
Strana 1 (celkem 21)

Výro ní zpráva o innosti koly ve kolním roce

2007/2008

Základní kola, Slaný, Palackého 570, 274 01  Slaný

e-mail: ssslany@volny.cz    tel/fax: 312 522 320
                                               mobil:       731 449 221

mailto:ssslany@volny.cz


Strana 2 (celkem 21)

 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI KOLY
ZA KOLNÍ ROK 2007/2008

1. Základní údaje o kole

• Základní kola, Slaný, Palackého 570, 274 01 Slaný

izovatel : St edo eský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

O: 61894630
IZO: 600021572

Základní kola, Slaný, Palackého 570 sdru uje t i sou ásti – základní kolu, základní
kolu speciální a kolní dru inu.

  Ve kole se vyu uje podle u ebních dokument  vzd lávacího programu zvlá tní koly
.j. 22 980/97-22,  vzd lávacího programu pomocné koly .j.24 035/97-22 a prvním

rokem podle kolního vzd lávacího programu základního vzd lávání .j. 223/2007
v prvním a estém ro níku koly.
  Materiáln  technické vybavení koly ( malá t locvi na, posilovna, kovodílna,

evodílna, keramická dílna, cvi ná kuchy , po íta ová u ebna ) umo uje zapojovat d ti
do mimo kolních aktivit a krou . kola  má stále p ipojení k internetu, ICT správcem
koly je pan Bc. Josef Protiva. U ebna je pln  vyu ívána v rámci povinných a

nepovinných p edm  i v rámci b né výuky.

  Ve kole pracují dv  odd lení kolní dru iny, ob  na áste ný úvazek. Ranní dru ina
funguje ji  od sedmé hodiny ranní, abychom vy li vst íc dojí jícím ák m, proto e do
na í koly se sjí jí áci  z celé oblasti Slánska.
  áci s t kým mentálním posti ením mají zaji n p ístup ke vzd lání ve t ídách oboru
pomocné koly. Práce v t chto t ídách je velmi náro ná. Nejv ím problémem p i
zaji ní odpovídající výchovy a vzd lávání je nedostate né materiální vybavení, které
vázne na nedostatku finan ních prost edk  obecn . Tento fakt se týká nejen oboru
pomocné koly, ale také koly základní. Na trhu je mo né získat spoustu vhodných
pom cek, ale rozpo tem na n  nedosáhneme. P esto u itelé koly dosahují velmi dobrých
výsledk , které jsou výsledkem jejich usilovné práce a ob tavosti p i p íprav  i samotné
výuce.

Kontakty:
editelka koly: Mgr. Beata Kurillová Bc.

zástupkyn editelky: Mgr. Zora Houdová
íslo telefonu: 312 522 320, mobil: 731 449 221
íslo faxu: 312 522 320

e-mail: ssslany@volny.cz
 www stránky: www.sweb.cz-základní kola

mailto:ssslany@volny.cz
http://www.sweb.cz-z�kladn�
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kolská rada:  Petra Budilová p edsedkyn   za z izovatele
     Renata Mina íková místop edsedkyn  za rodi e ák
     Mgr. Ji ina Studená lenka   za u itele

• Datum poslední zm ny za azení do rejst íku kol na základ  rozhodnutí M MT .j.
5 815/2007 je ze dne 3.5.2007.

2. Charakteristika koly

kola poskytuje vzd lání ák m 1. 9. ro níku základní koly praktické, 1. – 10. ro níku
základní koly speciální a d tem s t kým mentálním posti ením je umo na docházka do

ípravného stupn  základní koly speciální. V tomto typu koly jsme nem li ji  t i roky
za azeného ádného áka.

Materiáln  technické podmínky pro výuku – kola sídlí v budov , která je v majetku m sta.
Neuspokojivý stav budovy se povedlo po dohod  s m stem kone  dát do po ádku. V letních

sících prob hla rekonstrukce fasády p edního traktu budovy a do lo i na rekonstrukci
elektroinstalace v p ízemí a prvním nadzemním podla í budovy. Celková ástka za
rekonstrukci se pohybuje okolo cca 1 300 000,-K . P esná ísla budou dodána majitelem
budovy.

Z hlediska celkové koncepce se kola opírá o tradi ní pojetí zvlá tní koly a ídí se
vzd lávacím programem Zvlá tní koly schváleným M MT R .j. 22 980/97 ze dne
20.6.1997 v ro nících 2.-5.  a  7.-  9. Pomocná kola se ídí vzd lávacím programem
Pomocné koly a p ípravného stupn  pomocné koly schváleným M MT R .j. 24
035/97 – 22 s platností od 1.9.1997. Prvním rokem jsme pracovali podle nov  vytvo eného
kolního vzd lávacího programu základního vzd lávání .j. 223/2007 v prvním a estém

ro níku základní koly.

Vedle své vzd lávací a výchovné funkce kola zd raz uje  velkou podporu mimo kolní
zájmové innosti d tí a mláde e. Je to nejú inn í program v protidrogové prevenci. Jako
ka dým rokem i letos pracovalo na kole 13 zájmových krou , ve kterých bylo zapojeno
135 ák koly.

Výchovné p edm ty – t lesná výchova – k dispozici má kola malou t locvi nu, posilovnu a
kolní dv r. Ten se po dobu rekonstrukce nevyu íval z d vod  bezpe nosti ák  i

zam stnanc koly. Ve spolupráci s D tským domovem se kolou v Ledcích se op t
uskute nil týdenní pobyt ák  na horách. Tato akce je hodnocena jako velmi zda ilá, ák m
se pobyt velmi líbil a m li mo nost navázat nové kontakty a p átelství.

