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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. 2006  

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY (DO 11. 7. 2021):  

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, předsedkyně ŠR) 
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Ve školním roce 2020/2021 zasedala školská rada dvakrát. V měsíci červnu proběhly volby do 

školské rady. 16. června 2021 se uskutečnilo 1. zasedání členů nové školské rady, na kterém jsme 

zvolili jejího předsedu paní Hanu Majzlíkovou.  

 

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 30   

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. 

 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Základní škola 

 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

  Společnou cestou    (RVP ZV – UVV) 1. -    9. r. 34 

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

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl II. 1 . - 10. r. 15 

 

Školní družina 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

  Korálek ke korálku      1. až 10. r. 20 



   

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

  

Pedagogičtí pracovníci 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek     Aprobace 

 pořadové číslo 

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

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

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

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

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

6.   M.A. Mgr. učitelka 1  VŠ, speciální pedagogika 

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

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

9.   L.N. Mgr. učitelka 1  VŠ, speciální pedagogika 

10.    G. P.  Mgr. ředitelka 1  VŠ, speciální pedagogika 

11.    V. H. Mgr. zástupkyně ředitele 1  VŠ, speciální pedagogika 

12.  K.A. Bc. učitelka 1  VŠ 

13.  H. D. Bc. učitelka + vych. 1,036  VŠ 

14.  B. J. asistentka pedagoga 0,75   SŠ 

15.  D.I. asistentka pedagoga 0,75   SŠ 

16.  Z. K.  Bc. asistentka pedagoga 1   SŠ 

17.  K. Z. asistentka pedagoga 1   SŠ 

18.  G. I.  DiS asistentka ped. + vych. 1,025   SŠ 

19.  L. M. asistentka ped. 0,75   SŠ 

20.  D. L. Bc. asistentka ped. + vych. 0,75   SŠ 

21.  M.M. asistentka ped. 1   SŠ 

22.  S.R. asistentka ped. 0,75   SŠ 

23.  P.V. asistentka ped. 0,75   SŠ 

24.  K. K. asistentka pedagoga 1   SŠ 

 

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

 Školní rok 2019/2020   Školní rok 2020/2021 

Požadované vzdělání v %                95               87 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2019/2020   Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci              23 21,675 24 22,811 

Externí pracovníci 0 0,000 1 0,005 



   

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

  

Školní rok 2019/2020   Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet 

fyzických osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 2 2 3 2,5 

Externí pracovníci 3 0,12 3 0,12 

 
 

 

 4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH  

 

4.1. Údaje o zápisu a počtu žáků pro školní rok 2020/2021 

 

 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 31 24 0 

 

 

4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pro školní rok 2020/2021 

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 

                 0 0 0 0 

       nepřihlášeno            jiné umístění 0 0 

1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 



   

4.3. Údaje o druhu zdravotního postižení pro školní rok 2020/2021: 

 

Druh zdravotního postižení:  ZŠ §16 ZŠ speciální 

mentální postižení 27 6 

sluchové postižení 0 0 

zrakové postižení 0 0 

s vadami řeči 0 0 

tělesné postižení 0 0 

s kombinovanými vadami 7 19 

s vývojovými poruchami 0 0 

s autismem 0 0 

 

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

      Z pohledu školního metodika prevence byl letošní školní rok specifický spoustou 

omezení, která vyplývala ze situace ve společnosti.  

S ohledem na aktuální epidemickou situaci v začátku školního roku byla veškerá setkávání 

vyhodnocena jako riziková, zejména z důvodu možného nařízení karantény všem žákům i 

pracovníkům školy. Neuskutečnilo se ani plánované podzimní setkání školních metodiků 

prevence. Přestože jsme obdrželi nabídku účasti v projektu Provázaná cesta školám, nevyužili 

jsme ji právě s ohledem na zhoršující se situaci. 

Z důvodu rychlého šíření covid 19 a z důvodu doporučení Krajské hygienické stanice byla zrušena 

divadelní i filmová představení a zastavena činnost DDM Uherský Brod, který pro žáky naší školy 

pořádal kroužek Legování a Pohybových her.  

Pro přihlášené zájemce z řad pedagogů byl zrušen i seminář „Cesta správného nastavení hlasu. 

22. října jsme se měli se žáky 2. stupně nastoupit ve Zlíně do protidrogového vlaku, ale sílící 

epidemie zhatila i tuto aktivitu. 

