
          Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Výroční zpráva o činnosti školy

za školní rok

2020/2021

------------------------------------------------------------------------------     



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

1. Charakteristika školy

Název od 1.9.2005: Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín
Sídlo:Slavičín,Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní 76,763 21
Změna názvu od 1.9.2016: Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze
Sídlo: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I, 76, 763 21
Zřizovatel: Zlínský kraj
Jméno zástupce statutárního orgánu : Mgr.Jaroslav Kunc
Kontakt:tel., fax: 577 341 205 , e-mail reditel@zspraktslav.cz  , www.zshradekslav.cz
Rada školy je tříčlenná.
Datum zřízení školy: 1.9.1982
Datum zařazení do sítě: 24.5.1996, č.j.1152/20-ZL
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
1.Základní škola , kapacita 55 žáků
2.Základní škola speciální , 18 žáků
3.Školní družina , 17 žáků

2. Součásti školy a jejich výkony v daném období

Součásti 
školy

Počet tříd Počet žáků Počet žáků
na třídu

Přepočtený p.
ped.prac.

Počet žáků
na ped.prac.

Škol. rok 20/21  19/20 20/21  19/20 20/21   19/20 20/21     19/20 20/21   19/20
ZŠ 1 1 7 6 7 6 1,9091 1,9091 3,66 3,14

Přípr.st. 0 0 0 0 0 0 * * * *
ZŠ spec. 1 1 8 8 8 8 2,1112 2,1112 3,78 3,78
Rehab.tř. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠD/ŠK X x 15 14 15 14 0,8 0,8 18,7 17, 5

http://www.zshradekslav.cz/
mailto:reditel@zspraktslav.cz


3. Vzdělávací programy školy

Vzdělávací program Č.j.MŠMT Školní rok 2020/2021
v ročnících počet žáků

Zvláštní škola 22980/97-22 0 0

Pomocná škola 24035/97-22 1-10 0

Školní vzdělávací program 
ZŠ speciální,  II. díl

Škola pro všechny 1-10 5

Školní vzdělávací program Škola pro život 0 0

Školní vzdělávací program 
ZŠ speciální,  I. díl

Škola pro všechny 1-10 3

Školní vzdělávací program 
ZŠ Slavičín,Hrádek

3,5,6,7,9 7

4. Údaje o pracovnících školy

4.1. Pedagogičtí pracovníci

Školní rok 2020/2021 Školní rok 2019/2020
Počet 
fyzických
osob

Přepočtené
Úvazky

Počet 
fyzických
osob

Přepočtené
Úvazky

Interní 
pracovníci

6 5,8 6 5,8

Externí
Pracovníci

0 0 0 0



4.1.1. Další údaje o ped.pracovnících ve školním roce 2019/2020

Ped.prac.
-
poř.číslo

Pracovní 
zařazení

úvazek Kvalifikace,obor,aprobace Ped. 
praxe

1 Zás.st.org. 1,00 VŠ,1.st.ZŠ+spec.ped. 36
2 učitel 1,00 VŠ,spec.ped. 38
4 Uč. 1,00 VŠ,ZŠ 23
5 Uč. 0,9091 VŠ,spec.ped. 35
6 Vych. 0,40 VOŠ soc.ped. 20
7 Vych. 0,40 Stř.vz.s matur.+ kurz asis.ped. 2
8 Asist.ped. 0,5551 VOŠ soc.ped. 20
9 Asist.ped. 0,5551 Stř.vz.s matur.+kurz asis.ped. 2

4.1.2. Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů

2020/2021 2019/2020

Požadované vzdělání v % 100 87,5

4.2. Nepedagogičtí pracovníci

2020/2021 2019/2020
Počet

fyzických
osob

Přepočtené
úvazky

Počet
fyzických

osob

Přepočtené
úvazky

Interní 
pracovníci

2 0,6 2 0,6

Pro topnou 
sezónu

1 0 1 0



4.3. Účetnictví, zpracování mezd, tvorba rozborů, výkaznictví a statistika je řešena 
pracovníkem na dohodu o provedení práce.

