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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 NÁZEV:                                       Základní škola a Praktická 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:  

1. Mgr. Pavlína Frdlíková (jmenovaná Radou Zlínského kraje) 

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

3. paní Hana Majzlíková (zvolena za zákonné zástupce žáků, předsedkyně ŠR) 
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Historie Základní školy Čtverka, Uherský Brod sahá až do roku 1961, kdy byla ve městě zřízena 

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

Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:  

 

1. Základní škola  

 

Obory vzdělání  

 

79-01-B Základní škola 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

délka vzdělávání: 10 let 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 48  

 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01 Základní škola 

délka vzdělávání: 9 let 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 76  

 

2. Střední škola  

 

Obory vzdělávání 

 

78-62-C Střední škola 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

délka vzdělávání: 1 rok 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 15 

Den zápisu do rejstříku: 28. 2. 2022 

Den zahájení činnosti:     1. 9. 2022 
 
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 žákům s mentálním postižením, včetně 

souběžného postižení více vadami nebo autismem. 

 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Základní škola 

 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2021/2022 

v ročnících počet žáků 

  Společnou cestou    (RVP ZV – UVV) 1. -    9. r. 37 

  Škola pro radost     ZŠP 47/2010 Díl I. 1 . - 10. r. 11 

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



   

Školní družina 

vzdělávací program č. j.  Školní rok 2021/2022 

v ročnících počet žáků 

  Korálek ke korálku      1. až 10. r. 26 

 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
  

Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek     Aprobace 

 pořadové číslo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  K.A. Bc. učitelka 1  VŠ spec. pedagogika 

11.  H. D. Bc. učitelka. 1  VŠ spec. pedagogika 

12. G. P.  Mgr. ředitelka 1  VŠ, spec. pedagogika 

13. V. H. Mgr. zástupkyně ředitele 1  VŠ, spec. pedagogika 

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

15.  K. K. asistentka ped. + vych 1   SŠ 

16.  Ba. J. asistentka ped. + vych. 1   SŠ 

17.  Bě. J. asistentka ped. 1   SŠ 

18.  D.L. asistentka ped. 0,75   SŠ 

19.  Z. K.  Bc. asistentka ped. 1   SŠ 

20.  K. Z. asistentka ped. 1   SŠ 

21.  L. M. asistentka ped. 1   SŠ 

22.  J.M. asistentka ped. 0,75   SŠ 

23.  S.R. asistentka ped. 0,75   SŠ 

24.  P.V. asistentka ped. 0,75   SŠ 

25. J. P. asistentka ped. 0,75   SŠ 

 

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

 Školní rok 2020/2021 Školní rok 2021/2022 

Požadované vzdělání v %                87% 92% 



   

Pedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2020/2021 Školní rok 2021/2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci              24 22,811 25 23,775 

Externí pracovníci 1 0,005 1 0,005 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

  

Školní rok 2020/2021   Školní rok 2021/2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 
přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,5 4 2,75 

Externí pracovníci 3 0,12 3 0,12 

 
 

 4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH  

4.1. Údaje o zápisu a počtu žáků pro školní rok 2021/2022 

 

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

Zápis do 1. ročníku - 0 2 0 0 

Zařazeni do 1. roč. - 0 5 0 0 

Zařazení do 2. - 9. roč. - 0 30 26 0 

 

 

4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pro školní rok 2021/2022 

Absolventi základní školy 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 

                 4 4 0 0 

       nepřihlášeno            jiné umístění 0 0 

0 0 0 0 



   

4.3. Údaje o druhu zdravotního postižení pro školní rok 2021/2022: 

 

Druh zdravotního postižení:  ZŠ §16 ZŠ speciální 

mentální postižení 25 3 

sluchové postižení 0 0 

zrakové postižení 0 0 

s vadami řeči 0 0 

tělesné postižení 0 0 

s kombinovanými vadami 11 23 

s vývojovými poruchami 0 0 

s autismem 0 0 

 

 

5. VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLU ŠVP  

 

Naplňování dlouhodobého záměru, roční plány práce školy, závěry jednání metodických orgánů 

vyhodnocuje vedení i zaměstnanci školy pravidelně na pedagogických a provozních poradách a na 

jednáních školské rady. Ve školním roce 2021/2022 jsme se soustředili na cíle v oblastech výchovy a 

vzdělávání, řízení lidských zdrojů a materiálně technického zabezpečení.  

 

Prioritou bylo zejména plnění těchto úkolů:  

 

• poskytnutí klíčových kompetencí, základů pro celoživotní učení, umožňujících přijetí 

absolventů školy k dalšímu vzdělávání a později jejich uplatnění na pracovním trhu  

• individualizace vyučování - včetně výuky dle IVP, které vychází ze Školního vzdělávacího 

programu základní školy Společnou cestou, zpracovaného podle RVP ZV (minimální 

doporučená úroveň) a Školního vzdělávacího programu Škola pro radost I. a II. díl pro ZŠ 

speciální. 

