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1. Základní údaje organizace  

  

Název: 

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené  

adresa: Riegrova 1, 370 01 České Budějovice   

právní forma: příspěvková organizace  

  IČO: 60075961  

  Identifikátor právnické osoby:  600022234  

    

       Vedení školy:  

                        ředitelka: Mgr. Ivana Macíková  

                              zástupkyně ředitelky:  Mgr. Eva Tesařová 

vedoucí vychovatelka:  Věra Vobrubová 

ekonomka a vedoucí hospodářského úseku: Ivana Vobejdová 

účetní: Ing. Petra Martínková 

       Kontakty:  

telefon: 387 319 203 

 mobil: 720 271 520     

             e - mail: skola@sluchpostcb.cz                             

webové stránky:     www.sluchpostcb.cz  

 

Školská rada: 

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Radka Pechová 

       Jana Dlouhá 

Zástupci zřizovatele: PaedDr. Květa Tibitanzlová 

Martina Predigerová 

 Zástupci zákonných zástupců: Milan Sopko 

       Jana Mrázková 

  

Předsedkyní školské rady je Mgr. Radka Pechová.  

 

 

2. Zřizovatel  

  

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

 

 

http://www.sluchpostcb.cz/
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3. Součásti školy  

             Kapacita  IZO 

     Mateřská škola         18  060 075 961 

     Základní škola         84  107 530 961 

                                                                          

Celkem        102    

     Střední škola: 

Učební obor Sklenářské práce 36-62-E/01       15                110 028 538 

     Praktická škola jednoletá 78-62-C/01        6                 110 028 538 

     Praktická škola dvouletá  78-62-C/02        6                 110 028 538 

     Celkem         27 

 

Školní družina           10                110 028 503 

Internát           42                110 028 511 

Dětský domov           24                150 006 578 

Speciálněpedagogické centrum       260               110 028 520 

Školní jídelna          150               102 463 425 

 

4. Základní údaje o součástech škol  

 

 počet tříd celkový počet žáků 

k 30. 9. 2013 

celkový počet žáků 

k 30. 6. 2014 

Mateřská škola 2 15 17 

Základní škola  5 25 26 

Základní škola 

praktická  

2 8 8 

Základní škola 

speciální  

2 8 8 

Praktická škola 

dvouletá  

1 6 6 

OU sklenářské práce 2 10 10 

Počet žáků celkem:  72 75 

 

Pohyb žáků v průběhu školního roku:      

Během školního roku 2013/2014 ukončily docházku do MŠ 3 děti, 5 dětí nastoupilo. 

Ve školním roce 2013/2014 byly 2 žákyně ZŠ dlouhodobě nepřítomné, pobývají dle 

oznámení rodičů v Anglii, kde by měly plnit školní docházku. Spolupracujeme s OSPOD 

a žádáme doložení vysvědčení.  

Jeden žák ZŠ speciální přestoupil do ZŠ speciální při Centru „Bazalka“ v Č. Budějovicích 

a 1 žák do ZŠ speciální nastoupil.  

Z důvodu stěhování odešla ze ZŠ 1 žákyně, 2 žáci v průběhu roku nastoupili.  
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 oddělení/výchovné 

skupiny 

celkový počet 

dětí k 30. 9. 2013 

celkový počet dětí 

k 30. 6. 2014 

Školní družina 1 7 9 

Internát 2 15 14 

Dětský domov 3 15 16 

 

Pohyb žáků v průběhu školního roku:  

Jeden chlapec byl předán do pěstounské péče, ústavní výchova mu byla zrušena. Do dětského 

domova přibyly 2 děti s nařízenou ústavní výchovou.   

 

5. Charakteristika školy  

MŠ, ZŠ a SŠ České Budějovice, Riegrova 1 (dále jen škola) poskytuje předškolní vzdělání 

dětem se zdravotním postižením v MŠ pro sluchově postižené, základní vzdělání žákům se 

zdravotním postižením v ZŠ pro sluchově postižené, v ZŠ praktické (ZŠP) a v ZŠ speciální 

(ZŠS) pro sluchově postižené, střední vzdělání studentům se zdravotním postižením 

v odborném učilišti pro sluchově postižené a v praktické škole pro sluchově postižené. 

Poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením ve speciálně pedagogickém 

centru (SPC), poskytuje zájmové vzdělávání žákům ve školní družině (ŠD). Součástí školy je 

internát, který zajišťuje ubytování dětem, žákům i studentům. Dětem se sluchovým 

postižením s nařízenou ústavní výchovou vytváří zázemí dětský domov (DD). Zároveň škola 

poskytuje stravování dětem, žákům a studentům ve školní jídelně (ŠJ). 

Škola je umístěna ve středové části města, což je výhodné vzhledem k dobré dopravní 

dostupnosti. Nevýhodou je zvýšená hlučnost a dopravní hustota. Před hlavním vchodem do 

školy je parkoviště, kde jsou vyhrazena místa pro zdravotně postižené a v ulici Baarova 

(zadní vchod) má škola vyhrazena 2 parkovací místa pro své klienty.  

Všechny části školní budovy kromě podkroví mají bezbariérový přístup.  

Mateřská škola (MŠ):  

Kapacita MŠ je 18 dětí, 1 třída pro děti s narušenou komunikační schopností, 1 třída pro děti 

se sluchovým (popř. kombinovaným) postižením. Součástí MŠ je logopedická učebna, která 

je vybavena logopedickým zrcadlem a pomůckami podporujícími budování a rozvoj 

komunikace. Děti z MŠ mají zajištěnu pravidelnou péči logopeda a fyzioterapeuta dle 

individuálních potřeb. 

Základní škola (ZŠ):  

Ve škole bylo celkem 9 tříd, ve kterých byli vzděláváni žáci v odděleních dle postupných 

ročníků. Žáci 5 tříd (v nichž bylo 9 postupných ročníků) byli vzděláváni dle RVP ZV, žáci 

2 tříd (v nichž bylo 6 postupných ročníků) byli vzděláváni podle RVP ZV LMP a ve 2 třídách 

(v nichž bylo 6 postupných ročníků) byli vzděláváni žáci podle RVP ZŠS (pro žáky 

s kombinovaným postižením). Celková kapacita školy je 84 žáků. Žáci školy mají k dispozici 

PC učebnu, žákovskou kuchyňku, tělocvičnu, místnost pro hudebně dramatickou výchovu, 

malou tělocvičnu pro zájmovou činnost, výtvarný ateliér, školní knihovnu a školní dílnu.  

Učitelé, zejména učitelé ZŠ speciální úzce spolupracovali s fyzioterapeutem, který poskytoval 

individuální terapie žákům a konzultace jejich rodičům. 

Střední škola (SŠ): 

Odborné učiliště (OU) využívalo 1 třídu v budově školy. Jedna učebna a pracoviště pro výkon 

praktické výuky byly pronajímány od ISŠ stavební v Nerudově ulici v Českých Budějovicích. 

Kapacita OU je 15 žáků. 
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Praktická škola (PrŠ) dvouletá měla k dispozici ve škole 1 třídu, žákovskou kuchyňku 

k výuce vaření a vyhrazeny prostory a cvičný byt pro nácvik úklidu a běžných domácích 

prací. 

Kapacita PrŠ dvouleté je 6 žáků. PrŠ jednoletá nebyla otevřena. 

Dětský domov (DD): 

Má kapacitu 24 dětí, je rodinného typu. Je určený především pro děti se zdravotním 

postižením, a to zejména sluchovým nebo kombinovaným a s nařízenou ústavní výchovou. 

V DD pracovaly tři výchovné skupiny, 2 skupiny o pěti a 1 o šesti dětech. Každá skupina 

měla vlastní kuchyň spojenou s jídelnou a s obývacím pokojem, dvoulůžkové dětské pokoje, 

vlastní sociální zařízení.  

Internát: 

Vybavení internátu je obdobné jako vybavení dětského domova. Internát je situován do 

prvního patra staré budovy. Na internátě fungovaly 2 výchovné skupiny. Kapacita internátu je 

42 žáků. 

Školní družina (ŠD): 

Má kapacitu 10 žáků. Byla plně obsazena, docházeli sem především žáci 1. stupně.  

Speciálněpedagogické centrum (SPC): 

Poskytovalo poradenství a diagnostiku (speciálně pedagogickou a psychologickou) 

klientům  z jihočeského kraje, zejména klientům se sluchovým postižením.  Je vybaveno 

pracovnou psychologa, sociální pracovnice, dvěma samostatnými pracovišti pro speciální 

pedagogy, rehabilitačním pracovištěm s vodoléčbou. Kapacita SPC je 260 klientů. 

Školní zahrada: 

O velikosti cca 8 arů, je významným zázemím pro výuku (zejména environmentální), hry, 

sportovní aktivity, projektové dny, soutěže, oslavy Dne dětí apod.  Slouží k odpočinku 

a k hrám dětem ze školní družiny, internátu i dětského domova. Byla hojně využívána dětmi 

z MŠ, které zde mají prolézačky, trampolínu a bazén.  

Součástí školní zahrady je moderní hřiště s bezpečným umělým povrchem, doskočiště, 

tréninková běžecká dráha a stanoviště pro vrh koulí.  

Školní jídelna (ŠJ):  

Poskytovala obědy docházejícím dětem, žákům a pracovníkům školy, zajišťovala celodenní 

stravování žáků na internátě a v dětském domově. Má moderní vybavení odpovídající 

současným předpisům. Kapacita je 150 jídel. 

Školní byt: 

Rodiče, kteří přijedou s dětmi na diagnostický pobyt, mohou využívat byt vybudovaný 

v podkrovních prostorách školy.  

