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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 NÁZEV:                                       Základní škola Čtverka, Uherský Brod  

 

 SÍDLO:                                        Na Výsluní 2047 

                     688 01 Uherský Brod 

 

 PRÁVNÍ FORMA:                     PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

  

 IČO:                                              603 71 714  

  

 IZO:                                             600 025 756           

  

 ZŘIZOVATEL:                      Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, IČO 708 91 320 

                                       třída Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín 

 

 ŘEDITELKA:                               MGR. PETRA GURIČOVÁ  

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.  

 

                TEL. ŠKOLA:     572 632 273, 602 526 785 

             WEB:     www.zsctverka.cz 

             E-MAIL:     info@zsctverka.cz, reditel@zsctverka.cz, uctarna@zsctverka.cz 

       ID datové schránky:   7rbv3bc  

 PRACOVNÍK PRO INFORMACE:     MGR. PETRA GURIČOVÁ – ŘEDITELKA  

                   MGR. HANA VAŇKOVÁ – ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 

     ING. MARTINA ZÁTKOVÁ - ÚČETNÍ   

 

 RADA ŠKOLY:                    ZŘÍZENA K 1. 1. 2011  

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:  

1. Mgr. Ctibor Boráň (jmenovaný Radou Zlínského kraje) 

2. PaedDr. Hana Jurásková (zvolena za zástupce pedagogických pracovníků školy) 

3. paní Markéta Slačálková (zvolena za zákonné zástupce žáků) 

Ve školním roce 2018/2019 zasedala školská rada dvakrát. 
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Historie Základní školy Čtverka, Uherský Brod sahá až do roku 1961, kdy byla ve městě zřízena 

jako zvláštní škola. 1. 1. 1993 získala škola právní subjektivitu. 

 

Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:  

 

1. Základní škola  

 

Obory vzdělání  

 

79-01-B Základní škola 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

délka vzdělávání: 10 let 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 48  

 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01  Základní škola 

délka vzdělávání: 9 let 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 76  

 
2. Školní družina  
nejvyšší povolený počet žáků 22   

IZO 181 080 648  

Den zápisu do rejstříku: 3. 8. 2016 

Den zahájení činnosti:     1. 9. 2016 

 

Hlavní činností školy je poskytování vzdělávání a výchovy žáků s mentálním postižením, 

včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. 

 

1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Základní škola 

 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2018/2019 

v ročnících počet žáků 

  Společnou cestou    (RVP ZV – UVV) 1. -    9. r. 32 

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl I. 1 . - 10. r. 13 

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl II. 1 . - 10. r. 13 

 

Školní družina 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2018/2019 

v ročnících počet žáků 

  Korálek ke korálku      1. až 9. r. 18 

 

 

 



   

2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

  

 Pedagogičtí pracovníci 

 pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek     Aprobace 

 

1. A. H. Mgr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika          

2. G. E. Mgr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

3. H. L. Mgr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

4. J.  H. PaedDr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

5. L. H. Mgr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

  6.   M.A. Mgr. učitelka     1.000  VŠ, speciální pedagogika 

7. P. K. Mgr. učitelka     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

8. V. R. Mgr. učitelka      1,000  VŠ, speciální pedagogika 

9. G. P.  Mgr. ředitelka      1,000  VŠ, speciální pedagogika 

10. V. H. Mgr. zástupkyně ředitele     1,000  VŠ, speciální pedagogika 

11. H. D. Bc. asistentka pedagoga     0,750   SŠ 

12. B. J. asistentka pedagoga     0,750   SŠ 

13. D.I. asistentka pedagoga     0,750   SŠ 

14. Z. K.  Bc. asistentka pedagoga     1,000   SŠ 

15. K. Z. asistentka pedagoga     1,000   SŠ 

16. G. I.  DiS asistentka ped. + vych.     0,975   SŠ 

17. L. M. asistentka ped. 0,750   SŠ 

18. D. L. Bc. asistentka ped. + vych. 0,750   SŠ 

19. M.M. asistentka ped. 1,000   SŠ 

20. K. K. asistentka pedagoga     1,000   SŠ 

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků (včetně asistentů): 

 Školní rok 2017/2018   Školní rok 2018/2019 

Požadované vzdělání v % (přepočtené úv.)               100               100 

III. Pedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci              19 16,575 20 18,725 

Externí pracovníci               - - 1 0,05 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,68 3 2,68 

Externí pracovníci 2 0,11 2 0,11 

 



   

4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

 

4.1. Údaje o zápisu a počtu žáků pro školní rok 2018/2019 

 

 Příprav. st. ZŠ ZŠ (§16) ZŠ speciální PrŠ 

Zápis do 1. ročníku - 0 1 3 0 

Zařazeni do 1. roč. - 0 1 1 0 

Zařazení do 2. - 9. roč. - 0 31 25 0 

 

 

4.2.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Absolventi základní školy přijatí ke studiu ve středních školách: 

 

OU a PrŠ jiné SŠ  

       přihlášeno                přijato přihlášeno přijato 

                 6 6 0 0 

       nepřihlášeno            jiné umístění 0 0 

                 0 0 0 0 

Absolventi základní školy speciální přijatí ke studiu ve středních školách: 

 

OU a PrŠ jiné SŠ  

       přihlášeno                přijato přihlášeno přijato 

                 1 1 0 0 

       nepřihlášeno            jiné umístění 0 0 

2 2 0 0 

 