Hudební výchova – v hodinách hudební výchovy je rozvíjena zp vnost ák , vytvá en
pozitivní vztah k hudb , tradicím a ák m je dána mo nost také pohybového vy ití.
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Pracovní vyu ování a výtvarná výchova – kola má z ízenou cvi nou kuchy , kovodílnu,
evodílnu,  malý kolní pozemek a letos se poda ilo zakoupit keramickou pec a vybudovat

keramickou dílnu. Po ád je nejv ím problémem materiál pro výuku a samostatnou práci
ák  ( m kké d evo, dráty sklo, r zné druhy kartónu atp.) Jeliko  valná v ina ák  pochází

ze sociáln  slabých rodin  je skoro nemo né získat od rodi  by  jenom bavlnku na vy ívání.
Tento materiál tak získáváme z vlastních zdroj , drobných sponzor  z ad spoluob an  m sta
a drobných podnikatel .

kolní dru ina – má ji  stabiln  dv  odd lení, ve kterých bylo zapsáno 20 ák . Do týdenní
skladby jsou za azeny aktivity odpo inkové, rekrea ní, p írodov dné, estetické, pracovní i

íprava na vyu ování. Ranní dru ina byla otev ena hlavn  kv li dojí jícím ák m.

3. koly a kolská za ízení - len ní

I. koly – nejvy í povolený po et ák  a napln nost (k 30. 9. 2007)

Typ koly/ Z IZO
Nejvy í

povolený po et
ák  (d tí)

Skute ný
po et ák

(d tí)

epo tený
po et

pedagogických
pracovník

Pr rný
po et ák
(d tí) na
ep. po et

ped. prac.
 praktická 102114013 160 102 14,6 6,9
 speciální 102114013 30 13 3 4,3
ípravný stupe  Z

spec. 110451121 6 0 0 0

II. kolská za ízení  – nejvy í povolený po et ák  (strávník , ubytovaných, klient ) a napln nost
 (k 30. 9. 2007)

kolské za ízení IZO

Nejvy í
povolený

po et
ák /ubyt.

/stráv./klient

Po et
ák /ubyt.

/stráv./klient
Z toho cizích

epo tený
po et

pracovník

kolní dru ina/klub 110034473 24 24 0 0,9

• Dojí jící áci mají mo nost náv vy ranní dru iny, jeliko  autobusové i vlakové
spojení by je odsoudilo k toulání po m st  a zárove  je také zaji na jejich bezpe nost.
Ranní dru inu jsme otev eli pro dojí jící a d ti zam stnaných rodi .
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4. Souhrnné údaje o ácích

I. D ti/ áci podle typu koly/ kolského za ízení  (k 30. 9. 2007)

Typ koly/ Z áci
Po et t íd

(u D/ K po et
odd lení)

Pr r po et
ák  (d tí)

na t ídu (odd lení)
 praktická 102 11 9,3
 speciální 13 2 6,5

kolní dru ina/klub 24 2 12

• Do první t ídy v základní kole speciální nenastoupil ádný ák

• Do základní koly praktické dojí dí jeden ák z Ústeckého kraje. Bydlí na pomezí okres
a jeho mo nost dopravit se do koly v jiném kraji je nerealizovatelná.

II. áci podle druhu zdravotního posti ení (k 30. 9. 2007)
Druh posti ení  speciální íp. stupe Pr

Mentální posti ení 92 13 0
- z toho t ké mentální posti ení 12
- z toho hluboké mentální posti ení
Sluchové posti ení
- z toho nesly ící
Zrakové posti ení
- z toho nevidomí
S vadami i

lesné posti ení
Soub né posti ení více vadami 5
- z toho hluchoslepí
Vývojové  poruchy u ení
Vývojové  poruchy chování 1
Autismus 1 1
Bez zdravotního posti ení 3 0 0

5. Údaje o p ijímání d tí/ ák  do koly

I. P ijímání d tí do M  a p ípravného stupn  Z  speciální pro kolní rok 2007/2008 a po et ud lených
odklad  povinné kolní docházky (dále jen P D) – k 1. 9. 2007

Po et p ijatých d tí
Typ koly/ Z

celkem v posledním roce
ed zahájením P D

Po et odklad  P D

ípravný stupe  Z  spec. 0 0 0

• kola nemá, dodate ný odklad nebyl nikomu ud len a do p ípravného stupn  základní
koly speciální nebyl p ijat ádný ák po dobu posledních t í let
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II. Zápis ák  do 1. t ídy Z  a následné p ijetí pro kolní rok 2007/2008, po et ud lených odklad  P D
(k 1. 9. 2007)

Po et odklad  P D
Typ koly Po et d tí

u zápisu navr ený skute ný

Po et nov
ijatých d tí

do 1. ro níku
 praktická 1 0 0 6
 speciální 0 0 0 1

• Z  vlastní M  nebyl p ijat ádný ák, jeliko  M  nemáme. V ichni áci jsou p ijímáni
pouze odjinud. U ák  byla diagnostikována p evá  lehká mentální retardace, ADHD
v kombinaci s mentálním posti ením a kombinace zdravotního posti ení.

• I kdy  k zápisu se dostaví men í po et ák  k 1.9. kolního roku se mnoho rodi  dostaví
s tím, e k zápisu je nikdo nepozval, tak v kone ném d sledku nastoupilo do první t ídy 7
ák . V ichni s potvrzenou LMR.

• Ve kolním roce  2007/2008 se ádný ák nevrátil z d vodu dodate  ud leného odkladu
D.

