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1. Obecná část 
 
 
 

1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí  o  zařazení  školy do sítě a datum 
posledního vydání rozhodnutí 
Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská 2017 
16.5.2006 

 
1.2. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich e-mail a telefon 

Lidmila Kratochvílová 
skola@ruzinovska.cz 
tel.: 241726096, linka 522 
 
Hana Šablová 
skola@ruzinovska.cz 
tel.: 241726096, linka 523 

 
1.3. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy 

Vzdělávací program zvláštní školy, schválený MŠMT ČR pod č.j. 22980/97 - 22 
            Vzdělávací program pomocné školy, schválený MŠMT ČR pod č.j. 24035/97 – 22 
 

1.4. Stručná charakteristika školy (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada,     
materiálně technických podmínek pro činnost apod. – změny oproti předchozímu 
školnímu roku) 

 
Škola má jedenáct tříd základní školy praktické, tři třídy základní školy speciální a dvě 
oddělení školní družiny. Vyučuje se ve dvou budovách, které jsou umístěny v klidném 
prostředí krčského sídliště. Součástí areálu školy je velká zahrada, která poskytuje dostatečný 
prostor jak pro relaxaci, tak i pro výuku pěstitelských prací. Škola má dobré zázemí pro výuku 
pracovního vyučování: dvě dílny, přípravnu materiálu pro Pv, cvičnou kuchyňku a pracovnu 
pro ruční práce dívek. K dalším výchovně-vzdělávacím činnostem slouží pracovny výtvarné 
výchovy, hudební výchovy, logopedie a pro práci s PC. 

 
1.4.1. Tělocvična, hřiště 

 
vlastní tělocvična ano  
školní hřiště: ano, vyhovující částečně 

 
 

1.5. Údaje o pracovnících školy 
 
1.5.1. personální zabezpečení 

 

pracovníci 
k 30.6. 2005 

fyzické osoby/ 
z toho externisté 

k 30.6. 2005 
přep. pracovníci 

k 30.6. 2006 
fyzické osoby /  

z toho externisté 

k 30.6. 2006 
přep. pracovníci 

pedagogičtí (vč. ředitele) 26 23,23 27 22,92 
nepedagogičtí* 5 5 4 4,99 
Celkem 31 28,23 31 27,91 
*pracovníci provozní, THP, ŠJ – uvést samostatně včetně vymezení činností 
Nepedagogičtí pracovníci: 1 hospodářka 
                                          1 školník 
                                          3 uklízečky 
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1.5.2. věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 
 

Věk do 30 let 
včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho 

důchodci 

Počet 1 4 9 5 8 9 
z toho žen 1 3 8 5 8 9 
 

• Průměrný věk pedagogických pracovníků:   50,6 let 
• Z toho žen:  51,6 let 

 
 

1.5.3. kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 
 

Vzdělání 

Vysokoškolské 
pedagogické 

Vysokoškolské 
nepedagogické 

VOŠ 
nepedagogic
kého směru 

Typ školy 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. 

s DPS bez 
DPS 

VOŠ 
pedag
ogická s 

DPS 
bez 
DPS 

ZŠ praktická a spec.  18 2  1       

 

Vzdělání 

Střední odborné 
s maturitou 

nepedagogického 
směru 

Typ školy Střední odborné 
s maturitou 

pedagogického 
směru 

s DPS bez 
DPS 

ZŠ praktická a spec. 4 1 1 

 
 

1.5.4. aprobovanost výuky v %  
 

Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků 

Aprobovaných 89 % 

Neaprobovaných 11 % 

 
 

1.5.5. odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
 

• počet:  1 důvody: rozvázání pracovního poměru dohodou 
 
 

1.5.6. nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku 
 

• počet:  0 obor: 
 
 

