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Úvod 

     Zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 je předkládána v souladu s 

ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle Zásad 

vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. 

 

 

Část I. 

Základní údaje o škole  

 

 Název školy:         Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, 

                                příspěvková organizace 

 Sídlo:                     Ostrov u Macochy č.p. 363, 679 14 Ostrov u Macochy  

 Právní forma:       příspěvková organizace s právní subjektivitou 

 IČO:                      62076051 

 Zřizovatel:            Jihomoravský kraj 

 Telefon:                516 444 370 

 E-mail:         spzs.ostrovum@seznam.cz 

 

 Ředitel školy:       PaedDr. Lenka Podsedníková 

 Adresa:                 Těchovská 3, Blansko  678 01 

 Součást školy:      školní družina 

 Datum zařazení do sítě:   23. 5. 1996 

 Celková kapacita školy a její součásti:  škola . . . . . . . . . . . …45 žáků 

                                                     školní družina  . . . . . . 15 žáků 

 Školská rada: datum zřízení  …………  11. 10. 2005 

                          počet členů ……………   9 

                          kontakt ………………….516 444 370, Mgr. Šenkýřová 

 

mailto:spzs.ostrovum@seznam.cz
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Část II. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

a)  Přehled o počtu žáků v jednotlivých turnusech 

 

Počet turnusů                   2016/2017                   2017/2018 

 Počet žáků Turnus Počet žáků               Turnus 

1. 39 MIX  I. 38 MIX I. 

2. 32 MIX  II. 23 MIX II. 

3. 33 MIX  III. 27 MIX III. 

4. 18 MIX  IV. 8 MIX IV. 

5. 5 MIX  V. 10 MIX V. 

6. 18 MIX VI. 6 MIX VI. 

7. 28 MIX VII. 18 MIX VII. 

8. 18 MIX VIII. 14 MIX VIII. 

9. 41 Kladno. 36 MIX IX. 

10. 39 MIX IX. 29 MIX X. 

11. 47 MIX  X. 24 MIX XI. 

12.   31 MIX XII. 

13.  . 45 MIX XIII. 

14     

15     

Celkem žáků 318 11 turnusů 309 13 turnusů 

     

Během roku se vystřídalo 13 turnusů s celkem 309 žáky. Vzhledem ke kapacitě 45 

žáků vykazovaly počty žáků v jednotlivých turnusech výkyvy způsobené mnoha 

faktory, které jako škola nemůžeme ovlivnit.  Zvýšil se počet dětí předškolního věku 

přijatých na léčení /na úkor dětí školního věku/. 
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Průměrný počet žáků na  

1 turnus 

Počet tříd Průměrný počet žáků na  

1 třídu 

2016/2017:       28,9 4      7,23 

2017/2018:       23,8 4      5,94 

  

 

b) Plnění učebních osnov a učebních plánů 

     Ve školním roce 2017/2018  byla organizace výuky ve všech ročnících realizována 

podle školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě našich konkrétních 

podmínek, dodatků č.1,2 a 3  k ŠVP  a dále dle vzdělávacích potřeb a možností našich 

žáků.   

     Škola se ve své činnosti organizačně i metodicky přizpůsobovala potřebám žáků, 

vycházela z požadavků kmenových škol a věnovala se tak žákům různých typů škol, 

které poskytují základní vzdělání. Základem byl individuální přístup – s každým 

žákem se pracovalo podle plánu učiva z kmenové školy s přihlédnutím k jeho 

zdravotnímu stavu a případným adaptačním problémům. Učitelé byli v kontaktu 

s kmenovými školami i v průběhu samotné výuky. 

Žáci ve výuce využívali didaktickou techniku. Velmi dobře fungovaly čtenářské dílny 

pod vedením Mgr. Šenkýřové, žáci měli o knihy velký zájem. Zpestřením výuky byly 

v rámci environmentální výuky besedy s Mgr. Tichou. 

