VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2017 – 2018

Základní škola logopedická
Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

Základní škola logopedická v Týně nad Vltavou zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
je speciálním zařízením poskytujícím vzdělávání žáků s narušenou komunikační
schopností.

Název:

Základní škola logopedická
Týn nad Vltavou, Sakařova 342

Sídlo:

Sakařova 342
375 01 Týn nad Vltavou

IČO:

60075945

Telefon:

385 731 188, 385 731 466

Fax:

385 731 466

Zřizovatel: Jihočeský kraj

Ředitel školy: Mgr. Marie Zahrádková

E-mail: vadyreci@volny.cz, reditelna@zslogopedicka-tnv.cz

Internetová stránka: www.zslogopedicka-tnv.cz

Charakteristika školy
Škola sdružuje:
1) Základní škola
2) Internát
3) Speciálně pedagogické centrum
4) Školní jídelna

IZO: 060 075 945
IZO: 110 028 473
IZO: 107 530 970
IZO: 102 463 093

ZŠ logopedická přijímá žáky s narušenou komunikační schopností, jejichž
těžkou vadu se nepodařilo odstranit běžnou ambulantní cestou. Jedná se o žáky,
kteří by v běžném procesu vzdělávání nebyli úspěšní pro svoji vadu. Naše
zařízení má celotýdenní provoz s odjezdy žáků na víkendy. Ubytovaných žáků
je v našem zařízení 30, 15 míst je vyhrazeno pro žáky docházející denně.
Celková kapacita 45 míst je každoročně plně vyčerpána.
Součástí školy je SPC pro žáky s narušenou komunikační schopností.
Toto školské poradenské zařízení provádí komplexní logopedická vyšetření pro
potřeby rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání, zajišťuje logopedickou
diagnostiku, metodickou pomoc v MŠ a ZŠ, reedukaci řečových vad. Podle
potřeby vyjíždí do terénu. Plně vyhovuje zřízení detašovaných pracovišť.
Klienti tak mají blíže ke svému specializovanému pracovišti a odborníci v
daných lokalitách lépe znají okolí a klienty svého pracoviště.

Školská rada
Školská rada má tři členy, kteří byli jmenováni ke dni 5.12. 2017:
předseda –
Ing. Jan Liška
místopředseda –
Ing. Pavla Fraňková
zapisovatel –
Mgr. Jana Vandová
Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena Mgr. Jana Vandová.
Za zákonné zástupce nezletilých žáků Ing. Jan Liška.
Za zřizovatele školy usnesením Rady Jihočeského kraje byla jmenována
Ing. Pavla Fraňková.

Rámcový popis personálního zabezpečení
Počet pracovníků je 28. Přepočtený počet pracovníků je 24,8.
Ve vedení školy je ředitelka školy. Pedagogický úsek je realizován 10
pracovníky, z nichž 5 je učitelů a 5 vychovatelů. Všichni pracovníci
pedagogického úseku mají odpovídající vzdělání včetně speciální pedagogiky.
V čele vychovatelek je vedoucí vychovatelka.
Ekonomická oblast je zastoupená 2 pracovnicemi, z nichž 1 je na celý
úvazek a druhá na ½ úvazek pracovní doby.
V úseku kuchyně pracují 3 pracovnice, z nichž 1 je vedoucí kuchyně a 2
pracovnice jsou kuchařky. Vedoucí kuchyně je zaměstnaná na ½ úvazku.
SPC má 7 speciálních pedagogů - logopedek, 2 psychology a 1 sociální
pracovnici.
Technický úsek má 2 pracovníky – 1 školník a 1 uklízečka.

Údaje o zařazování dětí
Do našeho zařízení jsou přijímány děti starší šesti let s těžkou řečovou
vadou, která se nedá odstranit ambulantní péčí.
Žádost o přijetí do naší školy podávají zákonní zástupci dětí společně s
doporučením ŠPZ.
Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
doporučení ŠPZ
přihlášku podepsanou zákonnými zástupci dítěte
O přijetí dítěte do zařízení rozhodne ředitelka školy do 1 měsíce od přijetí
žádosti.