1.5.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku 
 

• počet:  1 obor: Střední zdravotnická škola, nyní studentka Sppg 
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1.5.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce 

semináře: 
jednodenní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 

Integrace, 
prevence soc. 
pat. jevů 
Multikultura na 
našich školách 
Zvládání zátěž. 
situací 
Sekundární 
log.praxe 
Indiv. plány 
Splývavé čtení 
Výstupní 
hodnocení 
Vlastní hodnocení 
školy 
Nový správní řád 
Hygienické 
požadavky 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 

 

PPP Hostivítova 
 
 
PPP Hostivítova 
 
NIDV 
 
 
 
PPP Hostivítova 
 
MŠMT 
 
 
 
 
 
 

kurzy: 
jednodenní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dvou a vícedenní 
 

1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
2 
 
2 
2 
3 
4 
4 

Doplň.zdrav.kurz 
Šk.vzděl.program 
Dril – zastaralá 
met. nebo efekt. 
nácvik? 
Nové pojetí Vv 
v RVP 
RVP 
Vybrané 
legislativní otázky 
ČŠI 
BOZP 
Ekon.pro řed.škol 
Tvorba ŠVP 
ŠVP v pilotní ZŠ 
Pozitivní 
působení doteku 
Práce s neklidn. 
dětmi 
Pravidla florbalu 
Poruchy chování 
Tvorba a správa 
web. prezentací 
Vých. a vzděl. 
dětí s autismem 

2 
2 
1 
 
 

2 
 

2 
1 
 

1 
1 
1 
2 

24 
2 
 

1 
 

1 
1 
2 
 

2 
 

ČČK 
MŠMT 
 
 
 
Národní galerie 
 
NIDV 
 
 
 
 
MHMP 
Centrum vzdělávání 
Vedení pilotní ZŠ 
Pragoversa 
 
 
 
 
 
S-COMP Centre, cz. 
 
APLA 
 
 

DPS     
školský management 25 Studium 2.r. šk. 

manag. 
1 PedF UK 

rozšiřování aprobace     
jiné (uvést jaké) průběžně - 

dokončeno 
 
1 
1 

doktorandské 
studium 
 
Logoped. konf. 
Psychoped. konf. 
 

1 
 
 

1 
3 

PedF UK 
 
 
Log. spol. M. Sováka 
PedF UK 
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1.6. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.Prahy), z toho počet 
nově přijatých 

 

kraj počet žáků Z toho nově přijatých 

Středočeský                 27                  1 
 
  

1.7. Žáci - cizí státní příslušníci: 
 

stát počet žáků 

Ukrajina                  1 
Vietnam                  1 
 
 

1.8. Výuka cizích jazyků:  
 

Typ školy (součást) jazyk počet žáků 

ZŠ praktická anglický 19 
 
 

1.9. Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků: 
 
1.10. Školní stravování   

Na obědy docházíme do školní jídelny při ZŠ Jánošíkova 1300. 
 

kapacita 
počet 

stravovaných 
žáků/dětí 

 Z toho 
z jiných škol 

 62  
 
1.11. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: 

        

Místo pobytu počet 
dětí/žáků hodnocení 

Olešnice V Orlických 
horách 

   30 Již tradiční zimní ozdravný pobyt se opět velmi osvědčil. Děti se 
zdokonalily v sebeobsluze, starší děti pomáhaly mladším a méně 
obratným. Žáci měli možnost naučit se pohybovat různými 
způsoby v zimním horském terénu. Učitelé poznaly děti v jiných 
podmínkách a jiném prostředí. Pobyt na čerstvém vzduchu byl 
pro všechny velmi přínosný.  

 
 

1.12. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) 
Kontrola ČŠI v letošním roce neproběhla. 
 