• příprava výuky a vyučování za pomoci digitálních technologií, zejména v průběhu 

distanční výuky 

• výuka žáků s pomocí pedagogické asistence 

• kvalitní vedení pedagogických asistentů školy třídními učiteli  

• práce školního metodika prevence v oblasti krizové intervence a prevence rizikových jevů  

• kvalitní práce o oblastech výchovného poradenství a spolupráce se ŠPZ 

• zvyšování úrovně práce ve školní družině s důrazem na rozmanitost pořádaných akcí 

• nabídka žákům školy - práce v bezplatných zájmových kroužcích  

• pokračování v projektu - Klub deskových her a Čtenářský klub 

• péče o kvalitní školní klima a bezpečnost ve škole 

• budování podnětného pracovní prostředí a vztahů pro zaměstnance školy  

• výběr nových kvalitních pracovníků  

• udržení vysoké odborné úrovně pedagogického sboru - další vzdělávání dle plánu DVPP  

• aktualizace řízení strategie školy, vycházející z vyhodnocování práce školy a změn 

legislativy  



   

• reagování na poptávku rodičů žáků školy - zvýšení kapacity ŠD, zřízení praktické školy 

jednoleté 

• zviditelnění a zvýšení prestiže školy v médiích  

• zvýšení atraktivnosti školy pro zájemce o školní docházku  

• průběžná rekonstrukce jednotlivých tříd (malba, opravy a doplnění školního nábytku 

apod.) 

• udržování aktivní spolupráce s dalšími organizacemi města a kraje, zejména takovými, 

které se podílejí na výchově, vzdělávání, nabízejí volnočasové aktivity dětem a podporu 

rodinám s dětmi 

 

 

 

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

       

Po dvou letech covidových opatření se letošní školní rok 2021-22 vrátil do zaběhnutých 

kolejí. Třídy se zaplnily žáky a žáci se začali pomalu vracet ke svým společným aktivitám, 

vzájemnému setkávání, přátelským konverzacím i drobnému hašteření. Přišli také noví kamarádi, 

které jejich spolužáci přijali mezi sebe. Hned na začátku září žáci naší ZŠS měřili své síly 

v atletickém čtyřboji na krajské olympiádě žáků speciálních škol Zlínského kraje. Závodili čestně 

v duchu fair play. 

V říjnu se pod vedením paní učitelky Hrochové, Novosádové a Koželuhové všichni zájemci 

s velkým ohlasem zúčastnili vícedenního výletu v rekreačním areálu Revika ve Vizovicích.  

V listopadu jsme s dětmi vyrazili na filmové představení, které pro handicapované děti i dospělé 

pořádá každý rok Charita Uherský Brod - Terapeutická dílna sv. Justiny. Současně jsme se 

zúčastnili vernisáže výtvarných prací našich žáků, která proběhla rovněž v prostorách kina Máj. 

Po dvou letech jsme opět navázali spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 

„Šrumec“ v Uh. Brodě a využili kompletní nabídku preventivních programů zaměřených na 

aktuální problémy mezi mladými lidmi. Již v září se žáci 2. stupně ZŠ seznámili s mantinely 

společenského chování v tématu: „Co je ještě v pohodě?“ a v říjnu se učili orientovat ve zprávách 

na internetu a poznávat, co znamená Fake News. Listopadové téma pomáhalo žákům v poznávání 

sebe sama: „Jde to i jinak“. Prosincové téma: „Občanský průkaz a trestní odpovědnost 

mladistvých“, bylo určeno pouze žákům 9. ročníku, kteří získali důležité informace o možných 

důsledcích svého chování a jednání v případě, kdy už vlastní občanský průkaz. V lednu se octli 

všichni žáci 2. stupně ZŠ na „Životní křižovatce“. Únorové téma „Chování v kolektivu“ bylo 

velmi vhodnou formou připraveno pro žáky ZŠS a 1. stupně ZŠ. 

Stejné téma absolvovali naši nejmenší – žáci 1. a 2. ročníku v dubnu. 

V březnu řešili žáci 2. stupně ZŠ téma: „Závislosti“ a vše, co se kolem děje. Získali povědomí o 

tom, jak snadno lze propadnout tomuto problému a jaké organizace pomáhají lidem, kteří se 

dostanou do spárů nikdy nekončícího stereotypu života, jehož jediným cílem je uspokojení osobní 

závislosti. 

Ještě je jedna krásná aktivita, která upevňuje vztahy mezi žáky všech ročníků, a to je školní 

karneval. Průvod masek, tanec a soutěže, to má každý rád! Silnější pomůže slabšímu, tak se učí 

mít ho rád! 