 

 

4.3. Údaje o druhu zdravotního postižení: 
 

Druh zdravotního postižení:  ZŠ §16 ZŠ speciální 

mentální postižení 25 9 

sluchové postižení 0 0 

zrakové postižení 0 0 

s vadami řeči                        1 0 

tělesné postižení 0 0 

s kombinovanými vadami                        5 17 

s vývojovými poruchami 0 0 

s autismem 1 0 

 

 



   

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

      Příchod do nového kolektivu bývá často pro děti traumatizující. Proto připravujeme 

v úvodu školního roku adaptační pobyt pro zájemce ze všech ročníků. Zde se děti vzájemně 

poznávají a budují si nová přátelství i vazby s novými vyučujícími. Letos prožily děti 

v doprovodu zkušených pedagogických pracovnic krásný týden v rekreačním zařízení Revika 

ve Vizovicích. Díky sponzorským darům všichni cestovali autobusem přímo od školy do místa 

pobytu a zpět. Zúčastnilo se 21 žáků.  

Aktivita, která stmeluje děti různého věku, je sport. Již v září proběhl 10. ročník 

Olympiády žáků speciálních škol Zlínského kraje, kde nás reprezentovalo 10 soutěžících. Starší 

žáci vybojovali spoustu medailí. 

Oblíbenou akcí je návštěva BROD EXPO 2018. Zde se setkáváme se žáky mnoha 

základních i středních škol regionu a seznamujeme se s nabídkou nových pracovních možností. 

Žáci se nechali strhnout počítačovými hrami nové generace, dálkově řízenými auty, ale také 

kovotepeckým uměním. Každoročně navštěvujeme i akci Den bez aut.  

Žáci 7. – 9. ročníku se již několik let účastní soutěže zručnosti: „Zlatý pilník“.  

Ti nejšikovnější získají cenné medaile.  

Prosinec je plný vánočních příprav a očekávání. Vyvrcholením snažení je vánoční 

besídka. Nutno podotknout, že rodiče žáků se školních akcí účastní v hojném počtu a své děti 

podporují. Již druhým rokem se 3 zástupci školy pod dohledem svých rodičů zúčastnili 

Lyžařské olympiády na Trojáku. Sarah Drábková získala 1. místo ve slalomu a Eliška 

Schnürmacherová cenu za nejveselejšího lyžaře. V lednu se žáci 2. stupně zúčastnili besedy se 

záchranářkou a brzy nato probírali ožehavá témata svého zdravého vývoje s lékařkou MUDr. 

Skálovou.  

Využíváme jedinečnou nabídku a jedem do Brna na výstavu TITANIC. Všichni 

společně doufáme, že nebezpečnou plavbu přežijeme. 

A je tu fašank! Rejdění masek v rytmu tance a soutěží je oblíbenou aktivitou všech žáků 

školy. Za 40 dní nastává čas Velikonoc. Celá škola voní pečením. Děti poznávají staré zvyky a 

obyčeje. Příchod jara zase pozdravíme písničkou v soutěži: „Zazpívej, slavíčku!“ Do všech 

aktivit zapojujeme dle možností i děti ze speciálních tříd. Právě tyto děti jsou nejvíce ohroženy 

nástrahami dnešního světa.  

Na začátku dubna nás navštívila mluvčí a preventistka Policie ČR Bc. por. Milena 

Šabatová. Pro žáky 1. stupně si připravila besedu na téma: „Bezpečně do školy“, pro 2. stupeň 

– „Nebezpečí na internetu, trestný čin, trestní odpovědnost a sankce“. 

V dubnu jsme se aktivně zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a společnými silami 

vyčistili okolí školy. 

Abychom nedělali stejné chyby jako naši předkové, poučíme se z historie? Využili jsme 

možnost navštívit starou věznici v Uherském Hradišti. Město usiluje o to, aby zde pro příští 

generace vzniklo muzeum totalitních režimů. 

Obdrželi jsme pozvání na Plavecké setkání handicapovaných žáků Zlínského kraje. 

Zúčastnili jsme se v hojném počtu a přivezli spoustu medailí. Byla to krásná akce. Plavci 

vzájemně měřili své síly a vytrvalost. 

I v květnu pokračujeme v duchu hesla: „V zdravém těle, zdravý duch.“ Pro žáky jsme 

zorganizovali Školní sportovní den. Žáci soutěžili ve sprintu, hodu, skoku a vytrvalostním 

běhu. Při vyhlašování vítězů byla radost veliká, protože si všichni závodníci odnesli krásné 

ceny. Pro nejlepší sportovce jsme ještě dostali sponzorské balíčky z Městského úřadu Uherský 

Brod. 



   

Žáky základní školy speciální čeká ještě návrat 

do pravěku. Navštívili výstavu Umění pravěku ve 

Slováckém muzeu v Uh. Hradišti. V této těžké etapě 

byli lidé odkázáni jeden na druhého. Bez své tlupy by 

zahynuli. Dnešní generace vyrůstá ve světě virtuální 

reality a mnozí podlehnou nebezpečným nástrahám. 

V červnu jedou děti 1. stupně do Uherského Hradiště 

na akci Policie ČR „Den s modrým majákem“. 

A je před námi konec roku a s ním i celoškolní 

výlet do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích 

s následnou návštěvou čokoládovny. Akce byla velmi 

zdařilá a obešla se bez úrazu. Třešničkou bylo opékání 

špekáčků a večerní diskotéka. A samozřejmě noční 

loudání po chodbě a dlouhé veselé hovory na pokojích. 