1.13. Účast školy v soutěžích – umístění do 3. místa 
 

• sportovní:   
Pražský přebor v plavání     –  tři 1. místa 

                 tři 2. místa 
       sedm 3. míst 
 
      Mistrovství republiky v plavání v Liberci     – dvě 1. místa 
                                                                                 sedm 2. míst 
                                                                                 dvě 3. místa 
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Oblastní přebor v kopané – 1. místo 

 
Orientační běh – pražský přebor     –  celkově škola  2. místo 

                                                                    jednotlivci  dvě 1. místa 
                                                                                           dvě 2. místa 
                                                                                                      dvě 3. místa 
 

Lehkoatletický čtyřboj – pražský přebor     –  celkově škola  3. místo 
                                                                          družstvo chlapců 2. místo 
                                                                             družstvo dívek 3. místo 
                                                                      jeden žák se probojoval na Mistrovství ČR 
 
  Mistrovství ČR v lehké atletice       –  dvě 2. místa 
                  jedno 3. místo  
 

Dále se naši sportovci zúčastnili IX. ročníku přeboru Prahy ve florbalu, kde soutěžili v kategorii 
žáci i muži, dvou turnajů ve vybíjené a pražského přeboru ve stolním tenisu. V rámci 
sportovních akcí vyjeli žáci v březnu do Jizerských hor na sjezd na lyžích a skateboardech, 
v květnu do Vyššího Brodu na rafty a v červnu na „Přechod Jizerských hor“. 

  
• umělecké:  Celopražská výtvarná soutěž „Pražský poutník na více kolech“ pořádaná DDM  

                               Modřany – v konkurenci ZŠ a ZUŠ obsadili naši žáci 3. místo 
                                            
 
 

1.14. Zahraniční kontakty 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Longcause community special 
school 

Velká Británie 

St. Marys hospital and 
residential school 

Irsko 

Osrodek szkolno - 
wychowanszy 

Polsko 

Osnovna šola Helene Puhar Slovinsko 
Carlshojdskolan Švédsko 

Mezinárodní projekt pod záštitou 
Agentury Socrates  
 
Název projektu: 
 
TRAVELLING ART EXHIBITION 
- TRAEX (PUTUJÍCÍ VÝSTAVY) 

 
V roce 2002 přišla ZvŠ Ružinovská s nápadem, jak pomoci dětem ze speciálních škol vstoupit 
do Evropy. Měli jsme představu, jak přenést naše žáky přes bariéru neznalosti cizího jazyka 
a umožnit jim komunikaci s jejich evropskými kamarády beze slov a bez hranic.  
Myšlenka organizovat výstavy výtvarných prací, které by „obletěly“ Evropu, se zalíbila ještě 
dalším evropským zemím: Švédsku, Slovinsku, Irsku, Polsku a Velké Británii. Dohodli jsme se 
na prvním společném setkání v roce 2003 v Praze. Během této přípravné schůzky, kterou 
ideově i finančně zaštítila naše škola, jsme dohodli podrobnosti realizace celé akce.  
V roce 2004 jsme získali podporu evropské organizace SOKRATES. Naše škola se stala 
koordinátorem projektu TRAEX (Travelling Art Exhibition – Putující výtvarné výstavy). Díky 
obětavé práci učitelů a nadšené tvorbě jejich žáků mohly být instalovány již čtyři výstavy. První 
ve Švédsku na téma Já a můj svět, druhá ve Slovinsku s námětem Moje rodina, další 
s názvem Moje škola se konala v Irsku. Zatím poslední výstava na téma Moje město proběhla 
letos na jaře v Polsku.  
Všechny akce mají velký úspěch a přitahují pozornost nejenom medií a širší veřejnosti, ale i 
významných osobností politického a kulturního života. V Irsku, například, zahájila vernisáž 
samotná viceministryně školství Séle de Valera  a o slovinské výstavě informovala televize 
v hlavním zpravodajství. Náš projekt však není jen o přípravě a instalaci výstav. Snažíme se, 
aby naši žáci, ale i pedagogičtí kolegové dostali o partnerských zemích co nejvíce pro ně 
zajímavých informací. Každá hostitelská země má za úkol vytvořit demo-video Moje škola, 
připravit seminář o vzdělávacím systému své země, domluvit pro své hosty náslech v několika 
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dalších speciálních školách, naučit zahraniční partnery jednoduchou lidovou píseň a tanec, 
pochlubit se typickou místní kuchyní a k nejoblíbenějšímu pokrmu napsat recept v angličtině, 
zorganizovat návštěvu nějakého historicky či kulturně zajímavého místa.  
Každá hostující škola pořizuje v průběhu pobytu nahrávky všech důležitých momentů včetně 
vernisáže. Video pak slouží jako zpětná vazba pro žáky a inspirace pro vyučující. Ti zaměřují 
výuku v různých předmětech na vystavující země a žáci vytvářejí různé projekty, které 
prezentují svým spolužákům, učitelům i rodičům. Během celého školního roku také vyrábějí 
dárky pro své evropské kamarády.  
Projekt TRAEX bude pokračovat ve Velké Británii a vyvrcholí vernisáží výstavy na téma Naše 
Evropa a hodnotícím setkáním u nás v Praze v červnu příštího roku. To nejdůležitější na celé 
akci je, že nebývale motivuje žáky i pedagogy k tvořivé práci. Umožňuje dětem se speciálním 
vzdělávacími potřebami, aby pocítily svou jedinečnost a schopnost uspět i na mezinárodním 
poli.  