   

Duben – měsíc bezpečnosti a současně 2. duben - "Světový den porozumění autismu". Aktivity 

konané u příležitosti Světového dne autismu poukazují na to, že lidé s autismem JSOU JINÍ, ALE 

NE HORŠÍ… Součástí osvětových akcí je i upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem. 

Vzhledem k vysokému počtu dětí s PAS v naší škole jsme se opět do akce zapojili a všichni přišli 

v modrém. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření. 

A opět akce ve Šrumci – pro 2. stupeň ZŠ je připraveno stále nedoceňované téma: „Peníze nebo 

život!“ a pro žáky ZŠS téma: „Finanční gramotnost“. Tato témata byla přípravou na školní 

projektový den „Učíme se nakupovat“, který se žáky 9. ročníku připravila paní učitelka Jurásková. 

Pomalu se blížíme do finále. Měsíc květen jsme zahájili projektovým dnem ve výuce: ŠKOLA 

RYTMU pod vedením zkušeného muzikanta a lektora Pavla Břízy. 

 

Následuje další Projektový den ve výuce "KURZ SEBEOBRANY"pod vedením pana Michala 

Řezníčka z agentury SORUDO.  I přes velký úspěch akce doufejme, že se naši žáci v reálném 

životě s napadením nikdy nesetkají. 

Vyvrcholením celoročního soužití dětí i pedagogů jsou školní výlety. Ten letošní jsme téměř 

všichni strávili v zámku Milotice i v dobových kostýmech.  

  

Červen je nabitý aktivitami. 1. června jsme využili nabídku bohatého programu, který připravilo 

město Uherský Brod v rámci Dne s Amosem. Navštívili jsme představení herce Jana Upíra Krejčí, 

vyfotili se speciální technologií, ochutnali zdravé potraviny, prohlédli si hasičské vozidlo i vozidlo 

rychlé záchranné pomoci a vyzkoušeli si první pomoc. 2. 6. pod bedlivým dohledem dopravního 

instruktora získali za své dovednosti na dopravním hřišti žáci 6. ročníku řidičský průkaz cyklisty.   

3. 6. si děti užily Den dětí na školní zahradě plné rafinovaných úkolů.  

7. června se všichni žáci školy za bouřlivého povzbuzování rodičů zapojili do atletického čtyřboje, 

který připravila paní učitelka Habartová. Opět se závodilo v duchu fair play. 

 

Žáci 2. stupně ZŠ vyrazili 9. 6. do Uherského Hradiště na prohlídku knihovny B. B. Buchlovana a  

do muzea. 

Krásné rozloučení se žáky 9. ročníku organizovala paní učitelka Koželuhová společně s paní 

učitelkou Václavíčkovou 10. 6. pod názvem „Noc ve škole“. Zúčastnilo se 9 žáků ze 6. – 9. 

ročníku ZŠ, akce se velmi vydařila.  

Pro všechny žáky školy byla 15. 6. naplánována ještě beseda s Policií ČR. Jako každý rok nás 

navštívila preventistka patologických jevů Policie ČR por. Bc. Milena Šabatová. Nejmenší děti 

hravou formou seznámila s bezpečností nejen v dopravě a se staršími žáky prodiskutovala témata: 

„Bezpečný internet“ a „Trestní odpovědnost“. 

Ještě pár dní a možná přijde i „Kouzelník“! Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem přičaroval 17. 

červen. Obrovský aplaus a jásot na straně dětí byly kouzelníkovi odměnou za neuvěřitelné triky a 

legrační vystupování plné humoru a hudby. 

Čas neúprosně letí a dokladem toho je výstava Tutanchamon v Brně, kterou navštívili žáci 2. 

stupně ZŠ v pátek 24. 6.  

Poslední akcí tohoto školního roku bylo 27. 6. společně strávené dopoledne na akci s názvem Den 

rodiny. Neformální setkání proběhlo v příjemné atmosféře za účasti dětí, rodičů, prarodičů a 

pedagogických pracovníků školy. Opékání špekáčků a krátký kulturní program dětí v areálu 

dopravního hřiště byl v režii Klubu rodičů ZŠ Čtverka.  



   

Kromě všech výše jmenovaných aktivit se všechny třídní kolektivy zapojovaly do aktivit, které 

prolínaly celým školním rokem. Zde mohu vyzvednout spolupráci s MDD Uherský Brod. Se žáky 

jsme navštěvovali pravidelně 1x měsíčně kroužek Pohybové hry. Další krásné aktivity, které jsme 

dětem zajistili byly: canisterapie a muzikoterapie. V rámci projektu Šablony III absolvovaly 

všechny děti, které dochází do školy, hipoterapie na Vyškovci. 

Přes veškeré úsilí, zapojit žáky do kolektivních aktivit a s jejich pomocí eliminovat negativní 

projevy chování některých jedinců, jsme se nevyhnuli ani nepříjemným jednáním, která měla 

sloužit 

ke zklidnění vyhrocených situací. 

