VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
– pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením

1. Základní údaje o škole
Název

Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252 44 Psáry
IČO: 63833832
IZO: 110 002 156

Kontakty:
Tel.: 241 940 609, fax: 241 403 211, e-mailová adresa: lagunapsary@volny.cz
Ředitel: PaedDr. Ladislav Adámek, tel.:

241 940 609

Statutární zástupce: Mgr. Jakub Adámek, tel.: 241 940 609.

Školská rada:
Martin Fiala - za rodiče a zákonné zástupce
Vendula Štanclová -

za pedagogický sbor

Miloslava Vlková -

za zřizovatele školy.

Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení : s účinností k 1. 11. 2007.
2. Charakteristika školy
Hlavní činností školy je vzdělávání ţáků se středním, těţkým mentálním a kombinovaným
postiţením. Doplňkovou činností je Kurz pro doplnění základů vzdělání poskytovaného
základní školou speciální.
Škola sídlí v areálu Domova Laguna Psáry. Zřizovatelem obou PO je Středočeský kraj. Škola
má k dispozici tři učebny pro 20 ţáků, jednu učebnu pro individuální práci, dále počítačovou
učebnu, zázemí malého kabinetu, sborovnu a sociální zařízení. Škola má k dispozici také
další zařízení a prostory Domova Laguna: relaxační místnost, učebnu muzikoterapie, cvičnou
kuchyni, tělocvičnu, rehabilitaci a bazén.

2.

Vzděláváme podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné
školy schváleného MŠMT ČR pod č.j. 24035/97-22 s platností od 1. 9. 1997 a
Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j. 15988/2003-24 s platností od
1. 9. 2003. Tyto plány jsou upravovány do individuálních učebních plánů.
Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je dosaţení co nejvyšší míry samostatnosti a
začlenění.

3. Školy a školská zařízení – členění

I. Školy – nejvyšší povolený počet dětí/ţáků a naplněnost (k 30. 9. 2009)

Typ školy/ŠZ

MŠ speciální
MŠ při zdrav. zařízení
ZŠ praktická
ZŠ speciální
ZŠ při zdrav. zařízení
Přípravný stupeň ZŠ
spec.
Praktická škola

IZO

Přepočtený
počet
pedagogických
pracovníků

Skutečný
počet
dětí/ţáků

Nejvyšší
povolený počet
dětí/ţáků

Počet
dětí/ţáků
na přep.
počet ped.
prac.

110002156
-

20
-

16
-

5,2
-

3,07
-

162104553

6

4

1

4

-

-

-

-

-

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet dětí/ţáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost
(k 30. 9. 2009)

Školské zařízení

Nejvyšší
povolený počet
dětí/ţáků
(ubyt.

IZO

/stráv./klientů)
Školní druţina/klub
Školní jídelna
Internát
SPC

/

/
-

Skutečný počet
dětí/ţáků
(ubyt.

Přepočtený
počet
pracovníků

/

/

/stráv./klientů)

/
-

Z toho cizích

-

-

-

3.
4. Souhrnné údaje o dětech/ţácích
I. Děti/ţáci podle typu školy/školského zařízení (k 30. 9. 2009)
Počet tříd
Typ školy/ŠZ

Děti/ţáci

MŠ speciální

(u ŠD/ŠK počet
oddělení)

16
4
-

MŠ při zdravotnickém zařízení
ZŠ praktická
ZŠ speciální
ZŠ při zdravotnickém zařízení
Přípravný stupeň ZŠ spec.
Praktická škola
Školní druţina/klub

Průměr počet
dětí/ţáků na třídu
(oddělení)

2
1
-

/

8
4
-

/

Podle rehabilitačního programu základní školy speciální
podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 8 ţáků.

/
se vzdělávalo 8 ţáků a

Do ZŠ speciální nastoupil ve školním roce 2009/2010 z přípravného stupně 1 ţák.
Do přípravného stupně ZŠ speciální nastoupili v roce 2009/2010 4 ţáci.

II. Děti/ţáci podle druhu zdravotního postiţení (k 30. 9. 2009)
Druh postiţení
Mentální postiţení
- z toho těţké mentální postiţení
- z toho hluboké mentální postiţení
Sluchové postiţení
- z toho neslyšící
Zrakové postiţení
- z toho nevidomí
Vady řeči
Tělesné postiţení
Souběţné postiţení více vadami
- z toho hluchoslepí
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Autismus
Bez zdravotního postiţení

MŠ

ZŠ

-

ZŠ speciální Příp. stupeň

-

6
7
3
-

4
-

PrŠ

-

4.
5. Údaje o přijímání dětí/ţáků do školy

I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2009/2010 a počet udělených
odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) – k 1. 9. 2009
Počet přijatých dětí
v posledním roce
celkem
před zahájením PŠD
-

Typ školy/ŠZ
Mateřská škola
Přípravný stupeň ZŠ spec.