• K 30.9.2007 bylo p ijato celkem 13 ák  do Z  praktické 3 áci do Z  speciální. Lze
edpokládat, e situace se zm ní v pr hu íjna – ledna, to se Z  rozhodnou zbavit

ák , na které nesta í, ov em na zvý ený po et v pr hu kolního roku není brán z etel,
pokud jde o finance.

III. Údaje o p ijetí ák  do praktické koly pro kolní rok 2007/2008 (k 1. 9. 2007)

Na e kola nemá v sou ásti praktickou kolu.

6. Údaje o výsledcích ve vzd lávání

I. Prosp ch a docházka ák  v ech ro ník  celkem (v etn  záv re ných ro ník ) – k 30. 6. 2008

Prosp ch a docházka ák  v ech ro ník Po et ák

Základní kola praktická
áci celkem 102

Prosp li s vyznamenáním 29
Prosp li 66
Neprosp li 5
- z toho opakující ro ník 1
Nehodnoceni 1
Pr rný prosp ch ák 1,89
Pr rný po et zame kaných hodin na áka/z toho neomluvených 184,93/19,45
Základní kola  speciální

áci celkem  15
Prosp li s vyznamenáním  5
Prosp li  9
Neprosp li 1
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- z toho opakující ro ník 0

Nehodnoceni 0
Pr rný prosp ch ák 1,71
Pr rný po et zame kaných hodin na áka/z toho neomluvených 124,9/8,6

• Po et ák  hodnocených slovn :
a) ve v ech p edm tech v ichni áci oboru pomocná kola
b) pouze ve vybraných p edm tech 2 áci oboru základní kola.

• V roce 2007/2008 nebyl do  p ípravného stupn  základní koly speciální zapsán ádný ák
a  pro dal í rok 2008/2009 je tomu stejn  tak.

:
II. Výsledky záv re ných zkou ek v praktické kole (k  30. 6. 2008)

• Na e kola nemá praktickou kolu.

7. Chování ák

Chování ák  (k 30. 6. 2008)
Hodnocení chování

Typ koly
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

Základní kola praktická 97 4 1
 speciální 15 0 0

Praktická kola

• V p ípadech neuspokojivého chování se jednalo o neomluvenou absenci velkého rozsahu,
eno s rodi i, se sociálním odborem, je v jednání p edb né opat ení na umíst ní dít te

ve výchovného ústavu. Nadále se mno í p ípady agresivního, arogantního a velmi
nevhodného chování v i spolu ák m, ale bohu el také v i u itel m koly.  Ve v in

ípad  se jedná o rodiny, se kterými je velmi slabá, nebo v bec ádná spolupráce. I tak
se ale sna íme tyto jednotlivé p ípady it.

8. Absolventi a jejich dal í uplatn ní

Absolventi koly – p ijímací ízení na vy í typ koly (k 30.6. 2008)

Typ koly Po et
absolvent ijati do Pr ijati do OU ijati na

jinou S
Nepodali

ihlá ku
 praktická 25 0 4 17 4
 speciální 4 2 0 0 2

• 21 ák  ukon ilo P D v devátém ro níku a získali základní vzd lání. Po spln ní P D 4
áci nezískali základní vzd lání a to dva v osmém a dva v estém ro níku. áci estého

ro níku pobývali n kolik let v zahrani í a i kdy  dolo ili potvrzení o docházce do koly
jejich v domosti nás neoprav ovali za adit je do vy ího ro níku Z .
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• Ze koly ode lo v pr hu kolního roku, v kv tnu 2008, ty i áci z d vod  st hování do
lníka. Do b né základní koly ádný ák nep estoupil ani na p estup nebyl navr en.

9. Údaje o nezam stnanosti absolvent  praktické koly
kola nemá praktickou kolu.

10. Jazykové vzd lávaní na kole

I. áci u ící se cizí jazyk (k 30. 9. 2007)
Jazyk Po et ák Po et skupin

Anglický jazyk 11 2

II. U itelé cizích jazyk  – rozlo ení kvalifikace (k 30. 9. 2007)
Kvalifikace vyu ujících

Jazyk Po et u itel
celkem pedagogická

 i odborná áste ná ádná
Rodilí
mluv í

anglický 2 0 1 1 0

Ve kolním roce 2007/2008 jsme vyu ovali cizímu jazyku v estém ro níku základní koly v souladu se
kolním vzd lávacím programem, také jako  volitelnému p edm tu a to bohu el neaprobovan .

Domnívám se, e bude velmi t ké získat kvalifikovaného u itele cizích jazyk  pro ná  typ koly. Ke
studiu v NIDV  jsme se nedostali, prozatím situaci íme samostudiem.

11. Úrove  informa ní a po íta ové gramotnosti ve kole

• Ve kole máme jednu po íta ovou u ebnu s deseti po íta i s p ipojením na internet. Dále
disponujeme po íta i ve  t íd  základní koly speciální, ale bez p ipojení k internetu,
jeden po íta  v VI.A a jeden v VII.A t íd  takté  bez p ipojení k internetu. Nejv í
problém jsou op t finance, po íta e postupn  stárnou a na obnovu nám prost edky
neposta ují. Poda ilo se zvý it kapacitu po íta ové u ebny z esti na deset  PC. V ím, e
situace se zlep í v p tích letech. Ve kole pracují krou ky IT, áci mají mo nost vyu ití i
v mimo kolním ase,dále se do práce v po íta ové u ebn  zapojuje také D. Vyu íváme

ebnu velmi asto ve v ech t ídách koly a v ichni u itelé jsou schopni s technikou
pracovat. Ve sborovn  mají u itelé k dispozici 3 PC s p ipojením k internetu a dal í 3 PC
jsou k dispozici vedení koly + jeden notebook má k dispozici editelka koly.