Rekreační zařízení: 

Škola již 19 let využívá vlastní rekreačně rehabilitační zařízení vybudované ze staré školy 

v Radosticích u Trocnova. Toto zařízení poskytuje ideální podmínky k víkendovým pobytům 

a k rekreaci dětí. Problémem zůstává velká spotřeba energie tohoto zařízení na vytápění. Proto 

jsme byli nuceni přistoupit k omezení provozu a během zimních měsíců rekreační zařízení 

uzavřít. Náklady na provoz hradíme ze sponzorských darů.   
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6. Údaje o pracovnících školy  

 

Celkový přehled o počtech a další personální údaje za rok 2013/ 2014: 
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učitelé MŠ 4 0 4,00 0 0 75 

učitelé ZŠ 12 2 11,30 0 0 100 

učitelé SŠ a 

mistři 

odborného 

výcviku 

3 2 3,05 0 0 100 

asistenti 

pedagoga 
4 1 2,7 2 2 100 

vychovatelé 9 1 9,00 1 1 75 

asistenti 

pedagoga 

noční služba 
4 0 4,00 0 0 100 

vychovatelka 

ŠD 
1 0 1,00 0 0 

100 

ředitelka 1 0 1,00 0 0 100 

zástupce 

ředitelky 
1 0 1,00 0 0 100 

vedoucí 

vychovatelka 
1 0 1,00 0 0 100 

THP 3 0 3,00 2 1   

uklízečky 3 0 3,00 0 0   

pradleny 2 0 2,00 0 1   

švadlena 1 0 1,00 0 0   

školník 1 1 1,00 0 0   

sociální 

pracovnice 
1 0 1,00 0 0 

  

kuchařky 4 0 4,00 0 1   

vedoucí ŠJ 1 0 1,00 0 0   

zdravotnice 1 0 1,00 0 0   

SPC 5 1 4,00 1 1 100 

celkem 61 8 59,05 6 7   

 

Věková struktura zaměstnanců v roce 2013/14: 

Věková 

skupina 
15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - více Celkem 

Počet 2 8 17 20 14 0 61 

Průměrný 
věk 

      44,8 

 



MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1 

7 
 

7. Vzdělávání pracovníků  

Ve školním roce 2013/14 byla část DVPP financována z projektu EU z operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), oblast podpory 7.1.4, Počáteční vzdělávání, 

zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách – „Projekt ZŠ“. Toto DVPP bylo 

zaměřeno na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií (šablona 

III/3) a na roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků (šablona I/3).  

Z prostředků školy bylo financováno především vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj 

pedagogů a vedoucích pracovníků v oblasti zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků.  

V průběhu školního roku se učitelé a vychovatelé zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků celé řady akreditovaných vzdělávacích seminářů, školení, kurzů 

dle vzdělávacího zaměření.  

Ve škole probíhaly 1xměsíčně konverzační kurzy znakového jazyka pro pedagogické 

pracovníky vedené lektorkou ZJ. 

Velkého množství školení a seminářů se zúčastnili i provozní pracovníci (účetnictví, 

elektronické tržiště Tendermarket, inventarizace majetku, spisová služba, atd.)  

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14: 

 Název: Zaměření: Akreditace 

MŠMT: 

Počet 

pedagogů: 

1. Učitelství MŠ Doplnění kvalifikace ano 1 

2. 

Kvalifikační studium 

pro ředitele škol a 

školských zařízení 

Prohloubení kvalifikace ano 1 

3. Speciální pedagogika Doplnění kvalifikace ano 2 

4. Vychovatelství Prohloubení kvalifikace ano 1 

5. 
Právní vědomí 

vychovatelů 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 3 

6. 
První pomoc pro 

předškolní děti 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 

7. 
Program CŽV „Pod 

tlakem“ 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 

8. 
Kurz „Žák s narušenou 

komunikační 

schopností“ 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 2 

9. 
„Moderní učitel a 

multimédia – digitální 

fotografie“ 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 
ano 12 

10. Podzimní den EVVO 

Podpora EVVO-

kompetence koordinátora 

EVVO 

ano 1 

11. Přírodovědný inspiromat 

Rozvoj didaktických 

dovedností – učitelé Př, 

CH, F 
ano 2 

12. 
První pomoc prožitkem 

– kurz školitel 

Rozvoj didaktických 

dovedností 
ano 2 

13. 

Tlumočník očima 

neslyšícího dítěte – e-

learningový kurz 

 

 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 
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14. Přirozené metody učení 
Rozvoj didaktických 

dovedností 
ano 1 

15. Typologie osobnosti 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 
ano 1 

16. Work Life Balance 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 

ano 1 

17. Prevence stresu 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 
ano 1 

18. 
Jak pomáhá dramatická 

výchova při zvládání 

krizových situací 

Podpora didaktických 

dovedností 
ano 1 

19. 
Výhodné licencování 

produktů Microsoft pro 

školy 

Podpora kompetence 

koordinátora ICT 
ano 1 

20. 
MS Excel II. Projekt EU peníze 

školám  - Inovace výuky 
ano 2 

21. 
MS Excel I. Projekt EU peníze 

školám  - Inovace výuky 
ano 2 

22. 
MS Word I. Projekt EU peníze 

školám  - Inovace výuky 
ano 2 

23. Kariérní systém 
Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 1 

24. E-testování 
Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 1 

25. 

Zákon o pedagogických 

pracovnících a 

pracovněprávní 

problematika ve školství 

Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 2 

26. 

Pracovněprávní 

souvislosti aplikace 

školské legislativy při 

řízení školy a školského 

zařízení 

Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 2 

27. Právo ve škole - dílna 
Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 1 

28. 

Právní odpovědnost 

pedagogických 

pracovníků, ředitelů škol 

a školských zařízení 

Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 1 

29. 
Instruktor školního 

lyžování - kurz 

Podpora didaktických 

dovedností 
ano 2 

30. 
Školení Tendermarket – 

elektronické tržiště 

Podpora kompetencí 

vedoucích pracovníků 
ano 1 

31. 
Centrum ČZJ Pevnost – 

téma „Zdravotnictví“ 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 

32. 
Centrum ČZJ Pevnost – 

E-learningový kurz 

„CODA“ 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 
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33. 

Centrum ČZJ Pevnost – 

E-learningový kurz 

„Neslyšící jako kulturní 

a jazyková menšina“ 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 

34. Přirozené metody učení 
Podpora didaktických 

dovedností 
ano 1 

35. Celoroční kurz Aj 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 
ano 5 

36. 
Jihočeské centrum ČZJ 

„Evoluce“ – 1. modul 

ČZJ 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 

ne 3 

37. 

Specifika vzdělání a 

výchovy hyperaktivního 

dítěte z pohledu 

poradenského 

pracovníka 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 

ano 2 

38. Tvorba IVP 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 

ano 1 

39. 
Proškolení odborníků 

SPC pro PUP pro konání 

maturitní zkoušky 

Podpora kompetencí 

poradenských 

pracovníků 
ano 1 

40. 
Krizová intervence 

v prostředí škol 

Podpora speciálně 

pedagogické odbornosti 
ano 1 

41. 
Systémová podpora 

inkluzivního vzdělávání 

v ČR 

Podpora kompetencí 

poradenských 

pracovníků 
ano 1 

42. 
Diagnostika míry školní 

připravenosti 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 

ano 1 

43. Konverzační kurz ZJ 

Podpora speciálně 

pedagogických 

dovedností a znalostí 
ne 29 

 Celkem:   
71, z toho 6 

z projektu EU 
peníze školám 

 
 
 

8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Výuku ve škole pro sluchově postižené navštěvují žáci s rozdílným druhem a stupněm 

sluchového postižení, často v kombinaci s dalšími vadami (mentální, zrakové, autismus 

apod.). 

Hodnocení žáků bylo prováděno tak, aby bylo jak motivující, tak aby objektivně vyjadřovalo 

úspěšnost žáka. Žáci ZŠ a ZŠ praktické jsou hodnoceni převážně známkou, žáci ZŠ speciální 

jsou hodnoceni slovně.  Úspěšnost ve výuce v jednotlivých třídách byla ve školním roce 

2013/2014  velmi dobrá, žádný žák nemusel opakovat ročník. Jedna žákyně byla k 1. 9. 2013 

na žádost rodičů a na základě psychologického vyšetření přeřazena ze ZŠ praktické do ZŠ 
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speciální. Na OU sklenářské práce neprospěli 2 žáci. V důsledku nesouměřitelnosti výsledků 

ve vyučování z výše uvedených důvodů nelze tyto výsledky zprůměrovat či vyjádřit graficky. 

 

 Prospěch s vyznamenáním: 

 

Vyznamenání žáků 1. stupně: 

Počet žáků: 22  z toho vyznamenání: 14 žáků  

Vyznamenání žáků 2. stupně: 

Počet žáků: 20   z toho vyznamenání: 3 žáci 

Vyznamenání žáků SŠ (PrŠ a OU) :  

Počet žáků OU: 10   z toho vyznamenání: 1 

Počet žáků PrŠ:   6  z toho vyznamenání: 1  

  

Průměrný počet zameškaných hodin: 

 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1. stupně:  

Počet žáků: 22  omluvené hodiny: 90,818  neomluvené hodiny: 0 

 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 2. stupně:  

Počet žáků: 20  omluvené hodiny: 156,8  neomluvené hodiny: 1,75 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka SŠ: 

Počet žáků: 16  omluvené hodiny: 111  neomluvené hodiny: 0,375 

 

 

8.1 Umístění vycházejících žáků:  

 

Škola: Počet vycházejících žáků: Umístění žáků: 

ZŠ 4 

2 žáci - SOU pro SP, 

Holečkova 4, Praha 5, 65-51-

H/01 Kuchař- číšník 

2 žáci - SŠ pro SP, Č. 