 
1.15. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: 
 

Práce výchovné poradkyně je trvale na velmi dobré úrovni. V září podává vých.poradkyně 
ústní informace rodičům vycházejících žáků o možnostech jejich dalšího uplatnění. Během 
podzimu pak pro žáky zajišťuje řadu exkurzí na SOU a OU, do kterých se převážně hlásí. 
Organizuje také besedy s náborovými pracovníky učilišť přímo u nás ve škole. Dodává žákům 
a jejich rodičům velké množství písemných materiálů s informacemi o SOU, OU a PŠ. Vede 
žáky a jejich rodiče, aby využívali nabídky učilišť k jejich návštěvám ve Dnech otevřených 
dveří. Při individuálních konzultacích s vycházejícími žáky a jejich rodiči jim pak pomáhá 
vyplnit přihlášku do učebního oboru. 
Drobnější výchovné problémy žáků jsou řešeny pohovorem žáka s třídním učitelem, 
výchovnou poradkyní a vedením školy. Výchovné problémy závažnějšího charakteru jsou 
řešeny pohovorem, na který je přizván i zákonný zástupce žáka. V nejzávažnějších případech 
se problémy pak řeší na výchovných komisích. V uplynulém školním roce proběhlo celkem 
19 výchovných komisí. Nejčastěji, v patnácti případech, se řešily výchovné problémy: 
problémy s kázní, sklony k šikanování, agresivita ke spolužákům, lhaní, kouření v blízkosti 
školy, ale také problémy s přípravou na vyučování a výrazně špatným či zhoršeným 
prospěchem žáka. Čtyři komise pak řešily neomluvené absence a záškoláctví. 
Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala s PPP Hostivítova v oblasti diagnostiky žáků, 
s psycholožkou Mgr. Šedivou konzultovala výchovné problémy našich žáků. Některé problémy 
dětí ve škole i v rodině řešila ve spolupráci s SPC Rakovského. Výchovná poradkyně využívá 
k pomoci i trvalý kontakt školy s Policií ČR, místní oddělení v Durychově ul., konkrétně 
kapitána JUDr. Chmelky a nadporučíka R. Černého. 

             
 

1.16. Integrace  
(zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte 
zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky) 

 
V naší škole je integrován jeden žák autista a jeden žák vozíčkář. Práce s těmito 
integrovanými žáky klade na práci učitelů zvýšené nároky. Ve třídě s autistou je asistentka 
pedagoga, ale osobní asistenci u vozíčkáře si zajišťují pedagogové sami. Přesto však velmi 
náročná práce s těmito žáky přináší řadu pozitiv. Nutí nás k dalšímu vzdělávání a hledání 
nových metod práce. Přítomnost integrovaných dětí také obohacuje život jejich spolužáků. 
V rámci integrace jsou žáci ZŠ speciální zařazeni spolu s žáky ZŠ praktické do školní družiny. 
Starší žáci ZŠ speciální se vyučují s žáky ZŠ praktické v hodinách pracovního vyučování. 
Také tato integrace má z našeho pohledu převážná pozitiva. 

