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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 NÁZEV:                                       Základní škola Čtverka, Uherský Brod  
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 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 

 

 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) 
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Historie Základní školy Čtverka, Uherský Brod sahá až do roku 1961, kdy byla ve městě zřízena  

jako zvláštní škola. Od 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 vzdělání a výchovy žáků s lehkým, středním i těžkým 

mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením smyslovým nebo tělesným, vzdělávání 

dětí s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, soustředění, těžkými vadami řeči a žáků 

s poruchami autistického spektra. 

 

1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Základní škola 

 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

  Společnou cestou    (RVP ZV – UVV) 1. až 9. r. 35 

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl I. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. r. 12 

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl II. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. r. 12 

 

Školní družina 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

  Korálek ke korálku      1. až 9. r. 24 

 

 

 



   

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.   F.  L. 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. asistentka pedagoga     0,750   SŠ 

12. B. J. asistentka pedagoga     0,500   SŠ 

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

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

15. K. Z. asistentka pedagoga     0,950   SŠ 

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

17. P. M. asistentka ped. + vych. 0,900   SŠ 

18. D. L. Bc. asistentka pedagoga 0,750   SŠ 

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

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

 Školní rok 2016/2017   Školní rok 2017/2018 

Požadované vzdělání v % (přepočtené úv.)               100               100 

III. Pedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci              17 15,99 19 16,575 

Externí pracovníci               - - - - 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,48 3 2,68 

Externí pracovníci - - 2 0,11 

 
 



   

4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

 

4.1. Údaje o zápisu a počtu žáků pro školní rok 2017/2018 

 

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

Zápis do 1. ročníku - 0 3 1 0 

Zařazeni do 1. roč. - 0 3 1 0 

Zařazení do 2. - 9. roč. - 0           2 1 0 

 

 

4.2.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Absolventi základní školy praktické přijatí ke studiu ve středních školách: 

 

OU a PrŠ jiné SŠ  

       přihlášeno                přijato přihlášeno přijato 

                 5 5 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 

0 0 0 0 

 

 

 

4.3. Údaje o druhu zdravotního postižení: 
 

Druh zdravotního postižení:             ZŠ praktická ZŠ speciální 

mentální postižení 27 9 

sluchové postižení 0 0 

zrakové postižení 0 0 

s vadami řeči                        1 0 

tělesné postižení 0 0 

s kombinovanými vadami                        4 9 

s vývojovými poruchami 0 0 

s autismem 3 6 

 

 



   

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Letošní školní rok jsme připravili pro naše žáky mnoho zajímavých aktivit, které 

napomáhaly k vytváření vzájemných vztahů a tolerance. Snahou pracovníků školy je, aby 

prostředí, v němž děti tráví velkou část dne, bylo 

podnětné a bezpečné.  

Pro všechny zájemce byl v úvodu školního 

roku uspořádán ozdravný pobyt ve Filipově údolí 

se zaměřením na vzájemnou spolupráci a adaptaci 

na nové prostředí a spolužáky pod názvem „Cesta 

do pravěku“. Pobytu se zúčastnilo 25 dětí a krásné 

zážitky v nich přetrvávaly ještě dlouho po návratu 

do běžného života.               

Přes veškerou snahu vyučujících skloubit 

respekt k individuálnímu založení a potřebám 

žáků 2. stupně ZŠ s výstupy ŠVP jsme se  

setkávali  i se známkami nevhodného chování vybraných jedinců, které jsme vždy bezodkladně 

řešily.  Porušování školního řádu bylo vždy projednáváno za přítomnosti rodičů i pracovníků 

OSPOD. Škola úzce spolupracuje se SVP Help. Školní metodička prevence iniciovala besedu na 

téma „Vztahy v třídním kolektivu“ určenou pro všechny žáky 2. stupně ZŠ. 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 facebooke. 

 Žáky ZŠS celoročně seznamujeme s pravidly 

bezpečného pohybu v obci i v přírodě. Využili jsme 

nabídku Slováckého muzea v Uherském Hradišti a 

navštívili výstavu „Vládci noci“. Poznávali jsme 

nejen zvěř našich lesů, ale hlavně nebezpečí, které na 

ni i na člověka číhá v současném silničním provozu. 