Budějovice, 36-62-E/01 

Sklenářské práce 

ZŠP 2 

1 žák - SOU pro SP, 

Holečkova 4, Praha 5, 36-57-

E/05 Malířské, lakýrnické a 

natěračské práce 

1 žákyně – nepokračuje ve 

středním vzdělávání 

ZŠS 2 
2 žáci nepokračují ve 

středním vzdělávání 

Celkem 8  

 

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 8 žáků, z toho 3 žáci nepokračují ve středním 

vzdělávání. 
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8.2 Zpráva o závěrečných zkouškách na SŠ ve školním roce 2013/2014: 

 

Škola: Obor: Počet žáků: Prospěl: Prospěl 

s vyznamenáním: 

OU Sklenářské práce 8 8 2 

PrŠ PrŠ dvouletá 3 3 2 

Celkem:  11 11 4 

 

Závěrečné zkoušky vykonávalo celkem 11 studentů a všichni je úspěšně složili. 

 

 

 9. Vzdělávací dokumenty používané v roce 2013/2014  

 

Mateřská škola 

___________________________________________________________________________ 

ŠVP (Školní vzdělávací program) pro předškolní vzdělávání (PV) zpracovaný dle RVP 

(Rámcový vzdělávací program) pro PV č. j.: 2Ř/2012 – ŠVP PV. 

 

Základní škola  

___________________________________________________________________________ 

ŠVP základní školy pro sluchově postižené zpracovaný podle RVP pro ZV(základní 

vzdělávání)-č. j.: 1Ř / 2007. 

 

Základní škola praktická 

__________________________________________________________________________________ 

ŠVP základní školy praktické pro sluchově postižené zpracovaný podle RVP pro ZV a jeho 

přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – č. j.: 2Ř / 2007.     

 

Základní škola speciální 

___________________________________________________________________________ 

ŠVP ZŠ speciální pro sluchově postižené zpracovaný podle RVP ZŠ speciální č. j.: 

4338/2009-61  1. a 2. díl.        

 

Obory vzdělání podle KKOV  a RVP 36-62-E Sklenář, sklenářské práce 

___________________________________________________________________________ 

ŠVP Sklenářské práce zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání 36-62-E/01 Sklenářské 

práce -č. j.: 1Ř / 2011. 

 

Obory vzdělání podle KKOV a RVP 78-62-C Jednoletá a dvouletá praktická škola 

___________________________________________________________________________ 

ŠVP Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 „Učíme se pro život“ zpracovaný podle  RVP pro 

obor vzdělání Praktická škola dvouletá – č. j.: 1Ř/2012- ŠVP PRŠ. 
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10. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 
Obor: Kód: Celkem přijati: Chlapci: Dívky: 

Sklenářské práce 36-62-E/01 5 4 1 

Praktická škola 
dvouletá 

78-62-C/02 3 2 1 

 

11. Zápis k povinné školní docházce a do MŠ 

 

Vzdělávání: 
Počet 
přihlášených: 

Počet přijatých: Udělení OŠD: Počet nepřijatých: 

Základní (ZŠ): 12 6 6 0 

Předškolní (MŠ): 7 3 0 4 

 

Pzn.: z důvodu naplněné kapacity MŠ nebyly přijaty 4 děti. 

 

12. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách   

Naše škola má celoroční provoz a zabezpečujeme pro děti školní i mimoškolní činnost po celý 

rok.  

Děti s nařízenou ÚV jsou umístěny v našem Dětském domově rodinného typu. Zde se 

v průběhu celého roku učí dovednostem, které by získaly v běžné rodině (nakupování, vaření, 

úklid, praní, drobné opravy, práce na zahradě, atd.). Vše přiměřeně jejich schopnostem 

a věku.  

V září 2013 absolvoval chlapec z našeho dětského domova, který má těžké kombinované 

postižení, čtyřtýdenní lázeňský pobyt v Janských Lázních. Jako osobní asistentky se 

vystřídaly 1 vychovatelka a zdravotní sestra.  

V MŠ probíhala pravidelně 1x týdně canisterapie. Děti MŠ a žáci ZŠS měli zajištěnu 

individuální i skupinovou péči fyzioterapeuta 1x týdně. Dále fyzioterapeut docházel dle 

potřeb do hodin tělesné výchovy a metodicky spolupracoval s pedagogy. 

V ZŠS probíhala 1 x měsíčně canisterapie pod záštitou sdružení „Pes a člověk“. 

Žáci školy si vybírají, dle svých zájmů, vždy v září daného školního roku zájmové kroužky. 

 

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014: 

 

Název kroužku Počet žáků Vedoucí kroužku Den, čas 

Keramický 11 
Hana Štarková 

 Věra Vobrubová 
Pondělí 14.00 –15.30 

Rybářský 6 
Ladislav Švehla 

Marta Slomková 
Úterý 14.00 - 16.00 

Sportovní 16 

David Ryjáček, 

Barbora Stehlíková 

Jiří Jeřábek 

Středa 14.00 – 15.30 

Pantomima 5 
Viktor Sersen 

 Radim Minárik 
Čtvrtek 18.15–19.15 

Dopravní kroužek 9 
Lucie Strusková 

Radka Pechová 

Čtvrtek 14.00-15.30 

Září, květen, červen  
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Kalendárium akcí ve školním roce 2013/2014 

 

ZŠ, SŠ, internát a dětský domov 
_____________________________________________________________________ 

Září 2013 

- Evropský den bez aut – účast na akci pořádané MM Č. Budějovice 

- Den železnice – účast dětí internátu a DD 

- Nová scéna ND Praha – Vidím, nevidím -  divadelní představení tlumočené do ČZJ 

- Víkendový pobyt v Radosticích – děti DD a internátu 

Říjen 2013 

- Překročme bariéry – účast na akci pořádané MM Č. Budějovice  

- DIVSEFEST – akce pořádaná MM Č. Budějovice, taneční vystoupení a pantomima 

našich žáků 

- Výstava hub – edukační program – žáci školy 

- Výstava obrázků žáků školy na radnici MM České Budějovice 

- Dopravní hřiště – příprava na dopravní soutěž 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů - sluchově postižených žáků - Valašské Meziříčí, 

reprezentace školy – 3. místo v kategorii mladší žáci, 6. místo v kategorii starší žáci 

- Wortnerův dům – výstava obrazů, tvůrčí dílna – účast DD a internátu 

- Návštěva cirkusu „Bernes“ - účast DD a internátu 

- Výstava Hobby – tvůrčí dílny – účast DD a internátu 

- Planetárium – výstava „Optická kouzla“ - účast DD a internátu 

- Prodloužený víkendový pobyt s dětmi DD v Praze – návštěva ZOO a památek, 

spolupráce se SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Holečkova, Praha 

Listopad 2013 

- Výstava Recyklart – „Jak se tváří odpad“ – aktivní zapojení školy, výstava 

vyrobených exponátů našich žáků 

- Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha – představení „Jak Spejbl prášil“- účast žáků 

- Florbalový turnaj žáků škol pro sluchově postižené v Plzni – reprezentace školy-  

2. místo 

- Přednáška „Chemie lásky“ – účast žáků 2. stupně ZŠ 

- Výstava Vzdělání a řemeslo – prezentace naší SŠ, informace pro širokou veřejnost 

- Výstava Vzdělání a řemeslo – návštěva vycházejících žáků – výběr střední školy 

- Výstava „Gastrofest“ – návštěva žáků PrŠ dvouleté 

- Fotbalový turnaj sluchově postižených – spolupráce s Budějovickým spolkem 

neslyšících – děti internátu a DD 

- Divadlo U Kapličky – Černošská pohádka - děti internátu a DD 

- Veřejné bruslení – zimní stadion - děti internátu a DD 

- Návštěva dne otevřených dveří v SŠ pro SP Holečkova, Praha – vycházející žáci 

- Adventní trhy – Výstaviště Č. Budějovice – prodej výrobků dětí DD a žáků školy  

Prosinec 2013 

- Adventní trhy na náměstí – prodej výrobků žáků – ZŠ, SŠ, internát, DD, pedagogové 

- Zvonkový průvod městem - děti internátu a DD 

- Mikulášská nadílka v internátě a DD 

- Mikulášská nadílka na náměstí – přílet anděla – účast dětí z internátu a DD 

- Řemeslné trhy na radničním náměstí – tvůrčí dílny pro děti – aktivní účast dětí DD 

a internátu 
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- Tvořivé vánoční dílny pro rodiče a žáky školy – předvánoční setkání s rodiči a žáky – 

11. 12. 2013 

- Prodej výrobků žáků na vánočních trzích na výstavišti a zdobení vánočního stromku – 

děti z DD 

- Příběh Vánoc a tvůrčí dílna – výukový interaktivní program pro žáky 

- Malé divadlo – představení „Vánoční abeceda“ – účast žáků ZŠ 

- Vánoční besídka pro rodiče a bývalé zaměstnance školy - 19. 12. 2013 

- Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy – 19. 12. 2013 

- Vánoční strom Globus – dárky pro děti z DD 

- Zpívání na schodech – vánoční koledy 

- Štědrovečerní večeře dětí DD a nadílka u stromečku  

- Spolupráce s rádiem Kiss a Jihočeskou televizí – natáčení předávání dárků dětem od 

sponzorů 

- Návštěva Technického muzea v Praze – děti DD 

Leden 2014 

- Počítačová soutěž pro žáky škol pro SP „Počítač - můj kamarád“ ve Valašském 

Meziříčí – reprezentace školy, 7. místo 

- Lyžařský výcvik žáků 2. stupně ZŠ na Kvildě 11. 1. – 17. 1. 2014 

- Tříkrálový průvod ve škole – seznamování žáků s tradicemi  

- Výstava výtvarných prací žáků naší školy a DD v budově Krajského úřadu 

Jihočeského kraje, vernisáž dne 28. 1. 2014 

- Pečení perníku na vernisáž výstavy výtvarných prací žáků – děti DD a internátu 

- Divadelní představení Popelka-  účast žáků ZŠS 

- Zápis do 1. ročníku ZŠ – 23. 1. 2014 

- Badminton s dětmi DD – sportovní hala 

- Víkendový výlet na Zadov – návštěva meteorologické stanice, naučné stezky – děti 