 
1.17. Ekologická výchova 

(resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy 
v oblasti EVVO, financování, počet tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) 

  
Škola se opět zapojila do soutěže ve sběru druhotných surovin “Soutěž s panem Popelou“. 
V letošním ročníku soutěžilo celkem 350 škol ze všech regionů České republiky a naše škola 
se umístila na čtvrtém místě. 
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1.18. Pedagogická a osobní asistence  
(počet asistentů, zkušenosti s asistenční službou) 

 
Na škole pracuje třetím rokem asistentka pedagoga ve třídě se dvěma odděleními 
a integrovaným žákem autistou. Práce asistentky je nepostradatelná a velmi potřebná. Bez ní 
by nebylo možné tohoto chlapce u nás vzdělávat. S pomocí asistentky a s použitím metod 
„strukturovaného učení“ se snažíme o maximální začlenění chlapce do kolektivu. Asistentka 
připravuje pro chlapce denní režim s piktogramy, podílí se na přípravě a výrobě pomůcek. 
Pomáhá žákovi lépe se orientovat v různých sociálních situacích. V případě absence 
autistického žáka ve školevy pomáhá asistentka i ostatním žákům ve třídě.  

 
1.19. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího 

vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. 
 
 

1.20. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, … 
 
Stejně jako v minulých letech proběhla i letos řada velmi zdařilých celoškolních akcí. 
V listopadu to byla diskotéka se soutěžemi pro mladší žáky. Celé adventní období se scházeli 
žáci u klavíru a zpívali vánoční koledy. Někteří vybraní žáci si pak připravili pěkný program, se 
kterým vystoupili v divadle Solidarita na Vánočním zpívání žáků speciálních škol. Konala se 
tradičně Mikulášská besídka pro mladší žáky a v pěkně vánočně vyzdobených třídách pak 
probíhaly vánoční besídky. Velkým zážitkem pro naše děti byla návštěva baletního 
představení Louskáček v Národním divadle. Tato akce je pořádána Národním divadlem 
každým rokem vždy některou předvánoční sobotu, je určena handicapovaným dětem a je 
pro ně zdarma. Letošní nabitý předvánoční program oživila nová akce, kterou v rámci své 
praxe připravila studentka VOŠ s našimi staršími žáky. Výroba pozvánek a plakátů, nácvik 
chůze našich „manekýnů a manekýnek“, výběr hudby, a pak nebývale vzrušující atmosféra 
při samotné přehlídce před spolužáky, učiteli a rodiči všechny tak nesmírně nadchla, že si tuto 
akci chtějí zopakovat i v příštím roce.  I letos se na jaře konala velmi oblíbená akce Růženská 
pouť a Rej čarodějnic s přenocováním „strašidel“ v pavilonu. K již tradičně velmi zdařilým 
a u dětí a hlavně jejich rodičů oblíbeným akcím patří Školní akademie. Také té letošní 