Z  základní u ivatelské znalosti   19 pedagog
P0  kolení pou ených u ivatel    10

P  volitelný modul      9
P  druhý volitelný modul     1
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12. Údaje o pracovnících koly

I. Základní údaje o pracovnících koly (k 30. 9. 2007)

Po et pracovník

celkem
fyzický/p epo tený

nepedagogických
fyzický/p epo tený

pedagogických
fyzický/p epo tený

pedagogických
– zp sobilost

pedagog. a odborná

Po et ák  na
epo tený po et

pedagog. prac.

24/22,6 5/5 19/17,6 12 6,9

• Na kole pracuje 7 pedagog  bez po adované kvalifikace. Pr  se vzd lávají a jsou
také upozorn ni na mo nost výpov di z tohoto d vodu. Jejich práci je v ak  t eba hodnotit
velmi pozitivn , jedná se o u itelé, kte í p sobí na kole n kolik let a mají dost zku eností
a praxe.

• II. Dal í údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2006)

Pedagog.
pracovník

Pracovní za azení,
funkce Úvazek Kvalifikace – dosa ený stupe  vzd lání,

obor, pedagogická zp sobilost Titul
Délka
ped.

praxe
2482 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 12
1030 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 31
1217 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ  18
2422 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ  28
4761 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 25
1033 Zástupkyn editelky 1,000 Vysoko kolské Mgr. 31
1224 itelka 1,000 Vysoko kolské, bez PZ Bc. 8
1085 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 22
4709 editelka koly 1,000 Vysoko kolské Mgr.Bc. 30
8417 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 20
1038 itelka 1,000 Vysoko kolské Mgr. 28
1226 Asistentka pedagoga 1,000 St edo kolské  15
1223 Asistentka pedagoga 1,000 St edo kolské, kurz AP  4
1207 itel 1,000 Vysoko kolské Bc. 11
1213 Vychovatelka 0,650 St edo kolské  23

1674 itelka, výchovná.
poradkyn 1,000 Vysoko kolské Mgr. 21

2546 itel 1,000 St edo kolské, bez PZ  11
2669 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ  26
1204 itelka 1,000 St edo kolské, bez PZ  15

Ve kole pracovala jedna asistentka pedagoga pro d ti a áky se sociálním znevýhodn ním a
jedna asistentka pedagoga ve t íd  základní koly speciální. Pracuje na plný úvazek a ten je
doposavad áste  hrazen z prost edk  p id lovaných M MT.  Její nápl  práce.

• ímá výchovná práce podle pokyn  vyu ujícího

• íprava na výchovnou innost a práce bezprost edn  s ní související

• Pomoc u iteli p i p íprav  u ebních pom cek

• Spolupráce se v emi u iteli
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• Spolupráce s rodi i a ostatní ve ejností

• Spolupráce s romskou komunitou ve m st

• ast na poradách koly

• ast na DVPP

• Pomoc p i ení problém  v souvislosti s výchovným a vzd lávacím procesem

• Individuální výchovná práce s áky v rámci vyu ovacího procesu

• ast p i organizaci akcí sportovního i spole enského charakteru

• Pomoc ák m p i aklimatizaci na kolní prost edí

Asistent pedagoga ve t íd  základní koly speciální je hrazen z prost edk koly. Hlavní
innosti asistenta pedagoga je pomoc ák m p izp sobit se kolnímu prost edí, pomoc

pedagogickým pracovník m p i výchovné a vzd lávací innosti, pomoc p i komunikaci se
áky a p i spolupráci se zákonnými zástupci áka. Pracuje pod vedením t ídního u itele a

itel  vyu ujících ve t íd , kde je provád na innost asistenta pedagoga. Asistent
pedagoga

Ø Je p ítomen ve t íd  po celou dobu vyu ování

Ø Po domluv  s u itelem pracuje s dít tem podle stanovených postup  a pot eb
Ø Zaji uje individuální pé i o áka

Ø Zaji uje korekci nep im eného chování
Ø Vhodn  motivuje áka ke kolní práci

Ø Po domluv  s u itelem se zapojuje do práce s ostatními d tmi
Ø Vykonává dozor, zabezpe uje bezpe nost ák  ve kole i na mimo kolních akcích

Ø Pomáhá dít ti s p ípravou pom cek
Ø Pomáhá u iteli p i p íprav  pom cek

Ø Pomáhá dít ti s orientací po kolní budov  i p i p esunech mimo budovu koly
Ø Zú ast uje se pedagogických rad
Ø Zú ast uje se dal ího vzd lávání

 III. V ková struktura pedagogických pracovník  (k 30. 9. 2007)
Po et pedag.
pracovník do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let Z toho

chodci
Pr rný

k
Celkem 1 5 7 7 1 1 46,3
z toho en 1 3 7 7 1 1 47,6
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IV. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2007)

edm t Celkový po et hodin
odu ených týdn

Z toho odu ených
aprobovan

eský jazyk 55 50
Prvouka 4 4
Vlastiv da 2 2

írodov da 2 2
Ob anská výchova 6 0

jepis 6 2
Zem pis 10 5
Matematika 49 34

írodopis 10 6
Fyzika 4 1
Chemie 2 2
Hudební výchova 10 6
Výtvarná výchova 10 6
Rýsování 4 4
Pracovní vyu ování 67 32

lesná výchova 33 15
ová výchova 8 9

Anglický jazyk 4 0
Disponibilní hodina 8 5
Celkem 319 187

tení 4 2
Psaní 4 2
Po ty 6 3

cné u ení 4 2
Smyslová výchova 2 1
Pracovní a výtvarná výchova 10 5

lesná výchova 10 5
Hudební výchova 4 2

ová výchova 2 1
Celkem 46 24

• Personální zm ny ve kolním roce:
- Ve kolním roce 2007/2008 jsme pracovali ve stejném slo ení jako v minulém roce.