V průběhu roku jsme řešili: 

1 případ kyberšikany a stalkingu na sociálních sítích u žákyně 7. ročníku a současně u téže žákyně 

1 případ opakovaného zastrašování, vyhrožování spolužákům a vzdorovité, hádavé chování vůči 

pedagogickým pracovníkům – důtka třídní učitelky 

2 případy agresivního a vulgárního chování: 

- Žák 3 ročníku – důtka třídní učitelky, případová konference, od nového školního roku přestup na 

ZŠ Želešice.  

- Nově příchozí žákyně 8. ročníku. U téže žákyně neomluvená absence 19 hodin, nerespektování 

pravidel, svévolné opuštění výuky – snížený stupeň chování na 3 

3 případy narůstající agresivity u žáků s PAS, z nichž v jednom případě došlo k napadení učitelky 

žákem 10. ročníku s následným pracovním úrazem – důtka ředitelky školy 

1 případ drobných krádeží ve školní družině u žáka 2. ročníku – důtka třídní učitelky 

2 případy nevhodného chování k pedagogickým pracovníkům u žáků 5. ročníku – napomenutí 

třídní učitelky a důtka třídní učitelky 

1 případ rušení výuky a nevhodné chování u žáka 6. ročníku – napomenutí třídní učitelky 

1 případ zapomínání sešitů a pomůcek do výuky u žákyně 9. ročníku – napomenutí třídní učitelky  

     Při řešení jsme spolupracovali s rodiči žáků, SPC, SVP HELP, Policií ČR, OSPOD.  

Vzhledem k rozrůstajícímu se pracovnímu kolektivu a s tím narůstajícímu komunikačnímu šumu 

byla objednána Supervize pro pracovní kolektivy, která se uskutečnila ve 3 termínech v průběhu 

měsíce října a listopadu.  

 

V průběhu roku využily paní učitelky i asistentky pedagoga a vychovatelky nabízené programy 

DVPP jak prezenční formou, tak on-line. 

 

                     

7. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

      

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

školního roku bylo nutné u žáků vycházet z jejich diagnostiky a doporučení vydaná speciálně 

pedagogickými centry, jejichž platnost musela být zkontrolována.  V měsíci září si rodiče 

pravidelně žádají o uvolnění svých dětí z výuky na doporučení odborného lékaře. Ihned po 

nástupu žáků do školy se začalo s tvorbou individuálně vzdělávacích plánů, které se pravidelně 



   

konfrontují s odbornými pracovníky SPC.  Začátek školního roku byl věnován schůzce členů 

školské rady za účelem schválení výroční zprávy a předání informací k novému školnímu roku. 

       I letošní podzim školního roku byl ve znamení distanční výuky. Žáci již byli dobře připraveni 

a snažili se přistupovat k výuce zodpovědně.    

     Výchovná poradkyně po celý školní rok úzce spolupracovala se speciálně pedagogickými 

centry, pro které bylo zapotřebí připravit seznamy žáků a podklady k jejich vyšetření pro 

vystavení  „Doporučenky ke vzdělávání“ na naší škole. V loňském školním roce se do povinností 

výchovného poradce začlenily také aktivity zavazující spolupráci s různými institucemi v rámci 

zapojení naší školy do projektů, např.  IROP, jehož organizaci zajišťovalo Střední odborné učiliště 

Uherský Brod. Vybraní žáci plnili v určených oborech stanovené úkoly.  

     V listopadu se uskutečnily na naší škole třídní schůzky s náboráři ze středních odborných 

učilišť, kteří prezentovali zákonným zástupcům vhodná odborná učiliště a seznámili je s učebními  

obory. Zákonným zástupcům byly na třídní schůzce předány informace k přijímacímu řízení a 

přihlášky na střední školy.   

      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.  

     2. pololetí bylo zaměřené pro vycházející žáky, kteří si připravovali a vyplňovali přihlášky na 

střední odborná učiliště.  Výchovná poradkyně koordinovala zaslání těchto přihlášek na střední 

školy do konce měsíce února. 4. března 2022 byly vycházejícím žákům předány Zápisové lístky, u 

kterých musí být vedena řádná evidence.  

     Konec měsíce dubna a začátek května byl zaměřen na sledování výsledků přijímacího řízení na 

střední odborná učiliště. Výsledky o přijetí na střední školy na www stránkách středních škol, 

nebo vyvěšené výsledky u vchodu středních škol, informují o kladném přijetí žáků. Po zveřejnění 

výsledků museli žáci do deseti dnů poslat, nebo osobně předat, vyplněné Zápisové lístky na 

střední školy. 

     10. května 2022 navštívili žáci 7. a 8. ročníku v Uherském Hradišti lékařku, která připravila pro 

žáky besedu, zaměřenou na odborná témata, např. první pomoc, zdravá výživa, současné nemoci a 

prevence sociálně patologických jevů. Poté jsme se přesunuli na Úřad práce v Uherském Hradišti, 

kde si žáci zkoušeli vyhodnotit své zájmy, představy o dalším vzdělávání a profesní cíle.  