V úterý 13. 10.  2020 od 17 hod. se zájemci účastnili online akce – „Cybershow v Ostrově. 

Další programy z nabídky DVPP už probíhaly pouze on-line. 

V listopadu celá škola přešla na distanční výuku a žákům byly předávány informace, jak se chránit 

před případnými útoky na sociálních sítích a jak zvládnout nucenou osamělost formou on-line 

diskuzí třídních kolektivů nebo nabídkou pořadů např. na ČT edu… 

V březnu se velká část pedagogického kolektivu zúčastnila on-line školení Pohyb organizovaného 

útvaru chodců. Mnozí využili možnost zúčastnit se online verze akreditovaného semináře AMOS 

– soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník - repríza z loňského roku. Zájemci, kteří v loňském 

roce nevyužili nabídku NUKIB mohli absolvovat on-line kurz Bezpečně v kyber. 

Po zahájení prezenční výuky jsme se žáky navštívili komentovanou prohlídku ZOO Lešná se 

zaměřením na Afriku a využili jsme pozvání do Cirkusové dílny.  

Rozjela se také činnost v středisku volného času Šrumec, které nabídlo žákům své 

programy v době po vyučování. Poslední aktivitou před odchodem na prázdniny byla beseda 

s Policií ČR v červnu. Pro žáky ZŠS a 1. stupně ZŠ byla zaměřena na bezpečnost v dopravě, pro 

žáky 5. – 7. ročníku jsme zvolili (ne)bezpečí na sociálních sítích a žákům 8. a 9. ročníku jsme 

nabídli téma: kriminalita – rozdíl mezi přestupkem a trestním činem.  

                      



   

6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

      

Výchovné poradenství na naší škole se zaměřuje zejména na depistáž nově přijatých žáků. 

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.  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 a ostatních žáků, kteří jsou 

v jednotlivých centrech evidováni.  Na podzim nás opět zaskočilo nepříjemné infekční 

onemocnění - covid, které přerušilo výuku ve školách a dle pokynů Ministerstva školství musela 

dále pokračovat výuka distančně.   Během distanční výuky bylo nezbytné pozvat na on-line třídní 

schůzky rodiče žáků 7. – 8. ročníku a především zákonné zástupce vycházejících žáků. Rodiče 

vycházejících žáků získali informace k vyplňování přihlášek na střední školy a informace 

k postupu přijímacího řízení.  

      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 měsíci lednu přicházeli do školy náboráři ze 

středních a odborných učilišť, aby vycházející žáky seznámili s učebními obory.  

     V průběhu školního roku výchovná poradkyně koordinovala návštěvy odborných pracovníků 

ze speciálně pedagogických center. Bylo zapotřebí vždy připravit formuláře a podklady ke 

speciálně pedagogickému a psychologickému vyšetření. Vzhledem k omezení návštěv ve škole, 

byly informované souhlasy posílány rodičům k podpisu prostřednictvím žáků.  

    Stává se pravidelností, že se výchovná poradkyně účastní setkání výchovných poradců. I tento 

školní rok tomu tak bylo a 3. února 2021 se uskutečnilo on-line setkání pořádané SPC Středová 

k problematice přijímacího řízení a vyplňování přihlášek.  Konec února je vždy směřován 

k přípravě, koordinaci a kontrole posílání nebo předávání přihlášek na odborná učiliště. Do 15. 

března musela výchovná poradkyně předat vycházejícím žákům Zápisové lístky, které důkladně 

vede v evidenci.     

    Také v měsíci březnu jsme museli výuku koordinovat distančně. Informace žákům 9.ročníku 

k přijímacímu řízení tak byly předávány on-line formou. Po návratu do školy výchovná poradkyně 

opět řešila postup přijímacího řízení a připravovala žádané podklady k určeným vyšetřením. I 

v letošním školním roce se zadařilo stoprocentní přijetí našich žáků do jimi zvolených učebních 

oborů. 

         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.  