Počet dětí ve třídách je v rozpětí 8 - 14 žáků. Každé dítě potřebuje
individuální přístup. Ubytovací kapacita internátu je 30 žáků. Kromě 30
ubytovaných žáků máme i 15 míst pro žáky docházející. V tomto školním roce
docházelo 15 žáků.
Ve školním roce 2017 - 2018 bylo přijato do naší školy 10 žáků.
Během školního roku bylo u 1 žáka uplatňováno podpůrné opatření ve
smyslu snížení výstupů na minimální výstupy závazné pro žáky s LMP.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
ročník

počet žáků

prospělo

neprospělo

stud. průměr

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

7
14
11
9
4

7
14
11
9
4

0
0
0
0
0

1,31
1,22
1,43
1,63
1,70

Nikdo ze žáků neměl sníženou známku z chování. Z celkového počtu 45
žáků bylo propuštěno do kmenové školy v místě bydliště 10 žáků. U dětí došlo k
reedukaci řeči a mohou dále pokračovat v běžném typu škol v místě bydliště.
Odcházející žáci jsou před odchodem z našeho zařízení vyšetřeni
logopedem a psychologem a je u nich stanovena potřebná míra podpůrných
opatření. Jejich realizace je doporučena škole, na kterou přicházejí. Zůstávají
nadále v péči ŠPZ a pravidelně jsou kontrolováni.

Přehled učebních plánů
Všechny ročníky se vzdělávají podle ŠVP – ZV „Logopedická škola.“
Tento program je doplněný ke dni 1. 9. 2016 o minimální doporučení úrovně
pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Patologické jevy
Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky I. stupně ZŠ, kteří jsou pod
neustálým dohledem, jsou patologické jevy značně eliminovány. Rodiče své děti
přiváží do školy a zde je přebírá vychovatelka, která dohlídne na to, co dítě u
sebe má.
Protidrogová prevence je včleněna do učebních plánů a prolíná tak celým
výchovně vzdělávacím procesem.
V mimoškolní činnosti jsou děti seznamovány s nebezpečnými látkami,
hlavně alkoholem a cigaretami, neboť s těmito látkami se dostanou ve svých
rodinách nejčastěji do kontaktu. Snažíme se dětem dát náhled na správný životní
styl, umět vyhodnocovat určité situace a zvládat každodenní nástrahy života.
Děti jsou při celém výchovně vzdělávacím procesu pod dohledem
pedagogických pracovníků, proto je eliminovaná možnost patologických jevů.
V případě, že žák přinese nebezpečnou látku (alkohol), je vychovatelkou
zachycen hned při předávání žáka rodiči. Všichni žáci jsou při příchodu
kontrolováni vychovatelkami, mohou přinést tzv. balíčky, což jsou různé
sladkosti z domova, ty přebírá od rodičů vychovatelka.
Pro mimoškolní činnost jsou vypracovány plány protidrogové prevence, v
nichž jsou žáci seznamováni s nebezpečnými látkami, zejména s alkoholem a
cigaretami, s nimiž přicházejí v rodinách nejčastěji do styku. Snažíme se, aby
děti uměly situace z běžného života správně vyhodnocovat a zvládat.
Výuka i mimoškolní činnost probíhá pod dozorem pedagogů.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci sledují nabídku vzdělávacích kurzů a příležitostně
se jich zúčastňují.

Přehled školení v roce 2017/2018
Jméno účastníka

Název školení

Mgr.Taušková
Mgr.Hojná,
Mgr.Kopřivová
Mgr.Bezděková
Mgr.Červíková
Mgr.Vavřincová
Mgr.Vávrů
Mgr. Kopřivová
Mgr.Bezděková
Mgr.Taušková
Mgr.Zahrádková
Mgr.Taušková
Mgr.Hojná,
Mgr.Bezděková
Mgr.Taušková
Mgr.Červíková
Mgr.Kopřivová
Mgr.Vavřincová
Mgr.Taušková
Mgr. Kopřivová
Mgr.Zahrádková
Mgr.Červíková
Mgr.Kopřivová
Mgr Bezděková
Mgr.Vavřincová
Mgr.Vilímková

Konference k problematice dítěte
s narušenou komunikační schopností
ve vzdělání.

Mgr.Zahrádková
Mgr.Zahrádková
Mgr.Zahrádková
Mgr.Hojná
Mgr.Zahrádková
Mgr.Vilímková
Mgr.Taušková

Datum konání Místo konání

05.10.2018 Praha
3003-4/017- zaměření na narušenou
komunikační schopností

Správní řád
Konference ALOŠ

16.11.2017 Praha
08.11.2017 Č.Budějovice
21.11.2017 Praha

Orientační logopedické vyšetření
- workshop

07.12.2017 Praha
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky-workshop
Seminář MŠMT
Orientační logopedické vyšetření II
- workshop

08.12.2017 Praha
18.12.2017 Č.Budějovice

16.01.2018 Praha
Výcvik v práci s WAIS-III pro začínající
uživatele
Informační seminář ke spol.vzdělávání
EU fondy
Asociace logopedů
Seminář MŠMT – financování
Kazuistický seminář

