018 proběhl Adaptační den – třídy si pod vedení třídních učitelů naplánovaly 
celodenní program tak, aby se upevnily vazby mezi žáky ve stávajících třídách a lépe se poznali 
žáci tříd, kde byly kolektivy tvořeny nově.  
Pravidelně bylo kontrolováno a vyhodnocováno plnění Minimálního preventivního programu.  
Školní rok 2018-2019 byl v oblasti prevence negativních jevů přece jen malinko odlišný od let 
minulých. Metodička prevence zpracovala návrh projektu, který měl za cíl zlepšit práci na poli 
prevence, zažádala o jeho financování a posléze uspěla se svou žádostí u Moravskoslezského 
kraje. Projekty byly vlastně dva – jeden byl pod názvem Žijeme zdravě a bezpečně a druhý 
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování. V rámci projektu Žijeme 
zdravě a bezpečně proběhl například plavecký výcvik mladších žáků školy, byly organizovány 
přednášky a workshopy ve třídách, které vedli pracovníci Open House Bruntál s rozmanitou 
tématikou (netolismus, sebepoškozování, xenofobie a rasismus, alkohol a podobně). Součástí 
aktivit projektu byl i velký sportovní den na atletickém stadionu v Opavě, jehož se, kromě žáků 
naší školy, účastnili i dívky a chlapci z partnerské školy z polských Pyskowic.  Jestliže první 
projekt byl zaměřen spíše na žáky, v rámci druhého byli podpořeni pedagogičtí pracovníci. 
Proběhly přednášky s aktuální tématikou – byla probírány otázky školní šikany, řešení 
agresivního chování žáků a podobně.   

Zákonní zástupci žáků Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace jsou pravidelně vedením školy ujišťováni, že jsou jejich děti 
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v bezpečném a přátelském prostředí. Nicméně, naše škola nežije ve vzduchoprázdnu, jevy, 
které negativně ovlivňují celou společnost, se mohou projevit i u nás. Metodik prevence byl 
také garantem plnění plánu práce v této oblasti. To, že chceme pro všechny naše žáky školu 
přátelskou, vstřícnou, je žádoucí zejména proto, že se v zařízení potkávají žáci s různým 
stupněm postižení. Máme i žáky z minoritní společnosti (žáci romského původu). Dělali jsme 
všechno pro to, aby se neprojevovaly prvky rasistického a xenofobního jednání. Zaměřili jsme 
se na potlačování a předcházení šikanování.  

 Objevily se situace, kde jsme nebyli schopni některé situace zvládnout pouze za 
přítomnosti pracovníků školy. Byli jsme nuceni zapojit do jednotlivých případů také orgány 
péče o děti a mládež příslušných měst a obcí. Spolupráce a stále častější kontakt a vyhledávání 
spolupráce školy a  institucí (odbory péče o děti atd.) se nám velmi osvědčil.  

Metodik prevence úzce spolupracoval při řešení problémů s výchovným poradcem. 
V případě potřeby se podílela metodička prevence na výchovných komisích.  Velmi často jsme 
v rámci výchovných komisí řešili neomluvenou absenci žáků. Mnohdy šlo o nezodpovědný 
přístup k plnění povinností ze strany zákonných zástupců, kteří nerespektovali ustanovení 
školního řádu a školského zákona a absenci svých dětí ve vyučování neomlouvali v daném 
termínu nebo je neomluvili vůbec. 

Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu školního roku 2018-2019 museli řešit některé 
problémy týkající se oblasti kyberšikany, věnoval metodik prevence, pak i na jeho pokyn třídní 
učitelé, této problematice mimořádnou pozornost. Znovu se objevovaly situace, kdy si rodiče 
stěžovali, že řada konfliktů mezi žáky ve škole i mimo ni pramení z komunikace v sociálních 
sítích. Škola opakovaně seznamovala žáky s riziky práce na počítačích, v režimu školy je zcela 
zamezen přístup do sociálních sítí. Z bezpečnostních důvodů nemají žáci školy přístup na školní 
bezdrátovou síť. Jsme si vědomi, že jde o součást současného života, ale snažíme se ochránit 
naše žáky před krizovými životními situacemi pramenícími z nevhodného užívání výpočetních 
technologií a různých aplikací.   
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Akce v rámci DVPP ve školním roce 2018-2019 

Název akce Účastníci 

Pohybové aktivity u dětí s PAS 1 

Komunikace AAK 1 

Diagnostika čtení 1 

Diagnostika psaní 1 

Školení pro sociální pracovníky (2x) 2 

IDS (diagnostika) 1 

CAS1 (diagnostika) 1 

Hudba, pohyb 1 

Malíři světa 1 

Kreativ 1 

Holocaust 1 

Diagnostika (SPC) (2x) 2 

Přednáška k šikaně mezi žáky  40 

Přednáška k právním předpisům ve školství 42 

Angličtina (organizovaná KVIC)- samoplátce 1 

 

