Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2010/2011
________________________________________________________________
Charakteristika školy:
Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové organizace je Město
Cheb. Škola má od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jedná se o úplnou základní školu. Obory
vzdělávání jsou podle těchto rámcových vzdělávacích programů:
79-01-B Vzdělávací program Zvláštní škola, č.j. 22980/1997-22
- denní studium, délka studia 9 let, žák dosáhne základní vzdělání
79-01-C Vzdělávací program Pomocné školy, č.j. 24035/1997-22
- denní studium, délka studia 10 let, žák dosáhne základy vzdělání
Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy č.j. 15988/2003-24
- pro žáky s těžkým mentálním postižením, případně žáky s více
vadami
ŠVP pro základní vzdělávání – „Škola základ života“
– denní studium 9 let
– ve školním roce 2007/2008 zahájena výuka v I. a VI. ročníku
ŠVP pro speciální vzdělávání – „Škola pro život“
– denní studium 10 let
– ve školním roce 2010/2011 zahájena výuka v I. a VII. ročníku
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole byl od 18.1.2010 zvýšen ze 180 na 200 žáků.
Důvodem je velký nárůst počtu žáků za předešlé 3 roky. Ve školním roce 2006/2007 bylo
v naší škole zapsáno 146 žáků, v červnu 2010 bylo na naší škole 175 žáků. Kromě celkového
počtu žáků byl zvýšený i povolený počet žáků v základní škole speciální, protože v loňském
školním roce byla kapacita naplněna na celých 100%, z tohoto důvodu byla navýšena kapacita
z 50 žáků na 70 žáků.
Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální ( v tomto školním roce byli
v přípravném stupni základní školy speciální 4 žáci) a školní družina - kterou v tomto
školním roce navštěvovalo 13 žáků.
Škola je umístěna ve dvou budovách. V uvedeném školním roce (dle zahajovacích výkazů)
měla škola celkem 21 tříd – 13 tříd základní školy praktické a 8 tříd základní školy speciální,
do kterých chodilo celkem 175 žáků z toho 60 dívek. Do základní školy praktické chodilo

126 žáků z toho 46 dívek a do základní školy speciální 49 žáků z toho 14 dívek. Kapacita
základní školy praktické je 150 žáků (naplněnost je 84 %), kapacita základní školy speciální
je 70 žáků (naplněnost je 70%). Dále zajišťujeme vzdělávání 7 žáků podle § 42 zákona
561/2004 sb., kteří jsou umístěni v Týdenním a denním stacionáři „Mája“.
Provozní doba ve škole je od 7.40 do 14.30. Provozní doba školní družiny je od 6.45 do
15.00.
Ve škole jsou vzděláváni žáci s různým stupněm mentálního postižení. Při výuce a
výchově se v maximální míře zaměřujeme na individuální schopnost naších žáků. Velký
důraz klademe na rozvoj správných pracovních návyků, manuální zručnost a praktických
dovedností, které žáci uplatní v dalším životě. V hlavní budově jsou třídy vyššího a nižšího
stupně základní školy praktické, tělocvična a odborné učebny – učebna hudební výchovy,
audiovizuální, tzv. šijovna (zde se většinou dívky učí ručním pracím), cvičná kuchyň,
kreslírna, učebna pro modelování a práci s papírem.
V druhé budově jsou 2 třídy základní školy praktické a 6 tříd základní školy speciální.
Dále jsou tu 2 tělocvičny (jedna menší slouží jako herna pro relaxaci), školní knihovna, která
zároveň slouží jako čítárna a audiovizuální učebna (v odpoledních hodinách slouží jako
družina). V přístavku u této budovy je dílna pro práci se dřevem a dílna pro práci s kovem.
Obě budovy mají velmi pěkný interiér.
V tomto školním roce se podařilo zrekonstruovat chodbu „školičky“ – byla kompletně
zrekonstruovaná elektroinstalace, včetně rozvaděčů a nového osvětlení, celá chodba
vymalovaná a ve 2. patře bylo provedeno seškrábání starých omítek, vyštukováno a
vymalováno včetně soklu. Zároveň byla zrekonstruována autistická třída II.F a přilehlý
kabinet. Na hlavní budově bylo vymalováno pastelovými barvami 6 tříd, částečně
sponzorsky, částečně vlastními silami a obdrželi jsme bezúplatně nábytek na doplnění do tříd
od Pozemkového fondu.
Ze sponzorského daru od Casina Františkovy Lázně jsme zakoupili 4 nové truhlářské
stolice do školní truhlářské dílny.
Učební plány:
Na naší základní škole vyučujeme podle učebních plánů a osnov pro zvláštní školu
(schvalovací doložka MŠMT ČR č.j. 22 980/97-22 ze dne 20.6.1997 jako učební dokument
pro zvláštní školy ve smyslu § 39 ods.1 s platností od 1.9.1997. Ve školním roce 2007/2008
jsme dle ustanovení nového Školského zákona č. 561/2004 Sb. s platností od 1.9.2007 zahájili
výuku podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Škola základ života“
v I. a VI. ročníku základní školy praktické. Ve školním roce 2010/2011 jsme již vyučovali
podle nového ŠVP ve II., III., IV., VII., VIII. A IX. ročníku.
V základní škole speciální vzděláváme žáky podle učebních plánů pro pomocnou školu a
přípravný stupeň pomocné školy (schvalovací doložka MŠMT ČR, pod. č.j. 24 035/97-22 ve
smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od 1.9.1997). Od 1.9.2011 jsme
zahájili výuku ve speciální škole podle vlastního ŠVP s motivačním názvem „Škola pro
život“. Většina žáků na speciální škole má svůj individuální vzdělávací plán. Hlavní důraz je
kladen na výchovu, nácvik správných pracovních návyků, rozvoj manuální zručnosti,
rozvíjení sebeobsluhy a samostatnosti.
Během školního roku se většina pedagogů zaměřila na zahájení výuky podle nového ŠVP
i v dalších ročnících. V průběhu zavádění ŠVP do dalších ročníků průběžně odstraňujeme
nedostatky. Dále jsme se zaměřili na doplňování průřezových témat a na další drobné úpravy
v některých předmětech.
Učební texty, programy a pomůcky:
Ve školním roce 2008/2009 jsme podali žádost o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která nám byla ve výši 2 648 061 Kč