 
5. Údaje o žácích 

5.1. Počet žáků nově zařazených pro školní rok 2019/2020

Příprav.st. ZŠ ZŠ ZŠ spec. PrŠ
Zařazení 
do 
1.ročníku

- - 0 1 -

Zařazení
do  jiného
roč.

0 1 0 0 -

Zápis žáků do 1. ročníků proběhl dne 15. dubna 2021.

5.2. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách pro školní rok 2020/2021

OU a PrŠ Jiné SŠ
přihlášeno přijato přihlášeno přijato

0 0 0 0

5.3. Skladba žáků

Druh zdravotního postižení Počet žáků

Mentální postižení 9
Tělesné postižení
Zrakové postižení
Sluchové postižení
Vady řeči
Kombinované vady 5
Autismus 1
Vývojové poruchy
Ostatní



6. Prevence sociálně patologických jevů    

Preventistou sociálně patologických jevů v naší škole je pedagogický pracovník, který 
pravidelně sestavuje minimální preventivní program, soustavně působí na žáky, sestavuje 
plán činností, do kterých zapojuje také ostatní pedagogy. Škole úzce spolupracuje se 
slavičínským R-EGO centrem , s ped.-psychologickou poradnou, se spec.ped.centrem, 
s Policií ČR a Městskou policií Slavičín, s Nízkoprahovým zařízením KamPak 
zaměřeným na oblast sociálně právní ochrany dětí a tvorbou sociálně aktivizačních 
programů, dále s odborem  sociálně-právní ochrany dětí v Luhačovicích a nadací Jana 
Pivečky. V tomto školním roku škola z důvodu epidemiologické situaci se nezúčastnila 
žádných mimoškolních aktivit. Spolupráce s místní základní školou i ostatními 
organizacemi byla z těchto důvodů přerušena. 

7. Další aktivity 

Akce, do kterých škola běžně vstupuje, během situace ovlivněné Korona virusem, musely 
být odloženy.
Škola i nadále spolupracuje se SPC, s PPP Zlín, s poradenským centrem R-Ego Slavičín. 
Někteří z pedagogů pracují v komisích při obecních a městských úřadech a pomáhají 
s vedením sportovních klubů.

8. Údaje o kontrolách zřizovatele a výsledcích inspekce provedené ČŠI   
      Ve školním roku neproběhla žádná kontrola.

9. Základní údaje o hospodaření školy

9.1. Závazné ukazatele rozpočtu 2020

Neinvestiční Schválený rozpočet /Kč/ Upravený rozpočet/Kč/

Platy 3.483.072,00- 2.892.891,-
OON 40800,- 40800,-
ONIV přímé 1 272 969,- 1 350 335,-
ONIV provozní 439 000,- 439 000,-
NIV ostatní 0,- 0,-
Celkem 5 195 0401,- 5 272 407-
Limit počtu zaměstnanců 6,85 6,93

Závazné ukazatele byly dodrženy, dotace použity na stanovený účel.



9.2. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti        
v tis.Kč

Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Přímé náklady celkem 4.833,41 4.874,08
Z toho:
Mzdové prostředky 3.483,07 3.483,07
Zákonné  pojištění  a
FKSP

1 245,18 1 227,43

Ostatní přímé náklady 105,15 163,57
Provozní  náklady
celkem

439,00 405,72

Náklady celkem 5.272,41 5.279,80

Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Výnosy celkem 5 272,41 5 279,80
Z toho
Tržby za prodej 
vlast.výrobků

0,- 0,-

Příspěvky a dotace 5.272,41 5.275,41
Zúčtování fondů 0,00 0,00
Ostatní výnosy 0,- 0,-
9.3. Doplňková činnost
 Organizace nemá doplňkovou činnost.

