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Základní škola
1. Základní údaje o škole
Školské zařízení zařazeno do sítě škol MŠMT pod č.j. 10 015/02-21 od 1.2.2002 pod názvem
Dětský domov a Speciální školy, dle Dodatku č. 7 schváleného Zastupitelstvem Středočeského
kraje č. 081-17/2015/ZK ze dne 22. června 2015 se mění název organizace takto:
Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková
organizace
Adresa:

Palackého třída 515, 288 02 Nymburk

Identifikátor zařízení:

600 027 937

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

62 444 191

IZO:

110 028 058

Zřizovatel:

Středočeský kraj
právní forma: kraj, IČO 70 891 095

Adresa :

Zborovská 11
150 21 Praha

Telefon:

325 513 946

fax:

325 515 410

e-mail:

zsdd@zsdd.cz, ZSPNB@kr-s.cz

www stránky

www.zsdd.cz

vedení zařízení
ředitelka:

Mgr. Radka Klímová (325 513 946, 602 211 819)
klimova@zsdd.cz

statutární zástupce:

Mgr. Eva Zoubková (325 513 946)
zoubkova@zsdd.cz

vedoucí vychovatelka:

Jana Hlaváčová (325 512 286)
hlavacova@zsdd.cz)

vedoucí učitelka MŠsp:

Bc. Lenka Vítů (325 514 295)
vitu@zsdd.cz)
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ČMOS:

31. 12. 2016 místní organizace zrušena

členové školské rady:

Mgr. Marie Korbelová (za pedagogické pracovníky školy)
Martina Hubálková (za zákonné zástupce)

do 11. 8. 2021
od 12. 8. 2021

Ing. Daniela Drobná (za KÚ Středočeského kraje)
Mgr. Olga Vokřálová (za KÚ Středočeského kraje)
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Toto školské zařízení sdružuje:
1. Základní škola
IZO 110 028 058

288 02 Nymburk, Palackého třída 515
325 513 946 fax 325 515 410

adresa:
tel.:

obory vzdělávání:
79-01-B/01 Základní škola speciální
79-01-C/01 Základní škola
2. Mateřskou školu speciální
IZO 110 028 074

adresa:
tel.:

288 02 Nymburk, Smetanova 615
325 514 295

3. Školní družinu
IZO 110 028 082

adresa:
tel.:

288 02 Nymburk, Palackého třída 515
325 513 946

4. Dětský domov
IZO 108 028 082

adresa:
tel:

288 02 Nymburk, Resslova 612
325 512 286, fax 325 515 410

adresa:
tel:

289 23 Milovice, Topolová 595
325 575 850

5. Střední školu
IZO 181 080 206

adresa:
tel.:

288 02 Nymburk, Palackého třída 515
325 513 946 fax 325 515 410

6. Školní jídelnu
IZO 102 714 444

adresa:
tel.:

288 02 Nymburk, Resslova 612
325 512 286

7. Školní jídelna – výdejna
IZO 181 006 734

adresa:

288 02 Nymburk, B. Smetany 615/12
325

Poslední změny zařazení:
Na základě rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-13334/2016-3 ze dne 18. 7. 2016 zapsána do
školského rejstříku:
Střední škola
IZO: 181 080 206
Obory vzdělání:
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
denní forma vzdělávání
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2. Charakteristika školy
a) Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, (dále jen zákon č.561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy, a zákonem č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění,
(dále jen zákon č.383/200 Sb.) a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace sdružuje:
Mateřská škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §33 a §16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb., a prováděcími předpisy
Základní škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §44 a §16 odst. 9 zákona
č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §57 zákona č.561/2004 Sb., a
prováděcími předpisy.
Dětský domov – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen §12 zákona
č.109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.
Školní družina – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen §118 zákona
č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen §119 zákona
č.561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto
školské zařízení poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol
a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.

b) Materiálně technické podmínky pro výuku
Základní škola sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách, leží v blízkosti vlakového i
autobusového nádraží, Palackého třída 515, Nymburk. Budovy jsou ve vlastnictví Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Technický stav budov je vzhledem ke stáří budov relativně dobrý, ale stále častěji jsou nutné
opravy, které vyplývají ze značného stáří a opotřebování objektu. Vedení školy se průběžně
snaží o modernizaci a rekonstrukci budov. Opravy a investice provedené v tomto školním roce:




Nákup 4 kusů notebooků ASUS pro potřeby dětí v dětském domově – distanční
výuka (září 2020)
Nákup kopírky ECOSYS – dětský domov vychovatelna (září 2020)
Oprava dešťového potrubí od vpusti po napojení na kanalizační přípojku – před
budovou mateřské školy speciální (říjen 2020)
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Zakoupení a instalace antivirového programu ESET na počítače na jednotlivých
pracovištích (listopad 2020)
Výměna vjezdové brány s vestavěnou brankou - budova dětského domova (listopad,
prosinec 2020)
Dodávka ICT techniky v rámci dotace MŠMT - opatření COVID - 10 kusů
notebooků (listopad 2020)
Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem – umístěno
v budově dětského domova (listopad 2020)
Oprava poškozené vnější kanalizace s osazením revizní šachty – Staré Hraběcí
(květen 2021)
Opravy všech budov (instalatérské a elektrikářské práce)
Nátěr radiátorů v učebnách ZŠ (srpen 2021)
Výměna radiátorových uzávěrů v učebnách ZŠ (srpen 2021)
Operativní karta o zdolávání požárů – zpracování dokumentace (zadáno srpen 2021)
Výměna dveří byt ZŠ (zadáno srpen 2021)

V oblasti materiálního zabezpečení plánujeme:
 Výměna plochy na dvoře ZŠ – litý kámen (nová žádost o finance na KÚ)
 Výměna dveří – obě budovy ZŠ (nová žádost o finance na KÚ)
 Dokončení postupné výměny interiérového vybavení tříd – nábytek
 Výměna všech klasických tabulí v jednotlivých třídách
Kolem školy je malá zahradou s travnatými plochami, okrasnými keři, pískovištěm,
lavičkami. K výuce je využívána i zahradní učebna. V rámci hodin pracovního vyučování žáci
využívají skleník a pečují o zvířata, chovaná v naší minizoo (králíci, morčata, okrasné ptactvo).
Ve školním roce bylo na základní škole otevřeno 7 tříd. Jsou vybaveny výškově stavitelnými
lavicemi a židlemi. Ve třídách jsou zřízeny relaxační koutky, vybavené společenskými hrami,
knihami a časopisy. V budově školy jsou 2 relaxační třídy, které děti využívají při hodinách i
během přestávek.
Ve výuce se využívají odborné učebny – výtvarna, hudebna, počítačová učebna, pracovna
logopedie, kuchyňka a školní dílny, relaxační místnost Snoezelen a skleník.
Počítačová učebna je vybavená osmi počítači s rychlým připojením k internetu pro žáky a
jedním počítačem pro učitele, v učebně je nainstalován diaprojektor. Ve škole používáme 5
iPADů, které jsou využívány především děti se středně těžkým mentálním postižením a
poruchami komunikace (augmentativní formy komunikace) a 3 tablety.
Učitelé využívají notebooky, všechny třídy jsou vybaveny diaprojektory.
Ve škole je využívána 1 interaktivní tabule (v samostatné třídě) získaná v rámci projektu
„Modernizace škol Středočeského kraje“.
Další cíle:
 Aktivní využívání výpočetní
dataprojektory, tablety)

techniky

(notebooky,
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interaktivní

tabule,

počítače,





Využití PC při distanční výuce – online výuka – Skype, Padlet třídy, komunikace s rodiči
(email, Whatssapp, Facebook Messenger, případně další platformy dle možností rodičů)
Průběžné doškolování učitelů v oblasti informační techniky (Profil Učitel 21)
Získání finančních prostředků (granty, projekty) na sadu iPadů

Ve škole je stimulační a relaxační místnost Snoezelen. Je využívána učiteli (terapeuty)
především s třídami I.PT a II.PT při práci se žáky – k uvolnění a relaxaci, k uvolnění spastických
svalů, k výraznému zklidnění po stránce psychické i fyzické, ke zlepšení pozornosti
a soustředění, k rozvoji vnímání a zlepšení verbální a neverbální komunikace.
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami (průběžně jsou dokupovány dle potřeb).
Při výuce předmětů jsou využívány výukové softwary a výukové materiály, přístupné na
internetu (DUMY, online programy, ČT Edu, atd.)
Zlepšujeme estetické prostředí školy – výzdoba na chodbách (školní projekty, celoškolní výlety
a další akce školy), herní prvky (stolní fotbal).
Technické zázemí pro výuku je v jednotlivých kabinetech, rozdělených podle předmětů, o které
pečují jednotliví členové učitelského sboru.
Seznam kabinetů a sbírek ve školním roce 2020/2021
Kabinet českého jazyka
Kabinet dějepisu, občanské výchovy
Kabinet anglického jazyka
Kabinet fyziky, chemie
Kabinet matematiky
Kabinet hudební výchovy
Kabinet tělesné výchovy
Kabinet zeměpisu
Kabinet přírodopisu
Kabinet pracovního vyučování – chlapci
Kabinet pracovního vyučování – dívky
Kabinet výtvarné výchovy
Kabinet 1.stupně
Kabinet PT
Žákovská knihovna
Učitelská knihovna
ŠD
Logopedie
Video a sborovna
Počítačová učebna