DD a internátu 

Únor 2014 

- Projektový den ve škole – „Masopustní tradice“ – karneval, aktivní účast všech žáků - 

27. 2. 2014 

- Výstava „Tera“ – akvarijní a terarijní zvířata - děti internátu a DD 

- Výstava výtvarných prací žáků naší školy a DD v budově Krajského úřadu 

Jihočeského kraje 

- Pobyt dětí DD na Zadově o jarních prázdninách – lyžování, vycházky 

- Interaktivní výstava – výrobky ze stavebnice Merkur – děti DD a internátu 

Březen 2014 

- Masopust ve městě – návštěva dětí DD a internátu 

- Nákupní centrum Globus – interaktivní vědecká show – děti DD  

- Návštěva výstavy orchidejí, hmyzu a plazů - děti DD, internátu a ZŠ 

- Interaktivní výstava – výrobky ze stavebnice Merkur, tvořivé dílny – žáci ZŠ 

- Zápis do MŠ 25. 3. a 26. 3. 2014 

- Mezikrajové kolo pantomimy a pohybového divadla, Plzeň 15. 3. 2014 – členové 

kroužku pantomimy – reprezentace školy 

Duben 2014 

- Projektový den „Bezpečně na internetu“ pro žáky 2. stupně ZŠ - 28. 4. 2014 

- Tvůrčí velikonoční dílny ve školní družině pro žáky a rodiče – 15. 4. 2014 

- Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla, Kolín 25. – 27. 4. 2014 - 

členové kroužku pantomimy – reprezentace školy 
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- Výtvarná soutěž „Paleta ticha“ pro děti se sluchovým postižením v Olomouci - 

reprezentace školy, žáci ZŠ a DD – 10. 4. – 12. 4. 2014 

- Velikonoční tvůrčí dílny – galerie Na Dvorku – děti DD a internátu 

- Cirkus JO –JO návštěva představení – děti DD a internátu 

- Návštěva muzea historických motocyklů – děti DD 

- Český rozhlas Č. Budějovice – Den otevřených dveří – návštěva dětí DD  

- Focení tříd 

Květen 2014 

- Mini sportovní hry škol pro SP - Plzeň – Č. Budějovice - soutěž v atletice, 12. – 13. 5. 

2014 – žáci ZŠ a DD 

- Bambiriáda, víkendové aktivity pro děti, představení dětských organizací – žáci ZŠ 

a DD 

- Výtvarná soutěž na PC „Virtuální svět nebo realita“ (organizovalo Občanské sdružení 

„Theia“) – 1. místo v soutěži jednotlivců  

- Výroba dárků na „Turnaj dobré vůle“ 

- Projektový den – „Život s postižením“ (život na vozíku) pro žáky 2. stupně ZŠ, 

spolupráce s DC Arpida – 29. 5. a 3. 6. 2014 

- Víkendový pobyt SPC – setkání rodin – Buková u Trhových Svinů 

- Interaktivní výstava „Objevárium“ – děti DD 

- Pražský hrad – reprezentační prostory – návštěva dětí DD 

- „Riegrování“ – návštěva ZOO v Hluboké n. Vltavou s občerstvením – hrazeno 

sponzorem – 23. 5. 2014 

- Divadelní žabka – XII. ročník festivalu dětských divadelních souborů – děti ZŠ 

- Exkurze – Vodní dílo Římov – žáci 2. stupně ZŠ 

- MDD – soutěže a hry pro žáky na zahradě školy, opékání uzeniny 

Červen 2014 

- Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka v Praze – „Jak s Máničkou šili všichni čerti“ – 

tlumočeno do ČZJ – žáci ZŠ  

- Závěrečné zkoušky OU sklenářské práce 

- Závěrečné zkoušky Praktické školy dvouleté 

- Turnaj dobré vůle – program pro děti z DD – výroba dárků pro sponzory 

- Interaktivní výstava „Objevárium“ – žáci ZŠ  

- Celodenní výlety žáků ZŠ 

- Interaktivní výstava „Igráček“- žáci ZŠ 

- 50. celostátní sportovní hry žáků škol pro sluchově postižené v Ostravě – reprezentace 

školy, 18. – 21. 6. 2014, reprezentace školy  

- Golfový den pro děti s handicapem – pořadatel CZDGA, 23. 6. 2014, žáci ZŠ, SŠ  

- Rozloučení s vycházejícími žáky – předání upomínkových dárků, posezení se žáky 

a rodiči, kulturní vystoupení  

- Pobyt dětí z MŠ pro SP z Prahy v Radosticích – spolupráce s MŠ 

- Ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku (9. 6. – 21. 6. 2014) – hrazeno nadací Olgy 

Havlové - děti DD 

 

Červenec 2014 

- 28. 6. – 4. 7. letní prázdninová činnost v Č. Budějovicích 

- 5. 7. – 11. 7. letní prázdninová činnost v Nové Louce u Albrechtic 

- 12. 7. – 18. 7. letní prázdninová činnost v Radosticích u Borovan  

- 19. 7. – 25. 7. letní prázdninová činnost v Kostelci u Jihlavy – Čeřínek 
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Srpen 2014 

-  26. 7. – 1. 8. letní prázdninová činnost v Radosticích u Borovan 

-   2. 8. – 8. 8. letní prázdninová činnost v Jenišově (pobyt byl přerušen z důvodu 

onemocnění dětí salmonelou a děti byly dne 5. 8. odvezeny do Radostic) 

- 5. 8. – 31. 8. letní prázdninová činnost v Radosticích u Borovan 

Pzn.: z důvodu onemocnění dětí byl zrušen pobyt v Rožmberku nad Vltavou, který byl 

naplánován od 16. 8. do 22. 8. 2014. 

 

Projektové dny: 

- 14. 10. 2013 - „Drogy“-  pro žáky 2. stupně ZŠ – ve spolupráci s Policií ČR – drogy 

a jejich účinky, následky užívání, doplněno fotografiemi, filmovou ukázkou, besedy 

ve třídách, výtvarné zpracování tématu, zorganizovala Mgr. Eva Hastíková, podíleli se 

vyučující 2. stupně ZŠ 

- 27. 2. 2014 - „Masopustní tradice“- pro žáky ZŠ – seznámení s masopustními 

tradicemi, karneval, výroba a průvod masek, zorganizovala Mgr. Jaroslava Bartošová, 

podíleli se všichni vyučující 

- 28. 4. 2014 - „Bezpečně na internetu“ - pro žáky 2. stupně ZŠ, filmy, chat, práce 

s pracovními listy, v rámci projektového dne zapojení do výtvarné soutěže na PC 

„Virtuální svět nebo realita“ pořádané občanským sdružením „ Theia“- ve výtvarné 

soutěži jednotlivců získal náš žák 1. místo, zorganizoval Mgr. David Ryjáček, podíleli 

se vyučující 2. stupně ZŠ 

- 7. 5. 2014 – „Maminkám“ – kreslení anděla, vzkazy maminkám, výroba přáníček ke 

Dni matek, pečení srdíček, básničky o maminkách,  

- 9. 5. a 3. 6. 2014 - „Život s postižením“ (život na vozíku) – pro žáky 2. stupně ZŠ, 

multikulturní výchova – lidské vztahy, spolupráce s DC Arpida  

 

Spolupráce školy na projektech jiných organizací 

- Projekt podpory zdraví Českého zeleného kříže „Dětský úsměv“, který je zaměřen na 

prevenci zubních kazů u dětí  

- ČKTZJ – projekt TOND (tlumočník očima neslyšícího dítěte) 

- Cassiopeia – Centrum ekologické a globální výchovy -  projekty environmentální 

výchovy – vzdělávací programy pro žáky 

- M. R. K. E. V -  dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy 

Pavučina 

- Recyklohraní – projekt EVVO 

- Uchopit a pochopit – projekt EVVO 

- Projekt „Ovoce do škol“ – spolupráce s firmou Bovys  

- Projekt „Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji“ – 

spolupráce s občanským sdružením Theia 

- Projekt „FÍHA – DÝHA“ – poskytování dýhy pro výtvarné činnosti v MŠ 

- Projekt Jihočeského kraje „Bezpečně do školy i ze školy“ – kufřík pro žáky 1. třídy, 

vybavený předměty s bezpečnostními prvky (reflexní pásky, samolepky), časopis 

Pastelka a drobné školní potřeby. 
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Mateřská škola 

_____________________________________________________________________ 

Září: 

ČT 19. 9. – „Den bez aut“ na náměstí Přemysla Otakara II.  