25.01.2018 Praha
09.04.2018 Č.Budějovice
23.04.2018 Č.Budějovice
25.04.2018 Praha
24.05.2018 Č.Budějovice
14.06.2018 Strakonice

Aktivity školy
Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj žáků, a proto se snažíme
zapojovat žáky do běžného života. Účastníme se všech dostupných akcí
pořádaných v našem městě.
Během školního roku navštěvujeme výstavy v městské galerii a expozice
v městském muzeu. Pravidelně docházíme na akce pořádané Obcí Baráčníků. V
tomto školním roce jsme se zúčastnili vánoční besídky, kde děti byly seznámeny
s tradicemi a zvyky o vánocích. V jarním období jsme navštívili baráčníky, kteří
měli pro děti připravené pásmo staročeské svatby, ve kterém se děti aktivně
zapojily.
Každoročně navštěvujeme hasiče, kteří děti seznamují se svou prací,
technikou a zručností. Tato činnost je vždy zajímá.
Pro rozšiřování vědomostí pořádáme pro děti soutěže a znalostní kvízy,
např. „Tři z šesti“ – zde se jedná o znalosti školy a okolí. Kvíz „Cestou
necestou“ je určen pro práci s turistickou mapou města. Děti jdou po důležitých
místech a seznamují se s historií města. Jako podpůrný prvek pro rozvoj řeči
slouží pásmo pohádek „Pohádky k povídání“. Zde jde o dramatizaci pohádek ve
spojení s maňásky.
Děti se každým rokem těší na dětský maškarní karneval spojený se
soutěžemi, muzikoterapií a pohybovými dovednostmi. Děti si samy aktivně
připravují masky.
Ke Dni matek děti vyrábějí přáníčka spolu s výtvarným ztvárněním své
maminky. Tyto dárečky spolu s básničkou předávají maminkám.
Mezinárodní den dětí se nese opět v duchu soutěží a sportovních klání.
Děti procházejí různými disciplínami a sbírají razítka. Po vyplnění kartičky
razítkem dostávají odměny. Tato akce je pro ně zpestřena i sladkou odměnou.
Akce „Muzikanti ve městě“ je pro naše žáky vyjádřením pohybu na
rozmanité melodie a zvuky. Žáci se učí vnímat různé hudební styly.
Žáci navštívili zemědělské muzeu v Netěchovicích. Zde měli možnost
seznámit se se starými technikami a stroji. Pracovníci muzea předvedli dětem
zpracování obilí na mouku a koláče, stříhání ovcí, zpracování vlny a tkaní,
pečení chleba v peci, domácí zabijačku včetně všech produktů. Měli možnost se
zde seznámit se všemi domácími zvířaty.
Pro děti jsme uspořádali pěší výlet kolem Vltavy, kde mohly pozorovat
přírodu a seznámit se s plavební komorou a přehradou.
Exkurze do Třeboně ukázala žákům, jak se vyvíjelo české rybníkářství,
kromě toho navštívili zámek Třeboň s hrobkou. Nové poznatky, které žáci
získali na školní exkurzi, použili v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
Také si obohatili slovní zásobu o nové pojmy a mohou tak lépe chápat některé
souvislosti ve vývoji lidské společnosti.