         Na konci školního roku se uskutečnilo setkání členů školské rady k vyhodnocení aktivit naší 

školy a k otevření Praktické školy jednoleté od 1. září 2022. Úkolem členů školské rady bylo 

schválení nového Školního vzdělávacího programu pro Praktickou školu jednoletou a také schválit 

změny ve školním řádě.   

       Práce výchovného poradce v naší škole byla vždy vysoce náročná, zejména s ohledem na 

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

optimálního začlenění do vzdělávacího systému. 

 

 

 

 

 

           



   

8. 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. Nabízíme našim žákům velké množství aktivit a snažíme se o 

propojení života školy s životem města UB, spolupracujeme místními organizacemi a aktivně se 

zapojujeme do kulturních i sportovních akcí.  

 

září 

Olympiáda speciálních škol  Uh. Hradiště 

Muzikoterapie 

Opékání u týpí  

Hipoterapie - Vyškovec 

Legování DDM 

Návštěva muzea J.A. Komenského – Retrohrátky 

Pohybové hry DDM  

 

říjen 

Vyškovec – hipoterapie 

Divadelní představení KD UH. Brod 

Škola v přírodě Revika Vizovice 

Muzikoterapie 

Canisterapie 

 Legování DDM 

 

listopad 

Canisterapie 

Muzikoterapie 

Divadelní představení KD UH. Brod 

Legování DDM 

Pohybové hry DDM 

Výtvarná výstava v kině Máj – filmové představení: Myši patří do nebe 

 

prosinec 

Muzikoterapie 

Mikuláš ve škole 

Canisterapie 

Divadelní představení KD UH. Brod 

Legování DDM 

Pohybové hry DDM 

Vánoční besídky ve třídách 

 

 



   

leden 

Tříkrálové koledování 

Canisterapie 

Legování DDM 

Pohybové hry DDM 

 

únor 

Canisterapie 

Divadelní představení KD UH. Brod 

 Legování DDM 

Pohybové hry DDM 

 

Březen 

Canisterapie 

Pohybové hry DDM 

Ponožkový den – Downův syndrom 

Školní maškarní karneval 

Divadelní představení KD UH. Brod 

 

duben 

Muzeum J. A. Komenského – výstava kraslic, tvořivé dílny pro děti  

Muzeum J. A. Komenského -  Dějiny udatného národa českého – výstava s interaktivními úkoly 

pro děti z historie od lovců mamutů až po současnost   

Pohybové hry DDM 

Projektový den – Učíme se nakupovat 

Modrý den pro  autismus 

Muzikoterapie 

Divadelní představení KD UH. Brod 

Canisterapie 

 

květen 

Projektový den – Škola rytmu 

Výchovný koncert ZUŠ Luhačovice 

Muzikoterapie 

Den otevřených dveří ZŠ Čtverka 

Canisterapie 

Pohybové hry DDM 

Školní výlet – zámek Milotice 

Turistický výlet do Nivnice  

Den otevřených dveří 

Kurz sebeobrany, řešení konfliktů 

 

červen 

Den dětí 



   

Sportovní den 

Exkurze – knihovna a muzeum Uherské Hradiště  

Rozloučení s deváťáky – společné spaní ve škole  

Pohybové hry 

Hipoterapie – Vyškovec 

Beseda s policií ČR 

Projektový den - Kouzelnické představení  

Scénické čtení - O rybáři a jeho ženě (Slovácké divadlo Uh. Hradiště) 

Výstava Tutanchamon – Brno  

Den s rodinou 

Filmový festival Zlín 

Dopravní hřiště 

Canisterapie 

Fotografování tříd 

Indiánské dopoledne v týpí 

Den pro rodinu – klub rodičů ZŠ Čtverka 

Vysvědčení 

 

9. 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 šestém roce provozu ŠD prošlo družinou celkem 28 žáků 1. a 2. stupně. V prvním pololetí bylo 

přihlášeno 25 dětí. Pak se 2 děti odhlásily a 3 nové děti přibyly, v druhém pololetí navštěvovalo 

ŠD tedy 26 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 navštěvovalo 7 dětí 

převážně 1. a 2. ročníku praktické třídy, 2. oddělení 11 dětí 1. a 2. stupně praktické i speciální 

třídy a 3. oddělení 8 dětí 1. a 2. stupně speciálních tříd. 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, ve kterých probíhala 

v dopoledních hodinách výuka. Třídy jsou 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. Pro sportovní odpočinek uvnitř děti taky rády používají boxovací pytel a 

basketbalový koš.  



   

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

Na Výsluní. Velkým relaxačním zpestřením pro děti školní družiny byl snoezelen naší školy.  

