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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

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. Jan Uherka – zástupce zřizovatele
2. Karla Schnürmacherová – zástupce rodičů
3. PaedDr. Hana Jurásková – zástupce pedagogů
Školská rada se schází 2x ročně.

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
RVP ZV - UVV
Jsem, jaký jsem
Škola pro radost
Škola pro radost

č. j.
ZŠP 48/2010
ZŠP 47/2010 díl I.
ZŠP 47/2010 díl II.

Školní rok 2016/2017
v ročnících
počet žáků
1. až 5. r.
16
6. až 9. r.
13
2., 3., 6., 9., 10. r.
13
1., 3., 6., 8., 9., 10. r
11

Školní družina
vzdělávací program
Korálek ke korálku

č. j.

Školní rok 2016/2017
v ročnících
počet žáků
1. až 9. r.
16

2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci
pořadové číslo
1. A. H. Mgr.
2. G. E. Mgr.
3. H. L. Mgr.
4. J. H. PaedDr.
5. L. H. Mgr.
6. F. L. Mgr.
7. P. K. Mgr.
8. V. R. Mgr.
9. G. P. Mgr.
10. V. H. Mgr.
11. H. D.
12. Z. K. Bc.
13. K. Z.
14. G. I. DiS
15. P. M.
16. D. L. Bc.
17. K. K.

Pracovní zařazení,
funkce
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
zástupkyně ředitele
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga +
vychovatelka
asistentka pedagoga +
vychovatelka
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Úvazek

Aprobace

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,750
0,750
0,950
0,975

VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
VŠ, speciální pedagogika
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

0,816

SŠ

0,750
1,0

SŠ
SŠ

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků (včetně asistentů):
Požadované vzdělání v % (přepočtené úv.)

Školní rok 2015/2016
90,2

Školní rok 2016/2017
100

III. Pedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2015/2016
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
17
15,89
-

Školní rok 2016/2017
počet fyzických přepočtené úvazky
osob
17
15,99
-

Nepedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2015/2016
počet fyzických
Přepočtené
osob
Úvazky
4
2,65
-

2 osobní asistenti – úvazek 2 x 1,0 (mimorozpočtové zdroje)

Školní rok 2016/2017
počet fyzických
přepočtené úvazky
osob
3
2,48
2
0,11

4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH
4.1. Údaje o zápisu a počtu žáků pro školní rok 2016/2017
Příprav. st.
Zápis do 1. ročníku
Zařazeni do 1. roč.
Zařazení do 2.- 9. roč.
-

ZŠ
0
0
0

ZŠp
1
0
4

ZŠs
3
3
1

PrŠ
0
0
0

4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Absolventi základní školy praktické přijatí ke studiu ve středních školách:
OU a PrŠ

jiné SŠ
přijato
2
jiné umístění
0

přihlášeno
2
nepřihlášeno
0

přihlášeno
0
0
0

přijato
0
0
0

Absolventi základní školy speciální přijatí ke studiu ve středních školách:
OU a PrŠ
přihlášeno
1
nepřihlášeno
1

jiné SŠ
přijato
1
jiné umístění
1

přihlášeno
0
0
0

přijato
0
0
0

4.3. Údaje o druhu zdravotního postižení:
Druh zdravotního postižení:
mentální postižení
sluchové postižení
zrakové postižení
s vadami řeči
tělesné postižení
s kombinovanými vadami
s vývojovými poruchami
s autismem

ZŠ praktická
22
0
0
1
0
3
0
2

ZŠ speciální
14
0
0
0
0
3
0
6

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Práce metodika prevence naší školy je především zaměřena na předcházení vzniku a rozvoje
rizikového chování žáků, protože dnešní děti jsou ze všech stran zahlcovány informacemi
z médií, facebooku, internetu, televize. A příklady, byť nevhodné, táhnou.
Vzhledem k tomu, že jsou třídní kolektivy složené z žáků dvou i více ročníků, je
nejdůležitějším úkolem pedagogů zajistit dětem pocit příjemného a bezpečného prožívání času,
který stráví ve škole. K budování vzájemné tolerance a spolupráce mezi dětmi navzájem a mezi
dětmi i vyučujícími využíváme nabídku programů zaměřených
na specifickou prevenci. Jedná se o preventivní témata obsažená v rámcovém vzdělávacím
programu. V průběhu roku jsme pro žáky připravili mnoho akcí, besed, exkurzí a společenských
událostí. Aktivity se prolínají všemi ročníky. Samozřejmostí je stálý dohled učitelek nebo
vychovatelek ve třídách. Tato nutnost vychází hlavně ze specifik různých postižení. Při plnění
krátkodobých cílů se u dětí zařazených do ZŠS a 1. stupně ZŠP osvědčily hlavně herní aktivity
s výchovným podtextem, společná relaxace a pohádky, v nichž dobro vítězí nad zlem.
V letošním školním roce se podařilo navázat spolupráci se slečnou Markovou, která se svými
pejsky zajišťovala canisterapii. Prvotní chaos mezi dětmi záhy vystřídala sezení, při nichž se více
zklidňovaly a užívaly si příjemné pocity.
Žáci 1. stupně ZŠP navštívili nízkoprahové zařízení Větrník. Na programu zde byly hry,
které vedou k sebepoznání a k vytváření příznivých vztahů v třídním kolektivu.
Krásnou akcí byl výchovný koncert žáků ZUŠ v Luhačovicích a návštěva Denního stacionáře
Uh. Brod.
Pozdvižení ve třídách způsobila svou plánovanou návštěvou policejní mluvčí Policie ČR
por. Bc. Šabatová z Uh. Hradiště, která s našimi dětmi pracuje už třetím rokem.
Pro žáky 2. stupně ZŠS a ZŠP jsme připravili tematické besedy, prezentace a exkurze
se zaměřením na návykové látky, šikanu, kyberšikanu a bezpečný internet.
Se zájmem žáci sledovali prezentace pana Pakosty s názvem: Husovy stopy, Kyberšikana a
AIDS. Také zde vystoupila policejní mluvčí Policie ČR Uh. Hradiště por. Bc. Šabatová, aby
seznámila žáky s nebezpečím na internetu, způsoby jeho předcházení a nabídky pomoci.
K upevňování společenského sebevědomí napomáhá i správná volba povolání. Informace o
výběru povolání získali 8. a 9. ročníku od pracovnice ÚP Uh. Hradiště, kam jsme v květnu přijeli
na plánovanou exkurzi.

Při řešení kázeňských prohřešků úzce spolupracujeme s HELP Uh. Hradiště. Mgr. Burešová
připravila pro všechny žáky 2. stupně kontaktní dopoledne na téma: Návykové látky.
Velmi zajímavá byla návštěva Výchovného ústavu Střílky. Nečekané bylo prohlášení
některých chlapců, že by přísnější režim ve svém životě přivítali.
V úplném závěru školního roku jsme vyrazili za pohybovými aktivitami do Amfíku
Bukovina v Popovicích, čímž jsme potvrdili pravdivost hesla: “Kdo si hraje, nezlobí!“
V průběhu roku se stále řešily kázeňské přestupky u dvou žáků 7. ročníku, pravidelné
absence žáka 7. ročníku a permanent nepřipravenost na výuku u dvou žáků 8. ročníku. Rodiče
všech uvedených žáků byli pozváni k projednání situace a nastolení nápravy do školy. U dvou
žáků se postupně situace zlepšuje. U zbývajících rodičovská podpora chybí.
Vyučujícím se daří stmelovat třídní kolektivy a podporovat růst sebevědomí dětí. Žáci
školy se pravidelně při všech aktivitách střetávají a učí se vzájemně si pomáhat.
V životě naší školy je velmi důležitý individuální přístup k dětem, zvláště nově
příchozím. Veškeré akce, kterých se děti účastní, se prolínají napříč všemi ročníky.

6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Výchovný poradce na naší škole se zaměřuje na depistáž nově přijatých žáků. U žáků je nutno
vycházet z jejich diagnostiky a pečlivě sledovat proces adaptace na nové prostředí, kolektiv i
pedagogy.
V září dohlíží výchovný poradce na vypracování individuálně vzdělávacích plánů. Konzultuje
jejich zpracování s pedagogy školy, třídními učiteli a konkrétními pracovníky z určených SPC.
Na začátku školního roku bylo nutné provést kontrolu a připravit tabulku žáků se speciálně
vzdělávacími potřebami do statistického výkaznictví.
Výchovné poradenství pravidelně zaštiťuje na naší škole pro vycházející žáky 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. Na středních odborných učilištích a středních školách každoročně nabízejí Dny
otevřených dveří, které mohou žáci s rodiči využít. Na konci 1. pololetí bylo nutné vybrat
vyplněné přihlášky a připravit je k odeslání na střední odborná učiliště. Do konce měsíce února
vycházející žáci převzali do vlastních rukou Zápisové lístky, kterými se zapsali na zvolené
učební obory.
V listopadu se uskutečnily pro rodiče žáků 8. až 10. ročníku naší školy třídní schůzky se
zástupci oslovených odborných učilišť. Náboráři těchto škol prezentují rodičům zastupující
střední odborná učiliště a seznamují je s výukovými programy vhodných učebních oborů.
Zákonným zástupcům byly na třídní schůzce předány informace k přijímacímu řízení a přihlášky
na střední školy. Současně s náboráři přišla i pracovnice ze Stacionáře z Uherského Brodu a
seznámila zákonné zástupce s činnostmi a programy, které svým klientům nabízejí po ukončení
základního vzdělání.
Na začátku školního roku provedla studentka stomatologie našim žákům besedu o zubní
hygieně. V květnu se žáci zúčastnili besedy s odbornou lékařkou na téma drogy, jejich
nebezpečí, antikoncepce, pohlavní choroby, zdravý způsob života. Ve stejném termínu navštívili
žáci 8. ročníku Úřad práce v Uherském Hradišti. Zde získali potřebné informace k přípravě pro
vhodnou volbu svého budoucího povolání.
V průběhu školního roku jsme úzce v kontaktu se speciálně pedagogickými centry a
opakovaně konzultujeme plnění IVP. Některá IVP se posílají k posouzení na SPC. Průběžně
k nám přijíždějí pracovníci ze SPC, aby mohli vyšetřit, nebo zkonzultovat problematiku
vzdělávání našich žáků.

7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Součástí působení školy mimo výchovy a vzdělávání jsou i akce pro děti, rodiče a
veřejnost. 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 1. stupeň Základní
školy praktické a speciální třídy. V podzimních měsících upevňují svou imunitu žáci speciální
třídy v Solné jeskyni.
Žáci navštěvují pravidelně jednou za měsíc divadelní představení v Domě kultury a na
Sokolovně v Uherském Brodě. Účastníme se i představení v Městském divadle Zlín. V kině Máj
proběhlo filmové představení v rámci Filmového promítání pro zdravotně postižené. Nádherným
kulturním zážitkem pro všechny naše děti bylo vystoupení souboru Olšava k jejich 60tiletému
výročí založení.
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.
Ve spolupráci s Knihovnou Františka Kožíka jsme prezentovali výkresy našich žáků
v Galerii Panského domu na výstavě ,,Jsem, jaký jsem“. O této výstavě je veřejnost informována
plakáty v samotné galerii a místním tisku.
O Velikonocích navštěvujeme Muzeum J.A.K. v Uherském Brodě. Je zde k vidění výstava
slováckých zvyků a řemesel, kde se žáci seznámí s tradicemi tohoto období.
Všechny třídy postupně navštívily Planetárium v Domě kultury v Uherském Brodě.
I letos proběhla ve spolupráci s DDM Uh. Brod pěvecká soutěž ,,Zazpívej, slavíčku“, která se
uskutečnila prostorách domu dětí. Tato akce byla opět podpořena velkou účastí z řad rodičů.