Autoevaluace
Jsme školou zřizovanou pro žáky s narušenou komunikační schopností.
Jedná se o těžké poruchy řeči – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči,
dyslalie, palatolalie. Tito žáci mají za sebou vždy dlouhou a neúspěšnou
ambulantní péči. V případě, že se nepodaří vybudovat řeč, jsou žáci
doporučováni do naší školy.
Naše zařízení má 45 míst, z toho 30 míst internátních. Žákům je
poskytována odborná péče i v odpoledních hodinách za účasti erudovaných
vychovatelek, které se snaží u žáků upevňovat navozené hlásky.
Všem žákům věnujeme zcela individuální přístup, protože každý z nich
má specifickou narušenou komunikační schopnost. Někteří z našich žáků jsou
vzděláváni a hodnoceni podle minimálních doporučených výstupů v rámci
podpůrných opatření.
Při úspěšném rozvoji řeči je nezbytně nutná spolupráce všech
zúčastněných pracovníků (učitelů a vychovatelů), ale i zákonných zástupců
žáků. Velmi důležité je dbát na domácí přípravu u docházejících žáků. Zde je
důležité vhodně motivovat rodiče, aby plnili pokyny vyučujících a doma s dětmi
soustavně pracovali.
Pro zlepšení výsledků vzdělávání jsme využili evropský projekt „ Šablony
I“ a v příštím kalendářním roce budeme pokračovat v „ Šablonách II“. Tento
projekt je pro naše žáky velkým přínosem, neboť vyučující se může věnovat
dětem zcela individuálně v činnostech, které jim činí potíže. Tím se zlepšují
jejich vědomosti a školní úspěšnost.
O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím webových
stránek, které jsou pravidelně aktualizovány a současně jsou základní informace
umístěny na nástěnkách v přízemí školní budovy. Aktuální informace o
prospěchu, chování a důležitých akcích jsou zapisovány do notýsků. Čtyřikrát
ročně se konají konzultační hodiny, kde jsou rodiče informováni o výsledcích
práce svých dětí.
V rámci EU prostředků jsme si požádali o peníze na plavání, aby se děti
mohly ještě více rozvíjet po stránce pohybové a motorické.
Získali jsme i prostředky ze sponzorských darů, které jdou vždy na
pomůcky nebo exkurze žáků, aby neustále docházelo k jejich motivaci a rozvoji
osobnosti.
Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží stále více vtahovat rodiče do
výchovně vzdělávacího procesu. Někteří rodiče mají pocit, že pokud dítě umístí
do speciálního zařízení, nemají další povinnost s ním soustavně pracovat a to
zejména o víkendech a prázdninách. Naléháme na rodiče, aby měly děti
vypracované úkoly a hlavně se jim věnovali logopedicky.
S některými rodiči máme problém v otázce placení obědů a ubytování.
Tato situace se nám nedaří zlepšit, přestože s rodiči žáků vedeme neustále
dialog. Někteří rodiče platí se značným zpožděním, jiní mají splátkový kalendář
a peníze jsou z nich těžko vymahatelné.

Součástí školy je SPC pro žáky s narušenou komunikační schopností.
Zájem o tyto služby se neustále zvyšuje, spolu s tím stoupá i počet zaměstnanců
v našem poradenském zařízení. Přes vysoký počet klientů se snažíme dodržet
zákonem dané termíny vyšetření. Pokud bude počet klientů stále stoupat, bude
nutné řešit rozšíření počtu pracovníků i na našich detašovaných pracovištích.

Vybavení školy
V tomto školním roce došlo k adaptaci obou kanceláří a novému vybavení
nábytkem v jedné z kanceláří. V SPC byla zrekonstruována 1 učebna. Po celý
rok byla prováděna běžná údržba školy.

Sponzoři
Od ČEZu dostáváme každoročně finanční prostředky, které využíváme na
exkurze našich žáků. Finanční prostředky jsme získali z projektu MŠMT na
podporu plavání. Další evropské peníze byly použity na podporu vzdělávání
žáků tzv. „Šablony I.“

Kontroly v našem zařízení
Ve školním roce 2017/2018 proběhla v našem zařízení jedna kontrola:
VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola proběhla bez závad.

Školní jídelna
Součástí našeho zařízení je školní jídelna. Školní stravování je zajištěno
jak pro žáky docházející, kteří mají oběd, tak i pro žáky s celodenní péčí, kteří
jsou ubytovaní na internátě. Ti mají k dispozici snídani, svačinu, oběd,
přesnídávku a večeři. Kromě žáků se v naší školní jídelně stravují i zaměstnanci
naší školy.
Obědy pro cizí osoby neposkytujeme. Nemáme žádnou doplňkovou
činnost.