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 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: 

• Muzeum – výstava „Retrohrátky“ 

• Drakiáda 

• Výroba dýňáků 

• Maňásková divadla v ŠD 

• Kino Máj („Čertovské pohádky“) 

• Pečení vánočních a velikonočních perníčků 

• Zdobení vánočního stromečku zvířátkům 

• Návštěva knihovny 

• Výstava Krteček na Pánském domě 

• Čarování v kuchyni – pečení fánků 

• Turnaj v deskových hrách 

• Návštěva obuvnické dílny Jenon v UB 

• Karneval v ŠD 

• Den učitelů  –  výroba kytiček a transparentu  

• Návštěva Planetária UB 

• Velikonoční posezení s rodiči 

• Úklid přírody v rámci Dne Země 

• Čarodějné nocování v ŠD spojené s návštěvou hvězdárny 

• Návštěva HASIČŮ UB 

• Vaření bezinkového sirupu 

• Vycházka k rybníku 

• Beseda o včelách se včelařem 

• Návštěva Balu herny 

• Kino Máj („Ušák Chicky a Zlokřeček“) 

• Návštěva POLICIE UB 

• Hra Šipkovaná zakončená sladkou odměnou – zmrzlinou 

 

 



   

Letos se naše školní družina zapojila do výtvarné soutěže „Život na hradě“. Tu vyhlásilo Město 

Uherský Brod k významnému výročí povýšení města českým králem Přemyslem Otakarem II. na 

město královské. Velice nás potěšilo, že naše prostorová kolektivní práce „Hrad“ patřila mezi 

nejlepší. 

 

Tento školní rok se naše škola opět zapojila do projektu „Šablony III OPVVV“ a umožnila 

svým žákům navštěvovat Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. Školní družina 

Korálek tu možnost neměla, ale se školními kluby úzce spolupracovala. 

 

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

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

Epidemiologická situace letošní školní rok naštěstí ovlivnila chod školní družiny minimálně. 

Dětem jsme se snažili nabídnout pestrou a zajímavou činnost 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.  

    

    

   



   

   

   

      

   

  



   

10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH 
   

 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

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

OPVK „Šablony III“ s projektem s názvem Společně s úsměvem 2, který umožnil nabídnout 

žákům školy zdarma účastnit se čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her, 

projektových dnů ve škole i mimo školu, zejména hipoterapie na Vyškovci. Registrační číslo 

projektu je CZ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019533. 

Kluby pro žáky ZŠ - probíhaly pod odborným vedením v prostorách školní družiny Korálek, děti 

byly spokojené a činnost v klubech je bavila. K čerpání máme určeno celkem 8 šablon, vyčerpaly 

se zatím 4. 

Klub zábavné logiky a deskových her 

 - proběhl zatím 2 x (v období září – leden a únor – červen) 

 Čtenářský klub 

- proběhl zatím 2 x (v období září – leden a únor – červen) 

 

Projektové dny ve škole  

Škola rytmu (odborník Pavel Bříza) 

- děti se hravou a zábavnou formou seznámily s kouzelným světem rytmu a bicích nástrojů. 

Zjistily, že i na bicí nástroje se dá hrát potichu a s citem… 

Kurz sebeobrany I. 

- proběhl 18. 5. 2022 pod vedením profesionálního letora Michala Řezníčka z firmy SORUDO 

- pro žáky prvního stupně ZŠ – 3. až 5. ročník praktických tříd 

- děti se seznámily s principy bezpečného chování, naučily se vyhodnotit a správně řešit krizové 

situace 

Kurz sebeobrany II. 

- proběhl 18. 5. 2022 pod vedením profesionálního letora Michala Řezníčka z firmy SORUDO 

- pro žáky druhého stupně ZŠ – 6. až 9. ročník praktických tříd 

- děti se seznámily s principy bezpečného chování, naučily se vyhodnotit a správně řešit krizové 

situace 

Kouzelné hrátky s Jirkou Hadašem 

- proběhly 17. 6. 2022 pod vedením profesionálního kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše 

- toto čarovné vystoupení známého kouzelníka bylo pro děti odměnou k závěru školního roku 

 

Projektové dny mimo školu  

 

Hipoterapie I. – V. 

- proběhly na podzim 2021 na statku odborné cvičitelky koní Pavly Mackové na Vyškovci 

- postupně se zúčastnili žáci celé školy 

Hipoterapie VI. – X. 

- proběhly na jaro 2022 na statku odborné cvičitelky koní Pavly Mackové na Vyškovci 

- postupně se zúčastnili žáci celé školy 

 

 



   

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 hradí 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. 

 

Z darů našich sponzorů jsme ve školním roce 2021/2022 vyčerpali 197. tis na vybavení 

učeben a úhradu služeb v rámci aktivit našich žáků, dle uzavřených darovacích smluv. 

 

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.     