  

     Výuka probíhala s ohledem na redukci učiva v ZŠ při zdravotnických zařízeních. 

Vyučovalo se podle učebního plánu varianty B) výnosu MŠ ČSR č.j. 25 282/78-200 

ze dne 31.8.1978, tj. 10 hodin týdně. Po dohodě s ošetřujícím lékařem a na základě 

zdravotního stavu žáků byl ale již v předchozích letech zvýšen počet vyučovacích 

hodin následovně: 
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 Učební plán pro 1. – 9.roč.: 

                                                    Počet vyučovacích hodin za týden 

 Vzdělávací obory              1.r.       2.r.        3.r.       4.r.       5.r.       6.r.       7.r.        8.r.      9.r.                         

Český jazyk 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Cizí jazyk (AJ) - - 1 1 5 5 5 5 5 

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Prvouka 1 1 1       

Celkem vyuč. hodin 

v ročnících za týden 

11 11 12 11 15 15 15 15 15 

 

 

c) Údaje týkající se školy 

     Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace byla 

zřízena 31. května 1984. Právní subjektivitu získala 1. 9. 1991. Od 1. 1. 1996 je 

příspěvkovou organizací. Současným zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Od 1. 7. 2015 nese škola nový název Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u 

Macochy, příspěvková organizace se sídlem Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14 

Ostrov u Macochy. 

     Škola zabezpečuje základní vzdělávání a výchovu dětským pacientům 

s nespecifickým onemocněním dýchacích cest po dobu jejich tří - čtyřtýdenního 

pobytu na DL. Součástí školy je školní družina. 

Kapacita školy je 45 žáků, kapacita školní družiny je 15 žáků. 

      ZŠ při DL plní podle možností úkoly školy základní v rozsahu, který připouští 

zdravotní stav dětí a jejich léčení.  

     Do DL přijíždějí děti prakticky z celé republiky.  Jsou vytrženy z výuky v kmenové 

škole. Proto je naší hlavní snahou zajistit co nejvhodnější zapojení žáků do výuky, 

zajistit kvalitní zvládnutí základního učiva a opakování spolu s upevňováním učiva 

z kmenové školy. To vše probíhá za pomoci výchovných a vyučovacích metod, 
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prostředků a forem vhodných pro žáky nemocné a oslabené. Převládá individuální 

přístup k žákům. 

     Organizace školy odpovídá organizaci školy základní. Také školní docházka na 

naší škole odpovídá docházce základní školy.  ZŠ při DL má čtyři třídy 1. - 9. 

ročníku. 

V každé třídě jsou spojeny  2 - 3 ročníky Učitelé v odpoledních hodinách dle potřeby 

uskutečňují individuální výuku nemocných žáků na DL. 

     Děti přijaté na léčení jsou zařazeny do školy, pokud lékař povolí jejich výuku. 

Přeřazení žáka na kmenovou školu se děje dnem propuštění žáka z léčení na DL. 

     O žákovi přijatém do školy zakládá učitel Osobní záznam. Ke zjištění potřebných 

informací slouží "Osobní dotazník", který vyplňuje kmenová škola na webových 

stránkách ZŠDL.  

     Při hodnocení chování a prospěchu žáka se přihlíží k charakteru postižení žáka. 

Hodnocení je slovní. Vysvědčení se na naší škole nevydává. Poslední probíraná látka 

se spolu se slovním hodnocením zapisuje do Osobního záznamu žáka a zasílá na 

kmenové školy. Kopie se zakládá. 

     Ve škole se vyučuje pouze na jednu směnu - dopolední vyučování. Součástí školy 

je školní družina, kde v době od 6.40 do 12.45 hod. pečuje o žáky, kteří se právě 

neučí, kvalifikovaná vychovatelka.  Naší snahou bylo vytvořit pro činnost ŠD co 

nejlepší materiální podmínky. V rámci ŠD žáci využívali i kvalitně zařízené 

keramické dílny, jejich výrobky pak prezentovaly naši školu na vánoční výstavě 

v obci.  