Celoročně stmelovaly děti napříč ročníky 3 

aktivity: žáci 1. stupně a 2. stupně základní školy 

speciální navštěvovali „Legování“ a žáci 2. stupně 

základní školy „Pohybové hry“. Obě aktivity 

zajišťoval svým vedením i zázemím Městský dům dětí a mládeže Uherský Brod. Třetí aktivitou 

byla „Canisterapie“ pro všechny zájemce. Ve druhém pololetí přibyla ještě „Muzikoterapie“, 

která děti velmi zaujala. 

Vzhledem k narůstajícím výchovným problémům žáka 7. ročníku byl pro žáky 7. – 9. 

ročníku připraven v říjnu zážitkový program pod vedením pracovnice HELP: „Vztahy 

v třídním kolektivu.“  V té době žáci 2. stupně základní školy vyplnili anonymní dotazník se 

zaměřením na užívání návykových látek, kouření, alkohol a šikanu. 

 V závěru školního roku si žáci 7. - 9. ročníku prohlédli pobytové zařízení SVP Help 

Uh. Hradiště pro mladistvé delikventy ve Střílkách. Není nad vlastní zkušenost! Snad všechny 

aktivity, které jsme v průběhu školního roku žákům nabídly, podpoří snahy o zdravý vývoj a 

zdravý životní styl. 

V průběhu celého školního roku se děti s důvěrou obracely na metodičku prevence s 

problémy, které je trápily. Nikdy nebyly odmítnuty a vždy byla nabídnuta pomoc při řešení 

problému. Učily se problém pojmenovat a vyjádřit svůj způsob řešení. Důvěra dětí je to 

nejcennější, čeho může pedagog dosáhnout. 

 V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou žáci seznamováni s nástrahami života, 

které je mohou ohrozit na zdraví i životě. Učíme děti zvládat stresové situace. Navrhujeme 

způsoby řešení v případě kontaktu se šikanou, kyberšikanou, záškoláctvím, užíváním 

návykových látek, patologickým hráčstvím, sexuálním zneužíváním, kriminálním chováním 

atd. Diskutujeme s nimi o nebezpečí, které na ně číhá na facebooku. Při všech aktivitách, které 

pro děti připravujeme, se setkávají žáci celé školy. Učí se vzájemnému porozumění a 

ohleduplnosti. 

   

Jsme jedna velká rodina, která má své 

radosti i svá trápení. Radosti si užíváme, 

trápení vyslechneme, problémy řešíme. 

 

                      

 

 

  

 



   

6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

     Od začátku školního roku se výchovná poradkyně zaměřuje na depistáž nově přijatých 

žáků, ověřuje vhodnost jejich zařazení do konkrétních tříd a třídních kolektivů. U žáků je nutno 

vycházet z jejich diagnostiky a doporučení vydaná speciálně pedagogickými centry.  V září si 

rodiče vždy žádají o uvolnění svých dětí a o vypracování individuálně vzdělávacích plánů. Po 

jejich vypracování se individuálně vzdělávací plány konfrontují s odbornými pracovníky SPC. 

Také na začátku nového školního roku bylo nutné provést kontrolu platných doporučení 

k zařazení do našeho typu školy. 

     Výchovná poradkyně po celý školní rok úzce spolupracovala se speciálně pedagogickými 

centry, pro které bylo zapotřebí připravit tabulky vycházejících žáků, všech žáků, kteří patří do 

jejich klientely a žáků, u kterých končí doporučení ke vzdělávání. V loňském školním roce se 

do povinností výchovného poradce začlenily také aktivity zavazující spolupráci s různými 

institucemi v rámci zapojení naší školy do projektů, např. CKP, IROP – SOU Uherský Brod, 

Šablony II.   

      V průběhu školního roku se podílela výchovná poradkyně na podpoře vypracování, 

kontroly plnění a hodnocení IVP u žáků. Po celý školní rok zajišťovala na naší škole profesní 

přípravu k odbornému vzdělání na středních školách. V průběhu prvního čtvrtletí přicházeli do 

školy náboráři ze středních a odborných učilišť, aby vycházející žáky seznámili s učebními 

obory. V lednu 2019 se uskutečnily pro rodiče žáků 8., 9. a 10. ročníku třídní schůzky se 

zástupci oslovených odborných učilišť. Zástupci těchto škol prezentovali rodičům nabídky 

učebních oborů. Zákonným zástupcům byly na třídní schůzce předány informace k přijímacímu 

řízení a přihlášky na střední školy.  Výchovná poradkyně koordinovala zaslání přihlášek na 

střední školy, které musely být řádně vyplněny, včetně předávání Zápisových lístků 

vycházejícím žákům, u kterých je zapotřebí jejich evidence.    

     V průběhu dubna byla výchovná poradkyně oslovena SPC Lazy Zlín požádána o vytvoření 

prezentace k tématu rizikového chování žáků na škole a postup řešení při nedodržování 

pravidel školního řádu, kterou přednesla na setkání výchovných poradců na SPC Lazy ve Zlíně, 

kde byli mimo jiné také odborníci z Odboru sociálně právní ochrany dětí ze Zlína.  

V průběhu školního roku bylo nutné svolat případovou konferenci, která řešila, spolu se 

zákonnými zástupci některých žáků, třídním učitelem, metodikem prevence, ředitelkou 

školy, odbornými pracovníky OSPOD, s pracovníky SAS a SVP HELP, výchovné a vzdělávací 

problémy konkrétního žáka.   

          Práce výchovného poradce v našem zařízení je vysoce náročná, zejména s ohledem na 

strukturu našich klientů, jejich sociální původ, různorodost jejich postižení a potřebu jejich 

optimálního začlenění do vzdělávacího systému. 

                   



   

7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI   

Jedním z hlavních cílů působení naší školy mimo výchovy a vzdělávání je otevřenost 

školy pro děti, rodiče a veřejnost a spojení jejího života s životem města.  

V průběhu prvního pololetí školního roku probíhal plavecký výcvik v bazénu Delfín 

v Uherském Brodě, kterého se zúčastňují všichni žáci. V Den otevřených dveří jsme přivítali na 

bazénu i jejich rodiče.  

 

září      

Olympiáda speciálních škol v Uh. Hradišti 

Den bez aut Uh. Brod 

Canisterapie 

Bavte se s Amosem Uh. Brod 

Brod Expo Dům kultury Uh. Brod 

 

říjen 

Divadelní představení Uh. Brod 

Legování DDM Uh. Brod 

Canisterapie 

Škola v přírodě Revika Vizovice 

Pohybové hry DDM Uh. Brod 

 

listopad 

Canisterapie 

Filmové představení v kině Máj Uh. Brod Když draka bolí hlava 

Help II. stupeň 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 

Technický jarmark KHK Zlín 

Legování DDM Uh. Brod 

 

prosinec 

Canisterapie 

Mikulášská nadílka ve škole 

Legování s Mikulášem 

Divadelní představení Uh. Brod Dům kultury a Sokolovna 

Školní vánoční besídka 

Muzeum J.A.Komenského - Perníčky 2018 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 

 

leden 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 

Beseda se záchranářkou 

Legování DDM Uh. Brod 

Projekt na SOU v Uherském Brodě 

 

únor 

Legování DDM Uh. Brod 

Divadelní představení Uh.Brod 

Školní maškarní karneval 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 



   

březen 

Výstava Titanic Brno 

Canisterapie 

Muzikoterapie 

Legování DDM Uh. Brod 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 

Zimní olympiáda na Trojáku 

 

duben 

Muzikoterapie 

Canisterapie 

Exkurze do věznice Uh. Hradiště 

Ukliďme Česko 

Den Země 

Beseda s Policií ČR 

Výchovný koncert Luhačovice 

Pěvecké vystoupení Zazpívej slavíčku 

Zápis do 1. třídy 

 

květen 

Muzikoterapie 

Legování 

Zahajení  výstavy Jsem, jaký jsem 

Den pro rodinu ve škole 

Filmový festival Zlín 

Školní Sportovní hry mládeže  

oslava - Den dětí – ve škole 

Legování DDM Uh. Brod 

Pohybové hry na DDM Uh.Brod 

 

Červen 

Den s modrým majákem Uh. Hradiště 

Návštěva Balu herny UH. Brod 

Retro plavání Delfín Uh. Brod 

Opékání s DDM II. st. 

Dvoudenní školní výlet Revika Vizovice 

Canisterapie 

Exkurze ve výchovném ústavu Střílky 

Slovácké muzeum Uh. Hradiště – Umění pravěku 

Pěškovýlet  ZŠS 

Výlet Luhačovice, Bukovina Popovice 

 

      Všichni žáci dále navštěvují pravidelně divadelní představení v Domě kultury a na 

Sokolovně v Uherském Brodě.  Zúčastňujeme se i představení v Městském divadle Zlín a kině 

Máj Uherský Brod. 

 

 

 

 



   

8. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY  

Školní družina Korálek (dále jen ŠD) je nedílnou součástí ZŠ Čtverka od 1. září 2016. 

Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 

Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace a částečně také 

dohledu nad žáky naší školy. Snažíme se tedy vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti cítí 

spokojeně, jistě a bezpečně. 

Ve třetím roce provozu ŠD bylo přihlášeno celkem 20 žáků 1. a 2. stupně. V prvním 

pololetí 18, v druhém pololetí 18 (2 žáci odhlášeni a 2 přihlášeni). ŠD je rozdělena na 2 

oddělení, ve kterých se scházeli žáci s různými druhy zdravotního postižení - lehké, středně 

těžké, těžké nebo kombinované. Dětem v prvním oddělení se věnovala 1 vychovatelka a 3 

asistentky, dětem ve druhém oddělení 1 vychovatelka a 4 asistentky. Každé oddělení 

navštěvovalo v tomto školním roce postupně 10 dětí. Více dětí odcházelo domů do 14:30, proto 

se po této hodině obě oddělení každý den slučovala. 

Pro svou výchovně vzdělávací činnost měla ŠD k dispozici 2 třídy vybavené nábytkem, 

kobercem, stolními hrami, stavebnicemi, didaktickými pomůckami, knihami, časopisy, 

potřebami pro kreativní činnosti, audiovizuální technikou, počítačem s velkou obrazovkou 

a s možným připojením na internet. Velmi oblíbenými relaxačními prvky byly polohovací 

vaky, závěsná houpačka a barevné sedačky v 1. oddělení. 

