Schváleno pedagogickou radou dne: 31. 8. 2020
Školská rada schválila dne:

Podpis ředitele:

a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace,
IČO 70842612
tel. 565 427 100,
info@zss-cernovice.cz
www.zss-cernovice.cz
b) Od 1.7.2020 je škola sloučena s SOŠ a SOU Třešť s novým názvem SOŠ, SOU a ZŠ Třešť.
Ředitelem školy je Mgr. Ing. Matějů Karel
c) Plně organizovaná základní škola speciální s 1. – 10. ročníkem, přípravným stupněm a
praktickou školou
d) Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33
e) Ředitelem školy byl – do 31.12.2019 – Ing. František Vránek, bytem Tyršova 539,
Černovice, 394 94
Statutárním zástupcem ředitele byla do 30.6.2020 Mgr. Ludmila Míková, bytem Chválkov
26, 394 93
f) Školská rada byla zvolena dne 1. 12. 2017.
1. zástupce rodičů:
Martínková Jana, Na Libuši 665, 391 65 Bechyně
2. zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Medková Zuzana, Okružní 579, 394 94 Černovice
3. zástupce zřizovatele:
Mgr. Vaníček Miroslav, Sídliště Míru 1055, 395 01 Pacov
g) Ve školním roce 2019/2020 měla ZŠ speciální 5 tříd s 30 žáky. Praktická škola měla 2 třídy
se 14 žáky. Součástí školy je školní družina, kam docházelo 27 žáků.
h) Škola byla zařazena do sítě škol 1. září 1996, č.j. 23.643/96-60

1. Základní škola speciální
Přípravný stupeň základní školy speciální
2. Praktická škola
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá

IZO:

110 034 066

IZO:

110 034 074

3. Školní družina
4. Kurz pro získání základů vzdělání

IZO:

150 026 889

Děti v přípravném stupni ZŠ speciální jsou vzděláváni podle ŠVP pro přípravný stupeň
„Ruku v ruce s kamarády poznáváme svět“
Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠ speciální „Ruku v ruce
s kamarády poznáváme svět“ – I. a II.díl
Žáci praktické školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro Praktickou školu jednoletou a
Praktickou školu dvouletou „Chceme poznat a umět víc“

Ve školním roce 2019/2020 měla škola celkem 26 zaměstnanců,
z toho:
24 pedagogických zaměstnanců
11 učitelů na plný úvazek
6 učitelů na částečný úvazek
5 vychovatelek ŠD na částečný úvazek,
7 asistentek pedagoga
1 účetní
2 uklízečky – každá na 0,5 úvazku
Pedagogičtí pracovníci na plný úvazek splňují kvalifikační předpoklady, učitelé na částečný
úvazek pracují s podmínkou doplnění vzdělání.
K 30.4.2020 ukončila pracovní poměr jedna učitelka.
V důchodovém věku jsou tři zaměstnanci.

Zápis k povinné školní docházce – přijetí do ZŠ speciální
Zápis do ZŠ speciální se uskutečnil 17.4.2020 korespondenční formou z důvodu Covid
- 19. Do 1.třídy byla zapsána 1 žákyně.
b) Přijímací řízení:
Do praktické školy jednoleté 78-62-C/01 byly podány na školní rok 2020/2021 dvě
přihlášky, dva žáci byli přijati, dva potvrdili přijetí odevzdáním zápisového lístku.
Do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 byly podány 3 přihlášky, tři žáci byli přijati, tři
potvrdili přijetí odevzdáním zápisového lístku.