 

 

11. PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI  
 

Ve školním roce 2021/22 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. 

 

 

12. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy 
Uskutečněné akce  

Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

Školní rok: 2021/2022  
Zaměstnanec Název akce  Počet 

hodin 

Místo 

akce 

Termín Cena 

semináře 

Všichni pg.p. Školení BOZP - zaměstnanci  27 x 1 h UB 25.08.2021 

 

zdarma 

Pedagogický 

sbor 

Supervize - Madio 25 x 6 h UB 6.10., 5.10.,  

4. 11. 2021 

11826,- 

HL Rozhledna pro ŠMP 1 x 5 h ZL 11.10.2021 zdarma 

JH KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ 

žáků se SVP 

1 x 4 h On-line 11.10.2021 zdarma 

HD Hravá HV - Taktik 1 x 2 h online 20.1.2022 zdarma 

GP Jak předcházet agresi 1 x 4 h On-line 24.1.2022 550,- 

HL, HD, MA Program Portage (raná péče) 3 x 4 h ZL 23.2.2022 zdarma 



   

HD SANDTRAY - terapie 1 x 7 h Hradec 

Králové 

25.2.2022 2200,- 

BJ Základní kurz bazální stimulace 1 x 30 h Ostrava 3.-4.3.2022 4490,- 

NL Setkávání speciálních pedagogů – 

Sborovna (problémový žák ve třídě) 

1 x 4 h UH 10.3.2022 zdarma 

HD Stáž v neuro rehabilitačním zařízení 

VERHOUL 

1 x 40 h  Ostrava 4.-8.4.2022 zdarma 

HD SANDTRAY - terapie Roční 

kurz 

HK 2022-23  

(září 2022) 

5000,- 

(1.splátka) 

ZK, DL Strategie zvládání obtížných situací 

ve třídě 

2 x 8 h ZL 20.4.2022 2700,- 

HD Program Portage 1 x 20 h ZL 26.-28.4.2022 8600,- 
hrazeno z MAP 

II UB 

LH, NL Svět učebnic nakladatelství Alter 2 x 4 h UH 27.4.2022 zdarma 

GP Vzdělávací akreditovaný pobyt  1 x 40 h Nesměř 20.8.-24.8.22 5980,- 

KA, NL Škola moderní didaktiky 2 x 8 h ZL 10.5.2022 2900,- 

GP, NL Setkávání speciálních pedagogů – 

Sborovna (speciální školy) 

2 x 4 h ZL 6.6.2022 zdarma 

BJ Pohybové a psychomotorické hry 1 x 6 h ZL 7.6.2022 1250,- 

HD Zdravotník zotavovacích akcí 1 x 42 h Staré 

Město 

červen 4500,- 

       Pedagogičtí zaměstnanci školy absolvovali celkem 441 hodin vzdělávacích akcí. 

       Celkové účastnické poplatky na DVPP ve školním roce 2021/22 dosáhly částky 41396,- Kč. 
 

 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků školy 
Uskutečněné akce  

Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

Školní rok: 2021/20232 
Zaměstnanec Název akce  Počet 

hodin 

Místo 

akce 

Termín Cena 

semináře 

Správní zam. Školení BOZP - zaměstnanci  3 x 1 h UB 25.08.2021 zdarma 

ZM Geovap - archivace 1 x 4 h ZL 29.11.2021 zdarma 

ZM IT školení – kybernetická 

ochrana 

1 x 4 h ZL 25.5.2022 zdarma 

ZM GDPR 1 x 8 h ZL 6.6.2022 zdarma 

       Nepedagogičtí zaměstnanci školy absolvovali celkem 19 hodin vzdělávacích akcí. 

       Všechna školení byla zdarma.  
 

 



   

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu  
v tis. k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

Příjmy     

dotace neinvestiční UZ33353 přímá                 18 020,240                       9 201,480     

dotace účelová - UZ33088 Nár. pgm 

obnovy 
                            -                             20,080     

dotace účelová - UZ3363 projekt 

Šablony II 
                    284,520                         123,900     

Příjmy celkem               18 304,760                     9 345,460     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem               18 304,760                     9 345,460     

    z toho: platy                 12 910,680                       6 551,900     

                OON                     203,630                           89,300     

Zákonné odvody (SP a ZP)                   4 368,090                       2 199,120     

Příděl do FKSP                     261,670                         133,420     

Učebnice a učební pomůcky                     106,060                           12,790     

Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků  
                      59,630                           45,320     

Ostatní provozní náklady Šablony II                     284,520                           67,440     

Náklady výuka plavání                         4,530       

Ostatní provozní náklady                     105,950                         246,170     

Hospodářský výsledek                             -                                   -       
 

  
Hospodaření s prostředky od zřizovatele - Krajský úřad Zlínského kraje 

v tis.     