 

říjen 

Projektový den „ZOO Lešná“ 

Dům dětí a mládeže Uherský Brod  - Legování 

Dům dětí a mládeže Uherský Brod  - Pohybové hry 

 

listopad 

Cirkusová dílna 

 

prosinec 

Mikulášská obchůzka ve škole 

Dům dětí a mládeže Uherský Brod  - Legování 

Projektový den – malování na hedvábí 

Vánoce ve městě – Betlém 

 

leden 

Divadlo Radost – on-line představení 

Exkurze v SOŠ Nábytkářská a obchodní – Bystřice pod Hostýnem 

 

únor 

Školní karneval 

Muzikoterapie 

 

březen 

Muzikoterapie 

 

duben 

Den Země – sběr odpadků 

 

květen 

Muzikoterapie 

Veselé zoubky – projekt DM drogerie  

Filmový festival Zlín – on-line 

Půl den pravěku 

Dopravní hřiště 

 

červen 

Den dětí na zahradě 

Turistická vycházka Prakšice 



   

Muzeum Jana Amose Komenského v Uh Brodě - exkurze 

Muzikoterapie 

Fotografování tříd 

Exkurze SOU Uherský Brod 

Tvořivé dopoledne pro II. stupeň 

Opékání s Klubem rodičů ZŠ Čtverka 

Beseda s mluvčí Policie ČR 

Výlety – Luhačovice, KOVOZOO Staré Město u Uherského Hradiště 

 

 

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 pátém roce provozu ŠD prošlo družinou celkem 23 žáků 1. a 2. stupně. Na 

začátku prvního pololetí bylo přihlášeno 20 dětí. V průběhu roku se 3 děti odhlásily kvůli 

odstěhování a 3 nové děti přibyly, na konci druhého pololetí navštěvovalo ŠD tedy stále 20 dětí.  

ŠD byla rozdělena na 3 oddělení, ve kterých se scházeli žáci s různými druhy zdravotního 

postižení - lehké, středně těžké, těžké nebo kombinované (1. oddělení 6 dětí, 2. oddělení 6 dětí, 3. 

oddělení 8 dětí). Každému oddělení se dětem věnovala 1 vychovatelka a 2 asistentky pedagoga. 

Více dětí odcházelo domů do 14:30, proto se po této hodině každý den oddělení slučovala. 

Pro svou výchovně vzdělávací činnost měla ŠD k dispozici 3 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. Jsme také rádi, že děti k odpočinku využívají nový 

závěsový koutek, který současně slouží k hraní maňáskového divadla. Pro sportování i odpočinek 

uvnitř jsme letos pořídili taky boxovací pytel a basketbalový koš.  

ŠD využívala cvičnou kuchyňku, která je součástí třídy. 1x týdně jsme využívali malou 

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

snoezelen naší školy.  

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

příjemné blízké okolí školy (cesta ke studánce, park, hřiště Filípek …) a také 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 souvisely 

s naším měsíčním a týdenním plánem.  

 

Mezi tyto aktivity letos patřily: 

• výroba a pouštění draků 

• výroba dýňáka  

• pečení perníčků 

• vánoční stromeček pro zvířátka 

• čarování v kuchyni - příprava rozličných pokrmů, ochutnávka  

• výroba masek a maškarní rej 

• Den Země – úklid okolí školy 

• Čarodějné odpoledne v areálu dopravní hřiště – opékání, výroba čarodějnic 

• sběr pampelišek, výroba medu 

• návštěva Balu herny 

• návštěva Policie 

 

Řadu plánovaných příležitostných aktivit jsme však nemohli uskutečnit. V souvislosti s 

epidemiologickou situací (Koronavirus) byl provoz ŠD 2x přerušen kvůli nařízené distanční výuce 

(od 2.11. do 18.11. 2020 a od 1.3. do 12.4. 2021). Následně jsme byli nuceni provoz školní 

družiny upravit dle nařízení vlády. Děti zůstávaly v homogenních skupinách ve svých výukových 

třídách, ke slučování docházelo většinou až venku. Začátkem června došlo k uvolnění opatření, do 

té doby jsme nemohli pořádat hromadné akce. 

 

Školní družina Korálek i tento školní rok pokračovala v projektu „Šablony II OPVVV“, 

který níže uvedené aktivity dotoval. Mezi projektové dny ve ŠD patřila výroba kamínkových 

obrázků, felinoterapie, 2x vyrábění z keramiky, muzikoterapie. V rámci projektového dne mimo 

ŠD děti prožily 2x hipoterapii na Vyškovci. Téměř každou akci máme zdokumentovanou na 

internetových stránkách školy. Tady, ale i na družinových nástěnkách ve škole, se rodiče mohou 

dozvědět vše potřebné. 