ÚT 24. 9. – program v centru Cassiopeia -„Kamarádi 1“  

PÁ 27. 9. – DEN ŽELEZNICE – s prohlídkou a programem pro děti 

Říjen:  

ÚT 1. 10. – představení v Malém divadle – „Abeceda“  

PÁ 4. 10. – tvořivé dílny v Galerii ve Wortnerově domě – téma „Co vidím, to maluji“  

PÁ 11. 10. – Malé divadlo – „Kašpárek v rohlíku 1“  

PO 14. 10. – „Překročme bariéry“ ve Sportovní hale 

ÚT 15. 10. – „Den otevřených dveří“ SZeŠ – výstava ovoce, prohlídka dílen a zemědělských 

strojů, projížďka na koních 

ST 16. 10. – program v Cassiopeie – „Kouzelná jabloň“  

ÚT 22. 10.  – beseda v knihovně Na Sadech –téma „Ovoce, zelenina“ 

Listopad: 

PÁ 1. 11. – představení v Malém divadle – „O jednom malém ježkovi“  

PÁ 8. 11. – tvořivé dílny v Galerii ve Wortnerově domě – téma „Tajemné příběhy Xénie 

Hoffmeisterové“  

ÚT 26. 11. – beseda v knihovně Na Sadech – téma „Dopravní prostředky“ 

ČT 28. 11. – zdobení vánočního stromu na Adventních trzích na Výstavišti 

Prosinec: 

PO 2. 12. – focení dětí na vánoční přání  

 - představení v Malém divadle – „Maruška a Duch Vánoc“  

ST 4. 12. – tvořivé dílny v Galerii ve Wortnerově domě – téma „Vánoce za kopcem“  

ČT 5. 12. – Mikulášská nadílka – do MŠ přijde Mikuláš s nadílkou  

VE STŘEDU 11. 12.  - VÁNOČNÍ DÍLNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.  

ÚT 17. – ST 18. 12. – Vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. 

ČT 19. 12. – Zpívání na schodech – zpěv koled a ochutnávka vánočního cukroví 

ČTVRTEK 19. 12.  - ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY 

 

Leden: 

ÚT 7. 1. – návštěva multikina Cinestar – animovaný film „Turbo“ 

ČT 16. 1. – Galerie ve Wortnerově domě – tvořivá dílna k výstavě „Mikoláš Aleš“  

 

Únor: 

ST 5. 2. – beseda v knihovně Na Sadech – téma “Tělo a zdraví” 

ČT 6. 2. – ekologické centrum Cassiopeia – program „Cestování vodní kapky“  

PO 17. 2. – Malé divadlo – představení „Čert a kočka“  

ČT 27. 2. – Maškarní rej se soutěžemi v tělocvičně školy 
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Březen: 

ST 5. 3. – představení v Malém divadle – “Kašpárek v rohlíku 2“ 

PÁ 14. 3. – program o zubní hygieně – „Veselé zoubky“ – v MŠ 

ČT 20. 3. – návštěva dětí z MŠ pro zrakově postižené – společné hry na zahradě 

ST 26. 3. – návštěva Hopsária – dopoledne na největším dětském hřišti plném zábavy  

 

Duben: 

ÚT 1. 4. - Statek na SZeŠ – jízda na koních, krmení domácích zvířat 

ÚT 8. 4. – Malé divadlo – divadelní představení „Zvířátka a Petrovští“  

PO 14. 4. – knihovna Na sadech – beseda na téma “Domácí zvířata a jejich mláďata” 

ÚT 15. 4. - VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA  

ST 16. 4. – návštěva pouťových atrakcí na Dobré Vodě  

ST 23. 4. – focení dětí  

Návštěva statku na Zemědělské fakultě.  

 

Květen: 

PO 5. 5. – návštěva Hvězdárny – promítání hvězdné oblohy v Planetáriu, pohádky  

PO 19. 5. – program  Cassiopeii „Rybník jako dům“ 

ÚT 20. 5. – exkurze u hasičů (Pražská ul.)  

ST 21. 5. - divadelní představení v Malém divadle – „Popelka“  

PÁ 23. 5. – ZOO Ohrada – komentovaná prohlídka s občerstvením 

PO 26. 5. - ZOO Ohrada s divadelním představením -  „Zvířátka a loupežníci“ 

ČT 29. 5. – Den dětí v Cassiopeie – program o bylinkách 

PÁ 30. 5 – oslava Dne dětí – soutěže, buřty 

 

Červen: 

ST 4. 6.  -  program v Cassiopeie „Žabka Rozárka“  

ÚT 10. 6. – výlet do Tábora – návštěva Muzea lega a cukrárny Ambrozia  

ČT 12. 6. – výlet do Radostic u Trocnova vlakem – program her a soutěží s partnerskou MŠ 

Praha, opékání buřtů a pečiva.  

PÁ 13. 6. – OC Igy – interaktivní výstava „Poznávej s Igráčkem“ 

PO 16. 6. – galerie ve Wortnerově domě – program k výstavě „Pojďte s námi do pohádky“  

ST 18. 6. - beseda v knihovně Na Sadech na téma „Hmyz a vodní svět“ 

Výstava o životě včel a mravenců – „Objevárium Bzzukot“ 

Statek na SZeŠ – jízda na koních  

Návštěva partnerské MŠ pro zrakově postižené, Zachariášova ul. – společný program a hry na 

zahradě MŠ 

 

 

 

 



MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1 

19 
 

13. Poradenství 

 

Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a Minimálního preventivního 

programu. 

 

Výchovný poradce a metodik prevence – Mgr. Eva Hastíková, speciální pedagog. 

Svolává výchovnou komisi a projednává výchovné a prospěchové problémy žáků, úzce 

spolupracuje s psycholožkou našeho SPC a se sociální pracovnicí školy. 

Kázeňské přestupky a neomluvenou absenci žáků řeší s rodiči a se sociální pracovnicí školy, 

která neprodleně informuje MÚ a sociální pracovnice příslušných měst, Policii ČR. 

Výchovná poradkyně vede evidenci vycházejících žáků ze ZŠ, ZŠP a ZŠS.  

Při volbě povolání spolupracuje s ÚP Č. Budějovice, shromažďuje informační materiály ze 

SŠ, SOU, OU a předává osobně informace vycházejícím žákům a jejich rodičům. 

Úzce s rodiči žáků spolupracuje a dle potřeby zprostředkovává konzultace rodičů 

s psycholožkou našeho SPC ohledně profesní orientace a výběru dalšího studia žáků.  

Poskytuje přihlášky na SŠ žákům 10. tříd, dle potřeby pomáhá s jejich vyplněním 

a odesláním, eviduje zápisové lístky. 

Spolupracuje se SPC při integraci žáků do běžných středních škol a učilišť. 

Každoročně zpracovává přehled výsledků přijímacích zkoušek a přehled o umístění 

vycházejících žáků. 

Vede přehled žádostí o psychologické vyšetření žáků a dle potřeby je koriguje. 

V oblasti prevence spolupracuje se všemi vyučujícími a vychovateli, zaměřují se na včasné 

podchycování patologických jevů. Zajišťuje odborné přednášky pro žáky školy týkající se této 

problematiky. Spolupracuje s občanským sdružením Theia v rámci projektu „Zlepšení 

rovných příležitostí dětí a žáků v Jihočeském kraji.“ 

školní rok 
2013/14 

 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE, 

ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

 
září Minimální preventivní program pro školní rok 2013/14. 

Evidence vycházejících žáků. 

Aktualizace nástěnek (volba povolání, prevence). 

Založení a vedení evidence psychologických vyšetření žáků. 

11. 9. konzultace s rodiči, řešení výchovných problémů. 

Vycházející žáci obdrželi dopis s informačním letákem k přijímacímu řízení, 

bylo zažádáno o jejich psychologické vyšetření.  

Rodičům žáků s ÚV byl doporučeně zaslán dopis s informacemi a žádostí 

o psychologické vyšetření k ukončení povinné ŠD a výběru SŠ. 

 

Upozornění žáků a jejich rodičů na složku Výchovný poradce na webových 

stránkách naší školy, kde najdou: 

 Internetové stránky pro pomoc při výběru střední školy 

 Střední školy pro sluchově postižené 

 Přihlášku na střední školu 

 

25. 9. konzultace s rodiči vycházející žákyně. 
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říjen Předání aktuálních informací o školách vycházejícím žákům. 

14. 10. projektový den Drogy - jejich rizika, účinky, následky užívání. 

25. 10. konzultace s rodiči vycházející žákyně. 

31. 10. výchovná komise s žákem OU, který měl neomluvené absence. 

 

listopad 20. 11. výstava Vzdělání a řemeslo - prezentace škol 

                                                         - materiály o školách 

12. 11. proběhla prezentace SZŠ pro sluchově postižené, Výmolova, Praha - 

Radlice, studijní obor Asistent zubního technika - zúčastnili se žáci 6. - 10. 

třídy. 

 

prosinec Vyplnění přihlášek ke studiu s vycházejícími žáky a žádost o psychologické 

vyšetření, odesláno k podpisu rodičům. 

 

Hodnocení preventivních programů „Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků 

v Jihočeském kraji“  - odesláno o. s. THEIA. 

leden 

 

7. 1. 2014 přednášky o. s. THEIA:  

I. stupeň ZŠ „Bezpečný start do školního života“.  

II. stupeň ZŠ „ Životní hodnoty“. 

 

Vyplňování přihlášek na SŠ s vycházejícími žáky. 

Evidence vycházejících žáků. 

27. 1. výchovná komise s žákem OU - neomluvené absence, falšování 

omluvenek. 

 

únor Pomoc s vyplňováním, kompletace a kontrola přihlášek na SŠ. 

Doplňování evidence vycházejících žáků. 

 

6. 2. setkání s p. Šímovou z o. s. THEIA - hodnocení preventivních programů. 

 

20. 2. výchovná komise s žákem ZŠP - opakující se hrubé kázeňské přestupky, 

ničení školních pomůcek. 

 

březen 12. 3. 2014 výchovná komise s žákem ZŠ - útěk z internátu, hrubé chování, 

poškozování věcí, nenošení pomůcek do školy, nedostatečná příprava na 

vyučování) 

 

Pomoc při kompletování a odesílání přihlášek na SŠ.  