 
Na začátku školního roku 2018-2019 byl s pracovníky Základní školy a Praktické školy, 

Opava, Slezského odboje 5 projednán Plán práce školy na školní rok 2018-2019. Součástí 
celoročního plánu práce školy byl i plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. 
Byla stanovena pravidla, podle kterých se pedagogičtí pracovníci mohli hlásit na jednotlivé 
vzdělávací aktivity, stejně tak byli pedagogové seznámeni s oblastmi, na které se vedení školy 
chce zaměřit při plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v daném školním 
roce. Ve školním roce 2018-2019 se pedagogičtí pracovníci vzdělávali v kurzech a seminářích 
akreditovaných MŠMT. Tak mohla být jejich účast hrazena z prostředků na přímé výdaje na 
vzdělávání. Zejména u pedagogických pracovníků je nezbytné, aby se seznamovali s novinkami 
a novým trendy co nejčastěji. Jednotlivé přihlášky ke vzdělávání byly vyhodnocovány, závěry 
byly projednány s příslušným pedagogickým pracovníkem.  

Pracovníci školy byli s nabídkami vzdělávacích akcí pravidelně seznamováni. Po 
absolvování vzdělávací akce prezentovali nové poznatky kolegům a kolegyním na pravidelných 
schůzkách metodických sdružení, případně předmětových komisích. Nejvíce byly 
navštěvovány akce KVIC Nový Jičín, pracoviště Opava, oblíbené byly však i přednášky a kursy 
pořádané i jinými institucemi. Bohužel, ani ve školním roce 2018-2019 nepřihlédl KVIC 
k požadavkům škol, aby více vzdělávacích akcí probíhalo v odpoledních hodinách, protože 
účast pedagogů v době, kdy mají vykonávat svou přímou práci ve třídách, znamená 
organizační a ekonomické komplikace pro vysílající školy. 
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Do školy se dostaly informace o řadě zajímavých a potřebných akcí a školení také 
například v Praze pod záštitou NÚV.  Jenže jsme byli opět omezeni možnostmi hradit cestovné, 
zajišťovat zástupy a podobně. Na takovéto vzdělávací akce jezdily především pracovnice SPC. 
Při nákupu diagnostických nástrojů pro SPC jezdily pracovnice speciálně pedagogického centra 
na proškolení a instruktáž, jak diagnostický nástroj využívat.  

Ve školním roce 2018-2019 se nám podařilo zorganizovat vzdělávání typu „sborovna“ 
– vzdělávací aktivity pro všechny pedagogické pracovníky školy. Šlo o témata, která byla 
aktuální – problematika šikany a právní otázky ve školství (práva a povinnosti žáků a 
pracovníků školy, postavení pracovníků vůči zákonným zástupcům žáků a podobně). 
Pochopitelně, probíhala pravidelná proškolení pracovníků v oblasti BOZP.  

Díky zapojení školy do projektu Centra kolegiální podpory se na naší škole odehrávala 
řada školení v práci s moderními technologiemi. Konkrétně škol o práci s i-Pady. V rámci 
projektu se proškolila i řada pedagogů naší školy. Kolegyně, které jsou do probíhajícího 
projektu zařazeny jako lektorky, organizovaly pro zájemce z řad pedagogů školy semináře a 
workshopy s požadovanou tématikou (prezentace nových nebo neznámých aplikací, ukázky 
možností práce s i-Pady nebo Apple TV).  
 
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
také v průběhu školního roku 2018-2019 usilovala o to, aby o její činnosti věděla nejširší 
veřejnost. Dlouhodobým záměrem vedení školy a všech pracovníků zařízení je upevnit 
v povědomí správních orgánů, ale i odborné a laické veřejnosti, názor, že je naše škola ve 
školském systému Opavského regionu potřebná.  

Vzhledem k tomu, že škola je kapacitně největším zařízením, které vzdělává žáky 
s mentálním postižením, stává se téměř nepostradatelnou pro okresní město a jeho okolí. Po 
třech letech od spuštění inkluzivního a později společného vzdělávání je zřejmé, že školy 
určené pro většinu žáků (tedy těm zdravým a bez jakéhokoli omezení) si nemohou poradit se 
všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy v Opavě a okolí, s nimi i jejich 
zřizovatelé, pochopili, že není reálné vzdělávat úplně všechny žáky s postižením v běžné škole, 
i když jsou poskytována různá podpůrná opatření. I výrazně podporovaný trend společného 
vzdělávání má své hranice. 

O to více jsme se snažili v průběhu školního roku 2018-2019 prezentovat Základní školu 
a Praktickou školu, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace na veřejnosti.  Chtěli 
jsme a vždy se o to budeme snažit, aby veřejnost naši školu vnímala jako docela běžné zařízení, 
které poskytuje základní vzdělání, předškolní a střední vzdělání, jako kterákoli jiná škola 
v Opavě.  