 

I když jsme dětem nemohli letos nabídnout tak pestrou a zajímavou činnost jako minulé 

roky, tak vše ostatní probíhalo v příjemné atmosféře. 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.  



   

     

    

      

        

         
 

 



   

9. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH 
   

       

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Základní škola Čtverka v Uherském Brodě byla 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. Projekt byl 

v roce 2021 ukončen. Ve využívání operačních programů ESF OPVK budeme pokračovat i 

nadále, a to zapojením do projektu Šablony III. 

 

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. 

 

Nadále pokračujeme v projektu "Obědy pro děti" organizace Women for Women, o.p.s., 

který finančně podporuje rodiče dětí v oblasti stravování. Prostřednictvím základních škol - na 

základě darovací smlouvy - organizace zaplatí dětem celou částku za obědy na celý rok. Žáky, 

kteří jsou do projektu zapojeni, vybírá škola. Přihlíží se k finanční situaci rodiny a neméně na 

spolehlivost a spolupráci rodiny se školou. Pro následující rok bylo do projektu vybráno 9 žáků. 

 

Dále jsme zapojeni do programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, název 

projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011815 v rámci kterého máme možnost účastnit se školení pro 

pedagogy školy i rodiče žáků, a který nabízí také vybavení škol pomůckami a aktivity pro žáky 

naší školy. 

 

 

 

 

 

 

10. PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI  
 

Ve školním roce 2020/21 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. 

 

 

 



   

11. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

 

 

Uskutečněné akce 

Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

Školní rok: 2020/2021  

Zaměstnanec Akce 2020 Místo 

akce 

Termín Cena 

semináře 

všichni Školení PO, BOZP - zaměstnanci (26 x 4 h) UB 26. 08. 2020 

 

5706,- 

HD 3D stimulace (4 h) Malá 

Morávka 

14. 9. 2020 0,- 

KK, HD, GP, GI OSR pedagoga v sebepoznání (4x8h) 

 

Zlín 22. 9. 2020 6400,- 

HD, PK Míčkování (2 x 14 h) Zlín 5.-6.9.2020 7800,- 

GP ICT pro ZŠ I (8 h) online 27. 10. 2020 0,- 

JH Přijímací řízení na SŠ (2 h) online 10. 11. 2020 0,- 

HD Jak pracovat s pozorností (2 h) online 11. 12. 2021 410,- 

HD Kouzlo smyslové stimulace (2 h) online 15. 12. 2021  410,- 

 Akce 2021 

ZM Seminář účetnictví (4 h) online 20.1.2021 1590,- 

HD Práce s terapeutickými kartami (8 h) online 1. 3 2021 1424,- 

DI Strukturované učení v praxi (1 h) online 11. 3 2021 0,- 

MA, BJ, HL, GI, GE, 

LM 

Pohyb organizovaného útvaru chodců (6x2 h) online 15. 3. 2021 0,- 

MA 3 zabijáci paměti a pozornosti (4 h) online 28. 3. 2021 0,- 

MA Krize jako příležitost (4 h) online 30. 3. 2021 0,- 

GP, VH Jak na nový RVP ZV ve škole (2 x 2 h) online 29. 4. 2021 0,- 

GP Kontrola ČŠI – časté chyby škol (1 x 2 h) online 12. 5. 2021 484,- 

VH, KA Informatika dle schváleného RVP ZV – pro 

školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 

Sb. (2 x 3 h) 

online 31. 5. 2021. 0,- 

HD Prohlubující kurz BS - II. (8 h) Ostrava 3. – 4. 6.2021 1900,- 

HD SANDTRAY I – úvod do metody (7 h) online 8. 6. 2021 1100,- 

HD SANDTRAY VI – terapie hrou v písku (5 h) Ostrava 13.8.2021 2000,- 

GP Základní dokumentace škol (1 x 2 h) online 9. 6. 2021 484,- 

GP Prázdniny trochu jinak (40 h) Nesměř 16.-20.8.2021 5680,- 

 

 

Zaměstnanci školy absolvovali celkem 289 hodin vzdělávacích akcí. 