 

 

 

 

Žáky intenzivně ve škole vedeme 

k práci, aby si v životě zvolili takovou profesi, 

která je bude motivovat k dalšímu profesnímu 

růstu. Během podzimních měsíců jsme se žáky 

8. a 9. ročníku navštívili v rámci volby 

budoucího povolání odborná učiliště a výstavu 

BrodExpo 2017. Ve škole jsme pro rodiče připravili setkání s náboráři odborných učilišť 

v blízkém okolí. Přijali jsme nabídku Úřadu práce v Uherském Hradišti a žáci zde měli možnost 

formou testů na PC ověřit své představy o povolání. Veškeré snahy o probuzení zájmu žáků o 



   

práci jdou v souladu se rčením: “Kdo se nudí, ten prudí“. Své pracovní nasazení úspěšně 

zhodnotili vybraní žáci v krajské soutěži: „Řemeslo má zlaté dno“. 

Před vánočními prázdninami jsme žákům 8. a 9. ročníku zprostředkovali besedu 

s krupiérem, který mládež hravou 

formou seznámil s rafinovanými postupy 

vzniku závislosti na hazardních hrách.     

Na jaře jsme se žáky 2. stupně 

diskutovali na besedě s MUDr. Radimem 

Uzlem o rizicích nechráněného sexu 

nejen u mladistvých.  

O zdravém životním stylu a nebezpečí 

užívání návykových látek poučila žáky  

2. stupně MUDr. Skálová.  

 

V dubnu jsme se aktivně zúčastnili 

projektu: „Ukliďme Česko!“ 

 

             Měsíc květen patří sportu. Sport utužuje 

nejen tělo, ale i mysl. A „kdo si hraje, nezlobí“! 

Každoročně organizujeme okresní kolo 

atletického čtyřboje. Do krajského kola postoupili 

dva zástupci naší školy: Tereza Lukešová z 8. 

ročníku a Václav Crla ze 7. ročníku. Obrovským 

úspěchem a motivací pro ostatní spolužáky byl 

postup Terezy Lukešové do národního kola  

v Karlových Varech.  

 

Kromě atletiky se naši závodníci s velkým úspěchem účastnili krajského kola Plaveckých 

závodů handicapovaných ve Zlíně. 

 

Aktivity, které připravujeme pro děti na jejich svátek, a školní výlety jsou předzvěstí blížícího se 

školního roku a všichni si je vesele užíváme.  

Těsně před koncem roku jsme pro všechny žáky školy připravili oblíbenou besedu 

s mluvčí a preventistkou Policie ČR Bc. por. Milenou Šabatovou. Pro žáčky 1. stupně si 

připravila téma: „Bezpečná cesta“, pro žáky 5. a 6. ročníku ZŠ a žáky 2. stupně ZŠS  vybrala 

téma: „Bezpečný internet“ a se žáky 2. stupně ZŠ před nástupem na prázdniny prodiskutovala 

důležité informace o „Trestní odpovědnosti“.  

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 

     Výchovná poradkyně na naší škole se zaměřuje na depistáž nově přijatých žáků. U žáků 

je nutno vycházet z jejich diagnostiky a pečlivě sledovat jejich proces adaptace na nové 

prostředí.  Na začátku školního roku dohlíží na vypracování individuálně vzdělávacích plánů. 

Konzultuje vypracování individuálně vzdělávacích plánů s třídními učitelkami a konkrétními 

pracovníky z určených SPC.  Na konci roku dohlíží na vyhodnocení IVP, popř. konzultuje 

s učiteli plnění IVP. 

V průběhu školního roku výchovná poradkyně připravuje podklady k vyšetření žáků pro 

jednotlivá speciálně pedagogická centra, aktivně komunikuje s pracovníky jednotlivých spc, 

domlouvá návštěvy těchto poradenských zařízení na naší škole, popř. informuje rodiče o nutnosti 

nových přešetření.  

       Výchovné poradenství pravidelně zaštiťuje na naší škole pro vycházející žáky profesní 

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

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

obory. Na středních odborných učilištích a středních školách každoročně nabízejí Dny 

otevřených dveří, které mohou žáci s rodiči využít.  Během měsíce února výchovná poradkyně 

doplnila, překontrolovala přihlášky a připravila je k odeslání na střední odborná učiliště. Na 

začátku měsíce března vycházející žáci obdrželi zápisové lístky, kterými se zapsali na vybrané 

střední školy a učební obory.    

       V průběhu ledna se uskutečnily pro rodiče žáků 8. a 9. ročníku základní školy a pro 

rodiče žáků 10. ročníku školy speciální třídní schůzky se zástupci oslovených odborných učilišť. 