Nikdo nenastoupil a k 7.12. po ádala o odchod do starobního d chodu jedna paní
itelka, ale z stala ve kole do konce kolního roku . Ze koly ádný pedagogický ani

provozní zam stnanec neode el.
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-

13. Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník

• Studium ke spln ní kvalifika ních p edpoklad
- vzd lávací instituce – V  Jana Amose Komenského, obor studia – speciální

pedagogika – jeden zam stnanec – po úsp ném ukon ení bakalá ského studia
pokra uje ve  studiu v magisterském programu, p edpokládaný konec studia je erven
2009..

• Studium ke spln ní dal ích kvalifika ních p edpoklad  ve kolním roce za ala studovat
jedna paní u itelka – obor psychopedie, p edpokládaný konec studia erven 2009.

• Studium k prohlubování odborné kvalifikace (pr né studium) – kurzy, seminá e,
kolení, samostudium

a) po et jednodenních a dvoudenních akcí - 2
b) po et vícedenních akcí - 0
c) samostudium – bylo v nováno vesm s p íprav VP

• Finan ní náklady vynalo ené na DVPP inily 9 920,- K

14. Údaje o dal ích aktivitách a prezentaci koly na ve ejnosti

• Zájmová innost organizovaná kolou je jako ka dým rokem organizována formou
krou . Pracovalo jich na kole 13  (IT, florbal, futsal, ikovné ruce, stolní tenis,
plavání…) Celkem bylo zainteresováno v krou cích 135 ák koly.

• Velmi zda ilý byl pobyt na horách ve spolupráci s DD se kolou Ledce, tato akce se
opakovala ji  druhým rokem a byla velmi pozitivn  hodnocena. V p tím roce bohu el
pro nedostatek zájm  z ad na ich ák  tento pobyt neuskute níme.

• Projekty jsme nerealizovaly, zapojili jsme se do spole ného projektu, který by se m l
realizovat ve kolním roce 2008/2009

• Spolupráce se zahrani ními kolami se zatím nepoda ilo navázat, ale pracujeme na získání
partnera se Slovenska.

• ast ák koly ve v domostních, sportovních, um leckých se uskute uje ka doro
na úrovni okresu Kladno, tato spolupráce mezi kolami má ji  dlouholetou tradici.

• I letos jsme po ádali posezení s bývalými kolegy u p íle itosti Dne u itel

• V sout ích v zem pise a v matematice jsme obsadili první místa

• Velmi zda ilý byl op t Den d tí, který v nujeme hrám a zábav .

• Ka doro  probíhají váno ní a mikulá ské besídky

• Nadále spolupracujeme s domem s pe ovatelskou slu bou

• Prob hlo tradi ní utkání mezi zam stnanci a áky koly ve florbale

• Ani karneval letos nez stal bez pov imnutí

• Dal í velmi p kná akce bylo pasování ák  na tená e ve spolupráci s m stskou
knihovnou – zam stnanci knihovny nás jako ka doro  velmi chválili za slu né chování,
koda, e tento trend v dobrém chování ák  se na druhém stupni koly n jak vytrácí.
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15. Dal í vzd lávání ve kole v rámci celo ivotního u ení

• Kurzy k dopln ní základního vzd lání a základ  vzd lání podle typu koly kola
neorganizuje.

16. Výchovné a kariérní poradenství

• innost výchovného a kariérního poradenství zaji ují ve kole dva pedagogi tí
pracovníci. Jedna paní u itelka se v nuje profesionální orientaci ák  a p ijímání ák  na

 a OU. editelka koly pak výchovným problém m ( zá koláctví, pohovory s rodi i,
áky, PPP, SPC OPD …)

• Psychologa ani jiného odborného pracovníka ve kole nemáme, i kdy  by byl pot ebný,
vyu íváme slu eb PPP a SPC podle pot eb.

• Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou St edo eského kraje a speciáln
pedagogickými centry je na velmi dobré úrovni, SPC a podle pot eby i PPP podle pot eby
vyjí dí p ímo k nám do koly.

• Spolupráce s rodi i je velmi individuální, v n kterých p ípadech p ímo vzorná,
v n kterých nedosta ující a  skoro ádná. Tady je nápomocná asistentka pedagoga, která
problémové rodiny nav vuje a zaji uje jejich spolupráci se kolou. S pomocí pediatr
se nám také da í podchycovat zá koláctví a neomluvenou absenci ák .

17. Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené eskou kolní inspekcí (p íp.
o dal ích kontrolách neuvedených v bod  19)

• V termínu 4 – 5. zá í 2007 prob hla ve kole inspekce I. P edm tem kontroly byla
kontrola formálních nále itostí z izovací listiny, posuzování dodr ování kapacity
koly,správnost vykazování po tu ák , kontrola z ízení funkce asistenta pedagoga,

kontrola stanovení míry p ímé pedagogické innosti, kontrola stanovení popisu práce
asistenta pedagoga, ve ejnosprávní kontrola efektivního vyu ívání finan ních prost edk
v odm ování asistent  pedagoga, kontrola dodr ování právních p edpis , které se
vztahují k BOZP. Inspekci nebyly zji ny nedostatky ve zmín ných sledovaných bodech,
pouze v bod  12 lo o poru ení p edpisu ( jde na vrub majitele budovy – o ekáváme, e
tento zápis bude mít za následek odstran ní daného nedostatku ), který nám vy adil kolní
dv r z provozu. editelka koly nepodala k inspek ní zpráv  p ipomínky.