-

Počet odkladů PŠD
-

4

-

II. Zápis ţáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2009/2010, počet udělených odkladů PŠD
(k 1. 9. 2009)

Typ školy

navrţený

u zápisu
ZŠ praktická
ZŠ speciální

Počet nově
přijatých ţáků

Počet odkladů PŠD

Počet dětí

-

skutečný

-

do 1. ročníku

-

-

III. Údaje o přijetí ţáků do praktické školy pro školní rok 2009/2010 (k 1. 9. 2009)

Kód a název oboru

Počet

Počet
přihlášených

Počet nově
otevřených tříd

přijatých

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2010
Prospěch a docházka ţáků všech ročníků

Počet ţáků

Základní škola praktická
Ţáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník

-

5.

-

Nehodnoceni
Průměrný prospěch ţáků
Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených
Základní škola speciální
Ţáci celkem

16
2
14
0

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník

0

0
2,6
119/0

Nehodnoceni
Průměrný prospěch ţáků
Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených
Praktická škola
Ţáci celkem

0
0
0
0
0
0
0
0

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník
Nehodnoceni
Průměrný prospěch ţáků
Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených

Průměrná docházka dětí do přípravného stupně základní školy speciální ve školním roce
2009/2010 je 1 rok.
II. Výsledky závěrečných zkoušek v praktické škole (k 30. 6. 2010)
Kód a název oboru
-

Ţáci konající
Prospěli
zkoušky celkem s vyznamenáním
-

-

-

Prospěli

-

Neprospěli
-

-

-

-

7. Chování ţáků
Chování ţáků (k 30. 6. 2010)

Typ školy
Základní škola praktická
ZŠ speciální
Praktická škola

Hodnocení chování
velmi dobré

uspokojivé

16
-

neuspokojivé

-

-

6.
8. Absolventi a jejich další uplatnění
Absolventi školy – přijímací řízení na vyšší typ školy (k 30. 6. 2010)
Počet
Přijati na
Nepodali
Přijati do PrŠ
Přijati do OU
absolventů
jinou SŠ
přihlášku
-

Typ školy
ZŠ praktická
ZŠ speciální
Praktická škola

0
-

-

-

-

-

9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy
Nezaměstnaní absolventi praktické školy – podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2010)
Z nich počet
nezaměstnaných

Počet absolventů
Kód a název oboru
– školní rok 2008/2009

-

– duben 2010

-

-

10. Jazykové vzdělávaní na škole
I. Ţáci učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2009)
Počet ţáků

Jazyk

Počet skupin

-

0

-

-

0

-

Pozn.: Je moţné rozdělit podle typu školy nebo upřesnit v textu.

II. Učitelé cizích jazyků – rozloţení kvalifikace (k 30. 9. 2009)
Počet učitelů
Jazyk
celkem
-

0
0

Kvalifikace vyučujících
pedagogická
částečná
ţádná
i odborná

-

-

Rodilí
mluvčí

-

-

11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Škola je vybavena 4 ks PC s trvalým připojením k internetu, pro zpestření výuky se PC
pouţívají v různých předmětech-čtení, psaní, věcné učení, smyslová výchova. V době mimo
vyučování není výpočetní technika pro ţáky dostupná. Úroveň počítačové gramotnosti všech
pedagogů je na pokročilé úrovni-II. stupeň.

7.
12. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2009)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických

pedagogických

fyzický/přepočtený

fyzický/přepočtený

1/0,5

7/6,2

8/6,7

pedagogických
– způsobilost
pedagog. i odborná

Počet ţáků na
přepočtený počet
pedagog. prac.

2

3,2

Bez speciálně pedagogické kvalifikace je jeden pedagog.
II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 9. 2009)
Pedagog.
pracovník

Ladislav
Adámek
Jakub
Adámek
Vendula
Štanclová
Jana
Dušková
Marie
Kostelecká
Dagmar
Povolná
Popelková
Jaroslava

Pracovní zařazení,
Úvazek
funkce

Kvalifikace – dosaţený stupeň vzdělání,
obor, pedagogická způsobilost

Titul

Délka
ped.
praxe

ředitel

0,7 Speciální pedagog - učitelství

PaedDr.

46

zástupce

0,6 Speciální pedagog - učitelství

Mgr.