     Shrnutí: škola se ve své činnosti organizačně i metodicky přizpůsobovala potřebám 

žáků, vycházela z požadavků kmenových škol a věnovala se tak žákům různých typů 

škol, které poskytují základní vzdělání. Základem byl individuální přístup. 

     Výuka byla po celý rok zaměřena na upevňování již dříve získaných poznatků a na 

probírání základního učiva v daných předmětech. Při výuce žáci využívali též 

výukových programů na PC, pracovali s internetem, velkým přínosem byla práce 

s interaktivními tabulemi. 
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     Velká péče byla věnována žákům se specifickými poruchami učení. Co se týká 

zpětné vazby ze strany kmenových škol, pouze některé nás informovaly o průběhu 

začlenění žáka zpět do normální výuky. Potěšilo nás ale, že i přes malý počet 

odpovědí bylo toto začlenění žáků zpět do výuky úspěšné (viz dopisy z kmenových 

škol).  

     Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno ředitelkou školy 

průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Chování žáků bylo 

v mezích normálu, nebyly řešeny žádné větší kázeňské prohřešky. 

 

Školská rada byla během školního roku svolána dvakrát.  

 

Materiálně technické podmínky školy: 

Během celého školního roku pokračovalo vybavování a obnova didaktické techniky a 

pomůcek pro výuku, doplňování učebnic, knih do čtenářských dílen. Do ŠD byly 

zakoupeny některé hudební nástroje, vědomostní hry a materiál pro výtvarné činnosti 

a keramickou dílnu. 

Učitelky pokračovaly v práci při estetické úpravě školních prostor. 
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Část III. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

a) Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí  Úvazek Roků pg. praxe Stupeň vzdělání Spec. pg. 

ředitelka 
 

1,0          43 
 

VŠ 

 

ano  

učitelka   0,95          10 VŠ            ano 

učitelka 1,0          19               VŠ            ano 

vychovatelka 1,0          30               SŠ             ne 

  

Nepedagogičtí   

školník 0,2 9 

uklízečka 0,8 16 

 

 

Účetnické práce vykonává na dohodu o provedení práce ing. Petr Beneš. 

b) Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících  

 

PaedDr. Lenka Podsedníková  /63 roků/ 

  Kvalifikace: VŠ - UJEP Brno, UP Olomouc 

  Aprobace:   speciální pedagogika - somatopedie 

  Pracovní zařazení:  ředitelka  ZŠDL, od 26. 3. 2014 pracující důchodce 

Počty pracovníků    P/F k  30. 6. 2017 k  30. 6. 2018 

Přepočtený počet pracovníků 5,208 4,95 

Fyzický počet pracovníků 6,333 6,00 
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  Pracovní úvazek:    1,0 - tj. 7 vyuč. hodin  + 7 hodin nadúvazku   ( PRV 2, AJ 12)   

           

  Mgr. Blanka Šenkýřová  /47 roků/ 

  Kvalifikace: VŠ - MU Brno (pg. fakulta),  spec. pg. na UP Olomouc  

  Aprobace:  ČJ 

  Pracovní zařazení:  učitelka ČJ (TU ve třídách II. a IV.) 

  Pracovní úvazek:  1,0 - tj. 21 vyuč. hodin ( správce počítačové techniky – úvazek   

  snížený o 1 vyuč. hodinu), z toho 1 DL. 

  Vyučuje v ročnících: 1. - 9.  ČJ 

 

   Mgr. Martina Rothová / 35 roků/ 
 

  Kvalifikace: VŠ UP Olomouc 

 

  Aprobace:    I. st. + speciální pedagogika 

 

  Pracovní zařazení: učitelka M (TU ve třídách I. a III.) 

