
 

Schválena na pedagogické radě dne: 13.9.2016 

Školská rada schválila dne: 23.9.2016 

 

Podpis ředitele: 
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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) Plně organizovaná základní škola speciální s 1. – 10. ročníkem, přípravným stupněm a 

praktickou školou 

 

c) Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33 

 

d) Ředitelem školy je Ing. František Vránek, bytem Tyršova 539, Černovice, 394 94 

 

Statutárním zástupcem ředitele je Mgr. Ludmila Míková, bytem Chválkov 26, 394 93 

e) Školská rada byla zvolena dne 5. 12. 2014. 

 

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 

f) Ve školním roce 2015/2016 měla ZŠ speciální 7 tříd se 45 žáky, z toho 2 třídy pro žáky 

vzdělávané dle § 50 odst. 3 školského zákona, 3 žáci přípravného stupně byli zařazeni do 

tříd základní školy. Praktická škola měla 2 třídy s 12 žáky. Součástí školy je školní družina, 

kam docházelo 30 žáků.  

g) Škola byla zařazena do sítě škol 1. září 1996, č.j. 23.643/96-60 

 

 

 
 

1. Základní škola speciální      IZO: 110 034 066 

    Přípravný stupeň základní školy speciální     

2. Praktická škola        IZO: 110 034 074 

  78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

3. Školní družina       IZO: 150 026 889 

4. Kurz pro získání základů vzdělání 

 

mailto:info@zss-cernovice.cz
http://www.zss-cernovice.cz/
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Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠ speciální „Ruku v ruce 

s kamarády poznáváme svět“ – I. a II.díl a ŠVP pro přípravný stupeň 

 

Žáci praktické školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro Praktickou školu jednoletou a 

Praktickou školu dvouletou „Chceme poznat a umět víc“  

 

 

 
 

Ve školním roce 2015/2016  měla škola celkem 25 zaměstnanců, 

z toho:  22 pedagogických zaměstnanců 11 učitelů,  

            5 vychovatelek,  

            6 asistentek pedagoga 

     1 účetní  

    2 uklízečky – každá na 0,5 úvazku 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady.  

V důchodovém věku není žádný zaměstnanec. 

 

 

 
 

 Zápis k povinné školní docházce – přijetí do ZŠ speciální

 

Zápis do ZŠ speciální se uskutečnil 12. 2. 2016. Zákonnými zástupci, prostřednictvím 

sociální pracovnice Domova Kopretina Černovice, byly k zápisu nahlášeny celkem 4 děti, 

z toho tři k 2. zápisu a jedno k 1. zápisu. 

Vzhledem k administrativní náročnosti celého správního řízení byla až v měsíci září 

vydána ve správním řízení 4 rozhodnutí – dvě o odkladu školní docházky /jedno dítě 

přihlášeno koncem srpna 2016/, dvě o zařazení do 1. ročníku ZŠ speciální /na základě 

doporučení SPC Jihlava jedno dítě odešlo do školy s jiným vzdělávacím programem/. 

Rozhodnutí byla vydána na základě doporučení SPC Jihlava a na základě žádostí 

zákonných zástupců či poručníků. V případě odkladu i v souladu s doporučením odborného 

lékaře. 

 

 

 

b) Přijímací řízení: 

Do praktické školy jednoleté 78-62-C/01 bylo podáno na školní rok 2016/2017 pět 

přihlášek, pět žáků bylo přijato.  

Do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 byly podány na školní rok 2016/2017 dvě 

přihlášky, dva žáci byli přijati.  
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a) Základní škola speciální: 

 

Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které 

má význam nejenom hodnotící, ale i diagnostický a má za úkol motivovat nejbližší sociální 

okolí žáka k  další práci. Proto má toto hodnocení převážně pozitivní a kladný charakter. 

Ve školním roce 2015/2016 splnili všichni žáci daný Individuální výchovně vzdělávací 

program a IVP. Všichni žáci postoupili do vyššího ročníku.  

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 a 

schvalován 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. 

U žáků základní školy jsou také vypracovávány měsíční plány činnosti, které reflektují 

ŠVP a jsou vždy na konci měsíce vyhodnocovány.  

U žáků vzdělávajících se podle §50 odst. 3 školského zákona je vypracován IVP, 

v souladu s § 18 školského zákona a § 6 Vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění Vyhlášky 

č.62/2007 Sb. pod supervizí SPC Jihlava jakožto školského poradenského pracoviště pro 

naši školu.  

Výsledky vzdělávání žáků stále hodnotíme slovní formou, které je prováděno na tisku 

vysvědčení SEVT 49 845 0 pro 1. stupeň ZŠ speciální a SEVT 49 852 0 pro 2. stupeň ZŠ 

speciální. Forma tohoto slovního hodnocení je kladně přijímána nejenom rodiči, ale i 

pracovníky na odděleních Domova Kopretina Černovice. Zároveň je jednou z forem 

hodnocení individuálního programu. 

11 žáků ukončilo školní docházku v 10. ročníku a získalo základy vzdělání, z toho  

4 žáci podali přihlášku na Praktickou školu jednoletou a 1 žákyně na Praktickou školu 

dvouletou. Všichni byli přijati. 

 

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 se šesti 

žáky. 

 

c) Praktická škola jednoletá: 

V tomto školním roce byla otevřena třída Praktické školy jednoleté  se šesti žáky. 
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 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 Školící instituce Časový rozsah Počet pedagogů 

Celostní muzikoterapie I UP Olomouc 180 hodin 1 

Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS APLA Praha    8 hodin 1 

Cvičební jednotka pro děti s PAS NAUTIS Praha 8 hodin 1 

 

Další vzdělávání pracovníků také probíhá formou neustálého doplňování učitelské 

knihovny o tituly, které souvisí s naší prací a umožňují pedagogům neustálý odborný růst. 