Všeobecně oblíbenou akcí byl Den bez aut v září a Den Země v dubnu. Děti se formou her a
soutěží seznamovaly se základními pravidly ochrany přírody, novými zdroji energie,
ekologickými katastrofami i způsoby, jak jim předcházet. Aktivně se zúčastňujeme programu na
náměstí.
Žáci prošli i výukovým programem na Dopravním hřišti, všechny třídy besedou s Policií ČR
a besedou s lékařkou o dentální hygieně. Děti ze speciálních tříd a žáci 1. stupně navštívily
výchovný koncert ZUŠ v Luhačovicích.
Na stadionu Lapač jsme zorganizovali Sportovní den pro všechny žáky naší školy. Taktéž
jsme se zúčastnili akce Vodníkovy radovánky na bazéně Delfín v Uherském Brodě.
Letos poprvé připravili děti a zaměstnanci školy zahradní slavnost pro maminky žáků k jejich
svátku.
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 Praze, Archeoskanzenu
v Modré, v Buchlovicích, v Luhačovicích a v Popovicích. Žáci speciálních tříd a prvního stupně
si na rozloučenou s legováním a školním rokem opékali špekáčky na Maršově.

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 prvním roce fungování ŠD bylo přihlášeno celkem 19 žáků 1. a 2. stupně – v prvním
pololetí 16, v druhém pololetí byli 2 žáci odhlášeni a 5 přihlášeno.
ŠD je rozdělena na 2 oddělení. V prvním oddělení se scházeli žáci s lehčími druhy
postižení a věnovaly se jim 1 vychovatelka a 2 asistentky. Druhé oddělení bylo určeno pro žáky
ZŠ speciální se středně těžkým, těžkým nebo kombinovaným zdravotním postižením a pracovala
s nimi 1 vychovatelka se 2 osobními asistentkami. Toto oddělení ŠD navštěvovalo 6 žáků již od

září, což je nejvyšší možný počet. 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, potřebami pro
kreativní činnosti, audiovizuální technikou, počítačem, tabletem. Do více využívané třídy byly
pořízeny polohovací vaky, závěsná houpačka a barevné sedačky, na kterých děti velmi rády
relaxovaly. ŠD využívala taky cvičnou kuchyňku, která je součástí třídy. K pravidelnému pobytu
venku jsme měli k dispozici zahradu s průlezkami za školou, příjemné blízké okolí školy (cesta
ke studánce, park…), a taky dopravní hřiště, které jsme pravidelně navštěvovali.
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, tančily, sportovaly, četly, poznávaly, odpočívaly. 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 a maminky,
 návštěva knihovny, Planetária, ZUŠ UB 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,
 na závěr školního roku děti čekalo odpoledne plné týmových zábavných her se
zaslouženými odměnami.
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 z
prvního roku působení ŠD Korálek na naší škole můžeme mít všichni dobrý pocit. Jak my –
zaměstnanci, tak rodiče a hlavně děti.
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 praktická a Základní škola speciální 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. V rámci tohoto projektu také probíhá výuka anglického jazyka dle možností a schopností
našich žáků.
Dále se účastníme 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 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 a zelenina do škol.

10. PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI
Ve školním roce 2016/17 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI.

10. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Uskutečněné akce DVPP
Základní škola Čtverka Uherský Brod

Školní rok: 2016/2017
Časová dotace

Cena
semináře

Školení BOZP – všichni zaměstnanci

2h

2800,-

Školení PO – všichni zaměstnanci

2h

3199,-

3h
5h
8h
124 h
6h

2400,500,0,6400,0,-

6h
6h
6h
24 h
6h
6h
8h
3h
4h
4h
6h
24 h
16 h

1100,1280,800,3500,500,500,1200,0,0,0,890,4382,0,-

Akce

Seminář na téma autismus – všichni zaměstnanci
Podzimní zpívání
Supervize pro pedagogické pracovníky
FS ředitelů
Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v ZŠ, SŠ zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ

Správní řízení
Školní družina
Aktuální změny školské legislativy
Autismus
Inspis ŠVP
Inspis ŠVP
Jak komunikovat s rodiči
Seminář k vykazování údajů o PO
Dobrý kolektiv ve třídě
Jak pracovat se žáky s autismem
Výkon spisové služby
Kurz bazální stimulace
Hodina pohybu navíc

Celkové účastnické poplatky ve školním roce 2016/17 dosáhly částky 29.451,- Kč.