přidělena. Projekt nazvaný stejně jako naše ŠVP „Škola základ života“ byl zahájen
1.1.2010. Vytvořený tým pedagogů se věnoval celý školní rok 2009/2010 tvorbě výukových
textů a v letošním školním roce pod jejich dokončení i implementaci do výuky.
Od 1.9.2010 byly vytvořené výukové moduly implementovány a ověřovány v běžném
výukovém procesu. Zároveň jsme pokračovali v tvorbě vzdělávacích programů na PC, které
budou korespondovat s novým ŠVP. Součástí projektu bylo i další vzdělávání pedagogů –
v srpnu 2010 se 8 učitelů zúčastnilo Letní školy v Litoměřicích pod názvem „Začít spolu“,
které bylo zaměřeno na nové metody vyučování, v průběhu školního roku se účastnili školení
na zlepšení dovedností v IC a kursu němčiny.
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6.2.1996
Zvláštní škola v Chebu IZO: 102 052 328
Školní družina IZO:
115 100 245
Změna zařazení: 23.2.1998 (zálohová organizace)
Změna zařazení: 1.9.1998 změna názvu školy : Zvláštní škola s třídami pomocné školy ,
Cheb, Kostelní náměstí 14
Od 1.1.2003 změna názvu školy: Speciální škola Cheb, Kostelní náměstí 14
Od 1.9.2003 změna ve zřizovací listině a názvu školy: Speciální školy Cheb. Od 1.9.2004
zařazení v síti škol Speciální školy Cheb, Kostelní náměstí 14
Identifikátor zařízení: 600 066 622
IČO: 70 987 238
Zvláštní škola
IZO: 102 052 328
Pomocná škola IZO: 150 061 407
Přípravný stupeň IZO: 115 100 407
Školní družina
IZO: 115 100 245
Poslední změna zařazení: od 27.2.2007 změna názvu školy:
Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace IZO: 102 052 328
Součásti školy:
Přípravný stupeň IZO: 115 100 407
Školní družina
IZO: 115 100 245
Identifikátor zařízení: 600 066 622
Personální zabezpečení:
Od školního roku 2007/2008 stále přibývá žáků, a v souvislosti s tímto nárůstem dochází
k doplňování a obměňování pedagogického sboru.
Počet pedagogů včetně ředitele a zástupkyně byl 31 (přepočteno na plně zaměstnané
27.95) a počet asistentek stoupl na 10 (přepočteno na plně zaměstnané 7,25 + 1,15 AP pro
sociálně znevýhodněné žáky), zbytek úvazku byl dobírán ve školní družině (přepočteno 1
plný úvazek).
Na škole dále pracovalo 9 hospodářských pracovníků (přepočteno na plně zaměstnané 7,7).
Většina učitelů má dlouholetou praxi a má kvalifikaci pro výuku na našem typu školy.
V tomto školním roce 11 učitelů pokračovalo ve studium na VŠ pedagogického směru. 3
učitelé dokončili v rámci DVP kurs speciální pedagogiky.
Většina učitelů se účastnila DVP v rámci našeho projektu, nebo jako partnerská škola
Gymnasia Cheb v kurzech, které nám byly v rámci partnerství nabídnuty. Vedení školy se
účastní dvouletého kurzu pro vedoucí pracovníky, které pořádá PECKA - Centrum
celoživotního vzdělávání Karlovy Vary,
V příštím školním roce předpokládáme, že budeme mít stejný počet tříd, takže
nebudeme muset výrazně měnit personální obsazení.