Náboráři zastupující střední odborná učiliště prezentovali rodičům učební obory vhodné pro naše 

žáky. Rodiče byli seznámeni s výukovými programy učebních oborů a mohli se tak přímo ptát na 

potřebné informace. Na třídní schůzce byly zákonným zástupcům předány informace 



   

k přijímacímu řízení. V letošním školním roce byli všichni žáci přijati do vybraných učebních 

oborů.  

    Žáci 8. ročníku navštívili Úřad práce v Uherském Hradišti, kde získali profesní přípravu při 

volbě povolání. Vyzkoušeli si také zábavný test, u kterého žáci vybírali jednu z vhodných 

odpovědí. Dle těchto odpovědí žáci dostali přehled doporučených profesí. I v letošním školním 

roce se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy s odbornou lékařkou na téma Zdravý způsob života.   

     Po celý školní rok výchovná poradkyně úzce spolupracovala se střediskem výchovné péče 

HELP o výchovných problémech žáka.  

     Výchovná poradkyně navštívila i případovou konferenci na OSPOD, kde konzultovala 

s rodiči žáka i zástupci z oddělení sociálně – právní ochrany dětí o výchově a vzdělání žáka 

z naší školy.   

     Po celou dobu vzdělávání na naší škole připravujeme žáky ke studiu na učebních oborech, 

kde se vyučí oblíbenému řemeslu.  

 

                 

      

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.  

Celoročně bylo v Domě dětí a mládeže legování pro žáky 1. stupně a všechny speciální 

třídy.  

2. stupeň o spolupráci s DDM  nebyl ošizen, jednou za měsíc probíhaly pod vedením 

pracovníka DDM pohybové hry.  

V podzimních měsících upevňují svou imunitu žáci speciální třídy v Solné jeskyni. 

Každý měsíc přijede do školy za našimi žáky pes Charlie se svou paničkou na canisterapii. 

      V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do projektů Státního zemědělského 

intervenčního fondu s podporou EU „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Cílem projektu je 

podpora zdravé výživy u dětí, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků. 

      Letos poprvé se zúčastnili žáci speciálních tříd olympiády pro handicapované v Uh. 

Hradišti, zimní olympiády na chatě Troják a vybraní žáci plaveckých závodů ve Zlíně. 

      24 dětí bylo na pětidenním školním výletě ve Filipově. 



   

      Žáci 6. - 9. ročníku soutěžili na SOU v Uh. Brodě a posléze ve Zlíně v Soutěži zručnosti. 

      Všichni žáci navštěvují pravidelně jednou za měsíc divadelní představení v Domě kultury 

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

V kině Máj proběhlo filmové představení „Po strništi bos“ v rámci Filmového promítání pro 

zdravotně postižené. Nádherným kulturním zážitkem pro všechny naše děti bylo vystoupení 

souboru Oldšava čaruje v Domě kultury v Uh. Brodě. Navštívili jsme unikátní výstavu 

Velkomoravské šperky v Muzeu JAK. 

     V prostorách Muzea JAK se konala Konference Národní rady zdravotně postižených, kde 

naši žáci vystoupili s kulturním programem a kde jsme se prezentovali výstavou prací žáků. 

     Adventní čas probíhá u nás v duchu tradic a zvyků, účastnili jsme se Kateřinského jarmarku, 

výstavy Perníčky v Muzeu Jana Amose Komenského. Žáci 9. ročníku tradičně provedli 

mikulášskou obchůzku po škole s nadílkou pro své spolužáky a děti navštívil Mikuláš se svou 

družinou i v Domě dětí při legování. Hojně navštívená rodiči, prarodiči i veřejností byla Vánoční 

besídka, která proběhla v důstojném prostředí DDM a kterou si připravili všichni žáci. Děti ze 

speciální třídy ukončily sváteční čas Tříkrálovým koledováním ve škole. 

     Fašank, další krajová tradice, proběhl v prostorách tělocvičny a děti soutěžily a tancovaly ve 

svých maskách na školním karnevalu. 

    Vernisáž naší tradiční výstavy „Jsem, jaký jsem“ proběhla poprvé v prostorách kina Máj v Uh. 

Brodě.  Po vernisáži jsme shlédli nádherný dokumentární film Planeta Česko. O této výstavě je 

veřejnost informována v místním tisku, na stránkách školy i města Uherský Brod. 

     S velkým úspěchem a výborným umístěním jsme se zapojili do výtvarné soutěže ZOO očima 

dětí, kterou pořádalo SOU Uh. Brod. 