 

duben 7. 4. 2014 výchovná komise s žákem ZŠP - útěk z internátu, porušování 

školního řádu, agresivní chování, obtěžování dívky - navržena důtka ředitele 

školy, projednáno a schváleno na pedagogické radě 23. 4. 2014. 

 

květen Kompletace kartotéky vycházejících žáků. 

Zpracování přehledu výsledků přijímacích zkoušek – evidence v kartotéce. 

 

16. 5. 2014 individuální pohovor s žákyní OU v Praze - neomluvené absence - 

ředitelská důtka. 

19. 5. 2014 účast na třídnické hodině v III. ZŠ, téma: Vztahy ve třídě - škádlení 

– šikana. 
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Hodnocení činnosti  SPC.  

SPC evidovalo v loňském školním roce celkem 147 klientů, z toho 111 klientů integrovaných 

do běžných škol všech typů. Pracovnice poskytují péči klientům z celého Jihočeského kraje. 

Personálně je obsazeno 2 speciálními pedagogy a 1 psychologem na celý úvazek, sociální 

pracovnicí a fyzioterapeutem na 0,5 úvazku.  V lednu 2014 byla vedoucí SPC jmenována 

PaedDr. Květa Tibitanzlová místo Mgr. Samohejlové, která odešla do důchodu. Po mateřské 

dovolené nastoupila speciální pedagožka Mgr. Lenka Čížková.  

SPC nabízí psychologické vyšetření a intervenci, speciálně pedagogické vyšetření 

a intervenci, sociálně právní poradenství a intervenci, k dispozici je rehabilitační pracoviště. 

Úzce spolupracují s pedagogy běžných škol, ve kterých jsou integrováni žáci se sluchovým 

postižením, metodicky je vedou, konzultují s nimi individuální vzdělávací plány, navrhují 

vybavení žáka kompenzačními pomůckami a uspořádání prostor tříd pro zajištění úspěšné 

integrace. 

Také spolupráce s rodiči klientů byla na velmi dobré úrovni. Pracovníci jim poskytují dle 

potřeby individuální konzultace, v průběhu celého roku probíhal kurz znakového jazyka pro 

rodiče. V červnu se uskutečnilo již podruhé víkendové setkání rodin v Bukové u Trhových 

Svinů. Reakce zúčastněných byla příznivá a rodiče projevili zájem o pokračování podobných 

akcí. 

V rámci intenzivní péče o děti s kochleárním implantátem, a to ve stádiu před operačním i po- 

operačním, SPC spolupracuje s odborným pracovištěm CKID (Centrum kochleárních 

implantací u dětí) „U Mrázovky“ FN v Motol. 

V průběhu školního roku se pravidelně uskutečňovalo setkání pracovníků SPC regionu 

a pracovnic KÚ, odboru školství, kde si navzájem vyměňovali poznatky a zkušenosti 

a koordinovali péči a činnost SPC v rámci Jihočeského kraje. 

V průběhu školního roku byly vypracovány nové metodické materiály pro pedagogy, 

formuláře k zajištění péče, informační letáky, vedoucí SPC vypracovala koncepci SPC 

a organizační řád SPC.  

Speciální pedagožky mají osvědčení pro potřeby uzpůsobení podmínek (PUP) maturitní 

zkoušky žáků se sluchovým postižením. Studentům, kteří jsou v SPC evidováni, vystavují 

posudky k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. 

Zároveň pracovnice SPC prováděly dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 116/ 

2011 Sb. kontrolní diagnostiku (rediagnostiku) žáků ZŠ praktické pro sluchově postižené. 

Dále prováděly vstupní diagnostiku dětí s těžkými logopedickými a surdopedickými vadami, 

které měly zájem o nástup do logopedické a surdopedické třídy MŠ a do nově otevíraných tříd 

ZŠ pro děti s narušenou komunikační schopností. 

SPC dle potřeb umožňuje praxe studentům speciální pedagogiky a příbuzných oborů, 

spolupracuje s JU, UPOL. 

22. 5. 2014 proběhlo jednání s maminkou - důvod: strach ze spolužáka. 

 

červen Řešení přihlášky žákyně do OU sklenářské práce. 

 

Dokončení seznamu vycházejících žáků, seznamu záznamů o pohovorech, 

seznamu psychologických vyšetření ve školním roce 2013/14. 
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Všichni pracovníci SPC se pravidelně vzdělávali. Účastnili se odborných seminářů, kurzů, 

pracovních workshopů k projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ 

a konferencí ALOS, APSPC.  Akce byly pořádané NÚV, RAMPS, MŠMT, UPOL, Krajským 

úřadem Jihočeského kraje, APSPC, ALOS. 

V průběhu celého školního roku se psycholožka SPC účastnila akreditovaného 

psychoterapeutického výcviku „UMĚNÍ TERAPIE“ a kurzu ZJ v Evoluci - Jihočeském 

centru znakového jazyka. 

SPC spolupracovalo s APPN, se střediskem rané péče pro sluchově postižené „Tamtam“, 

s klinickými logopedkami Jihočeského kraje a se SNN (Svaz neslyšících a nedoslýchavých) 

v Českých Budějovicích. 

SPC se zapojilo do Rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských poradenských 

zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 č. j. MSMT – 12072/2013. V rámci tohoto 

programu SPC získalo diagnostický materiál SON- R 2
1/2

 – 7. 

 

14. Hodnocení EVVO 

Metodikem pro oblast EVVO je Mgr. Lucie Strusková. 

1. Cíle environmentálního vzdělávání  

Cíle environmentální výchovy, které jsme si stanovili ve Školním programu EVVO, jsme ve 

školním roce 2013/2014 realizovali prostřednictvím průřezových témat stanovených Školním 

vzdělávacím programem. Plnili jsme je v rámci tematických plánů v jednotlivých předmětech.  

Dále jsme se účastnili veřejných projektů a soutěží, absolvovali jsme výukové programy 

Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, podporovali jsme charitativní činnost 

a v neposlední řadě jsme vedli žáky k třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů 

a k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy.    

1.1. Projekty 

 V letošním školním roce jsme opět pokračovali ve sběru vybitých baterií a opotřebovaných 

elektrospotřebičů pod patronátem recyklačního programu Recyklohraní. Nasbírali jsme 

126 kg malých elektrospotřebičů a baterií. 

 Dalším projektem, ve kterém naše škola pokračuje, je projekt Planeta Země 3000 - 

unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – 

historicko – ekologicko -  zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních 

škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou 

- nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekvencí, 

doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky, 

reportéra a tlumočníka do znakového jazyka. 

  Zapojili jsme se do projektů: Uchopit a pochopit. Projekt Uchopit a pochopit přináší 

pedagogům mateřských, základních a středních škol i ostatních školských zařízení 

v Jihočeském kraji komplexní nabídku dalšího vzdělávání. Součástí projektu jsou 

i pravidelné rozesílky metodických materiálů. 

  M. R. K. E. V – dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Jeho podstatou je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty. Díky tomuto programu naše škola může zdarma (či za 
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minimální poplatek) zúčastnit konferencí k danému tématu. Součástí programu je také 

rozesílání metodických materiálů. 

 Abychom podpořili zdravé stravování našich žáků, zapojili jsme se do projektu „ Bovys – 

ovoce do škol“. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě 

a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

 Dalším, tentokrát tvořivým projektem byl projekt Atelieru tvor: RECYKLART. Jednalo se 

o společné tvoření z odpadového materiálu výrobních firem z Českých Budějovic. Výrobky 

našich studentů bylo možné prohlédnout na výstavě „ Jak se tváří odpad“ v DK Metropol. 

1.2. Výukové programy 

 Pokračovali jsme ve spolupráci s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia 

a využili nabídky výukových programů, které tato organizace pořádá. Nejvíc výukových 

programů s ekologickou tématikou navštívila Mateřská škola. 

 Zúčastnili jsme se edukačního výukového programu Jihočeského muzea: Výstava hub 

s doprovodným programem, jehož součástí byl výklad a projekce, poznávání jedovatých 

a nejedovatých hub a vyplnění vědomostního testu. 

 Naše spolupráce přetrvává i se ZOO Hluboká. Využíváme nabídek a výukových programů 

z jejich nabídky. 

1.3. Akce a soutěže 

 Naše škola pokračuje ve sběrové soutěži o velkou cenu EURO WASTE A ČESKÝCH 

SBĚRNÝCH SUROVIN. V loňském roce se naše škola umístila na 53. místě. Do soutěže 

jsme se však nezapojili od začátku. V letošním školním roce jsme nasbírali 7075 kg papíru. 

Umístění zatím ještě není známé. 

 Další soutěží, do které se zapojil výběr žáků 2. stupně, byla soutěž „Chytře proti černým 

skládkám.“ Tuto soutěž organizovalo Občanské sdružení Krasec.  Jednalo se 

o fotografickou soutěž snímků dokumentačních i uměleckých s tematikou černých skládek 

a následnou výstavou za podpory Magistrátu města České Budějovice. Naše skupina v této 

soutěži vyhrála druhé místo. 

 Soutěže „Do práce na kole“ se zúčastnilo 10 zaměstnanců naší školy. Tuto soutěž 

organizovalo Občanské sdružení CykloBudějovice. Jeho snahou je představit kolo jako 

rovnocenný dopravní prostředek a ukázat, jak pohodlně se může jezdit po Českých 

Budějovicích. Soutěž probíhala v měsíci květnu. 