18. Dal í innost koly

• kolská rada pracuje ve slo ení jako v minulém roce. P edsedkyn , jako zam stnankyn
MÚ Slaný je se kolou v úzkém kontaktu. Studentský parlament kola nemá, ale v ichni
áci v dí na koho se v p ípad  pot eby mají a mohou obrátit. Sdru ení rodi  na kole

nebylo zalo eno a nikdy nepracovalo, a  se o to vedení koly pokou elo n kolikrát.
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19. Ekonomická ást výro ní zprávy o innosti koly
I. Základní údaje o hospoda ení koly

Za rok 2007 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2008 (k 30. 6.)
innost innostZákladní údaje o hospoda ení koly

v tis. K
Hlavní Dopl ková Hlavní Dopl ková

1. Náklady celkem 11 048 399 0 5 556 606 0

2. Výnosy celkem 11 048 399 0 5 895 232 0

ísp vky a dotace na provoz
(ú . 691) 11 031 888 0 5 886 339 0

z toho
ostatní výnosy 16 511 0 8 893 0

3.
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK

ed zdan ním 0  0 338 626 0

II. P ijaté p ísp vky a dotace

ijaté p ísp vky a dotace v tis. K Za rok 2007
(k 31. 12.)

1. P ijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpo tu  celkem (INV) 0

2. ijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpo tu kraje, v etn  vrácených
íjm  z pronájmu  celkem (INV) 0

3. ijaté p ísp vky a dotace na neinvesti ní výdaje ze státního rozpo tu p es
et z izovatele (M MT, MZ apod.) celkem (NIV) 9 449 191

ímé vzd lávací výdaje celkem (UZ 33 353) 9 449 191

z toho mzdové výdaje 6 711 834

ostatní celkem1 (nap . UZ 33 163, 33 439,… - vypsat v echny) 2 527 903

33 245 SIPVZ 9 000

33 457 asistent pedagoga 200 454
z toho

z toho

4. ijaté p ísp vky a dotace  na neinvesti ní výdaje z rozpo tu kraje celkem
(NIV) 1 582 697

né provozní výdaje celkem (UZ 000) 1 599 208
ostatní ú elové výdaje celkem1 (nap . UZ 001, 002, 003, 099,… - vypsat

echny)

z toho

z toho

5. Z jiných zdroj  (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)

1Dopl te do tabulky vý i ve kerých vyu itých  ú elových  dotací, název  ozna te odpovídajícím UZ (nap .
Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001).
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Komentá  k ekonomické ásti:

Ekonomická situace není dobrá, nejvíce se potýkáme s nedostatkem provozních prost edk ,
energie a jiné slu by stoupají, ale kola má na tento ú el mén  prost edk . Ve ztrát  jsme
neskon ili jenom díky mírné zim  a p eplatku za elekt inu.  Nezbývá, ne  doufat, e situace
se zlep í v p tích letech.

ádná kontrola v leto ním roce na poli hospoda ení neprob hla.

20. Záv r

V otázce  hodnocení koly mohu konstatovat, e kola si dlouhodob  udr uje dobré výsledky
ve výchov  a vzd lávání. V pr hu kolního roku je podporována mimo kolní innost
v podob  zájmových krou , které vedou u itelé koly, v pr hu roku se zú ast ujeme
pravideln  sout í v oblasti sportu, kultury i v domostních sout í a na území okresu Kladna
dosahujeme velmi dobrých výsledk . V pr hu roku jsme dotvo ovali  www stránky koly,
na kterých pravideln  pracuje jedna paní u itelka ve spolupráci s celým pedagogickým
sborem a vedením koly. V po adované kvalifikaci pedagogického sboru nadále pokra uje
úkol pro vedení koly – motivovat  stávající zam stnance ke studiu eventuáln  zajistit nové
kvalifikované u itele. Absolventi v ak, i kdy  jich pedagogické fakulty produkují dostatek se
do kolství nehrnou. Celý minulý kolní rok kola velmi piln  pracovala pod vedením
koordinátorky na dola ování VP. V p tím roce budeme dále dopracovávat a vylep ovat
zpracovaný program. Pot itelné je, e se kone  poda ilo v pr hu letních prázdnin
dokon it rekonstrukci elektroinstalace v p ízemí a v prvním nadzemním podla í budovy.
Nadále budeme pracovat na vylep ení spolupráce s rodi i, motivaci zam stnanc  k dal ímu
vzd lávání, vylep ení materiálního vybavení koly a vytvá ení pozitivního pracovního
prost edí jak pro áky tak pro zam stnance koly.