 ŠD využívala cvičnou kuchyňku, která je součástí třídy a taky 1x týdně malou 

tělocvičnu při ZŠ Na Výsluní. Velkým relaxačním zpestřením pro děti školní družiny byl 

snoezelen naší školy, slavnostně otevřen v březnu minulého roku. 

 K pravidelnému pobytu venku jsme měli k dispozici zahradu s průlezkami za školou, 

příjemné blízké okolí školy (cesta ke studánce, park, hřiště Filípek …) a taky nově 

zrekonstruované dopravní hřiště. 

Činnost ve ŠD probíhala v souladu se ŠVP ŠD a vycházela z celoročního plánu ŠD. Ten 

je přizpůsoben ročním obdobím, svátkům a významným událostem. V rámci pravidelné 

činnosti si děti hrály, malovaly, tvořily, zpívaly za doprovodu hudebních nástrojů, tančily, 

sportovaly, četly, poznávaly, odpočívaly. Pro vzdělávací činnost jsme často využívali 

prezentace na  velké obrazovce. Kromě pravidelné činnosti jsme pořádali různé příležitostné 

akce, které většinou souviseli s naším měsíčním a týdenním plánem.  

 

Mezi tyto aktivity patří: 

 

 výroba a pouštění draků  

 vánoční a velikonoční posezení s rodiči  

 výroba dárků pro budoucí prvňáčky  

 návštěva knihovny, planetária, muzea J. A. K., kina, Balu herny 

 účast na akci města k 100. výročí založení ČSR  

 příprava rozličných pokrmů (např. perníčky, velikonoční jidáše, fánky, masopustní 

pohoštění, bezinkový sirup)  

 výroba krmítek a zdobení vánočního stromečku pro zvířátka  

 výroba masek a maškarní rej  

 turnaj ve stolních hrách  

 čistění přírody 

 sběr bylinek 

 



   

Jsme rádi, že se akcí jako je vánoční a velikonoční posezení, účastní jak rodiče, prarodiče, 

tak i sourozenci. Děti tak mohou strávit se svými nejbližšími společné, příjemné chvilky. 

Letos jsme se opět zapojili do výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami na téma „Jaro, léto, podzim, zima na světě je přece prima“. I v 2. ročníku této 

soutěže jsme byli úspěšní. Naše kolektivní práce „Strom“ patřila mezi nejlepší, což nás velice 

potěšilo. 

Tento školní rok se školní družina Korálek zapojila do projektu „Šablony II OPVVV“. Od 

února 2019 jsme otevřeli Kluby pro účastníky ŠD (Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a 

deskových her), na jaro pak Projektový den mimo ŠD (Hipoterapie na Vyškovci) a Projektový 

den ve ŠD (Canisterapie). Děti se zábavnou formou seznámily se zajímavou dětskou literaturou 

a zahrály si plno napínavých, netradičních deskových her. Získaly mnoho nezapomenutelných 

zážitků při setkání s koňmi a pejsky. Projektem byly tyto aktivity dotované, děti tedy za účast 

neplatily, vše bylo zdarma. V uvedených a taky jiných činnostech budeme pokračovat i 

v dalším školním roce. 

Téměř každou akci máme zdokumentovanou na internetových stránkách školy. Tady, ale i 

na družinových nástěnkách ve škole, se rodiče mohou dozvědět vše potřebné.   

Třetí rok působení ŠD Korálek probíhal v příjemné atmosféře s pestrou a zajímavou činností 

pro děti. Na tom mají nemalý podíl ochotní a usměvaví zaměstnanci a taky spolupracující a 

vstřícní rodiče. 

Naším velkým přáním je, aby byly děti ve školní družině KORÁLEK nadále spokojené 

a rády se mezi nás a své kamarády vracely. 

 

 

     

       

         

 

 



   

Kluby pro účastníky ŠD a Projektové dny 

 

     

    

  

9. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH 
         

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Základní škola Čtverka v Uherském Brodě je nově zapojena do operačního programu 

ESF OPVK „Šablony II“ s projektem s názvem „Společně s úsměvem“, který umožnil 

zmodernizovat a rozšířit počítačové vybavení školy, registrační číslo projektu je 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011028. Můžeme tak v současnosti vyučovat za pomoci 

moderních technologií – výuka s využitím notebooků, tabletů, i-Padů i interaktivních tabulí.  

Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Také se snažíme vytvořit 

správné stravovací návyky ve výživě dětí a to zapojením do projektu Ovoce, zelenina a mléko 

do škol. 

Dále jsme zapojeni v projektu OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 Centrum 

kolegiální podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném 

vzdělávání, jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci. Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách (na základě novely školského 

zákona od 1. 9. 2016) a je realizován ve všech 14 krajích ČR. 

 

 

10. PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI  
 

Ve školním roce 2018/19 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. 

 

 



   

11. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

 

Plán dalšího vzdělávání pracovníků školy 
Uskutečněné akce  

Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

Školní rok: 2018/2019   

Zaměstnanec Akce Místo 

akce 

Termín Cena 

semináře 

všichni Školení PO, BOZP - vedoucí a noví 

zaměstnanci (4 h) 

UB 30. 08. 2018 

 

5706,- 

GP Legislativa (6 h) ZL 05. 09. 2018 0,- 

GP Zdraví nás baví – tváří v tvář zemi (6 h) Brno 25. 9. 2018 0,- 

GI Právní vědomí vychovatelů ŠD (5hodin) ZL 27. 09. 2018 680,- 

všichni Školení první pomoci (19 osob x 3 h) UB 1.10. 2018 4000,- 

GP, HL, PK Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova, 

CKP (3 osoby x 6 hodiny) 

ZL 11. 10. 2018 0,- 

GP Augumentativní a alternativní komunikace 1. 