 

 



   

 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu  
v tis. k 31. 12. 2020 k 30. 6. 2021 

Příjmy     

dotace neinvestiční UZ33353 přímá               15 763,032                     8 346,722     

dotace účelová - UZ33070 výuka plavání – dop.                        4,152                                 -       

dotace účelová - UZ33166 soutěže a přehlídky                             -                                   -       

dotace účelová - UZ3363 projekt Šablony II                    241,249                          57,257     

Příjmy celkem               16 008,433                     8 403,979     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem               16 008,433                     8 403,979     

    z toho: platy               11 140,770                     6 030,645     

                OON                    173,100                          65,340     

Zákonné odvody (SP a ZP)                 3 882,860                     2 087,181     

Příděl do FKSP                    222,150                        121,096     

Učebnice a učební pomůcky                    144,921                            0,705     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků                       83,280                          18,800     

Ostatní provozní náklady Šablony II                    241,249                          29,257     

Náklady doprava výuka plavání                        4,152       

Ostatní provozní náklady                    115,951                          50,955     

Hospodářský výsledek                             -                                   -       
 

  

 

Hospodaření s prostředky od zřizovatele - Krajský úřad Zlínského kraje 

v tis.     

Příjmy k 31. 12. 2020 k 30. 6. 2021 

Provozní dotace                 1 153,000                        580,000     

použití fondu odměn                             -                                   -       

použití rezervního fondu -darů                      59,820                                 -       

použití FKSP na nákup vybavení                             -                                   -       

Příjmy celkem                 1 212,820                        580,000     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                 1 212,820                        492,430     

    z toho: platy z provozu                             -         

Hospodářský výsledek                             -                            87,570     

převod do rezervního fondu                             -                                   -       

převod do fondu odměn                             -                                   -       

    



   

Hospodaření s vlastními prostředky  
v tis. k 31. 12. 2020 k 30. 6. 2021 

Příjmy     

Vlastní příjmy - Družina, reklamace                      48,648                          66,200     

Příjmy z VHČ                             -                                   -       

Příjmy celkem                      48,648                          66,200     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                      48,648                          48,917     

Náklady VHČ                             -                                   -       

Hospodářský výsledek                             -                            17,283     

   

  

 

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, na konci školního roku opékání špekáčků na 

maršově apod.  DDM Uherský Brod s námi také spolupracuje na pořádání větších akcí, jako např. 

pěvecké soutěži 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. 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. 

Se základními školami uherskobrodského regionu spolupracujeme zejména v oblasti 

odborných konzultací ohledně žáků se specifickými vzdělávacími problémy, kteří jsou v u nich 

v inkluzivním vzdělávání a umožňujeme stáže jejích asistentek pedagoga na naší škole, 

poskytujeme poradenství ohledně nákupu učebnic a pracovních sešitů pro tyto žáky. Dále s nimi 

intenzivně komunikujeme při přestupech žáků.  

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

 



   

Odborná spolupráce 

 

• SPC Zlín Středová  

• SPC Duha Zlín Lazy  

• SPC Kroměříž  

• SPC vady řeči Brno, pobočka Uherské Hradiště 

• KPPP Zlín, pracoviště Uherský Brod 

• SVP Help, Uherské Hradiště 

• SVP Domek, Zlín 

• OSPOD Uherský Brod 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod 

• Výchovný ústav Střílky 

• Policie ČR 

• Dětská psychiatrie, dětská neurologie, kliničtí psychologové 

• Plavecká škola Uherský Brod 

• Dětské dopravní hřiště Uherský Brod 

• Madio, Zlín 

 

 

14. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
Základní škola Čtverka, Uherský Brod zabezpečuje vzdělání dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami z Uherského Brodu a okolních obcí. Spádovost školy sahá až ke hranicím 

se Slovenskou republikou.  

Celkový počet žáků v posledních letech kolísá kolem 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.  Díky propojení se 

Základní školou Na Výsluní Uherský Brod máme možnost využívat jejich tělocvičnu a jídelnu 

v budově školy. 

  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, míčkování a náhradních komunikačních systémů. 

V posledních letech se zaměřujeme zejména na rozvoj bazální stimulace, kterou individuálně 

poskytujeme především žákům speciální školy, snoezelen terapie a dále stále rozvíjíme vzdělávací 

systémy pro žáky s PAS. Dlouhodobě poskytujeme také individuální logopedickou péči. 

S rodiči spolupracujeme aktivně a velmi intenzivně, ve speciálních třídách formou denních 

kontaktů při předávání a přebírání žáků a ve všech třídách dále na třídních schůzkách, při 

individuálních konzultacích osobních, telefonických a mailových konzultacích, na akcích školy a 

školního klubu.  