9.4. Hospodářský výsledek
 Organizace za rok 2020 skončila celkovým hospodářským výsledkem ve výši 0,00 Kč.

9.5. Fondy      

         

Tvorba a čerpání fondů v roce 2020 (v KČ)

 
Stav k

31.12.2019 Tvorba v r. 2020 Čerpání v r. 2020
Stav

k 31.12.2020 

Fond odměn 0,00 0,00 0 0 

FKSP 99 673,38 69 022,76 63 222,00 105 474,14

Investiční fond 67 305,31 790,00 0,00 68 095,31 

Rezervní fond (413) 8 049,84  0,00 0,00 8 049,84 

Rezervní fond (414) 0000,00 5 000,00 0,00 5000,00 



9.6. Celkové hodnocení hospodaření   

Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č.505/2002Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a stanoveným způsobem předložena zřizovateli dle vyhlášky 
č.16/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní výkazy a rozbory hospodaření byly 
zaslány ve stanoveném termínu a rozsahu. Schválený hospodářský výsledek byl ve výši 0,-
Kč.

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Tyto aktivity ve škole neprobíhají.

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola neorganizuje vzdělávání pro cizí subjekty.

12. V tomto roce nebyla škola zapojena do žádného projektu.

13. Spolupráce s odborovými organizacemi – ve škole není odborová organizace 
organizována.

Závěr
Období, v němž se speciální školství v současné době nachází, není nikterak jednoduché, 
ani optimistické. Běžnou praxí na základních školách (zřízených podle § 16 odst. 9 
zákona) bývá spojování několika ročníků do tříd, kde jsou pro zachování předepsaného 
limitu žáků, zařazovány děti s různým stupněm mentálního postižení. Pomineme – li, že 
v jedné třídě vedle sebe sedí žáci několika ročníků a kvůli stanovenému počtu se k nim 
zařadí děti ZŠ speciální, zásadní problém stále zůstává. A tím je funkčnost a význam 
speciálního školství v kontrastu se vzděláváním a přístupu k mentálně postiženým dětem, 
začleněných v rámci smysluplných podpůrných opatření, do běžných základních škol. 
Přeřazení takového dítěte, byť se souhlasem rodičů, do školy speciální bývá, věru věc 
nelehká a je zásadně a výhradně v rukou poradenských zařízení. Že se jedná vždy o 
nejlepší zájem dítěte, je zřejmé. Navržená forma, která má dítě přiblížit vrstevníkům 
základních škol běžného typu je, z mého pohledu, spíše strastiplná a neveselá. Dítě bez 
asistenta, dítě s asistentem, dítě s asistentem a individuálním plánem, dítě s asistentem 
individuálním plánem a s opakováním ročníku. Úspěch střídá úspěch a osobnost dítěte 
neustále roste. 
Úsilí o inkluzi žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd základních 
škol co by vytvoření pomyslného systému vzdělávání všech žáků dohromady, a to při 



zachování stejné úrovně kvality, je velmi nadčasová myšlenka a nestojí na pevných 
základech soustavy základního vzdělávání.  Funkce speciálního pedagoga je v tomto 
případě nenahraditelná. 
    Do naší školy docházejí žáci široké škály postižení, autisté, dále někteří žáci stejného 
typu postižení, avšak většinou velmi individuální. Tyto skutečnosti si žádají, aby u 
postižených dětí pracovali profesionálové, a to jak vzděláním, tak také svým osobním 
přístupem. Jestliže v dřívějších letech bylo v naší škole v drtivé většině zastoupení žáků 
s lehkým mentálním postižením, v současnosti se poměr těchto žáků změnil a žáci se 
středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žáci postiženými více vadami jsou již ve
většině. Mezi těmito žáky mají čím dál tím větší zastoupení dětí s diagnózou PAS 
(poruchy autistického spektra), Downovým syndromem, metabolickým onemocněním 
(mukopolysacharidozou). Způsob výuky těchto dětí je naprosto odlišný a vyžaduje 
speciální přístup ke každému jedinci.  Vzhledem k tomu, že naše škola pracuje už dlouhá 
léta se všemi výše uvedenými druhy a stupni postižení, mohu konstatovat, že jsme na tuto 
skutečnost dobře připraveni.        
 
Projednáno na poradě dne 11. října 2021 a   
předloženo školské radě ke schválení dne 11. října 2021.
  
Školská rada:

Mgr. Eva Tkadlecová…………………………………..

Lea Bartošová Križková…………………………………

Mgr. Josef Fusek……………………………….
    
                                                                                                                   
Ve Slavičíně 11. října 2021

………………………………
    Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy     
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