1.4. Charitativní činnost 

Nově jsme v letošním školním roce zahájili i charitativní činnost. Žáci ve spolupráci 

s rodiči, učiteli a dalšími zaměstnanci školy sbírali víčka od PET lahví, která jsme věnovali 

nadačnímu fondu pro děti se zdravotním postižením. 

 1.5. Provoz školy  

Celá škola třídí odpad. PET lahve lisujeme. Nasbíraný a vytříděný papír hromadíme a v rámci 

pravidelných sběrových dnů odvážíme. Máme speciální kontejnery na třídění odpadu – nově 

kontejner na malé elektrospotřebiče. Na chodbách jsou sběrové nádoby na vybité baterie. 
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Žáky a studenty vedeme k úsporám elektrické energie a vody.  

Žáci a studenti se aktivně podílí na udržování vzhledu a pořádku v okolí školy. 

1.6. Závěr  

Hlavní i dílčí výchovně vzdělávací cíle stanovené Ročním plánem EVVO byly splněny.  

Nově jsme se velmi aktivně zapojili do charitativní činnosti. Velmi pružně jsme reagovali na 

možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Třídíme odpady v kmenových třídách.  

Využíváme síť s metodickou a informační podporou M. R. K. E. V.  

Koordinátorka navštěvovala semináře a školení. 

Disponujeme nadstandardním vybavením učeben počítači a dataprojektory.  

Byl vytvořen seznam pomůcek a materiálů k výuce environmentální výchovy (je umístěn 

u koordinátora EVVO). 

Školní aktivity prezentujeme prostřednictvím školních webových stránek 

www.sluchpostcb.cz. 

 

Realizované programy EVVO v MŠ: 

 
 

MĚSÍC TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ TERMÍN TŘÍDA ODPOVĚDNÁ OSOBA 

 

ZÁŘÍ 2013 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

LEDEN 2014 

 

 

ÚNOR 

 

 

Den bez aut 

 

Cassiopeia – „Kamarádi“ 

 

Den železnice 

Vesmír a sluneční 
soustava 

Podzimní procházka do 
Roudného – krmení 
divokých prasat 

Cassiopeia – „Kouzelná 
jabloň“ 

Vycházka podél Malše – 
změny v přírodě 

RV + VV – podzimní listy, 
přiřazování ke stromům 

 

Ptáci v zimě  

Vv- krmítka pro ptáky 

 

Cassiopeia – „Cestování 
vodní kapky“ 

Třídění potravin na 
zdravé a nezdravé – Pv 
„výroba ovocného 
salátu“ 

19. 9. 2013 

 

24. 9. 2013 

 

27. 9. 2013 

30. 9. 2013 

 

9. 10. 2013 

 

16. 10. 2013 

 

25. 11. 2013 

 

1. 11. 2013 

 

 

9. 1. 2014 

27. 1. 2014 

 

6. 2. 2014  

 

18. 2. 2014 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

MŠ 1 – surdotřída 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 – surdotřída 

 

 

MŠ 1 – surdotřída 

MŠ 1 – surdotřída 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší, Faktorová 

 Hořejší, Čermáková, 
Faktorová, Halová  

Hořejší, Čermáková, 
Halová, Faktorová 

Čermáková, Hořejší 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší, Faktorová 

Čermáková, Halová, 
Hořejší, Faktorová 

Čermáková, Halová, 
Hořejší 

Čermáková, Hořejší 

 

 

Čermáková, Hořejší 

 Hořejší, Čermáková 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší 

http://www.sluchpostcb.cz/
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BŘEZEN 

 

 

DUBEN 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přivolávání jara – hry,Vv 

Pv – práce s dýhou  
„sluníčko“ 

 

Statek na SZeŠ 

Pv + Rv Velikonoční 
osení, hra na semínko 

Pv - Práce s dýhou - 
kočky 

Statek ZF – zvířata a 
mláďata, potrava 

Planetárium – 
souhvězdí, planety 

Cassiopeia – „Rybník 
jako dům“ 

ZOO Ohrada – 
komentovaná prohlídka 
s krmením 

Cassiopeia – Dětský den 
s bylinkami 

Téma hmyz – o 
beruškách – hry + Pv 

Cassiopeia – „Žabka 
Rozárka“ 

Vývoj motýla – hry + Vv 

Práce na šk. pozemku 

 

Knihovna- téma „Hmyz a 
vodní svět“ 

Statek na SZeŠ- krmení a 
jízda na koních 

 

 

 

3. 3. 2014 

27. 3. 2014 

 

1.4. 2014 

 

4. 4. 2014 

10. 4. 2014 

 

29. 4. 2014 

 

5. 5. 2014 

19. 5. 2014 

 

23. 5. 2014 

 

29. 5. 2014 

 

2. 6. 2014 

4. 6. 2014 

5. 6. 2014 

 

5. 6. 2014 

 

18. 6. 2014 

 

19. 6. 2014 

 

 

MŠ 1 – surdotřída 

MŠ 1 – surdotřída 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 – surdotřída 

MŠ 1 – surdotřída 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 – surdotřída 

MŠ 1 + MŠ 2 

MŠ 1 – surdotřída 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

MŠ 1 + MŠ 2 

 

 

Čermáková, Hořejší 

Hořejší, Čermáková 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší, Winklerová 

Čermáková 

Hořejší 

 

Čermáková, Hořejší, 
Winklerová 

Čermáková, Hořejší, 
Winklerová 

Hořejší, Čermáková, 
Halová, Winklerová 

Hořejší, Čermáková, 
Halová, Winklerová 

 

Čermáková, Hořejší, 
Winklerová 

Hořejší 

Čermáková, Hořejší, 
Winklerová 

Hořejší 

 

Čermáková, Halová, 
Hořejší 

Čermáková, Halová, 
Hořejší 

Čermáková, Halová, 
Hořejší, Winklerová 

 

 

 

 

 

15. Spolupráce se školami a institucemi  

 

Škola je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty a Pedagogické fakulty JU. Její 

studenti provádějí odborné praxe v jednotlivých výchovných skupinách, ve třídách. Velký 

zájem o praxe je i z řad studentů teologické fakulty. O vykonávání praxe v naší škole je 

mimořádný zájem a to díky vstřícné atmosféře, péči o děti, zajímavosti výuky (znakový 

jazyk). Spolupráce je kladně hodnocena i vedením fakult. Zkušenosti a znalosti našich 
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pracovníků často využívají fakulty i při výuce studentů v některých specifických součástech 

výuky.  

Spolupracujeme s MŠMT, pedagogové vypracovávají recenze na učebnice pro SP žáky. 

Mistři odborného výcviku jsou spoluautory jednotného zadání závěrečných zkoušek pro 

učební obor sklenářské práce 36-62-E/01. Úzce spolupracovali s NÚV, s ing. Michaelem 

Stibůrkem Ph.D., při vytváření jednotného zadání závěrečných zkoušek. 

Udržujeme velmi dobré kontakty se sponzory (organizátory Turnaje dobré vůle a dalšími).  

Respektujeme přání sponzorů a dary využíváme na sportovní aktivity, vánoční dárky, dárky 

na rozloučenou, poznávací pobyty se socializačním programem, provoz rekreačního zařízení, 

apod.  

Pokračujeme ve spolupráci s Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů 

(MSDUOS), která nám pomáhá financovat prázdninové pobyty dětí z DD. Díky této 

spolupráci a byly děti z DD v červnu na 14 denním pobytu u moře v Chorvatsku. 

Dále spolupracujeme na regionální úrovni s těmito institucemi: 

MM České Budějovice 

KÚ Jihočeského kraje  

Policie ČR České Budějovice 

DDM České Budějovice 

PPP České Budějovice 

ISŠ stavební České Budějovice 

MŠ, ZŠ a Praktická škola České Budějovice 

ZŠ logopedická Týn nad Vltavou 

MŠ pro zrakově postižené České Budějovice 

KČT Temelín 

ČRS České Budějovice 

DDÚ České Budějovice 

DD Boršov nad Vltavou 

Arpida České Budějovice 

ÚP České Budějovice 

JU České Budějovice 

MUDr. Racek, dětský lékař České Budějovice 

ČŠI České Budějovice 

SPC regionu 

SNN České Budějovice 

STŘEP České Budějovice 

Klub neslyšících České Budějovice 

Centrum ČZJ „Evoluce“ České Budějovice 

Svaz tělesně postižených České Budějovice 

Keramička p. Štarková 

LIRA Český Krumlov 

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia České Budějovice 

ZOO Hluboká nad Vltavou 

Hvězdárna Č. Budějovice 

SOU Lišov 

Hasičský záchranný sbor České Budějovice 

Rádio KISS České Budějovice 

OC Globus České Budějovice 

Třeboňský dámský klub 

CZDGA  
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Naši sponzoři ve školním roce 2013/14: 

Firma Acerostar s. r. o. 

Třeboňský dámský klub o. s. 

Turnaj dobré vůle 

Stavitelství Veselský 

Stavoklima s.r.o. České Budějovice 

Zvěřina Martin, Mgr., Ing., advokát 

MOTORFANS 

E. ON 

Oberbank AG pobočka Česká republika 

 

16. Aktivity týkající se vybavení školy  

Financování investic máme pozastaveno až do vyřešení církevních restitucí. Biskupství 

českobudějovické požádalo o navrácení budovy školy.  

V průběhu prázdnin byla nově zřízena, vybavena nábytkem a pomůckami další místnost 

školní družiny. 

Vytvořili jsme nové zázemí pro docházející žáky - nové šatní skříňky. 

Byly zakoupeny nové židle do dětského domova a školní družiny. 

Zrealizovali jsme přestavbu místností v SPC, byla zřízena nová pracovna pro logopeda 

a psychologa SPC.   