   

 

Co se nám podařilo v roce 2020/2021 

 

Celý školní rok byl ovlivněn situací kolem pandemie spojené s výskytem onemocnění 

Covid-19. V průběhu roku jsme střídavě pracovali prezenčně a distančně, podle pokynů MŠMT a 

MZV ČR. 

Podařilo se nám v rámci distanční výuky zapojit téměř všechny žáky do vzdělávání pomocí 

MS Teams, žáky ze sociálně slabším zázemím jsme dovybavili příslušnou technikou (počítač, 

tablet).  

V tomto roce bylo nejdůležitějším cílem školy nastavení informačních technologií tak, aby 

při přechodu na distanční výuku byli pedagogové i žáci kdykoliv schopni pokračovat ve výuce a 

vzdělávání z podmínek svého domova. Toto se nám vzhledem k zaměření naší školy podařilo 

velmi dobře a všichni pedagogové byli aktivně zapojeni do výuky ať už on-line vzděláváním 

(učitelé a asistenti), nebo výrobou pomůcek, pracovních listů a sešitů (převážně asistenti 

pedagoga). 

Při pobytu na prezenční výuce jsme měli nastaveny zvýšené standardy hygienických 

opatření vyplývající z aktualizovaných pokynů a doporučení MZV ČR a KHS.  

Většina pravidelných školních akcí byla omezena nebo zrušena vzhledem 

k epidemiologické situaci spojené s pandemií Covid-19. 

 Nadále pokračujeme pravidelně v aktualizaci webových stránek a pravidelně vkládáme 

nové informace o všech proběhlých i plánovaných aktivitách ve škole, o organizačních změnách, 

včetně aktualizovaných informací pro rodiče i širší veřejnost.  

Svoji činnost prezentujeme také v pravidelných příspěvcích do Brodského zpravodaje.  

Ukončili jsme projekt Šablony II a podali žádost v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, 

která nám byla schválena, s realizací začneme v školním roce 2021/2022. 

Velké poděkování patří všem příznivcům, sponzorům a podporovatelům školy, díky 

kterým se nám daří lépe uskutečňovat naše vize a plány zejména v oblasti vzdělávání pedagogů, 

aplikaci nových terapií do vzdělávání, nákupů pomůcek a aktivit nabízených žákům. 

 

Záměry pro školní rok 2021/2022 

 

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

firmami a podniky, využívat dotačních programů, 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 

• Začít s projektem Šablony III realizací projektových dnů ve škole i mimo školu a nabídkou 

školních klubů. 

• Nadále spolupracovat s Klubem rodičů a podporovat je v jejich aktivitách, popřípadě se do nich 

aktivně zapojovat. 

• Postupně obměňovat a modernizovat zastaralé vybavení jednotlivých učeben. 



   

• Udržet a rozšiřovat nabídku individuálních terapií - logopedie, bazální stimulace, muzikoterapie, 

canisterapie, hipoterapie, jako součást školního vzdělávacího programu 

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

žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 

• Uskutečnit opět vícedenní školní výlet pro žáky s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. 

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 zvyšování kvalifikace v oblasti terapií (bazální stimulace, snoezelen, 

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

• Nadále vytvářet ve škole příjemné klima a prostředí otevřené k dialogu a komunikaci, díky 

kterému se budou zaměstnanci i žáci do školy těšit. 

 

 

Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich obětavou práci v uplynulém 

školním roce, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za svědomité zajišťování 

chodu školy v podmínkách velmi obtížné epidemiologické situace.  

 

 

Datum zpracování zprávy:     27. srpna 2021  

Datum projednání na pedagogické radě školy:  27. srpna 2021 

 

Výroční zprávu školy za rok 2020 - 2021 schválila školská rada 22. 9. 2021. 

 

 

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

            Mgr. Lenka Habartová, metodik prevence 

            Mgr. Hana Lexová, garant prezentace školy 

Iveta Grajová, Dis, vedoucí ŠD 

            Ing.  Martina Zátková, účetní 

            Mgr. Hana Vaňková, zástupce statutárního orgánu                                                                                                

               Mgr. Petra Guričová, ředitelka 

 

 

 

Razítko školy:                  Mgr. Petra Guričová   

                                       ředitelka školy  