akademii věnovali naši učitelé velké množství času, příprava je stála mnoho úsilí, 
ale rozzářené oči dětí a nesčetná slova chvály ze strany rodičů nám byly odměnou. 
V samotném závěru školního roku pak proběhla velmi pěkná celoškolní akce k 10. výročí 
vydávání školního časopisu Školníček. Tento časopis připravují žáci pod vedením učitelky. 
Díky získání dvou grantů od MHMP jsme stejně jako vloni mohli vydat další dvě speciální 
čísla: „Školníček proti kouření“ a „Školníček proti drogám“. Vydávání speciálních čísel školního 
časopisu je součástí systému prevence sociálně patologických jevů, který škola realizuje 
už třetím rokem. 
Práce na výše zmíněném mezinárodním projektu TRAEX přinesla také pěkné akce. 
Po výstavě v Irsku pracovali žáci 9. ročníků na projektu „Irsko známé a neznámé“ a jejich 
prezentace s tímto projektem měla úspěch u spolužáků, učitelů i rodičů. Na podzim se děti 
v mnoha třídách učili irskou písničku a taneček, na jaře pak polskou píseň a taneček. 
Na celoškolních shromážděních, kde jsou odměňováni žáci za vystavené obrázky i vyrobené 
dárky pro evropské kamarády, mají vystoupení s písničkami i tanečky velký úspěch. 
Během celého roku jednotlivé třídy navštívily různé kulturní pořady, výstavy, muzea, v závěru 
školního roku vyjely na jedno i vícedenní výlety. 
V letošním školním roce si mohli naši žáci opět vybrat ze široké nabídky zájmových kroužků: 
anglický jazyk, keramika, práce na PC, relaxační Tv, sportovní kroužek, stolní tenis, výtvarný 
kroužek. Většina žáků byla zapojena nejméně do jednoho kroužku. Všechny kroužky jsou 
pro děti zdarma a mimo keramiky je vedou učitelé naší školy ve svém volném čase. 
Již třetím rokem jsme umožnili starším žákům docházet od pondělí do čtvrtka do odpoledního 
školního klubu, kde mohou trávit smysluplně svůj volný čas. 
Již řadu let poskytuje naše škola prostor studentům pro vykonávání jejich praxe. Jsme fakultní 
školou PedF UK a proto přicházejí především studenti této fakulty na náslechové hodiny, 
průběžné i souvislé praxe, vykonávají řadu výzkumů pro své seminární, diplomové 
či doktorandské práce. Umožňovali jsme však praxi i studentům např. z FTVS, teologické 
fakulty, Vysoké školy J.A.Komenského, VOŠ. 
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Pro školní rok 2004/05 škola získala grant od MHMP na podporu dalšího vzdělávání bývalých 
absolventů školy a dalších dospělých mentálně postižených. I ve školním roce 2005/06 jsme 
v této činnosti pokračovali (už bez finanční podpory MHMP) a v rámci pravidelných setkávání 
jsme vytvářeli program celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením se snahou najít 
jim místo na pracovním trhu.  
 