     V březnu proběhlo slavnostní otevření multisenzorické místnosti Snoezelenu za účasti 

sponzorů, představitelů města a dalších hostů a Den otevřených dveří.  

     O Velikonocích navštěvujeme Muzeum JAK v Uherském Brodě. Je zde k vidění výstava 

slováckých zvyků a řemesel, kde se žáci seznámí s tradicemi tohoto období. 

      I letos proběhla pěvecká soutěž „Zazpívej, slavíčku“ ve spolupráci s DDM Uh. Brod, která se 

uskutečnila v jejich prostorách. Tato akce byla opět podpořena velkou účastí z řad rodičů. 

      Všeobecně oblíbenou akcí byl „Den bez aut“ v září a „Den Země“ v dubnu s návštěvou 

putovní výstavy KOVOZOO. Zapojili jsme se do projektu „Ukliďme svět – ukliďme Česko“.  

      Žáci prošli i výukovým programem na Dopravním hřišti, všechny třídy besedou s Policií ČR 

a besedou s lékařkou. Děti ze speciálních tříd  navštívily výchovný koncert ZUŠ v Luhačovicích 

a zúčastnily se Filmfestivalu Zlín. 

      Na stadionu Lapač jsme zorganizovali Okresní kolo Lehkoatletických závodů, účastnili jsme 

se kola krajského i národního. 

     Už tradiční je naše účast na akci na bazéně Delfín v Uherském Brodě, kterou pořádá 

Terapeutická dílna sv. Justýny, letos tematicky nazvaná Léto u bazénu. 

      Den dětí proběhl za nádherného počasí na školní zahradě, děti soutěžily v hravých 

disciplínách a každý si zasloužil odměnu. 

      Konec školního roku se nesl ve znamení výletů a exkurzí – v parku Rochus v Uh. 

Hradišti „Řemeslo má zlaté dno“, ZOO Lešná, Luhačovice. Žáci speciálních tříd a prvního 

stupně si na rozloučenou s legováním a školním rokem opékali špekáčky na Maršově, žáci 2. 

stupně si je opekli ve venkovních prostorách DDM. Poslední akcí v letošním školním roce byla 

naše účast na vystoupení mezinárodních folklorních souborů v Muzeu JAK Uh. 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.   

V druhém roce fungování ŠD bylo přihlášeno celkem 24 žáků 1. a 2. stupně. V prvním 

pololetí 22, v druhém pololetí 21 (3 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 2 asistentky. Každé oddělení navštěvovalo v tomto 

školním roce postupně 12 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.  

Na konci března naše škola slavnostně otevřela multisenzorickou místnost. Jsme velmi 

rádi, že mohou děti ve snoezelenu relaxovat i v rámci školní družiny. 

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, které jsme pravidelně navštěvovali od jara 2018. 

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 dílničky s rodiči,  

 výroba dárků pro budoucí prvňáčky,  

 návštěva knihovny, Planetária, muzea J.A.K., DDM Uh. Brod a kina,  

 příprava rozličných pokrmů (např. pečený čaj, perníčky, bezinkový sirup),  

 výroba krmítek a zdobení vánočního stromečku pro zvířátka,  

 výroba masek a maškarní rej,  

 turnaj ve stolních hrách,  

 čistění přírody, 

 sběr bylinek 

 na závěr školního roku děti čekalo odpoledne plné zábavných her, pohoštění a se 

zaslouženým pokladem. 

Letos jsme se taky zapojili do 1. ročníku výtvarné soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami na téma „ZOO očima dětí“. Velice nás potěšilo, že naše kolektivní práce „Slon“ 

patřila mezi nejlepší. 



   

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

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

i druhý rok působení ŠD Korálek proběhl bez větších problémů, byl pestrý a pro děti zajímavý. 

Na tom mají nemalý podíl vstřícní rodiče a ochotní, usměvaví zaměstnanci. Naším velkým 

přáním je, aby byly děti ve školní družině KORÁLEK nadále spokojené a rády se mezi nás a své 

kamarády vracely. 