12
14

učitel

1 Bez kvalifikace

učitel

1 Bez kvalifikace

3

asistent pedagoga

1 Bez kvalifikace

13

asistent pedagoga

5

0,9 Kurz asistenta pedagoga

učitel

1 Bez kvalifikace

13

Ve školním roce 2009/2010 byli zaměstnáni ve škole dva asistenti pedagoga s přepočteným
úvazkem 1,9. Jejich pracovní náplní je přímo se podílet na výuce ţáků s pedagogem, zajištění
individuální výuky, aktuálních potřeb a pomoci při základních hygienických úkonech ţáků.
III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2009)
Počet pedag.
pracovníků
Celkem
z toho ţen

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

0

2

3

0

2

Z toho
důchodci
1

0

1

3

0

1

1

do 30 let

Průměrný
věk

46

8.
IV. Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2009)
Předmět

Celkový počet hodin
odučených týdně

Celkem

Z toho odučených
aprobovaně

-

-

13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků
V současné době si jeden pedagog doplňuje kvalifikaci.
Zástupce ředitele úspěšně absolvoval Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení.

14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve škole pracuje pěvecký krouţek, se kterým jsme se zúčastnili Přehlídky sborového zpěvu
v KD Solidarita- Praha 10 a Jílovského zpívání, dále předvánočního vystoupení v DD Jílové u
Prahy,v DD Rudná u Prahy, v KC Jince a v ZŠ Dolní Jirčany. Probíhá spolupráce se ZŠ Jílové
u Prahy ( sportovní a kulturní akce )a se ZŠ Dolní Jirčany.
Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce: Ozdravný pobyt v Jizerských horách,
Ozdravný pobyt na Šumavě, účast na Václavské a Matějské pouti, školní výlet do Muzea
hraček v Troskovicích, do Muzea řemesel v Koloveči, návštěva výstav v Regionálním muzeu
v Jílovém u Prahy, dále Mikulášská a Vánoční besídka, pálení čarodějnic a Den dětí, také
návštěva ZOO Praha.
Sportovní hry Tloskov, Speciální olympiáda v Praze

15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení
Kurz pro doplnění základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální –
6 účastníků z toho 2 absolventi.

16. Výchovné a kariérní poradenství
Spolupráce se speciálně pedagogickými centry: SPC Chotouňská, Praha 10, SPC pro zrakově
postiţené, nám. Míru, Praha 2 a SPC Stochov.
Spolupráce s rodiči je pravidelná, nejméně 1x za 14 dní. Lékařská spolupráce prostřednictvím
lékaře Domova Laguna Psáry dle potřeby. Spolupráce s Policií ČR nebylo dosud třeba.

9.
17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp.
o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19)
Ve školním roce 2009/2010 kontrola ČŠI ve škole neproběhla.

18. Další činnost školy
Školská rada zasedá 2x ročně.

19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
1.

Za rok 2009 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Náklady celkem

2.

Výnosy celkem
příspěvky a dotace na provoz
(úč. 67x)
z toho
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

Za 1. pol. roku 2010 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

2 143

1 189

2 098

1 124

2 130

1 183

13

6

+45

+65

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

Za rok 2009
(k 31. 12.)

1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených

0

3.

příjmů příspěvky
Přijaté
z pronájmu
a dotace
celkemna
(INV)
neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes

2 069

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
z toho
mzdové výdaje

1 685

1

ostatní celkem

UZ 33 005 mzdy pedagog I

z toho
z toho

1 210
0
99

UZ 33 015 asistent pedagoga

247

UZ 33 005 mzdy pedagog II

38
0
0

10.
4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem

60

běţné provozní výdaje celkem (UZ 000)
(NIV)
ostatní účelové výdaje celkem1 (např. UZ 001, 002, 003, 099,… - vypsat
všechny)

60
0
0

z toho

0
z toho

0
0
0

5.

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

0

Škola ţádné investiční náklady neměla. Z jiných zdrojů příspěvky nemáme. V měsíci dubnu
2010 proběhla finanční kontrola Krajského úřadu – zcela bez závad.
20. Závěr
Školní rok proběhl zcela bez problémů a mimořádných událostí. Nepřijali jsme ţádné stíţnosti
z řad rodičů ani dalších zákonných zástupců. Patologické jevy se ţádné neprojevily, nebylo
nutné je řešit. Atmosféra ve škole byla vţdy příjemná a dostatečně motivující. Nadále
přetrvává problém ve vzdělání pedagogů, neboť tři učitelky nesplňují kvalifikační
předpoklady. Asistentky pedagoga toto kritérium jiţ splňují.

Datum zpracování zprávy:

Datum projednání v Radě školy:

29. září 2010

8. října 2010

Podpis ředitele a razítko školy:

