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V€c: Výr ~ cní z p r á v a o cin n o s t i šCkGly.-------------------------------------------------------------------

Výše uvedená škola je jednou z nejvet-

ších škol svého typu v okrese Ceský Krumlov. Od 1.1.1995 je zrízena

jako právní subjekt Š Ú Ceský Krumlov. Budovy c.p. 151 a 19 s náleži-

tostmi /dvorek, hrište, garáž, keramická dílna a akolní zahrada/jsou

v nájemním v~tahu a majetkem Mestského úradu C. Krumlov. Škola po-

skytuje základní vzdelání žákum, kterí se pro rozumové schopnosti

a nedostatky nemohou úspešne vzdelávat v Základní škole. Školu navšte-

vovalo v tomto školním roce 169 žáku mentálne retardovaných, z toho 6 žáku

s kombinovanými vadami/ mentální + somatické postižení/. Žáci byli vy-

~cováni V 17 trídách a dále bylo plne využíváno dalších 6 odborných

uceben.. U dvou žáku byla zajištována pravidelnádomácí indfviduelní

výuka /kombinovaná vada- vozíckári/. Pocty žáku tríd ve vetaine prípadu

odpovídaly vyhlášce, ponechána rezerva 1-2 místa, vzhledem k zvýšené

migraci žáku. Škonlní družina cítala 2. oddelení s poctem 24 žáku.

Soucástí školy je dále též školní jídelna od 1.7. 2000.

g~_Y~~~1~!~~f_~~~~~E~~_g~_~~~1~~ Probíhá dle platných ucebních osnov

Zv~ a PŠ a ucebních plánu, schválených MŠMT CR Zv~- 22980/07-22 a

P~- 24035/9722 a dále rozpracovaných plánu:

a/Ucební plány- poku jde o casovou neshodu ucebnic a osnov.

b/lndividuální ucebne výchovné plány pro zaostávající žáky- ulože.-

n~ v duplicite u reditele Zv~. .

c/ Výuka náboženstvíprobíhala s 11 žáky školy a byla zabezpecována

BiskupstvímC. Budejovice. Výuku zabezpecovala katechetka Mgr. Štepán-

ka Talírová externí pracovnice. Pod jejím vedením probehla i rízená

praxe studentky Theologicko-sociální fakulty Sv. J~n pod Skalou.

J~_Q~~j~_2_E~~~Q!~f~f~~_~~~!l! Na škole pusobilo celkem 24 peda-
gogických pracovníku, vcetne reditele a jeho zástupce. Se speciálne

pedagogickou kvalifikací /psychopedie/ je 20 ucitelu. Dále na škole

pusobí 2 vychovatelkyškolní družiny /jedna s SppG kvalifikací/Druhá

vychovatelkanavíc v rámci úvazku pusobí jako asistentka u kombinova-

ných vad v PT. Studuje úspešne SppG.Vetšina ucitelu je mezi 38. až

62 rokem veku, tedy zkušených, erudovaných a pedagogicky vyspelých.

Dve ucitelky studují dálkove SppG /bakalárskéstudium na PFUK Praha.

Správní úsek tvorí akolník- správce budovy a 2 uklizecky.

Ekonomickou agendu vede kompletne ekonomka školy . ~kolní jídelna cítá

vedoucí ŠJ a 2 kucharky.Strava je vždy chutná a výživná.
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Prostredky na provoz školy jsou pokrývají záklaqní pcr~r~gy /otop,

elektr~nu , vodné a stocné, plyn a cástecne ucebnice a nejnutnejší crchran-

né a úklidové prostredky/, takže je ako1a"nucena rešit toto alespon

sym~olickými hmotnými dary spon~oru.

2~_Qg~j~_~_~~~~~2Y~~f__g~1f_~_Q_Et!jf~~~f!_tf~~B!_: Príjímání žáku

na ZvŠ prohíhá v koordinaci s pediatry a doporucenímOPPP a SPC.

Rozhodnutí o prijetí žáka je v kompetenci reditele školy. Všichni žáci,

jevící zájem o umístení v OU byli školou doporuceni, s predpokladem, že

vetšina z nich úspešne ucilište dokoncí. Pro žáky kterí nevintegro-

vali byla doporucena Praktická škola ci rekvalifikacní kurz nebo od-

cházelí do pracovního procesu.

Škola umožnuje každorocne vycházejícím žákum nadstandartní exkurzi

/návštevu/ potencionálne nejpríhodnejších OU /Lišov, Trhové Sviny ,

Sobeslav, Cernovice a Chlum u Trebone/.

s. !~~E~~~~ v tomto školním roce na škole neprobehla.

1~_M!~Q~~Q~f_~~~!Y!1~: Tyto repezentuje predevším výtvarný kroužek

pí. uc . Jankovské /úspešná reprezentace školy ne6en v CR ale i v .zahra-

nicí. Dále úspešne pracoval i Sportovní kroužek a taneení se zamere-
ním na Aerobic.

~~_H2~EQg~t~~f_~!Q1ll Probehlo s kladným hospodárským výsledkem,

jenž byl rozdelen do fondu- viz zpráva o hospodarení. Rozdelení finan-

cních prostredku nadrízenými orgány bylo dodrženo u všech položek.

2~B~g~_~!ol~: Nebyla na škole ustanovena /zrízena /.

10. ~~1~f_~~2~~Q~_~~1!Y!1~: Díky financ. sonzoriku byly uskutecne~

výlety pro žáky školy které byly velkým zážitkem a hlubokým dojmem.

U príležitost oslavy MDD na škole vystoupily sponz.orskypro žáky 2 sku-

piny Country music "Papouškovo sirotci" a Bratri z Ruže/skupina

historického šermu. Obe se tešily velkému obdivu a nadšení se strany

detí i vyuc. školy.

~2g~Q~~_~!Q!~_n~_~Q!_~QQgLgQQJ_Q2~~y~_~_~g~~~~l_

!!~1~f_~~g~_l a/ oprava a výmena kompletního oplocení školní zahrady

- finance MeÚ C,K- práce, svépomoc

%pravy omítek šatny školy nevlhnoucí omítkou

- firma po výber, rízení

Rozsah nutných oprav bude projednán a písemne nahlášen na MeÚ - OŠ.

V Ceském Krumlove 23.10. 2002ZVLAšTN(ŠKOLAJosef Ba;Jgš ';-A~~
6eskj~mIoV reditel~/Pi h-

PS. Nebot nebyla ustAnovena rada školy, budou dle platných predpisu .
./.



zamestnanci seznámeni s obsahem zprávy na nejbižší porade

:dne ue".11. 2002.
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~E~~!~_~~~~_~~~1~~~_: 1. Krajský úrad Jihoceského kraje- OŠMT

2. OdbGr školství MeÚ C. Krumlov

pí. Ing. Koželuhová

3. Založeno ad acta u reditele ZVŠ