 

                     

         

                 

       



   

9. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH 
         

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Základní škola Čtverka v Uherském Brodě byla zapojena do operačního programu ESF 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ s projektem s názvem „Moderní škola“, který umožnil 

zmodernizovat a rozšířit počítačové a audiovizuální vybavení školy, registrační číslo projektu je 

CZ.1.07/1.4.00/21.0961. Dvě učebny jsme vybavili interaktivními tabulemi a paní učitelky tak 

mohou v současnosti ve svých hodinách aplikovat nejmodernější vyučovací metody. Současně 

jsme vybavili počítačovou učebnu dvanácti novými počítači a velkoplošnou promítací 

obrazovkou, další třídy pak velkoplošnými obrazovkami pro práci s digitálními učebními 

materiály. Ve třídách základní školy speciální používáme ve výuce i-Pady. Pokračujeme 

v udržitelnosti tohoto projektu využíváním vytvořených didaktických materiálu ve všeobecně 

vzdělávacích předmětech a výuce anglického jazyka dle možností a schopností našich žáků. 

Dále jsme se účastnili jako partnerská škola projektu CZ.1.07/1.2.08/03.0003 s názvem 

„Praktickou činností k životním úspěchům“, jehož předkladatelem je Základní škola a Mateřská 

škola Uherské Hradiště. Ověřujeme vytvořené výukové prezentace a pokračujeme v udržitelnosti 

projektu v hodinách pracovní výchovy.  

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 2017/18 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

11. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 

Uskutečněné akce DVPP  

  

Školní rok: 2017/2018  
Zaměstnanec Akce Místo akce Termín Cena 

semináře 

všichni Školení PO, BOZP - vedoucí a noví 

zaměstnanci (4 h) 

UB 29. 08. 2017 

01. 09. 2017 

 

3199,- 

 

G.P. Legislativa (6 h) ZL 05. 09. 2017 

 

0,- 

 

G.P. Motivace a sociální potřeby v pedagogické 

praxi (4 h) 

Rožnov 

pod R. 

 

05. 10. 2017 1350,- 

J.H. Práce učitele s nestandartním typem žáků (5 h) Veselí 

nad M. 

11. 10. 2017 780,- 

H.L. MPP konference (6 h) ZL 

 

25. 10. 2017 0,- 

 

G.P., V.H., 

Z.M. 

GDPR 9h (3x3 h) ZL 

 

 

25. 10. 2017 0,- 

G.P. Snoezelen v teorii a praxi (18 h) Ostrava 

 

23. - 24. 10. 2017 4500,- 

 

 

Z.M. 

Účetnictví příspěvkových organizací  

(7,5 h) 

Zlín 

 

 

8. 12. 2017 1290,- 

G.P., V.H., 

Z.M. 

GDPR 9h (3x3 h) 

Závěrečný workshop I3 Consultants, s.r.o. k 

využití typové dokumentace GDPR 

ZL 24. 1. 2018 0,- 

J.H. Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve 

vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami v 

ZŠ, SŠ zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ (6 h) 

ZL 27. 2. 2018 0,- 

G.P. Základy koučování (17 hodin) 

 

Praha 21. -22. 4.2018 1750,- 

K.K., L.H., 

D.I. 

 

Autismus 

3 x 40 hodin  

Zlín Březen, duben 2018 3000,- 

G.P. Dítě v krizi (12 hodin) 

 

Zlín 29. - 30. 5. 2018 0,- 

G.P. Změny ve financování. reg. školství  

(3 hodiny) 

Brno 6. 6. 2018 0,- 

 

Celkové účastnické poplatky na DVPP ve školním roce 2017/18 dosáhly částky 15869,- Kč. 

 

 

 

 

 

 



   

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
Součástí výroční zprávy je i ekonomická část, to je výroční zpráva o hospodaření školy v souladu 

s § 3 odstavce 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění. 

 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 

 v tis. k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Příjmy     

dotace neinvestiční UZ33353 přímá                      8 743,437                          4 792,886     

dotace účelová - UZ33052 Navýšení tarifů                          182,017                                         -       

dotace účelová - UZ33073 navýšení tarifů nepedag.                            26,919                                         -       

dotace účelová - UZ33070 výuka plavání - doprava                              4,480                                  1,120     

dotace účelová - UZ33166 soutěže a přehlídky                                     -                                    5,500     

dotace Úřadu práce - osobní asistentky                          167,677                                         -       

Příjmy celkem                 9 124,530                     4 799,506     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                 9 124,530                     4 791,880     

    z toho: platy                      6 465,790                          3 441,190     

                OON                            73,200                                45,500     

Zákonné odvody (SP a ZP)                      2 198,390                          1 170,010     

Příděl do FKSP                          129,520                                69,290     

Učebnice a učební pomůcky                          147,110                                10,660     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků                             28,630                                  4,750     

Ostatní provozní náklady                            81,890                                50,480     

Hospodářský výsledek                            -                             7,626     