Počet pracovníků ve školním roce 2010/2011:
Třídní učitelé
Ředitel
Zástupce ředitele školy
Učitelé bez třídnictví
Asistentky pedagoga
Školník - údržbář
Uklizečky
Mzdová účetní
Ekonomka
Sekretářka
Celkem:

21
1
1
10
10
1
5
1
1
1
52

Údaje o kvalifikaci pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků se postupně zvyšuje. V uvedeném školním
roce učilo na škole 14 plně kvalifikovaných učitelů - kvalifikovaně odučených hodin je cca
45 %. Na škole učilo 6 vychovatelek, 4 z nich studují VŠ a 2 mají doplňkové studium
speciální pedagogiky a jejich práce je velmi dobrá. Ostatní učitelé mají jiné střední školy a
v současné době jich 5 z nich rovněž studuje vysokou školu s pedagogickým zaměřením.
(Příloha č. 1)
Celkem dálkově studuje 10 učitelů a pedagogických pracovníků.
Přehled o věku pedagogických pracovníků:
Nástupem nových pracovníků se kolektiv školy značně omladil a daří se nám získávat
další mladé a kvalifikované učitele. (Podrobné údaje viz. příloha č. 1).
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI:
Ve školním roce 2010/2011 byla na škole provedena inspekční kontrola. ČŠI se při své
kontrole zaměřila hlavně na vedení dokumentace školy, kontrola údajů o žákovi ve školní
matrice, správní řízení při zařazování žáků do speciální školy a kontrola plnění povinností
ředitelkou školy. Z kontroly ČŠI vyplynulo, že v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno
porušení uvedených právních předpisů. Činnost školy je v souladu za zápisem do školského
rejstříku. Školní matrika a další dokumentace jsou vedeny v souladu s právním předpisem,
údaje ze školní matriky jsou předávány správně a včas. Učební plány realizovaných
vzdělávacích programů jsou dodržovány. Podmínky pro vzdělávání jsou na požadované
úrovni v oblasti materiální, škola má dostatek podpůrných, kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek. Ředitelka školy vytváří požadované podmínky pro DVP, škola průběžně zajišťuje
obnovu a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP. Finanční prostředky ze
státního rozpočtu jsou využívány k naplňování čílů ŠVP a k rozvoji osobnosti žáků. Zpráva
byla uložena do dokumentace školy.
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků:
(viz příloha č. 2 a 3)

Přehled o zařazování nových žáků:
Ve školním roce 2009/2010 došlo k odchodu žáků ze VII., VIII. a IX. ročníku – celkem
odešlo 13 žáků, ale během září a počátkem října přešlo z ostatních základních škol 28 žáků.
Začátkem školního roku jsme měli 6 prvňáčků a otevřeli jsme 1 první třídu ZŠ praktické. Do
I. ročníku ZŠ speciální nastoupilo 7 žáků. V přípravném stupni byli 4 žáci.
Ke slabým stránkám školy patří nedostatečný zájem rodičů o práci školy, vzdělávání a
výchovu svých dětí, protože převážná část rodičů pochází ze sociálně slabšího prostředí.
Problémem je také zařazování žáků do naší školy. Stále přetrvává nechuť dát dítě na náš typ
školy, rodiče se dost často brání i při neúspěchu svých dětí na klasické ZŠ přeřadit dítě k nám.
V letošním školním roce jsme pokračovali v dobré spolupráci ze základními školami, kde
mají přípravný ročník a podařilo se nám přesvědčit rodiče, aby děti zařadili na naši školu již
v I. třídě. Z tohoto důvodu nám do 1. třídy nám nastoupilo 6 žáků do ZŠ praktické a 7 do ZŠ
speciální.
V roce 2010/2011 došlo k celkovému zvýšení počtu žáků na I. i na II. stupni
základní školy praktické, ve speciální škole byl počet žáků skoro stejný jako v předešlém
školním roce.
V roce 2009/2010 nově zařazeno
V roce 2010/2011 nově zařazeno