V některých třídách byly provedeny drobné opravy a výmalba. Bylo zakoupeno nové lino do 

přestěhované pracovny rehabilitace a vymalováno. Byl vymalován kabinet učebnic 

v podkroví.  

V průběhu roku byla prováděna pravidelná údržba a opravy ve škole, uskutečňovány 

naplánované revize. 

Byly zakoupeny učebnice pro logopedické třídy ZŠ. 

Do MŠ byly zakoupeny cyklistické přilby, postýlky a ložní povlečení.  

Byla zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci výměníkové stanice, 

která je v havarijním stavu. Bohužel jsme finance od zřizovatele nedostali z důvodu 

církevních restitucí. Jsou prováděny nutné opravy k zajištění chodu výměníkové stanice.  

SPC se zapojilo do Rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských poradenských 

zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ č. j. MSMT – 12072/2013 – v rámci tohoto 

projektu byl zakoupen diagnostický materiál SON- R 2
1/2

 – 7. 

 

Projekty EU peníze školám 

Projekt EU z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 

7.1.4, Počáteční vzdělávání, zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a oblast 

podpory 7.1.5, Počáteční vzdělávání, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 

Projekt ZŠ, registrační číslo CZ. 1.07/1.4.00/21.3753, trvá od 21. 8. 2012 do 20. 2. 2015. 

Výše finančních prostředků tohoto projektu činí 506 267 Kč. 

Projekt SŠ, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0994, trvá od 30. 8. 2012 do 29. 8. 2014. Výše 

finančních prostředků činí 334 036 Kč. 

Z finančních prostředků těchto projektů byly zakoupeny v  1. vlně: 2 interaktivní 

dataprojektory, 2 přenosné dataprojektory, 2 fotoaparáty, 10 notebooků pro učitele, 1 síťová 
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multifunkční tiskárna. Ve 2. vlně: 7 uživatelských pracovišť (do PC učebny) se softwarem, 

2 stolní počítače se softwarem, 1 televize, 2 DVD přehrávače. 

Pedagogové zapojení do projektu vytvořili v rámci projektu ZŠ celkem 180 digitálních 

učebních materiálů (DUM – k výuce M - 120, ČJ - 40, Aj - 20) a v rámci projektu SŠ celkem 

184 DUM (k výuce ČJ - 40, M - 84, Aj - 20, ICT - 40).  

Finance z projektu ZŠ jsme použili k dalšímu vzdělávání pedagogů v oblasti ICT (podpořeno 

10 pedagogů) a v oblasti cizích jazyků, byl zaplacen celoroční kurz Aj pro 4 pedagogy. 

  

17. Údaje o prezentaci školského zařízení na veřejnosti  

Škola se představuje na vlastních webových stránkách www.sluchpostcb.cz. Informace jsou 

pravidelně aktualizovány.  

O zajímavých aktivitách školy jsou uveřejňovány články v regionálním tisku 

(Českobudějovický deník, Deník 5+2). 

 Na výstavě „Vzdělání a řemeslo“ se prezentovala SŠ (OU sklenářské práce a Praktická škola 

dvouletá) - informace pro širokou veřejnost a vycházející žáky. 

V prosinci proběhlo natáčení  předávání vánočních dárků dětem z našeho DD, pořad byl 

uveřejněn v Jihočeské televizi a ve vysílání rádia KISS. 

Škola se prezentovala výstavou výtvarných prací žáků na radnici MM České Budějovice 

v říjnu 2013 a v budově KÚ Jihočeského kraje v lednu a únoru 2014. 

Pro rodiče našich žáků a žáky školy jsme připravili vánoční a velikonoční tvořivé dílny. 

 

Dále se škola a žáci prezentují svými výrobky na vánočních trzích, žáci reprezentují školu při 

sportovních utkáních a při dalších soutěžích: 

 DIVSEFEST – akce pořádaná MM Č. Budějovice, taneční vystoupení a pantomima 

našich žáků 

 Výtvarná soutěž na PC „Virtuální svět nebo realita“ pořádané občanským sdružením 

 „ Theia“- náš žák získal 1. místo 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů - sluchově postižených žáků - Valašské Meziříčí, 

reprezentace školy – 3. místo v kategorii mladší žáci, 6. místo v kategorii starší žáci 

 Výtvarná soutěž „Mluvící ruce“ – 1. místo v jednotlivcích 

 Výtvarná soutěž ateliéru „TVOR“ - 1. místo v jednotlivcích 

 Florbalový turnaj žáků škol pro sluchově postižené v Plzni – 2. místo 

 Prodej výrobků žáků na vánočních trzích na výstavišti 

 Prodej výrobků žáků na adventních trzích na náměstí 

 Mezikrajové kolo pantomimy a pohybového divadla, Plzeň 15. 3. 2014 – členové 

kroužku pantomimy – reprezentace školy 

 Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla, Kolín 25. – 27. 4. 2014 - 

členové kroužku pantomimy – reprezentace školy 

 Počítačová soutěž pro žáky škol pro SP „Počítač je můj kamarád“ ve Valašském 

Meziříčí – 7. místo 

 Mini sportovní hry škol pro SP - Plzeň – Č. Budějovice - soutěž v atletice 

 Fotografická soutěž „Chytře proti černým skládkám“ organizovaná Občanským 

sdružením Krasec – 2. místo. 

 50. celostátní sportovní hry žáků škol pro sluchově postižené v Ostravě – 7. místo z 12 

 Výtvarná soutěž SP žáků v Olomouci „Paleta ticha“ – reprezentace školy 

 

http://www.sluchpostcb.cz/
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18. Údaje o kontrolní činnosti  

V průběhu školního roku jsou státní zástupkyní pravidelně prováděny v tříměsíčních 

intervalech kontroly, týkající se žáků s nařízenou ústavní výchovou. Státní zástupkyně 

neshledala žádné pochybení týkající se péče o svěřené jedince.  

Čtyřikrát ročně je kontrolována péče o všechny děti z dětského domova sociálními 

pracovnicemi přijíždějícími z míst jejich bydliště. Také v těchto případech byla vždy 

konstatována spokojenost s péčí, která je školou věnována všem dětem.   

Ve školní kuchyni je pravidelně prováděna kontrola a kontrolní měření paní Ing. Písaříkovou 

(HACCP systém) – nebyly zjištěny nedostatky.  

Veřejnosprávní kontrola ČŠI, zaměřená na ekonomiku školy, se uskutečnila ve dnech 9. – 13. 

června 2014 – zjištěny drobné nedostatky ve výkaznictví, ihned byla přijata opatření k jejich 

odstranění. 

 

19. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok)  

 

1. Celkové dotace na rok 2013      28. 921.000,-  

         z toho MP celkem       18.525.000,-  

         z toho OON               90.000,-  

         z toho zákonné odvody         6.299.000,-  

         z toho FKSP             184.000,-  

         z toho ONIV          3.913.000,-  

 

Vlastní příjmy činily za rok 2013:           988.809,90  

Vlastní příjmy jsou tvořeny z ošetřovného, ostatních příjmů a stravného.  

 

2. Investiční výdaje v roce 2013:   

z fondu FRM         74.684,- 

z toho: na opravu a montáž lina      66.550,- 

 na opravu čerpadla         8.134,- 

 

3. Neinvestiční výdaje za rok 2013 celkem:  

         celkové náklady za rok 2013      30.427.647,97  

celkové výnosy za rok 2013      30.558.262,90  

           z toho mzdové náklady      18.525.000,-  

                 z toho OON              90.000,-  

                 z toho použití Fondu odměn           0,- 

                 z toho zákonné odvody        6.281.167,-  

                 z toho FKSP            136.220,-  

                 z toho ONIV         5.485.260,97 

 

Hospodářský výsledek za rok 2013          130.614,93 
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Výroční zpráva byla odsouhlasena školskou radou dne: 10. 10. 2014 

 

 

Předsedkyně školské rady Mgr. Radka Pechová …………………………………….. 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2014   Mgr. Ivana Macíková 

            ředitelka školy 
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Seznam použitých zkratek:  
MŠ – Mateřská škola  

ZŠ – Základní škola  

ZŠS – Základní škola speciální  

DD – Dětský domov  

SPC – Speciálně pedagogické centrum  

SŠ – Střední škola 

SOU – Střední odborné učiliště, OU – odborné učiliště 

VŠ – Vysoká škola  

ZV – základní vzdělávání  

ZV LMP – základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením  

ŠVP – Školní vzdělávací program  

RVP – Rámcový vzdělávací program 

SP – sluchové postižení  

PČR – Policie České republiky  

OS – Občanské sdružení  

MŠMT – Ministerstvo školství a tělovýchovy  

EVVO – environmentální výchova 

NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání 

CPIV- Centrum pro inkluzívní vzdělávání 

MM - magistrát města 

MPP - minimální preventivní program 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání 

ŠMP - školní metodik prevence 

ČZJ – Český znakový jazyk 

ČŠI – Česká školní inspekce 

JU -  Jihočeská universita 

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání 

VŠERS – Vysoká škola evropských a regionálních studií 

KKOV – klasifikace kmenových oborů vzdělání 

ZVaS – Zařízení vzdělávání a služeb 

SNN – Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

KČT – Klub českých turistů 

CZDGA – Česká golfová asociace hendikepovaných 

APPN – agentura pro neslyšící 

UPOL – Univerzita Palackého Olomouc 

ALOS – asociace logopedů ve školství 

APSPC – asociace pracovníků speciálně pedagogických center 

ICT – informační a komunikační technologie 

RAMPS - Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb 

ČJ – český jazyk 

M – matematika 

Aj – anglický jazyk 

CKID - Centrum kochleárních implantací u dětí 