Národní konference (6 h) 

Praha 16. 10. 2018 990,- 

PK Snoezelen v teorii a praxi (18 hodin) Ostrava 15.-16.10.2018   4500,- 

VVR, HL, VH Komunikace, řízený rozhovor – CKP 

(3 osoby x 2 hodiny) 

ZL 5. 11. 2018 0,- 

HL MPP XII. Krajská konference k primární 

prevenci rizikového chování (6 hodin) 

KM 12. 11. 2018 0,- 

GP Školení ředitelů (14 hodin) Val. Mez. 13.-14.11.2018 0,- 

JH Jak komunikovat s rodiči (8 hodin) ZL 26. 11. 2018 1100,- 

ZM Majetek školské PO (6 hodin) ZL 15. 11. 2018 1390,- 

ZK, MM, LM Komunikace aspg + učitel ve třídě – CKP 

(3 osoby x 4 hodiny) 

ZL 14. 1. 2019 0,- 

HL, PK Netradiční výroba hud. nástrojů ve škole se 

žáky (2 osoby x 4 hodiny) 

OL 17. 1. 2019 0,- 

MZ GDPR (4 hodiny) ZL 24. 1. 2019 0,- 

GP CKP III (6 hodin) Praha 1.2. 2019 0,- 

GI Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova 

(4 hodiny) 

OL 7. 2. 2019 0,- 

Pedagogičtí prac. 

ve škole průběžně 

CKP II Uherský Brod (únor-červen 2018) 

(76 hodin) 

UB Od 13. 2. 2019 

Do 30. 6. 2019 

0,- 

MA Současné dítě a kořeny vzniku SPJ (5 h) ZL 15. 2. 2019 770,- 

GI, PK Muzikoterapie - CKP II (2 x 4h) ZL 18. 2. 2019 0,- 

MA Najděte se svého marťana (8 hodin) UH 21. 2. 2019 1400,- 

ZM Geovap – program na spis. Službu (4 h) ZL 26. 2. 2019 0,- 

HL, VR, JH Spolupráce OSPOD se ŠZ (3 x 4h) ZL 18. 3. 2019 0,- 

JH SPC - setkání VP s OSPOD (4h) ZL 14. 5. 2019 0,- 

GP Dítě v krizi (6 hodin) ZL 28. 5. 2019 0,-  

ZM Reforma financování školství (4h) ZL 6. 6. 2019 0,- 

ZM GDPR (3h) ZL 19. 6. 2019 0,- 

 

Zaměstnanci školy absolvovali celkem 567 hodin vzdělávacích akcí. 

Celkové účastnické poplatky na DVPP ve školním roce 2018/19 dosáhly částky 24.635,- Kč. 



   

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 

 

 v tis. k 31. 12. 2018 k 30. 6. 2019 

Příjmy     

dotace neinvestiční UZ33353 přímá 
                       10 

502,037     
                         5 539,278     

dotace účelová - UZ33070 výuka plavání - doprava 

                                

5,344     
                                1,184     

dotace účelová - UZ33166 soutěže a přehlídky 

                                

5,500     
                                      -       

dotace účelová - UZ3363 projekt Šablony II 

                                      

-       
                            223,394     

dotace účelová - UZ33076 vyrovnání mezikrajových rozdílů 

                                      

-       
                            123,781     

Příjmy celkem             10 512,881                   5 887,637     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem             10 512,881                   5 887,637     

    z toho: platy 
                         7 

487,660     
                         4 065,305     

                OON 
                              

96,100     
                              62,150     

Zákonné odvody (SP a ZP) 
                         2 

577,430     
                         1 382,216     

Příděl do FKSP 
                            

151,800     
                              81,691     

Učebnice a učební pomůcky 
                              

83,500     
                              43,369     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
                              

24,110     
                                6,969     

Ostatní provozní náklady Šablony II 
                                      

-       
                            223,394     

Ostatní provozní náklady 
                              

92,281     
                              22,543     

Hospodářský výsledek                           -                                 -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Hospodaření s prostředky od zřizovatele - Krajský úřad Zlínského kraje 

 

v tis. k 31. 12. 2018 k 30. 6. 2019 

Příjmy     

Provozní dotace 
                         1 

093,000     
                            534,000     

použití fondu odměn 

                                      

-       
                                      -       

použití rezervního fondu 

                              

45,458     
                                      -       

použití FKSP na nákup vybavení 
                                

7,439     
                                      -       

Příjmy celkem               1 145,897                      534,000     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem               1 145,897                      338,506     

    z toho: platy z provozu                     73,000       

Hospodářský výsledek                           -                        195,494     

převod do rezervního fondu 
                                      

-       
                                      -       

převod do fondu odměn 
                                      

-       
                                      -       

 

 

 

  Hospodaření s vlastními prostředky 

  v tis. k 31. 12. 2018 k 30. 6. 2019 

Příjmy     

Vlastní příjmy - Družina 
                              

11,892     
                                6,880     

Vratka za reklanované zboží 
                                

7,300     
  

Příjmy z VHČ 
                                      

-       
  

Příjmy celkem                    19,192                          6,880     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                    19,172                          5,005     

Náklady VHČ 
                                      

-       
                                      -       

Hospodářský výsledek                           -                            1,875     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
 

 

Škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže Uherský Brod, kam dochází naši žáci na 

pravidelné aktivity jako legohraní, pohybové hry, opékání špekáčků apod.  DDM Uherský Brod 

s námi také spolupracuje na pořádání větších akcí, jako např. pěvecká soutěž Zazpívej, 

slavíčku, Vánoční besídce pro rodiče a pomáhá nám s organizací okresního kola Atletického 

čtyřboje žáků ZŠ našeho typu. Pravidelně také spolupracujeme s CPA Delfín, kinem Máj, 

Terapeutickou dílnou sv. Justýny, Domem kultury a knihovnou Františka Kožíka Uherský 

Brod. 