Příjmy k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

Provozní dotace                   1 203,280                         620,000     

použití fondu odměn                             -                                   -       

použití rezervního fondu -darů                     154,960                         150,050     

použití FKSP na nákup vybavení                             -                                   -       

Příjmy celkem                 1 358,240                        770,050     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                 1 358,240                        625,320     

    z toho: platy z provozu                             -         

Hospodářský výsledek                             -                          144,730     

převod do rezervního fondu                             -                                   -       

převod do fondu odměn                             -                                   -       
   

Hospodaření s vlastními prostředky   

v tis. k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

Příjmy     

Vlastní příjmy - Družina, věcné dary                       17,520                           23,930     

Příjmy celkem                      17,520                          23,930     

Výdaje     

Neinvestiční náklady celkem                      17,520                          19,250     

Hospodářský výsledek                             -                              4,680     

  
 



   

 

14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
 

 

Škola spolupracuje zejména s místními organizacemi, nejvíce s DDM Uherský Brod, kam 

dochází naši žáci na pravidelné aktivity jako legohraní, pohybové hry, ale také při pořádání 

větších jednorázových akcí, jako např. pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku, Vánoční besídce apod. 

Využíváme také aktivit nízkoprahového zařízení Šrumec. 

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.  

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 

• OSPOD Uherský Brod 

• Azylový dům 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 



   

15. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
Základní škola a Praktická 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 Uherský Brod.  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 snažíme zejména o 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, dále na akcích školy a školního 

klubu.  

 

Co nám přinesl školní rok 2021/2022 

První pololetí školního roku 2021/2022 bylo ještě ovlivněno situací kolem pandemie 

spojené s výskytem onemocnění Covid-19. V průběhu tohoto pololetí některé třídy střídavě 

pracovaly prezenčně a distančně, podle pokynů MŠMT a MZV ČR a podle nemocnosti pedagogů 

a žáků. Většina akcí a aktivit byla omezena nebo přerušena. 

Ve druhém pololetí, kdy se postupně epidemiologická situace stabilizovala, jsme obnovili 

většinu aktivit pro žáky školy i školní družiny. 

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 interní činnost prezentujeme veřejnosti také v pravidelných příspěvcích do 

Brodského zpravodaje.  

V průběhu školního roku jsme v rámci projektu Šablony III realizovali čtenářské kluby, 

kluby deskových her a projektové dny pro žáky ve škole i mimo školu.   

S podporou Zlínského kraje od 1. 9. 2022 budeme otvírat Praktickou školu jednoletou pro žáky se 

středně těžkým a těžkým mentálním postižením, již v průběhu roku se na otevření připravujeme – 

tvorba ŠVP a dalších potřebných dokumentů, příprava personálního i materiálního zabezpečení, 

přijímací řízení apod. 



   

Spolupracujeme s klubem rodičů a aktivně se společně zapojujeme do uskutečňovaných aktivit, 

jako je například loučení se školním rokem spojené s opékáním a další. 

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 2022/2023 

 

• 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 ze sociálně znevýhodněného prostředí na školní aktivity 

mimo budovu školy, vzdělávání pedagogů 

• Prostřednictvím projektů a grantů získávat mimorozpočtové finanční prostředky na rozvoj školy, 

věnovat pozornost projektové a grantové oblasti 

• Pokračovat v projektu Šablony 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 

• V rámci nově otevřené Praktické školy jednoleté vyhledávat možnosti spolupráce s místními 

organizacemi při zapojení žáků do praktických činností 

• Po dohodě s Městem Uherský Brod realizovat stavební úpravy v budově, díky nimž vzniknou 

přepažením dvou tříd nové prostory pro zázemí pedagogů a nová PC učebna. 

• Spolupráce s Městem Uherský Brod při pořádání Benefičního koncertu Města Uherský Brod, 

jehož výtěžek bude věnován naší škole. My se budeme podílet prodejem výrobků žáků a 

videoprezentací aktivit a práce naší školy 

• Pokračovat ve spolupráci s Rotary clubem Uherský Brod a podílet se na benefičních aktivitách 

(fotbalový turnaj, Kateřinský jarmark, benefiční koncert atd.), z nichž část výtěžků získává naše 

škola pro své aktivity a na nákup pomůcek 

• 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 speciálními školami v regionu a zejména se školami v Uherském 

Brodě a blízkém okolí, 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 obtížné epidemiologické situace.  

 

 

Datum zpracování zprávy:     29. srpna 2022  

Datum projednání na pedagogické radě školy:  29. srpna 2022 

 

Výroční zprávu školy za rok 2021 - 2022 schválila školská rada dne 20. 9. 2022. 

 

 

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, ekonomka- účetní 

            Mgr. Hana Vaňková, zástupce statutárního orgánu                                                                                                

               Mgr. Petra Guričová, ředitelka 

 

 

 

 

 

Razítko školy:                  Mgr. Petra Guričová   

                                       ředitelka školy  