Datum zpracování zprávy:30.9.2008                 Datum projednání v kolské rad : 15.10.2008

Podpis editele a razítko koly:

íloha .1 – koncepce koly
íloha .2 - autoevaluace
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íloha . 1

Strategie rozvoje ve výchovn  vzd lávací innosti
Základní koly, Palackého 570, Slaný

 Hlavním úkolem vzd lávací innosti je upev ovat v ácích základy kvalitního,
funk ního a moderního vzd lávání v rozsahu jejich pot eb, p edpoklad  a mo ností.
 Kultivovat osobnost ák  po stránce rozumové, emocionální i volní. Seznamovat áky
se základními ivotními, duchovními a mravními hodnotami, u it je orientovat se v sob
samém i v dal í ivotní dráze.
 Rozvíjet t lesnou zdatnost a pohyblivost ák .
 Výchovn  vzd lávací innost sm uje k tomu, aby si áci osvojili poznatky,
dovednosti, pracovní techniky, re imové návyky apod., které tvo í základ jejich kulturnosti,
jsou p edpokladem komunikace a dorozumívání, spolupráce s lidmi.
 Klást d raz na  rozvoj poznávacích schopností, na schopnosti orientovat se ve
skute nosti, spole enském ivot , ve faktech a informacích.
 Pro aktivní zdraví a práceschopnost vést áky k pohybovým aktivitám a dovednostem,
které ovliv ují t lesný a psychický rozvoj. Vést áky ke zdravému ivotnímu stylu, k ochran

ed nemocemi, úrazy apod.
 D le ité jsou také dovednosti sociální, významné pro komunikaci ák  ve kole,
v blízkém prost edí i v ob anském ivot . M li by získat schopnost spolupracovat s lidmi,
schopnost hájit a prosazovat své oprávn né zájmy s úctou k ostatním a s korektním jednáním
s nimi, schopnost respektovat individuální, národnostní a jiné odli nosti lidí, rozeznávat
nehumánní postoje jakými jsou agresivita, bezohlednost, cynismus, národnostní a rasové

edsudky.
Postupn  by  áci m li poznávat základní hodnoty a principy demokratické spole nosti,
seznamovat se se zp soby uplat ováni ob anských práv a povinností. K aktuálním cíl m pat í
i utvá ení smyslu pro právo a právní ád i pochopení nebezpe í d sledk  protiprávního
jednání.

Návrh koncepce dal ího rozvoje Základní koly
na období 2006 – 2011

Oblast výchovn  vzd lávací

Ø vytvá ení podmínek pro budoucí integraci ák  do spole nosti
Ø spolupráce s jinými kolami ve m st , okrese a kraji
Ø prevence sociáln  patologických jev , v etn  návykových látek
Ø zaji ní efektivního vyu ívání u ebních pom cek
Ø dodr ování tolerance a objektivity p i hodnocení ák
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Ø vyu ívání výpo etní techniky a Internetu v r zných p edm tech
Ø podpora vzájemných p átelských vztah , tolerance, úcty a slu nosti
Ø potírání agresivity, hrubosti a nesná enlivosti

Oblast personální

Ø stabilizace kolektivu pracovník
Ø udr ování dobrých mezilidských vztah
Ø zlep ování pracovních podmínek
Ø finan ní ocen ní tv í pedagogické práce
Ø vytvo ení podmínek pro celo ivotní vzd lávání u itel
Ø posílení osobní kompetence a zodpov dnosti ka dého pracovníka
Ø zlep ení kvalifikovanosti sboru
Ø práce na VP

Oblast ekonomická

Ø zaji ní finan ních prost edk  na  neustálou modernizaci u ebních pom cek
Ø pr né sledování a vyhodnocování rozpo tu koly
Ø údr ba a opravy objektu
Ø vym nit kolní tabule , které jsou nevyhovující

Oblast kontrolní

Ø pravidelná kontrola pln ní osnov v jednotlivých ro nících
Ø sledování vyu ovacích a výchovných výsledk  jednotlivých u itel  a vychovatel
Ø kontrola dodr ování pracovních povinností v ech zam stnanc
Ø dodr ovat plán kontrol
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íloha .2

Základní kola, Slaný
Palackého 570
274 01 Slaný   trl/fax: 312 522 320   e-mail: ssslany@volny.cz

Vlastní hodnocení koly

mailto:ssslany@volny.cz
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Vzd lávací programy

Z hlediska celkové koncepce se kola opírá o tradi ní pojetí a ídí se vzd lávacími programy
.j. 22 980/97 - 22 ze dne 20.6.1997 – vzd lávací program Zvlá tní koly a vzd lávacím

programem .j. 24 035/97-22 ze dne 1.9.1997 – vzd lávací program pomocné koly a
ípravného stupn  pomocné koly. Prvním rokem jsme pracovali podle kolního

vzd lávacího programu základního vzd lávání v prvním a estém ro níku.
Zd raz ujeme vedle své vzd lávací a výchovné funkce i velkou podporu mimo kolní
zájmové innosti, ka dým rokem po ádám tradi ní akce. áci mohou nav vovat ji  n kolik
let nepovinný p edm t jazyk anglický,  sledujeme tím jejich lep í start p i p echodu na st ední
koly

Podmínky vzd lání

Ve kole pracuje 20 pedagogických pracovník , z toho je 17 u itel  a 7 z nich nespl uje
po adovanou kvalifikaci. Nemá to v ak negativní vliv na výuku, jeliko  se jedná o dlouholeté
pracovníky kolství s praxí, nic to nem ní na situaci, e byli upozorn ni na mo nost výpov di
k 31.12.2009 z d vod  nespln ní kvalifikace. Jeden pan u itel studuje vysokou kolu a ostatní
se sna í v rámci svých mo ností se sebevzd lávat a nav vovat kurzy a seminá e.

kola sídlí ve 120 let staré budov  m sta, kone  se poda ilo opravit fasádu, vym nit okna, a
provézt rekonstrukci sociálního za ízení. Vnit ek budovy je  velmi p kn  vyzdoben a slou í
svému ú elu velmi dob e. Ka dý náv vník je velice mile p ekvapen interiérem koly, jeho
výzdobou a celkovým klimatem. Vládne u nás velmi p íjemná pracovní atmosféra.