Hospodářsky úzce spolupracujeme s Městským úřadem v Uherském Brodě, v jehož 

budově Základní školy Na Výsluní působíme.  

Dále spolupracujeme zejména s oddělením sociálně-právní ochrany dítěte při řešení 

různých problémů v rodinách žáků a dále s Charitou Uherský Brod.  

V rámci profesní přípravy žáků spolupracuje škola s odbornými učilišti, do kterých jsou 

po ukončení povinné školní docházky žáci přijímáni. Účastníme se Dne otevřených dveří 

v SOU v Uherském Brodě, SOU v Kyjově, SOU ve Bzenci a v SŠ Mesit v Uherském Hradišti. 

Výchovní poradci z jednotlivých učilišť pak navštěvují naši školu v průběhu měsíce listopadu a 

na třídních schůzkách rodičům podávají podrobné informace o učebních oborech nebo nabízejí 

osobní konzultace o možnostech studia v jejich zařízení. 

Spolupráce s pedagogickými školami středními a vysokými spočívá zejména v možnosti 

umožnění absolvování krátkodobé i souvislé praxe studentů. Jedná se o hlavně o vysokoškolské 

studenty z pedagogických fakult z Brna, Olomouce nebo Ostravy. 

V neposlední řadě je jedním z partnerů také Zlínský kraj, který finančně podporuje 

aktivity školy. 

Další spolupráce odvíjející se na odborné úrovni je se školskými poradenskými 

zařízeními. 

  

Odborná spolupráce 

 SPC Zlín Středová – kombinované vady 

 SPC Duha Zlín Lazy – mentální postižení a zrakové postižení 

 SPC Kroměříž – žáci s PAS 

 SPC sluch + řeč Val. Meziříčí, pobočka Zlín 

 SPC vady řeči Brno, pobočka Uherské Hradiště 

 KPPP Zlín, pracoviště Uherský Brod 

 SVP Help, Uherské Hradiště 

 OSPOD Uherský Brod 

 Dětská psychiatrie, kliničtí psychologové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

14. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
Základní škola Čtverka, Uherský Brod zabezpečuje vzdělání dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami z Uherského Brodu a blízkého okolí.  

Celkový počet žáků v posledních letech kolísá kolem padesáti a šedesáti. Vzděláváme a 

vychováváme děti a žáky s mentálním, řečovým, sluchovým a zrakovým postižením, děti a 

žáky s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením. 

Naše škola se nachází v klidné části města v blízkosti přírody. Často a pravidelně 

využíváme blízkých areálů, jako dopravní hřiště, stadion Lapač, DDM.   

  Škola je obsazena kvalitním a stabilním personálem, téměř všichni pedagogové splňují 

předepsanou kvalifikaci. Pracovníci využívají možností rozšiřování vzdělání formou seminářů, 

workshopů i samostudia.  Zaměřují se zejména na problematiku poruch autistického spektra, 

bazální stimulace, snoezelen terapie a náhradních komunikačních systémů. 

 

Co se nám podařilo v roce 2018/2019 

 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo naplnit většinu ze stanovených cílů pro tento školní 

rok. Nadále jsme pokračovali v již zavedené canisterapii a nově jsme od pololetí žákům nabídli 

také pravidelnou muzikoterapii, která se setkala s velkým nadšením. Aktivně využíváme i nově 

zbudovaný logopedický kabinet pro individuální logopedickou terapii se žáky školy. 

Opět jsme si zopakovali obnovený ozdravný pobyt pro žáky, tentokrát v penzionu 

Revika ve Vizovicích. Rodiny s nevyhovujícím materiálním zázemím jsme podpořili ve 

spolupráci se sociálním odborem a charitou, aby se mohly i jejich děti této školní akce taktéž 

zúčastnit.  Protože jsme byli z tohoto prostředí všichni nadšení, koncem školního roku jsme zde 

absolvovali ještě dvoudenní pobyt se všemi žáky školy. 

Po zprovoznění nových webových stránek pokračujeme pravidelně v jejich aktualizaci a 

vkládáme informace o všech proběhlých i plánovaných aktivitách ve škole.  

Po zapojení do projektu Šablony II jsme vybavili počítačovou učebnu novými počítači a 

tablety. V rámci těchto šablon jsme žákům školní družiny nabídli hippoterapii na Vyškovci a 

tuto nabídku chceme v následujícím roce rozšířit i pro žáky školy.  

Těší nás, že jsme mohli pokračovat v tradici pravidelného setkávání pedagogů, dětí a 

jejich rodičů při společném setkání v adventu a na Dnu pro rodinu, spojeném s aktivitami pro 

rodiče i děti. Mnohem více příležitostí ke společným aktivitám s rodiči žáků nabízí školní 

družina (vánoční a velikonoční dílničky, den dětí aj.).  