 
1.21. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi  
 
 
1.22. Školská rada - složení a hodnocení činnosti: 

 
Školská rada pracuje ve složení: za zákonné zástupce nezletilých žáků Marcela Chadímová 
a Vladislava Sovová, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Marie Heinová a Mgr. Milan 
Záruba, za zřizovatele školy JUDr. Ing. Čestmír Ondrůšek, Ph.D. a PaedDr. Jaroslava 
Zemková. 
V uplynulém školním roce jednala rada dvakrát za přítomnosti všech členů. K jednání bylo 
vždy přizváno i vedení školy. Členové rady mimo jiné schválili Jednací řád školské rady, 
Výroční zprávu školy za školní rok 2004/05, školní řád, prostudovali Minimální preventivní 
program školy, vyjádřili se k návrhu školního loga, diskutovali o práci na školním vzdělávacím 
programu, o koncepci dalšího rozvoje školy, vzali na vědomí informace  o mezinárodním 
projektu školy TRAEX, o uskutečněných grantových programech, o programu pravidelného 
setkávání bývalých žáků školy aj.  
Po prvních měsících činnosti rady se její práce jeví v mnohém jako přínosná. 
 
 

2. Zvláštní škola/základní škola praktická 
 

 
2.1. Počet tříd 

 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2005                 5                 8                  13 
k 30.6. 2006                 3                 8                  11 
 
 

2.2. Počet žáků 
 
 I. stupeň II. stupeň celkem 

k 30.6. 2005                46                 88                  134 
k 30.6. 2006                33                 78                  111 
 
 

2.3. Průměrný počet žáků k 30.6.2006 
 

2.3.1. na třídu: 
   

I. stupeň II. stupeň průměr za školu 

                        11                        9,75                       10,9 
 
 

2.3.2. na učitele: 
   

I. stupeň II. stupeň průměr za školu 

                        9,09                        6,5                         7,1 



 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

9 

2.4. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 
 
• v 9. ročníku:  22 
                            19 žáků přijato do OU, 2 žáci do SOU, 1 žák do Praktické školy 
 
• v nižším ročníku (ve kterém): 0 

 
 

2.5. Chování 
 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí ročník 

počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

1. 1 100 3 100         

2. 5 100 6 100         

3. 5 100 6 100         

4. 4 100 4 100         

5. 13 100 14 100         

6. 17 100 17 100         

7. 18 90 19 95 1 5 1 5 1 5   

8. 18 90 17 89,5 2 10 2 10,5     

9. 22 100 22 100         

celkem 103 96,3 108 97,3 3 2,8 3 2,7 1 0,9   

 
 

2.6. Zameškané hodiny k 30.6.2006 
 
 2004/2005 2005/2006 

omluvené                    22925                     17019 
neomluvené                        382                         211 
Celkem                    23307                     17230 

 
• Nejčastěji řešené výchovné problémy: kázeňské problémy a záškoláctví. 

 
 

2.7. Prospěch 
 

I. pololetí II. pololetí  

počet žáků % počet žáků % 

Prospěli - I. st. 28 100 32 97 
Prospěli – II. st. 76 96,2 76 97,4 
Z toho s vyznam. 35 44,3 30 38,5 
Neprospěli - I. st. 0 0 1 3 
Neprospěli – II. st. 2 2,5 2 2,6 
Klasifikováni – I.st. 28 100 33 100 
Klasifikováni - II.st. 78 98,7 78 100 
Klasifik. celkem 106 99,1 111 100 
Neklasifik. – I. st. 0 0 0 0 
Neklasifik. - II. st. 1 1,3 0 0 
Neklasif..celkem 1 0,9 0 0 
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2.7.1. Celkový průměr prospěchu 
 
 

1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,34 1,41 
II. stupeň 1,70 1,71 
Celkový průměr 1,52 1,56 
 
 

2.8. Přípravná třída – počet dětí, asistent pedagoga 
Přípravnou třídu nemáme. 

 
2.9. Školní družina – školní klub 

 

 Počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele 

školní družina 2 22 11 
školní klub 0 0 0 
 
 
3. Pomocná škola/základní škola speciální 

 
3.1. Počet tříd 

 
 
 

přípravný 
stupeň nižší stupeň Střední 

stupeň vyšší stupeň pracovní 
stupeň celkem 

k 30.6. 2005      2 
k 30.6. 2006      3 
Ve třech třídách jsou žáci středního, vyššího a pracovního stupně. 
 

3.2. Počet žáků 
 

 přípravný 
stupeň nižší stupeň střední 

stupeň 
vyšší 

stupeň 
pracovní 
stupeň celkem 

k 30.6. 2005   7 6 5 18 
k 30.6. 2006  4                    8                   3 15 
        
 

3.3. Průměrný počet žáků 
 

3.3.1. na třídu: 
 

přípravný 
stupeň 

nižší stupeň střední stupeň vyšší stupeň pracovní 
stupeň 

průměr za 
školu 

  1,3 2,7 1 5 
     
 

3.3.2. na učitele: 
 

přípravný 
stupeň nižší stupeň střední stupeň vyšší stupeň pracovní 

stupeň 
průměr za 

školu 

  1,3 2,7 1 5 
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3.4. Školní družina – školní klub 
 

 počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele 

školní družina    
školní klub    
 
Žáci základní školy speciální navštěvují ŠD společně s žáky základní školy praktické. 
 
 
Školní docházku ukončil 1 žák a odchází do Praktické školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s §168, odst. 1, zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou 
této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze dne: 25.10.2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Praze dne 26.10.2006                          ________________________________ 
                                                                                                            Mgr. Lidmila Kratochvílová 
                                                                                                                      ředitelka školy 