Speciálně – pedagogické centrum
SPC je zřízeno při Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou od roku
1994. Ve školním roce 2017/18 v SPC pracovalo 6 logopedek na 5,8 úvazku, 2
psychologové na 1,5 úvazku a 1 sociální pracovnice. Prostřednictvím
detašovaných pracovišť je zajištěna lepší dostupnost služeb centra pro klienty.
Tato detašovaná pracoviště se nachází ve městech Tábor, Strakonice, Prachatice
a Jindřichův Hradec. V tomto školním roce byla posílena péče o klienty okresu
České Budějovice na pracovišti Týn nad Vltavou.
Činnost speciálně – pedagogického centra je zaměřena především na
poskytování poradenských, terapeutických a metodických služeb. Pracovníci
centra provádí logopedickou a psychologickou diagnostiku dětí předškolního a
školního věku s poruchami řeči a komunikačních dovedností, následně posuzují
vhodnou míru a skladbu podpůrných opatření pro tyto žáky v MŠ, ZŠ a SŠ
včetně uzpůsobení k přijímacímu řízení a maturitní zkoušce. Dále pak zajišťují
metodické vedení pedagogických pracovníků v základních a mateřských
školách, proškolování logopedických preventistů a osvětu mezi rodiči.
Ve školním roce 2017/18 vykonávaly pracovnice SPC tyto činnosti:
Diagnostika – pracovníci centra provádějí komplexní logopedickou a
psychologickou diagnostiku pro potřeby dítěte, rodičů i školy. Výsledky
vyšetření jsou pak podkladem pro rozhodování o vhodném zařazení dítěte do
MŠ či ZŠ a návrh podpůrných opatření.
Stanovení vhodného rozsahu a skladby podpůrných opatření u dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami – na základě vlastních vyšetření a ve
spolupráci s dalšími odborníky (foniatr, pediatr, neurolog, pedopsychiatr)
doporučují pracovníci SPC pro děti s narušenou komunikační schopností tato
podpůrná opatření v MŠ, ZŠ a SŠ. Součástí této činnosti je i pomoc při
sestavování individuálního vzdělávacího plánu, metodická pomoc pedagogům
ve škole, pomoc rodičům. Naším cílem v této oblasti je vždy dosáhnout
optimální spolupráce mezi rodiči, školou a logopedem.
Depistáže – v mateřských a základních školách jsou vytipovány děti
s vadami řeči a následně je rodičům i škole doporučena další odborná péče.
Ambulantní péče – děti dochází v doprovodu rodičů pravidelně do SPC za
účelem logopedické péče.
Reedukace v MŠ a ZŠ – pracovnice SPC pravidelně vyjíždějí do vybraných
škol, se kterými se podařilo navázat užší spolupráci. Zde probíhá pravidelná
logopedická péče ve spolupráci s učitelkami – logopedickými preventistkami
těchto škol.
Metodické vedení a osvěta – pracovníci SPC poskytují odborné konzultace
učitelům a rodičům dětí s potřebou podpůrných opatření v běžném typu škol a
pomáhají jim řešit výchovné i výukové problémy. Ve školním roce 2017/18
proběhlo několik přednášek v MŠ pro rodiče a paní učitelky MŠ.
Pracovníci SPC se průběžně seznamují se změnami v legislativě, které
v souladu s platnými zákony uvádí do praxe. Pracovnice SPC se pravidelně
účastní proškolování v souvislosti s implementací novely školského zákona pod
vedením NÚV.
V rámci koordinace logopedické péče je naše SPC určeno jako koordinační
centrum pro Jihočeský kraj. Koordinátor logopedické péče se pravidelně

zúčastňoval schůzek koordinátorů logopedické péče v celé ČR, zpracoval
vyhodnocení stavu logopedické péče
v rezortu školství v Jihočeském kraji.
V minulém školním roce pokračovala spolupráce našeho SPC s Asociací
logopedů ve školství a s asociací speciálních pedagogů.
V průběhu školního roku 2017/18 bylo v péči SPC celkem 1786 klientů,
z toho v péči logopedek 1441 dětí, v péči psychologů 351 dětí. Logopedickou
reedukaci navštěvovalo pravidelně 342 dětí, na výjezdech bylo vyšetřeno 270
dětí. Podpůrná opatření do škol bylo doporučeno 629 žákům.
V rámci spolupráce s ostatními SPC jsou organizovány jednou měsíčně
společné porady za účelem projednání změn v legislativě, řešení odborných i
pracovních problémů, konzultací, výměny odborných zkušeností z terénu,
seminářů a školení. Tato pracovní setkání významně přispívají ke zkvalitnění
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
V zájmu prevence nárůstu logopedických obtíží u dětí a za účelem včasného
podchycení logopedických vad a zajištění včasné odborné péče se naše SPC
věnuje i osvětové činnosti.
Každoročně se koná setkání s klinickými
logopedkami z okolí za účelem zkvalitnění vzájemné spolupráce a vymezení
kompetencí při péči o klienty.
Za účelem dalšího vzdělávání se pracovníci SPC snaží v maximální míře
využívat možnosti navštěvovat odborné semináře a kurzy vztahující se
k odborné práci.
Cílem práce Speciálně – pedagogického centra pro děti s vadami řeči je
pomoci dětem začlenit se do života běžné populace. Při své práci se denně
přesvědčujeme, že setkání intaktních dětí s dětmi s potřebou podpůrných
opatření je obohacením pro každého z nich i pro nás, kdo je provázíme. Ve své
práci se snažíme využívat stále nové metody, pomůcky a postupy a tím
zkvalitňovat svou práci.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Ve školním roce 2017 – 2018 nikdo o poskytnutí informací nepožádal.

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 15.10.2018.

Mgr. Marie Zahrádková
ředitelka školy