V průběhu školního roku 2018-2019 byla spuštěna nová verze webových stránek školy, 
které slouží pro předávání základních informací o zařízení Základní škola a Praktická škola, 
Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace zákonným zástupcům žáků, samotným 
žákům a veřejnosti. Tyto stránky fungují na adrese – www.zsps-opava.cz. Vedení školy usiluje 
o to, aby školní webové stránky byly moderním a efektivním informačním kanálem směrem 
k rodičům žáků a zákonným zástupcům potencionálních žáků, stejně jako zdroj kvalitních a 
plnohodnotných informací pro odbornou či laickou veřejnost.  Zájemci zde mohou najít 
informace o škole i o činnosti speciálně pedagogického centra. To má, kromě údajů na 
oficiálních stránkách, svůj blog pod adresou http://spcsrdceopava.blogspot.com/.  

http://www.zsps-opava.cz/
http://spcsrdceopava.blogspot.com/
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Se Základní školou a Praktickou školou, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
spjat školní časopis Lvíček. Také ve školním roce 2018-2019 bylo vydáno osm čísel, ve kterých se 
objevily informace o životě školy, o novinkách, které mohou žáci očekávat, třídy měly šanci zveřejnit 
informace o svých aktivitách, ilustrovat jednotlivé články. Se školním časopisem se pracovalo také 

v hodinách, zejména při čtení a vyučování slohu. Každoročně se redakce školního časopisu snaží 
upravovat obsah, formu a grafickou úpravu tiskoviny tak, aby co nejlépe vyhovoval aktuální 
skladbě čtenářů, kterým je školní časopis především určen. Tedy žákům a jejich zákonným 
zástupcům  

Rádi využíváme možnosti, kterou nám dává Magistrát města Opavy, když můžeme 
nominovat k ocenění nejlepšího žáka školy a navrhovat k veřejnému ocenění nejlepšího 
pedagoga školy v rámci Dne učitelů. I tyto slavnostní akce přispívají k tomu, že veřejnost o naší 
škole ví, činnost zařízení je prezentována a pomalu se daří odbourávat přežitý pohled na 
speciální školy, na něž bylo v minulosti nahlíženo jako na jakési odkladiště nepohodlných žáků 
a pracovat jako pedagog na takovéto škole je spíše za trest pro neschopnost vzdělávat žáky 
nadané. Co nejvíce jsme se v průběhu školního roku 2018-2019 zapojovali do aktivit města, 
byť je zřizovatelem naší školy Moravskoslezský kraj. 

Školní rok 2018-2019 byl pestrý na řadu akcí a aktivit, které zpestřily žákům deset 
měsíců usilovné školní práce. Není možné vyjmenovat všechny v rámci výroční zprávy. Ani by 
to asi nebylo spravedlivé, protože každá aktivita, představení, soutěž, přehlídka dovedností 
nesla s sebou hromadu práce pro organizátory a úsilí pro účastníky.    

V září 2018 se skupina žáků (i na invalidních vozících) a pedagogů aktivně zapojila do 
veřejného běhu Opavská míle 2018. Na konci vyhodnocení tohoto závodu byl škole předán 
šek se sponzorským darem od organizátorů běhu. Kromě přímých aktérů běhu byli okolo trati 
další pracovníci školy i žáci.  

Pravděpodobně největší akcí s významným  společenským nádechem je tradiční 
Vánoční školní slavnost. Jde vlastně o školní akademii. Takovéto události se objevují na 
běžných školách hlavně při významných výročích školy, u nás se třídní kolektivy připravují na 
svou akademii každý rok. Využíváme pro představení prostory Loutkového divadla v Opavě. I 
letos jsme museli, pro veliký zájem o vstupenky na představení, přidělovat lístky tak, aby každý 
vystupujících mohl mít v hledišti někoho ze svých blízkých. Plné hlediště Loutkového divadla 
v Opavě bylo tou nejlepší odměnou dětem i pedagogickým pracovníkům za snahu nacvičit 
vystoupení a předvést jej na veřejnosti. Oceněním pro pedagogy byla upřímná slova uznání od 
návštěvníků akce.  