Někteří pedagogové rozšiřují svou odbornou kvalifikaci na vlastní náklady. 

 

 

 
 

Kulturně – společenské a sportovní akce jsou na naší škole organizovány v souladu 

s plánem práce na příslušný školní rok. 

Akce školy termín Akce ŠD termín 

Zahájení školního roku září   

Kulturní pořady a 

divadelní představení – 

dle nabídky 

celoročně   

„Les a jeho tajemství“ - 

Hájenka Bělá 
8.10.2015 

 

„Strašidelné tvoření 

s kamarády“ – naše ŠD 

přivítala ŠD ZŠ Černovice 

21.10.2015 

Rybárna Pacov 

 

Výstava obrázků, 

malůvek a kresbiček 

Julie F.  

6.11.2015 

 

 

3. – 20.11.2015 

 

Drakiáda – 2.oddělení 

ŠD 
12.11.2015 
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/MěÚ Černovice/ 

 

Týden řemesel 

 

 

9. – 13.11.2015 

Oslava Mikuláše 

Vánoční besídky ve 

třídách 

 

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 

4.12.2015 

 

 

8.12.2015 

Mikulášská besídka – 

naše děti v ZŠ Černovice 

 

„adventní Pelhřimov“ 

– kroužek šití a pedigu 

 

„Vánoční pohádka“ – 
kroužek muzikoterapie 

připravil hudební vystoupení 

 

Vánoční posezení – 

oslava vánočních svátků 

4.12.2015 

 

 

9.12.2015 

 

 

17.12.2015 

 

 

18.12.2015 

„Sněhohrátky“ 

„Zimní buřtík“   

21.1.2016 

27.1.2016 
  

Národní zemědělské 

muzeum Praha 

 

„ČERVENÝ DEN“ 

23.2.2016 

 

 

25.2.2016 

„Červená Karkulka“ -  

divadelní představení 

nacvičené dětmi ze ŠD 

25.2.2016 

21.4.2016 pro 

MŠ a ŠD při ZŠ 

Černovice 

„Já na to mám“ 

- dovednostní soutěže 
23.3.2016   

„MODRÝ DEN“ – 

světový den autismu 

 

Týden zdravé výživy 

 

Výstava „POSTAV SI 

SVOJE AUTO“  Jihlava 

 

4.4 2016 

 

 

11. – 15.4.2016 

 

19.4.2016 

 

 

„1.ČARODĚJNICKÁ 

KONFERENCE 

29.4 2016 

Výstava výtvarných 

dílek na MěÚ Černovice 
18.5. – 3.6.2016 

„PUTOVÁNÍ 

S PÍSNIČKOU“ 
25.5.2016 

Výlet „Fábula – 

pohádková říše“ 

 

Ekologický program 

v Balinách u Velkého 

Meziříčí /II.tř./ 

 

Cesta za královskou 

korunou Karla IV. /II.tř./ 

 

1.6.2016 

 

 

8.6.2016 

 

 

23.6.2016 

 

Výlet na Červenou 

Lhotu – herci 

z pohádky „O Červené 

Karkulce“ 

 

Opékání buřtů 

15.6.2016 

 

 

 

 

21.6.2016 
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V rámci akcí pořádaných školou se snažíme v co nejvyšší míře využívat hromadnou 

dopravu /autobus, vlak/ s cílem socializace a integrace našich žáků. Spolupracujeme s MŠ a ŠD 

při ZŠ a MŠ Černovice – pořádáme společné akce, s Pionýrem – naši žáci v rámci výuky 

docházejí do chovatelského kroužku. Jednotlivé třídy pořádají třídní akce, jako jsou krátké 

poznávací výlety po okolí – pěšky, „úzkokolejkou“, autobusem – Chválkov, Kamenice nad 

Lipou, Obrataň,…, ale i celodenní výlety – Pelhřimov, ZOO Větrovy Tábor, Jihlava, Jindřichův 

Hradec… 

Účastníme se také některých prezentačních akcí pořádaných Domovem Kopretina 

Černovice. 

 Od školního roku 2014/2015 vydáváme pololetní Zpravodaj, který informuje o dění ve 

škole, školní družině i v jednotlivých třídách. Je také umístěn na internetových stránkách školy. 

Spravujeme také facebookové stránky školy. Minimálně 1x ročně informujeme o činnosti školy 

v Černovickém zpravodaji – dvouměsíčníku, který vydává MěÚ Černovice 

 

 

 
 

Ve školním roce 2015/2016 na naší škole inspekční činnost neproběhla.  

 

 

 
  

Plnění závazných ukazatelů finančního plánu za 1. pololetí je v souladu se schváleným 

plánem a je předpoklad, že hospodaření školy bude v roce 2016 vyrovnané. 

 

 

 
 

Škola se nezapojila do mezinárodních programů 

 

 

 

 

Škola nebyla zapojena  

 

 

 

Dopravní dopoledne / 

sportovní odpoledne 

 

Pochoďák a pojezďák 

 

28.6.2016 

 

 

29.6.2016 
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Ve školním roce 2015/2016 jsme nerealizovali žádné projekty 

 

 

 

 

 Odborová organizace na naší škole není ustanovena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černovice 9. září 2016         Ing. Vránek František 

               ředitel školy 
 

  