Jsme rádi, že jsme byli jako škola poprvé přizváni na ocenění sportovců škol Města UB 

a že začínáme s tradicí rovnocenného přijetí mezi školy Uherskobrodského regionu. Velmi nás 

těší navázaná spolupráce a zájem nově zvoleného starosty města Ing. Ferdinanda Kubáníka, 

který nás v tomto školním roce třikrát navštívil a vyjádřil nám maximální vstřícnost a podporu 

(úvodní návštěva a seznámení se školou, návštěva na školní soutěži Zazpívej slavíčku a 

návštěva na školním sportovním atletickém dnu). 

V rámci zapojení do projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci -  

Centra kolegiální podpory ve společném vzdělávání - jsme oslovili jako pořádající škola pět 

dalších škol v regionu (ZŠ Havřice, Katolická ZŠ, ZŠ Korytná, ZŠ Dolní Němčí a ZŠ Strání) a 

navázali tak spolupráci. V průběhu pravidelných setkávání nad dohodnutými tématy jsme měli 

možnost předávat si vzájemné zkušenosti. Celkově tato setkávání byla hodnocena velmi kladně 

ze všech zapojených stran a získané informace byly pro všechny přínosem. Jsem ráda, že jsme 

mohli zprostředkovat kolegyním z běžných základních škol náhled do problematiky vzdělávání 

dětí s lehkým mentálním postižením, autismem, problémovým chováním apod. Těšíme se, že 



   

tato setkávání budou probíhat i v následujícím školním roce a máme opět připravenou pestrou 

programovou nabídku. 

Prozatím se nám nepodařilo zlepšit bezbariérový přístup do školy instalací nájezdové 

plošiny a vyřešit možnost parkování rodičů imobilních žáků před budovou školy. Toto téma 

bylo projednáno s vlastníkem budovy Městem UB, jednání bude pokračovat v následujícím 

roce. 

Žádost o zřízení praktické školy jednoleté, jako možnosti dalšího studia pro žáky se 

středně těžkým a těžkým mentálním postižením nám byla zamítnuta. 

 

Záměry pro školní rok 2019/2020 

 

 

 Nadále spolupracovat se sponzory, zaměřit se zejména na spolupráci s místními regionálními 

firmami a podniky, snažit se získávat prostředky na:  

vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky do tříd, snoezelenu, na bazální stimulaci, 

míčkování, muzikoterapii,  

dotování dopravy pro žáky na školní aktivity mimo budovu školy, 

vzdělávání pedagogů 

 Prostřednictvím projektů a grantů získávat mimorozpočtové finanční prostředky na rozvoj 

školy, věnovat pozornost projektové a grantové oblasti 

 Pokračovat v projektu Šablony II realizací projektových dnů ve škole i mimo školu, školních 

klubů, vzdělávání DVPP atd. 

 postupně obměňovat nefunkční nábytek a vybavení jednotlivých učeben 

 udržet a rozšiřovat nabídku individuálních terapií (logopedie, bazální stimulace, muzikoterapie, 

canisterapie) jako součást školního vzdělávacího programu 

 pokračovat v projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Centra 

kolegiální podpory ve společném vzdělávání 

 zlepšit bezbariérový přístup do školy instalací nájezdové plošiny a vyřešit možnost parkování 

rodičů imobilních žáků před budovou školy (po dobu dovážení a odvážení žáků školy) 

 s podporou Zlínského kraje zřídit praktickou školu jednoletou, jako možnost dalšího studia pro 

žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 

 uskutečnit opět ozdravný pobyt pro žáky, rodiny s nevyhovujícím materiálním zázemím 

podpoříme ve spolupráci se sociálním odborem a charitou, aby se mohly i jejich děti této školní 

akce taktéž zúčastnit 

 pokračovat ve spolupráci s odborníky, veřejností, zákonnými zástupci žáků. 

 udržovat spolupráci s ostatními školami v regionu a zejména se školami v Uherském Brodě, 

vytvářet pozitivní obraz školy na veřejnosti  

 smysluplným zaměřením DVPP rozvíjet profesní i lidský potenciál pedagogického sboru, 

zejména se zaměřit na zvyškování kvalifikace v oblasti terapií (bazální stimulace, snoezelen, 

míčkování) a dále na proškolenost personálu v problematice dětí s PAS (zejména noví 

zaměstnanci) 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

Ředitelka školy děkuje všem zaměstnancům za jejich obětavou práci v uplynulém školním 

roce.  

 

Datum zpracování zprávy:             27. srpna 2019 

 

Datum projednání na pedagogické radě školy:   28. srpna 2019 

 

Výroční zprávu školy za rok 2018 - 2019 schválila školská rada dne 30. září 2019. 

 

Na zpracování se podíleli: PaedDr. Hana Jurásková, výchovný poradce    

            Mgr. Lenka Habartová, metodik prevence 

            Mgr. Hana Lexová, garant prezentace školy 

            Ing. Martina Zátková, účetní 

            Mgr. Hana Vaňková, zástupce statutárního orgánu                                                                                                

               Mgr. Petra Guričová, ředitelka 

 

 

 

Razítko školy:                         Mgr. Petra Guričová  

                                        ředitelka školy  