Pravidelně na Vánoční slavnosti vystupuje i Kroužek veselého zpívání. Školní sbor 
vznikal několik let díky trpělivé práci kolegyně ze školy, ,která dokázala získat pro  vystoupení 
i žáky, u nichž by málokdo řekl, že jsou schopny vystupovat veřejně. Děti z kroužku se účastnily 
soutěží ve zpěvu, svou dovednost ukazovaly na setkání ke Dni matek a podobných 
příležitostech. Velmi úspěšně nás sborové děti reprezentovaly při soutěži Nejkrásnější 
písnička, již pořádal Rotary Club Opava.  
 V plánu práce školy na školní rok 2018-2019 byla jasně nastavena pravidla, podle 
kterých pedagogové plánovali exkurze, vycházky, případně návštěvy kulturních akcí. Vedení 
školy vyžaduje, aby všechny tyto aktivity měly konkrétní vazby na konkrétní předměty a aby 
aktivity odpovídaly obsahu příslušného školního vzdělávacího programu. Pokračovala 
osvědčená spolupráce školy s Městskou knihovnou PB v Opavě. Žáci pravidelně docházejí na 
připravené knihovnické lekce, vypůjčují si knihy, se kterými pak pracují ve třídě. Žáci základní 
školy speciální znovu využili i ve školním roce 2018-2019 nabídky k účasti na Noci 
s Andersenem. Děti jednu noc trávily mezi knížkami.  
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Součástí Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace jsou i třídy střední školy. Ty se dokázaly ve školním roce 2018-2019 předvést 
spolužákům i rodičům školy při výstavce svých prací před Velikonocemi. Krámek u kocoura je 
oblíbenou zastávkou žáků školy i rodičů, kteří se rádi podívají na zajímavé výtvory žáků střední 
školy, případně si i pořídí nějakou maličkost pro výzdobu bytu před svátky. Další třída střední 
školy pak organizuje Cukrárnu u Mlsouna, kde, jak je zřejmé z názvu, prezentuje své 
dovednosti získané při předmětu pracovní činnosti. Školou voní dobroty z dílny žáků střední 
školy. Pro žáky i jejich rodiče zorganizovali pedagogičtí pracovníci školy jarní výtvarné dílny 
před Dnem matek.  

Již po desáté jsme organizovali soutěž pro děti upoutané na invalidní vozík. Opavský 
Paraden 2019 probíhal tradičně na volném prostranství Náměstí Osvoboditelů, po kterém 
procházeli lidé, zastavovali se u našich atrakcí, ptali se na školu a chválili žáky, projevovali úctu 
pedagogům školy za práci, kterou s postiženými dětmi dělají. Do organizace závodů jsme 
zapojili i studenty opavské obchodní akademie, pro které to byl, podle jejich slov, velmi 
hluboký zážitek, když mohli pomáhat dětem s různými druhy postižení.  

Tradičně se žáci školy a jejich pedagogové zapojili do dobrovolnické činnosti 72 hodiny. 
V rámci dobrovolné pracovní aktivity uklízeli žáci s pedagogy ve svém volném čase například 
okolí školy.  

V průběhu školního roku jsme znovu pořádali tzv. Ponožkový den. Po několik let se 
naše škola snaží připomínat si Světový den Downova syndromu. Poslední čtyři roky se tento 
den nese v duchu tzv. Ponožkového dne (připomenutí toho, že DS je vlastně způsoben 
poruchou 21 páru chromozomů, které mají tvar obrácených ponožek). Společně 
s Magistrátem města Opavy, který nám pomáhá akci materiálně zajistit, jsme zorganizovali 
setkání dětí z běžných základních škol z Opavy a blízkého okolí s našimi žáky. Jednotlivé školy 
si připravily vystoupení, kterými se děti navzájem bavily. Na pódiu se vystřídaly dvě stovky 
vystupujících. Ponožkový den 2019 byl svým způsobem zvláštní. V minulosti se stalo 
pravidlem, že o této akci psal regionální tisk, objevil se šot v TV POLAR. 21.března 2019 však 
byla Ponožkovému dni 2019 věnována část celostátního vysílání České televize v pořadu 
Dobré ráno. Zástupce základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková 
organizace měl možnost v celorepublikovém vysílání prezentovat školu, zřizovatele a práci 
zaměstnanců zařízení a také šikovnost dívek a chlapců, kteří do školy chodí.  

 Pro školu, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo 
samozřejmostí, že jsme se zapojili do akce Česko svítí modře. Naše škola je prioritně určena 
ke vzdělávání žáků s mentálním postižením, máme však i děti s diagnózou autismu. Vybrali 
jsme den, kdy byli žáci a pracovníci vyzváni, aby přišli v modrém oblečení, školu vyzdobily 
modré nafukovací balonky na znamení podpory všem lidem, kteří se s autismem potýkají.  

Skupina žáků a pedagogů velmi úspěšně reprezentovala školu při mezinárodní 
sportovní olympiádě EMIL OPEN 2019 v Brně. Sportovního setkání se účastnilo osm stovek 
závodníků a doprovodu ze šestnácti států Evropy.  

Školu jsme prezentovali i na řadě dalších akcí a setkání. 
 

 

 
9. výsledky inspekční činnosti ČŠI 

 
 Ve školním roce 2018-2019 Česká školní inspekce neprováděla v Základní škole a 
Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace žádné šetření přímo na 
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místě. Ředitelství školy se na vyzvání ČSI účastnilo na elektronických dotazníkových šetřeních 
vyhlášených inspekcí.  
 