a) Základní škola speciální:
Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které
má, kromě hodnotící funkce, za úkol motivovat nejbližší sociální okolí žáka k další práci.
Proto má toto hodnocení převážně pozitivní a kladný charakter.
Ve školním roce 2019/2020 dva žáci nesplnili vzdělávací výstupy dané ŠVP a opakují
ročník.
Ve škole je kladen velký důraz na individuální práci se žáky, práce učitelů je ztížena
značnými rozdíly v intelektu žáků, individuálním tempem práce jednotlivců, dělením tříd
na jednotlivé ročníky. Třídní učitel ZŠ speciální vypracovává, během měsíce září, pro
každého žáka individuální výchovně vzdělávací program, který je konzultován se
zákonným zástupcem žáka nebo přiděleným pracovníkem na oddělení Domova Kopretina.
Na konci každého pololetí školního roku je tento plán vyhodnocován a na základě tohoto
hodnocení je zpracováno slovní hodnocení na vysvědčení.
Na základě doporučení SPC Jihlava jsou u některých žáků vypracovávány individuální
vzdělávací plány v souladu s § 18 školského zákona.
U žáků základní školy i střední školy jsou také vypracovávány měsíční plány činnosti,
které reflektují ŠVP a jsou vyhodnocovány na konci měsíce nebo čtvrtletně.
Výsledky vzdělávání žáků na základní škole hodnotíme na vysvědčení slovní formou.
Forma tohoto slovního hodnocení je kladně přijímána zákonnými zástupci žáků. Zároveň je
jednou z forem hodnocení individuálního programu a individuálního vzdělávacího plánu.
Žáci střední školy jsou hodnoceni známkami, k vysvědčení jsou přikládána slovní
hodnocení v jednotlivých předmětech. Důraz je kladen na výsledky v předmětech ze
vzdělávací oblasti odborných činností.
2 žáci ukončili školní docházku v 10. ročníku a získali základy vzdělání.
Kurz k doplnění základů vzdělání:
V tomto školním roce jsme kurz k doplnění základů vzdělání neotvírali.
b) Praktická škola dvouletá:
V tomto školním roce byla otevřena jedna třída Praktické školy dvouleté s osmi žáky.
Jedna žákyně úspěšně vykonala závěrečnou zkoušku.
c) Praktická škola jednoletá:
V tomto školním roce byla otevřena třída Praktické školy jednoleté s osmi žáky.
Čtyři žáci úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku.

Práce v této oblasti se řídí Programem preventivních služeb školy, který je určen pro žáky,
jejich rodiče /zákonné zástupce/, pedagogické pracovníky Domova Kopretina Černovice,
pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. Je postaven jak

na respektu k potřebám jednotlivce – žáka i učitele – tak na spolupráci složek uvnitř školy.
Vzhledem k tíži mentálního postižení našich žáků, je potřeba i k této problematice
přistupovat individuálně, v souladu s postižením žáků. Tato témata jsou probírána u žáků
praktické školy v rámci předmětů rodinná a zdravotní výchova a občanská výchova. U žáků ZŠ
speciální jsou tato témata v rámci ŠVP součástí vzdělávacích oblastí.
Ve školním roce nebyly řešeny žádné přestupky v této oblasti.

Typ kurzu
Čtenářská gramotnost v 1.ročníku

Školící instituce

Časový rozsah

Počet pedagogů

Nová škola ČB

8h

2

Další vzdělávání pracovníků neproběhlo z důvodu uzavření škol – Covid – 19.

Kulturně – společenské a sportovní akce jsou na naší škole organizovány v souladu
s plánem práce na příslušný školní rok. V letošním školním roce bylo kulturní a sportovní vyžití
ovlivněno Covid – 19, kdy byla škola, od 16.3.2020 uzavřena.

ŠKOLNÍ AKCE
HraniRun – 14.9.2019
Zúčastnili jsme se 2.ročníku
charitativního běhu, který pro naši
školu pořádala firma Hranipex
Komorovice

Opět jsme se celý týden věnovali různým řemeslům – tvořili jsme, vyráběli a moc to všechny
bavilo. Již tradiční a oblíbená událost.

Firma Hranipex je dlouholetým sponzorem naší školy a
vánoční prodej výrobků proběhl již podruhé. Díky zájmu
zaměstnanců firmy o naše výrobky, nám generální ředitel
firmy předal částku 28.300,- Kč. Děkujeme

ZIMNÍ BUŘTÍK – 30.1.2020Jelikož jsme byli celé 1.pololetí šikovní, k vysvědčení jsme
si „nadělili“ zimní buřtík 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V rámci družiny děti navštěvovaly kroužky – bazén, keramika, míčková masáž,
rukodělné činnosti – práce s textilním materiálem/tkaní a práce s pedigem/drátkování,
snoezelen a zdravotní tělesnou výchovu.
Podrobnější popis jednotlivých akcí zveřejňujeme na www a fb stránkách školy a ve školním
zpravodaji
V rámci školní družiny proběhly tato akce:
18.10.2020 – PODZIM – pouštění draků, opékání buřtů a jablek
13.12.2019 – VÁNOČNÍ STROM – oslava Vánoc

Kontrola ČŠI ve školním roce 2019/2020 neproběhla.

Plnění závazných ukazatelů finančního plánu za 1. pololetí je v souladu se schváleným
plánem a je předpoklad, že hospodaření školy bude v roce 2020 vyrovnané.

Škola se nezapojila do mezinárodních programů.

Škola nebyla zapojena.

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili projekt „ŠABLONY II MŠMT 2019“
Škola je také zapojena dlouhodobě do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.

Odborová organizace na naší škole není ustanovena.

v Černovicích, dne 27.srpna 2020

Mgr. Ing. Matějů Karel
ředitel školy