 

  Pracovní úvazek:   0,95– tj. 21 vyuč. hod. (z toho 1 DL) 

 

  Vyučuje v ročnících: 1 .- 9. M 

 

  Hana Marková /56 roků/ 

 Kvalifikace: SPgŠ - vychovatelství 

  Pracovní zařazení: vychovatelka ŠD 

  Pracovní úvazek:  1,0 - tj. 28 hod. výchovné práce  

 

Věkový průměr pg. pracovníků ve škol. roce 2017/2018  byl 50 roků. 

Po celý rok byl kolektiv pracovníků stabilizovaný. Pracovní neschopnost byla čerpána 

minimálně, zastupování z vlastních zdrojů. Limit pracovníků nebyl překročen.  
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Část IV. 

 Údaje o dalším vzdělávání pg. pracovníků 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

Hudební a pracovní výchova v ŠD 2  

Právní předpisy 5 

Vnitřní kontrolní systém 1 

 

Základy Hejného metody 1 

GDPR 2 

  

                                          celkem 11 

 

Část V. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Funkci metodika prevence sociálně patologických jevů vykonává ředitelka školy. 

 

Škola má vytvořený „Minimální preventivní program“, jehož hlavní cíle jsme se 

  

snažili během roku realizovat. 

 Během roku se všichni pracovníci snažili vytvořit podnětné prostředí pro výchovu a 

vzdělávání dětí a jejich směřování ke zdravému životnímu stylu. Důležitý byl osobní 

příklad pedagogů a jejich všestranná pomoc žákům. 

Preventivní výuka byla zařazena do výuky některých předmětů (PRV, ČJ). Velmi 

důležitou roli v prevenci měla školní družina – v našich podmínkách ji navštěvují i 

žáci 2. stupně a studenti středních škol. 

Škola přispívá k informovanosti pracovníků v dané oblasti např. nákupem odborné 

literatury do uč. knihovny (o šikaně...). 

Pro I. stupeň je určena pohádková nástěnka na téma „Jak odolat nástrahám“ umístěná 

v hlavních prostorách školy. 
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Na škole dbáme o pěstování dobrých pracovních vztahů mezi všemi zaměstnanci – 

vzhledem k malému počtu pracovníků se nám to daří. Velký důraz klademe na 

vytváření dobrých vztahů mezi učiteli a žáky a žáky mezi sebou. Případné negativní 

projevy našich žáků bývají velmi ojedinělé a jsou ihned řešeny. V rámci výchovných 

činnosti jsou se žáky vedeny rozhovory na dané téma. 

 

Část VI. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018  neproběhla na škole žádná kontrola ze strany ČŠI či 

nadřízených orgánů.  
 

 Část VII. 

Výkon státní správy 

 Ředitelka školy plní úkoly vyplývající z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění - s ohledem na specifičnost zařízení. 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a o spolupráci s dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

a)  Akce pořádané školou 

 Vzhledem ke krátkodobému pobytu žáků klade škola hlavní důraz na 

vzdělávání žáků, mimoškolní akce organizují pracovníci DL /víkendové 

výlety, plavání, přednášky, návštěvy kulturních a sportovních zařízení/. 

 V každém turnusu nacvičuje vychovatelka se všemi žáky hudebně dramatické 

pásmo. Na tato představení byli vždy zváni pracovníci DL, předškolní děti 

pobývající na DL a jejich rodiče. 

 Škola je účastníkem projektu Ovoce do škol. 
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 Pro zpestření výuky byla v každém turnusu v rámci environmentální výchovy 

zařazena beseda Mgr. Tiché  

 

b) Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 Spolupráce s Mgr. Tichou v oblasti environmentální výchovy 

 Spolupráce se ZŠ Sloup (metodická pomoc, výměna zkušeností, školení) 

 Od srpna 2018 je škola členem sdružení regionálních škol Cirsium 

 

c) Spolupráce s DL 

Spolupráce s DL je založena na vzájemném respektu a toleranci, snaze vždy najít 

společnou řeč. Vedení DL se zajímá o práci školy. 