 
 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy 

 2018 2019 – stav 
k 30.9.19 

Příspěvek zřizovatele 

Provoz  1.516.000 1.559.000 

Odpisy  125.000 125.000 

Posílení provozních prostředků SPC   35.000 

ICT – součást provozních prostředků 50.000 50.000 

Účelové prostředky -posílení MP a jiné  
Součást provozních prostředků  

34.000 34.000 

Projekt Prevence 20.800 
55.500 

 

- 
- 

Příspěvek ze státního rozpočtu a státních fondů 

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele  
Šablony 
Obědy zdarma 

27.539.896 
228.621 

76.133,90 

31.682.868 
2.500 

60.527,80 

Vlastní zdroje (v tom i doplňková činnost) 163.322,61 171.608,31 

Celkem výnosy 29.934.146,21  

Čerpání- náklady celkem 29.918.942,45  

Doplňková činnost – výnos, zahrnuto 
v celkových výnosech) 

76.517  

Hospodářský výsledek organizace 15.203,76  

 
 Zpráva o činnosti školy v oblasti hospodaření bude zpracována za rok 2020 v únoru, 
proto jsou některé údaje uvedené výše nekompletní. Hospodaření Základní školy a Praktické 
školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace se řídilo platnými normami a 
předpisy. Uvádíme stručný přehled hospodaření s  konkrétním výsledkem za rok 2018 (za rok 
2019 jsou údaje pouze dílčí).  
Vzhledem k tomu, že se školní roky prolínají s fiskálními roky, není možné si udělat opravdu 
ucelený pohled na hospodaření Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace.  
Vedení příspěvkové organizace usilovalo v průběhu školního roku 2018-2019 o hospodárnost 
a efektivní využívaní státních prostředků. Z prostředků přidělených na provoz zřizovatelem 
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školy se dařilo uspokojivě zajišťovat chod příspěvkové organizace po materiální stránce 
(údržba budovy, úhrada energií, obnova materiálu, nákup čisticích prostředků a podobně). 
 Na dobu letních prázdnin byla naplánována poměrně významná oprava hlavní budovy. 
Několik let se zařízení potýká s vlhkostí, která se projevuje v suterénu budovy školy. Materiál, 
který je skladován v suterénu, bývá napaden plísní, plíseň se projevuje na zdech. Vedení školy 
projednalo se zřizovatelem schválení investiční akce a z vlastních prostředků zajistilo realizaci 
sanace sklepních prostor. Práce probíhaly v měsících červenci až srpnu 2019. Některé 
dodělávky probíhaly ještě v prvním týdnu září. Nicméně, práce neovlivnily začátek školního 
roku a neomezily vzdělávání 
 

11. zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
 

Projekty probíhající ve školním roce 2018-2019 

Název projektu Zdroj 
finacování 

Role 
školy 

Rozpočet 
projektu 

Obsah (cíl)  projektu 

Centra kolegiální 
podpory 

02_16_037 
Podpora 
žáků se 
zdravotním 
postižením 

partner 0,- Kč Aplikace zařízení i-Pad 
do výuky a 
zdokonalení práce s IT 
u pracovníků škol, 
vzájemná výměna 
zkušeností při 
setkáních 

Společně k efektivnímu 
vzdělávání 

OP VVV příjemce 499.721,00 
Kč 

Zlepšení čtenářské a 
matematické 
gramotnosti u žáků 
základní školy 

Využití terapií při 
vzdělávání žáků se 
zdravotním postižením 

ERASMUS+ příjemce 25.900 
EUR 

Zdokonalení se ve 
využití různých terapií 
při vzdělávání žáků se 
SVP, zdokonalení 
předprofesní přípravy 
a zlepšení socializace 
vycházejících žáků ze 
základní školy 

Poskytování bezplatné 
stravy dětem ohroženým 
chudobou ve školách z 
prostředků OP PMP v 
Moravskoslezském kraji II
  
  

Operační 
program 
potravinové 
a 
materiálové 
pomoci 
(MPSV) 

partner 156.040,50 
Kč 

Umožnit odebírat 
obědy ve školní jídelně 
žákům ze sociálně 
slabého prostředí.  

Žijeme zdravě a 
bezpečně 

Prostředky 
KÚ MSK 

příjemce 20.800 Kč Podpora aktivit v 
oblasti prevence 
rizikových projevů 
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chování na školní rok 
2018/2019. 

Cesta k profesionalitě v 
oblasti prevence 
rizikových forem chování 

Prostředky 
KÚ MSK  

příjemce 55.500 Kč Zaměřen na zvyšování 
profesionality 
pedagogického sboru 
při detekci a zvládání 
rizikových forem 
chování žáků školy. 

 

 V průběhu školního roku 2018-2019  Základní škola a Praktická škola Opava, Slezského 
odboje 5, příspěvková organizace pokračovala ve snaze být aktivní při zapojování se do 
projektů a výzev. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé projekty a jejich náklady a obsahová náplň. 
Zapojování se do projektů a různých programů jen dokladuje cíl vedení a pracovníků školy – 
přiblížit vzdělávání ve škole zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona kterékoli běžné škole, 
jež poskytuje vzdělání zdravým žákům.   
 