V posledních dvou letech jsme se zapojili do projektu, který zpracovává Krajský ú ad a
doufáme, e tím získáme interaktivní tabuli pro pot eby výuky. erpání rozpo tu je
provád no hospodárn , ú eln  a efektivn .  Vynalo ené finan ní prost edky byly pou ity
k ú el m, ke kterým byly ur eny.

Pr h vzd lávání

itelé koly se ztoto ují s cíly výuky a výchovy a spolupracují p i jejich realizaci, U itelé
cítí a projevují odpov dnost za výsledky vzd lávání, kola podporuje aktivitu, tvo ivost ák ,
vycházíme z p edpokladu, e rozhodující pro výsledky vzd lávání je kvalita koly a výuky,

itelé doká ou být flexibilní k mno ství témat p i výuce, výb ru vyu ovacích metod, u itelé
jsou osobnosti, které áci respektují. Je pot eba ov em konstatovat, e agresivního jednání a
chování ák , ale bohu el i jejich zákonných zástupc  p ibývá. U itelé musí vynakládat
hodn  úsilí na zvládání ka dodenních problém .
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Výsledky vzd lávání ák

Výsledky vzd lávání jsou na velmi  slu né úrovni. U itelé v nují pozornost motivaci k práci,
innosti jsou st ídány, vytvá í se prostor pro odstran ní únavy, respektuje se osobnost áka i

jeho handicap V leto ním roce neprosp l pouze 1  ák, co  je ur it  zásluhou  u itel ,
sna íme se o to, aby v ina ák  ukon ila vzd lání v devátém ro níku. P ijímání ák  na
st ední koly a odborná u ili   neznamená ádnou hrozbu, jeliko áci jsou po léta
umís ování do kol bez v ích problém .

kola se sna í velmi úzce spolupracovat se v emi zú astn nými stranami. Ne v dy se v ak
da í spolupráce s rodi i ák . Jedná se v ak pouze o jednotlivé p ípady, které se sna íme

emo  zlep it. Pomáhá nám p i tom také asistentka pedagoga, která nav vuje rodiny
nespolupracující a sna í se je k spolupráci p im t.
Dv  výchovné poradkyn  mají rozd lené kompetence ve smyslu kariérního poradenství a
výchova a vzd lání. Ve kerým výchovným problém m se sna íme p edcházet a sna íme se
podchytit problémy ihned, spolupracujeme s PPP, SPC, OPD i Policií.
Vzájemné vztahy mezi kolou rodi i, áky a dal í ve ejností jsou na velmi dobré úrovni, kola
je v pov domí m sta zapsaná velmi dob e a dokonce jsme vyhledávanou kolou pro rodi e ze
vzdálen ích obcí.
Ve kole je pozitivní klima, stanovený ád, disciplína. P evládá optimismus, lidský p ístup,
podpora a ocen ní , u itelé respektují názory ák , podn cují k vlastnímu úsudku, klima je
otev ené a vlídné.

ízení koly, kvalita personální práce, kvalita DVPP

i tvorb  strategie a rozvoje koly jsou ú astní u itelé, vychází se z d kladné analýzy stavu,
proces rozvoje koly se sna í zahrnou v echny pracovníky, jsou jasn  stanovené kompetence
a odpov dnost, zam stnanci participují p i návrzích rozvoje koly, vedení je demokratické,
sna í se adekvátn  hodnotit práci jednotlivce, pr  se vzd lává a motivuje zam stnance
k jejich dal ímu vzd lávání, ne v dy se v ak setká s kladnou odezvou.
Kontrolní systém je funk ní, existují srozumitelné hodnotící mechanizmy, jsou stanovena
kriteria pro p id lování nadstandardních slo ek platu, podn ty zven í jsou p ijímány jako

íle itost ke zlep ení práce.

Úrove  výsledk  práce koly

Neustále se sna íme o vylep ení jak pracovního prost edí, tak vztahových zále itostí, i
kvalifikovanosti pedagogického sboru, v rámci finan ních mo ností vylep ujeme materiální
vybavení koly pom ckami i za ízením.
Prezentace koly na ve ejnosti je pravidelná, jedna paní u itelka je stálo dopisovatelkou do
místního i kladenského tisku, a tak dáváme o sob  velmi asto v t ir ímu okolí. Ka dá
akce po ádána kolou je prezentována a zárove  hodnocena.
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Velmi dobrých výsledk kola dosahuje ve vzd lávání a v mimo kolní innosti. áci mohou
pracovat v zájmových krou cích a vyu ívat tak volný as smyslupln  a zárove  se vyvarovat
nebezpe í íhající za ka dým rohem. Jsme svým ák m nápomocni podle jejich pot eb a
zájm  a zárove  jejich zákonným zástupc m. Ve výuce se sna íme o pestrost a hlavn
individuálnost u ka dého jednotlivého áka.
Zlep it je pot eba hlavn  spolupráci s rodi i problémových ák , zajistit vzd lávání u itel
v cizích jazycích ( p edev ím v angli tin ), doplnit materiální zázemí koly a vy kolit
pedagogy, tak aby s moderní technikou um l pracovat ka dý u itel.
Na to je pot eba krom finan ních prost edk  také velmi silná motivace, láska k profesi a
psychická odolnost.

Datum vyhotovení zprávy: 30. zá í 2008

editelka. Mgr. Beata Kurillová Bc.
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