 S DL pořádáme dle potřeby společné akce, dobrá spolupráce je při vedení 

dokumentace o žácích. DL dále zajišťuje pravidelný zdravotnický dozor zejména na 

vycházkách v rámci ŠD. Ze strany DL je též pravidelně doplňována a kontrolována 

školní lékárnička. 

Ředitelka školy se podle potřeby zúčastňuje schůzek vedení DL. 

 

Část IX. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Všechny základní údaje jsou obsaženy ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace 

za rok 2017: 

 

- limit pracovníků byl dodržen 

 

- během sledovaného období nebylo zjištěno žádné porušení bezpečnosti práce 

 

- nebyly žádné pracovní úrazy 

 

- investice nebyly čerpány 

 

- periodická inventarizace hospodářských prostředků byla provedena ke dni 

31. 12. 2017, nebyly shledány žádné závady. 
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- dotace ze státního rozpočtu i příspěvek od zřizovatele byly vyčerpány v plné výši. 

Hospodaření organizace skončilo v roce 2017 kladným hospodářským výsledkem 

ve výši 174 311,84 Kč. 

  

 

 

Část X. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do žádných rozvojových a 

mezinárodních programů. 

 

 

Část XI. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Škola další projekty financované z cizích zdrojů nerealizovala.  

 

 

 

                                                             Část XII. 

Zhodnocení a závěr 

 Během školního roku 2017/2018 se vystřídalo 13 turnusů s celkem 309 žáky. 

Výuka byla zaměřena na upevňování již dříve získaných vědomostí a dále na 

probírání nového základního učiva v daných předmětech.  Převažoval individuální 

přístup k žákům. 

Chování žáků bylo v mezích normálu, nebyly řešeny žádné větší kázeňské přestupky. 

Velká péče byla věnována žákům se specifickými poruchami učení.                                            

Ke zdárnému průběhu škol. roku určitě přispělo i postupné zlepšování školního 

prostředí, vybavení pracovních prostor, nová výzdoba tříd a chodeb. 

      Celý školní rok  2017/2018 proběhl v souladu s plánem práce a při respektování 

zásad práce s nemocnými a oslabenými žáky. Kolektiv pracovníků byl stabilizovaný, 

pracovní neschopnost u pedagogických pracovníků nulová. I díky tomu se nám 

všechny úkoly podařilo splnit. 
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V závěru roku došlo ke změnám ve vedení školy. Stávající ředitelka PaedDr. Lenka 

Podsedníková odešla ke dni 31. 7. 2018 do starobního důchodu. V konkurzu dne 

23. 6. 2018 uspěla Mgr. Blanka Šenkýřová, dosavadní učitelka na ZŠ DL. Funkce 

ředitelky ZŠ DL se ujala dne 1. 8. 2018. 

 

 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Blanka Šenkýřová 

 

 

Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2018 

 

 

 

Ing. Ondřej Hudec 

předseda ŠR  
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                                                           Příloha č. 1 

 

Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2017 
 

      Škola:     Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy,  

                          příspěvková organizace 
 

 

Podané písemné žádosti o informace 

Počet:  0  
 

 

 

      Podaná odvolání proti rozhodnutí 

Počet:  0 

 

Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb.:  

při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. se ředitelka školy řídí vnitřní směrnicí. 

 

Škola zveřejňuje informace následujícími způsoby: 

- v ředitelně školy 

- prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci 

- prostřednictvím výroční zprávy o činnosti školy a hospodaření školy 

- na internetových stránkách školy 

 

Zodpovídá:    PaedDr. Lenka Podsedníková, ředitelka školy 

                                                                                    

   

V Ostrově u Macochy  21. 8. 2018                                              Zpracovala: 

                                                                                          Mgr. Blanka Šenkýřová, ŘŠ 

 