Centra kolegiální podpory – jde o projekt, jehož žadatelem a následně příjemcem je 
ZŠ Bruntál. Naše škola je v pozici partnera. Úlohou Základní školy a Praktické školy, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace je zajišťovat personální a prostorové podmínky 
pro setkávání pedagogů z různých škol. Na setkáních jsou přítomným předávány informace a 
zkušenosti z využívání i-Pad ve výuce. Dochází také na vzájemné předávání zkušeností. Škola 
nečerpá žádné finanční prostředky. Smluvně jsou s příjemci projektu svázány pouze dvě 
pracovnice naší školy. Naše zařízení má k dispozici sadu i-Padů, díky kterým může vzdělávat 
s využitím moderních IT prostředků 

Společně k efektivnímu vzdělávání – projekt je znám spíše pod pojmenováním 
„Šablony“. Formou tandemového vyučování, ukázkových hodin, organizace kroužků, kde je 
procvičována čtenářská a matematická gramotnost se zdokonaluje úroveň vědomostí žáků 
v základní škole a profesionální dovednost pracovníků. Projekt byl ukončen v průběhu 
školního roku 2018-2019. 

Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením – projekt vznikl v rámci 
programu ERASMUS+, jde o mezinárodní projekt. Partnerem Základní školy a Praktické školy, 
Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je ZSS Pyskowice, speciální škola z Polska. 
Formou ukázek, náslechů, praktického zapojení do lekcí různých terapií, výměnných pobytů 
žáků a pedagogů obou škol má projekt přinést obohacení do vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením v obou partnerských školách. Škola vyúčtovává řádně čerpání dotace. Ve školním 
roce 2018-2019 probíhal zbytek mobilit programu. Celý dvouletý projekt skončil a byl 
hodnocen pracovníky obou zúčastněných škol jako velmi úspěšný a prospěšný. Pro naši školu 
je nejvýznamnější pozitivní ohlas rodičů žáků, kteří byli do projektu zapojeni (například  byli na 
pobytech v Polsku, kde se žáci účastnili vyučování v partnerské škole).   

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 
OP PMP v Moravskoslezském kraji II – Již podruhé byla Základní škola a Praktická škola, 
Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace partnerem projektu, který vytvořen MPSV, 
jež předalo realizaci MŠMT. Jde o to, že úřad práce vytipuje, podle vlastních kritérií, skupinu 
žáků, kterým jsou hrazeny obědy ve školní jídelně. Administrace projektu je na škole. Škola si 
musela vytvořit vlastní smlouvy se zákonnými zástupci žáků, kteří byli seznámeni se svými 
právy a povinnostmi. Jediná povinnost, která jim z projektu vznikla, bylo odhlašování obědů v 
době, kdy jejich dítě nebylo ve škole. Pokud se tak nestalo, byli povinni zaplatit vydanou stravu 
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v plné hodnotě. Většina rodičů svým povinnostem dostála a děti byly spokojené s teplými 
obědy. Bohužel, v průběhu školního roku 2018-2019 vznikl vůči škole dluh v celkové výši cca 
7.000,- Kč, který není možné z dlužících zákonných zástupců získat. A, protože jde o několik 
dlužníků a částka není u jednotlivců příliš vysoká, není efektivní a reálné vymáhat zaplacení 
dluhu právní cestou. Společně s dluhem z projektu z uplynulého školního roku  jde o 
pohledávky ve výši cca 13.000,- Kč. Dluh je tak stále v evidenci hospodaření školy a vedení 
školy se snaží  komunikací s rodiči nesrovnalosti v platbách vyrovnat. Ve většině případů je škola 
neúspěšná. Škola vyúčtovává řádně čerpání dotace. 
 
 
 

12. zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
  

 

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
v průběhu školního roku 2018-2019 neorganizovala ani nenabízela kurzy a vzdělávací akce, jež 
by byly oficiálně uznávány MŠMT jako akce celoživotního vzdělávání. Jako další vzdělávání 
snad je možné hodnotit proškolování pracovníků v oblasti bezpečnosti, práva a podobně. Také 
jsou pracovníky a vedením školy organizovány workshopy a semináře zaměřené na 
zdokonalování dovedností pedagogů a vzájemnou výměnu zkušeností. Velmi úzce 
spolupracujeme s domovem SÍRIUS, příspěvkovou organizací, Opava, Mánesova 7, jehož 
uživateli jsou v posledních letech dívky a chlapci ve věku povinné školní docházky a svou školní 
povinnost plní u nás. Pracovníkům domova SÍRIUS umožňujeme účast na vzdělávacích akcích 
uskutečňovaných u nás ve škole, organizujeme náslechové hodiny, pořádáme společné akce 
pro klienty ÚSP a žáky školy. Pracovnice Speciálně pedagogického centra Srdce zorganizovala 
setkání zákonných zástupců žáků končících povinnou školní docházku s poskytovateli 
sociálních služeb v Opavě a okolí.  