11. 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. 2016

k 30. 6. 2017

Příjmy
dotace neinvestiční UZ33353 přímá
dotace účelová - UZ33166 SHM
dotace účelová - UZ33061 Odměňování
dotace účelová - UZ33052 Navýšení tarifů
dotace Úřadu práce - osobní asistentky

Příjmy celkem
Výdaje
Neinvestiční náklady celkem
z toho: platy
OON
Zákonné odvody (SP a ZP)
Příděl do FKSP
Učebnice a učební pomůcky
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ostatní provozní náklady

6 833,534
4,000
196,567
95,712

4 093,000
167,677

7 129,813

4 260,677

7 129,813

4 245,103

5 074,730
75,880
1 791,276
76,121
99,556
12,250
-

Hospodářský výsledek

-

2 983,661
30,800
1 048,300
59,673
106,587
15,816
0,266

15,574

Hospodaření s prostředky od zřizovatele - Krajský úřad Zlínského kraje
v tis.
Příjmy
Provozní dotace
použití fondu odměn
použití rezervního fondu
Příjmy z prodeje materiálu

Příjmy celkem
Výdaje
Neinvestiční náklady celkem
Hospodářský výsledek

k 31. 12. 2016

k 30. 6. 2017

1 128,000
-

529,000
2,000
-

1 128,000

531,000

1 128,000
-

422,105
108,895

-

-

převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn

Hospodaření s vlastními prostředky
v tis.
Příjmy
Vlastní příjmy - Družina
Příjmy z VHČ

Příjmy celkem
Výdaje
Neinvestiční náklady celkem

k 31. 12. 2016

k 30. 6. 2017

2,800
-

2,800

5,100

2,800

5,100

Náklady VHČ

Hospodářský výsledek

5,100
-

-

-

-

-

12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže Uherský Brod, kam dochází naši žáci na
pravidelné aktivity, jako legování, opékání špekáčků apod. DDM Uherský Brod s námi také
spolupracuje na pořádání větších akcí, jako např. pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku 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

Dětská psychiatrie – MUDr. Vítězslav Kouřil, Zlín a MUDr. Alena Březíková

13. 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. 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 2016/2017
Jsme velmi rádi, že se nám ve školním roce 2016/2017 podařilo otevřít školní družinu
s kapacitou 22 dětí, která se v průběhu školního roku naplnila. Přestože školní družina při naší
škole funguje teprve rok, vychovatelky a asistentky připravily pro děti nepřeberné množství
aktivit a nabídly opravdu smysluplné strávení volného času.
Zprovoznili jsme nové webové stránky, které pravidelně aktualizujeme a informujeme
rodiče i veřejnost o všech školních akcích. Díky nim může široká veřejnost nahlédnout do života
školy a zjistit, že nabídka činností a akcí je opravdu na vysoké úrovni.
V průběhu prázdnin proběhla v celé budově kompletní výměna nevyhovujícího osvětlení
ve třídách a kabinetech. Výměnu osvětlení provedlo na naši žádost Město Uherský Brod.
V průběhu prázdnin byl také vybudován logopedický kabinet - vznikl předělením prostor
počítačové učebny. Tento kabinet umožní lepší zázemí pro individuální logopedickou práci,
která je na naší škole nedílnou součástí výuky a také bude využíván pro potřeby individuální
práce a nácviků zejména u dětí s poruchou autistického spektra.
Velmi nás těší, že jsme mohli založit tradici společného 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 2017/2018


pomocí získaných sponzorských darů vybudovat a zprovoznit relaxační a terapeutickou místnost
snoezelen



s podporou Města Uherský Brod a Zlínského kraje zajistit bezbariérovost budovy instalací
plošiny pro imobilní žáky



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)



uskutečnit 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:

23. září 2017

Datum projednání na pedagogické radě školy: 26. září 2017
Výroční zprávu školy za rok 2016-2017 schválila rada školy dne 3. října 2017.

Na zpracování se podíleli:

Razítko školy:

PaedDr. Hana Jurásková, výchovný poradce
Mgr. Lenka Habartová, metodik prevence
Mgr. Hana Lexová, garant prezentace školy
Mgr. Martina Zátková, účetní
Mgr. Hana Vaňková, zástupce statutárního orgánu
Mgr. Petra Guričová, ředitelka

Mgr. Petra Guričová
ředitelka