 
  Hospodaření s prostředky od zřizovatele - Krajský úřad Zlínského kraje 

v tis. k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Příjmy     

Provozní dotace                      1 158,000                              490,000     

použití fondu odměn                                     -                                           -       

použití rezervního fondu                            86,690                                12,868     

použití FKSP na nákup vybavení                              7,240                                  7,439     

Příjmy celkem                 1 251,930                        510,307     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                 1 251,930                        374,921     

Hospodářský výsledek                            -                          135,386     

převod do rezervního fondu                                     -                                           -       

převod do fondu odměn                                     -                                           -       

   Hospodaření s vlastními prostředky 

  v tis. k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Příjmy     

Vlastní příjmy - Družina                            10,140                                  7,140     

Příjmy z VHČ                                     -         

Příjmy celkem                     10,140                           7,140     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                     10,140                           4,558     

Náklady VHČ                                     -                                           -       

Hospodářský výsledek                            -                             2,582     
 



   

 

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
 

 

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

pravidelné aktivity, jako legování, sportovní 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 praktických a ZŠ speciálních. 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. Pravidelně se účastníme 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 nebo nabízejí osobní 

konzultace o možnostech studia v jejich zařízení. 

Spolupráce s  Církevní střední odbornou školou v Bojkovicích spočívá zejména 

v možnosti umožnění absolvování krátkodobé i souvislé praxe studentů církevní školy na našem 

pracovišti, jak v ZŠ praktické, tak i v ZŠ speciální. Totéž umožňujeme vysokoškolským 

studentům speciální pedagogiky z pedagogických fakult z Brna, Olomouce nebo Ostravy. 

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

aktivity školy. 

 

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, nyní zaznamenáváme 

mírný nárůst na cca 60 žáků. 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, 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 a náhradních komunikačních systémů. 

 

Co se nám podařilo v roce 2017/2018 

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

rok.  

S podporou Města Uherský Brod a Zlínského kraje byla na přelomu srpna a září 2017 

nainstalována plošina pro imobilní žáky, zajišťující bezbariérový přesun z přízemí do prvního a 

druhého patra 

Po dvouleté pauze se nám podařilo obnovit ozdravný pobyt pro žáky. 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.  Pobytu ve dnech 9. – 13. 

10. se zúčastnilo 23 žáků v doprovodu 6 pedagogických pracovnic. Strávili jsme příjemné chvíle 

v rodinném prostředí hotelu Filipov a jeho okolí. 

27. března se naše škola dočkala slavnostního otevření multisenzorické místnosti – 

snoezelenu. Po dlouhé době usilovného shánění finančních prostředků se nám podařilo zřídit tuto 

místnost. Bude sloužit všem žákům školy  díky finanční podpoře mnoha sponzorů z řad firem, 

nadací, obcí, ale i jednotlivců.  Jsme velmi rádi, že nás při této slavnostní příležitosti přišli 

pozdravit a podpořit zástupci města Uherský Brod, pan starosta a senátor Ing. Patrik Kunčar a 

pan místostarosta Mgr. David Surý. Také děkujeme všem návštěvníkům a kolegům z ostatních 

školských i sociálních institucí, že si udělali čas a přijeli se za námi podívat a podpořit nás 

v našem úsilí. Věříme, že snoezelen budeme aktivně každodenně využívat při naší práci s dětmi 

s různými formami postižení a že pomůže našim dětem k občasným únikům z ruchu tříd a 

halasu spolužáků do prostředí bezpečí, klidu, ticha a k prožití příjemných chvil zklidnění, 

uvolnění a relaxace. 

Po zprovoznění nových webových stránek pokračujeme pravidelně v jejich aktualizaci a 

vkládáme informace o všech proběhlých i plánovaných aktivitách ve škole.  

Velmi jsme využili a ocenili nově zbudovaný logopedický kabinet, který byl denně 

využíván.  

Těší nás, že jsme mohli založit tradici pravidelného setkávání pedagogů, dětí a jejich 

rodičů při společném setkání v adventu a na Den matek, 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.). 

 

Záměry pro školní rok 2018/2019 

 

 Nadále usilovat v získávání sponzorských darů pro zakoupení speciálních pomůcek do tříd a 

snoezelenu 

 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. 



   

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

 

 

Datum zpracování zprávy:          27. srpna 2018  

Datum projednání na pedagogické radě školy:  30. srpna 2018 

Výroční zprávu školy za rok 2017-2018 schválila rada školy dne 9. října 2018. 

 

 

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 

  