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné –  

Školení řidičů referentských vozidel 
Workshopy s výměnou zkušeností v oblasti využívání ICT ve výuce (i-Pad) 
Semináře pro asistenty pedagogy zařazené u integrovaných žáků na běžných           
školách 
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13. projekty realizované a financované z cizích zdrojů 
 

 Ve školním roce 2018-2019 organizovala Základní škola a Praktická škola, Opava, 
Slezského odboje 5, příspěvková organizace několik akcí, jež byly hrazeny z cizích zdrojů. Již 
zmiňovaný Opavský PARADEN 2019 podpořil finančně opavský Rotary Club, magistrát Opavy 
poskytl trička všem soutěžícím. Ponožkový den 2019 se mohl konat v důstojném prostředí 
Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě díky finanční podpoře Magistrátu města Opava. 
Mimorozpočtové zdroje byly ve školním roce 2018-2019 využity také k financování oficiálních 
projektů uvedených ve výroční zprávě výše.   
Z mimorozpočtových prostředků (sponzorské dary) jsme platili různé aktivity v mimoškolní 
činnosti žáků. Přispěli jsme na dopravu žáků na ozdravné pobyty, přispívali jsme žákům na 
kulturní akce.  Konkrétní částky a jejich čerpání jsou zveřejněny ve zprávě o činnosti školy za 
rok 2018 a budou doplněny o informace ve stejné zprávě za rok 2019. 
  

 
14. Spolupráce s dalšími institucemi a partnery 

 

 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 
má ambicí stát se otevřenou institucí, o jejíž činnosti, způsobu práce a výsledcích má povědomí 
co nejširší okolí. Vedení školy i její zaměstnanci se snaží, aby škola byla vnímána jako nezbytná 
součástí vzdělávacího servisu občanům Opavy a blízkého okolí.  Po třech letech od spuštění 
trendu společného vzdělávání je jasné, že žádná z běžných škol v Opavě okolních obcích 
nevnímá naši příspěvkovou organizaci jako přímého konkurenta v boji o žáky. Naopak, stále 
častěji se pedagogové škol hlavního vzdělávacího proudu na nás obracejí se žádostmi o radu, 
o možnost náslechu a podobně.  

Bez dobrého vztahu zákonných zástupců žáků a školy není možné dosahovat dobrých 
výsledků při vzdělávání žáků. Proto jsme se i ve školním roce 2018-2019 snažili navozovat 
dobré vztahy s rodiči. Zákonní zástupci žáků měli dostatek informací o dění ve škole 
(prostřednictvím webových stránek školy, školního časopisu Lvíček). Byly organizovány 
oficiální třídní schůzky, s rodiči žáků byli v podstatě denně ve styku vyučující žáků ze základní 
školy speciální, nižších tříd základní školy i žáků střední školy v oboru praktická škola jednoletá. 
Rodičům jsme se snažili předávat co nejvíce informací o prospěchu a chování jejich dětí, zprávy 
o jednotlivých akcích konaných ve škole pro žáky, rodiče i veřejnost. Rodiče byli zváni na různé 
akce, které organizovala školní družina nebo jednotlivé třídy. Pro veřejnost jsme otevřeli školu 
v době ukázek vyučování v přípravném stupni základní školy speciální, ukázkové hodiny pro 
rodiče probíhaly v dalších třídách. Rodičům společně s jejich dětmi byly určeny výtvarné díly, 
tam mohli společně vyrábět dekorativní předměty a neformálně si pohovořit s vyučujícími. Byl 
zorganizován den otevřených dveří v praktické škole jednoleté a přípravném stupni základní 
školy speciální.  

Ve školním roce 2018-2019 jsme navázali na osvědčenou praxi z minulých let.  
Pokračovali ve spolupráci s dalšími školami v Opavě i okolí. Šlo o školy speciální, ale také školy 
většinového vzdělávacího proudu. Zvali jsme školy na společné akce, soutěže. Pro běžné školy 
jsme pořádali školení a semináře pro asistenty pedagoga. Kolegyně a kolegové ze základních 
škol navštěvovali u nás semináře organizované v rámci projektu Centra kolegiální podpory.  

Za zmínku stojí postavení Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, 
příspěvková organizace vůči městu Opava. Naše škola je zřizována Moravskoslezským krajem, 
poměrně dlouhou dobu byla vnímána jako zařízení stojící mimo obecné školství v Opavě. 
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Nicméně, před několika lety se vztah města a školy začal měnit. Je třeba konstatovat, že 
magistrát města, zejména jeho odbor školství, přistupuje k naší škole velmi seriózně, využívá 
našich zkušeností při vzdělávání žáků s postižením. Podporuje školu při organizování různých 
akcí (příspěvek žákům na ozdravný pobyt, pomoc při zajišťování Ponožkového dne, Opavského 
Paradne, okresního kola SHM a dalších aktivit). Jsme pravidelně zváni na akce města, náš žák 
bývá vyhodnocen společně s nejlepšími žáky v opavských základních škol většinového 
vzdělávacího proudu, můžeme nominovat nejlepšího pracovníka školy k ocenění společně 
s vynikajícími pedagogy škol, jejichž zřizovatelem je magistrát Opavy. Spolupráci příspěvkové 
organizace a magistrátu Opavy můžeme z naší strany hodnotit jako výbornou. Pokračovali 
jsme v prohlubování spolupráce s orgány OSPOD. Můžeme konstatovat, že ve většinou byla 
spolupráce dobrá. Nicméně, v některých případech, kdy se například objevily příklady 
záškoláctví a z našeho pohledu šlo již o poměrně zásadní problém, neměli jsme na postup při 
řešení problému stejný názor.  Škola pravidelně vysílala své zástupce k jednání případových 
konferencí, pokud k nim byla pracovníky OSPOD přizvána.  