33
28

V roce 2011/2012 zatím zařazeno

24

Přehled o vycházejících žácích:
Povinnou školní docházku v tomto školním roce ukončilo 13 žáků - 12 žáků z IX. ročníku a 1
žákyně z VIII. třídy. U 11 žáků požádali rodiče o prodloužení povinné školní docházky.
11 žáků bylo přijato na ISŠ Cheb a 2 žáci ukončili PŠD bez toho že by pokračovali v dalším
vzdělávání.
Spolupráce s veřejností a dalšími partnery:
- spolupracujeme s Dětským domovem v Chebu – úzká spolupráce s tetami našich žáků
- zajišťujeme individuální vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením v Týdenním
a denním stacionáři „Mája“
- navázali jsme dobrou spolupráci s terénními romskými asistentkami
- jsme součástí prevence sociálně patologických jevů – team „Eger“
- pokračujeme v dobré spolupráci s Policií ČR i Městskou policií a s Hasiči
- úzce spolupracujeme s PPP v Chebu
- stali jsme se součásti Agentury – Lokální partnerství
- navázali jsme spolupráci s Mediačním a probační službou – kde mimo jiné
obnovujeme pravidelně výstavku žákovských prací
- navázání spolupráce s 2 školami z Markreditz a zahájení společného projektu Lena a
Jens .
- Zahájili jsme spolupráci s Lesy ČR v rámci projektu „S lesy, v lese, o lese“ pro VI.
ročníky, ve které budeme nadále pokračovat
Také se nám podařilo získat peněžité dary od těchto sponzorů:
- Paní Zdeňka Schnattingerová, nep. dar v hodnotě 4.000,- Kč
- Největší dárce bylo Casino Františkovy Lázně –
50.000,- Kč
- Věcný dar – Lékárna Aesculus – škol.lékarničky
500,- Kč
_______________
54.500,- Kč
Všem sponzorům děkujeme a uvedeme je na stránkách školy -www.zakladniskolacheb.cz

Kulturní, školní a sportovní akce:
Akce školy viz příloha
Přehled významných aktivit a úspěchů školy:
1. Kulturní akce:
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují divadelních představení a koncertů moderní
hudby. V tomto školním roce proběhlo 19 akcí.
2. Výtvarné soutěže:
Žáci některých tříd se postupně zúčastnili besed o umění v SGVU v Chebu
Žáci se zúčastnili 2 výtvarných soutěží - Muzeum - Knedlík v pohádce
Chebský skřítek
3. Významné akce:
Projekt MŠMT – Recyklohraní – celostátní soutěž zaměřená na třídění a recyklaci
odpadu
Nejlepší sportovec roku – Denisa Gburová ze VII. ročníku
Nejlepší žák školy – Jan Červenický z IX.ročníku – Schola Ludus
Projektové dny – Podzim, Vánoční trhy + Vánoční besídka školy, Pohádka, Vesmír
Exkurze u hasičů, okresní přebor v dopravní soutěži pro žáky 6. a 7. tříd, školní výlety
a Den dětí, který nám připravili zaměstnanci DDM Sova v Chebu.
Tato výroční zpráva projednána a schválena na pedagogické radě : 10.10.2011
Tato výroční zpráva projednána a schválena školskou radou dne

24.10.2011

Předseda školské rady : Paní Jana Křížová __________________________________

V Chebu dne 17.10.2011

Přílohy: 1 x Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011 – ZŠ praktická
1 x Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011– ZŠ speciální
1 x Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011
1 x Plán koncepce rozvoje Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14
1 x Školní akce s popisem a fotografiemi
1 x Účetní uzávěrka za rok 2010/2011
Na vědomí: 1 x odbor školství MěÚ Cheb
3 x Školská rada ZŠ Cheb

__________________________
Mgr. Hartmannová Miloslava
Ředitelka Základní školy Cheb