Vyhledávali jsme spolupráci s organizacemi a institucemi, kde vzájemná těsná 
součinnost přinášela oboustranný užitek při péči o postižené a rozvoji jednotlivých subjektů. 
Proto pokračovala oboustranně výhodná spolupráce s domovem Sírius v Opavě na Mánesově 
ulici v Opavě (v průběhu tohoto školního roku jsme spolupráci rozšířili, naši žáci z praktické 
školy jednoleté docházeli v rámci praktických činnosti vykonávat práce na zahradě SÍRIA).  
Pokračovala spolupráce s  Charitou Opava, EUROTOPIÍ Opava, KVIC – pracoviště Opava. 
V našem zařízení vykonávali souvislou praxi frekventanti kurzů pro asistenty pedagoga 
pořádaných KVIC Nový Jičín – pracoviště Opava. Pro rodiče vycházejících žáků ze základní školy 
speciální a praktické školy jednoleté bylo uspořádáno setkání s poskytovateli sociálních služeb.  

Ve školním roce 2018-2019 jsme pokračovali ve spolupráci s osvědčenými partnery 
z let minulých. Nadále jsme udržovali kontakty s Rotary  Club Opava. Přijímáme pozvání 
k účasti v pěvecké soutěži Nejkrásnější písnička, Rotary Club Opava nám přispívá na odměny 
při soutěži při PARADNI (setkání žáků odkázaných na invalidní vozík v centru Opavy, kde plní 
různé úkoly a dokazují tak kolemjdoucím, jak dokáží být šikovné).  

Naše tělocvična slouží v době mimo vyučování ke cviční seniorů i dalších zájemců. 
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je 
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Škola se sdružením 
spolupracuje, aktivně se podílí na organizaci některých akcí, poskytuje k činnosti sdružení 
tělocvičnu či jiné prostory. Pracovníci školy se podílejí na organizaci některých aktivit SPMP.   

Bez spolupráce s polskou ZSS Pyskowice si v současné době neumíme představit žádný 
školní rok. Ve školním roce 2018-2019 jsme společně uspořádali řadu aktivit v rámci projektu 
ERASMUS+ se (výměnné pobyty žáků a pedagogů, účast zástupců školy na Otevřeném dni 
Erasmu+ v Polsku a podobně). Mezi neformální kontakty patří setkávání dětí například při 
Dětském dni 2019, setkání pracovníků obou škol při sportovních a společenských událostech. 
Zástupci školy byli pozváni na oslavy výročí založení školy do slovenského Sabinova, bohužel, 
z různých důvodů není možné spolupráci rozšířit, aby bylo možno organizovat společné akce 
žáků a pedagogů obou škol.  

Odborová organizace v rámci Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 
5, příspěvková organizace nepůsobí. 
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V Opavě 15.10.2019        Mgr. Jiří Kupka 
               ředitel školy 

 
 
Výroční zpráva projednána a schválena Radou školy na zasedání  22.10.2019. 
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Přílohy k výroční zprávě:  
 
Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 
 

 
 
  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné –  

Školení řidičů referentských vozidel 
Workshopy s výměnou zkušeností v oblasti využívání ICT ve výuce (i-Pad) 
Semináře pro asistenty pedagogy zařazené u integrovaných žáků na běžných           
školách 
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich 

velkého počtu 
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

0 0 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve  vzdělávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Profesní organizace  0  

Firmy 
(jiné formy spolupráce 
než zajišťování 
praktického 
vyučování)  

0 0 

Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Magistrát města Opavy Začlenění organizace do vzdělávacího sektoru 
města a okolí. Podpora města u akcí školy, škola 
předává zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP 
kolegům ze škol většinového vzdělávacího 
proudu 

Spoluúčast na 
akcích, finanční 
podpora města 
akcí školy 

SÍRIUS, příspěvková 
organizace, Mánesova 7, 
Opava 

V příspěvkové organizaci SÍRIUS vykonávají praxi 
v rámci pracovních činnosti žáci střední školy, 
obor praktická škola jednoletá, pracovníci SÍRIA 
využívají vzdělávací akce organizované školou pro 
zaměstnance 

Spolupráce na 
akcích žáků, 
poskytování 
zkušeností a 
umožnění 
vzdělávání 
pracovníků 

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 
 
 
Stipendia žáků 

 
Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

0 0 

 
 
 
 