M.K.
E.Z.
R.K.
V.S.
V.S.
K.K.
M.K.
E.Z.
M.K.
V.S.
D.K.
K.K.
K.K., V.P.
J.B., J.K.D.
M.K.
J.B.
L.D.
J.K. D.
E.Z.
E.Z.
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Školní knihovna - počet knihovních jednotek celkem: 784, počet knih je 581,
audiovizuálních dokumentů 203. Počet výpůjček byl 68, počet vypůjčených souborů 24.
Finanční hodnota sbírky je 25 080,50,- Kč.
Učitelská knihovna obsahuje 686 svazků, výpůjček bylo 15. Knihy jsou využívány v přípravě
učitelů na vyučování i při jejich studiu, některé svazky zůstávají i nadále vedeny v kabinetech
jednotlivých předmětů, ředitelny, účtárny atd. Finanční hodnota sbírky je 82 216,- Kč.
Pro výuku tělesné výchovy je využívána herna ve škole, s kabinetem vybaveným pomůckami
pro výuku tělesné výchovy, hřiště na dvoře dětského domova vybavené umělým trávníkem. Co
nejvíce se využívá pobytu žáků venku. Herna v budově školy byla na počátku roku 2020
zrekonstruovaná – nová podlaha, obložení stěn, kryty oken.
Výuka tělesné výchovy v průběhu školního roku ovlivněna nepříznivou epidemiologickou
situací – zákaz tělesné výchovy (dle platných opatření vlády ČR).

10

c) Vzdělávací programy školy
Žáci základní školy (praktické) byli vzdělávání dle RVP pro ZV, minimální výstupy učiva.
Výuka v základní škole speciální dle školního vzdělávacího programu „Školou do života“,
vytvořeného dle RVP ZŠS, díl I. a díl II.
Škola v ŠVP zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění
a značnou diferenciací v rámci jednotlivých ročníků dle potřeb dětí ((IVP). Cílem je dosažení co
nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem
jednotlivých žáků. Zohledňujeme také rozdílnost rozumových schopností žáků, ale i odlišnost
prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí.
Škola se snažila zajistit návaznost vzdělávání vzhledem k distanční výuce na jaře roku 2020.
Zaznamenali jsme obsahové změny ve vzdělávání (bez úprav ŠVP) a uvedli je do souladu
s obsahovými plány pro vzdělávání v dalším období. Změny byly vyznačeny v tematických
plánech.
Byl zmapován dosažený pokrok u každého žáka, v návaznosti na to potom naplánována
výuka a doplněny nezbytné znalosti a dovednosti v jednotlivých předmětech. Snahou pedagogů
bylo vyrovnat rozdíly ve znalostech a dovednostech v českém jazyce, matematice, anglickém
jazyce a v naukových předmětech.
Škola se snažila podporovat žáky, kteří neměli příznivé podmínky pro distanční vzdělávání,
kteří se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávali. Zmapovali jsme situaci u každého žáka a
nastavili podporu dle získaných ukazatelů. Zaměřili jsme se na rozšíření dovedností v oblasti
ICT techniky, využívání prvků distančního vzdělávání s podporou digitálních technologií i
během vzdělávání ve standardních podmínkách.
Hodnocení žáků – učitelé si osvojovali vybrané metody nebo postupy formativního
hodnocení, které vyhovovali jim i žákům. Zajišťovali transparentnost systému hodnocení,
zařazovali sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků, více strukturovali učební jednotku.
Podporovali jsme aktivní učení žáků, učili je hledat, třídit, hodnotit informace, pomáhali a
podporovali je při učení, zaměřili jsme se na praktické vyučování a zvyšování jeho kvality.
Ve všech předmětech a ročnících jsme rozvíjeli a zvyšovali funkční a čtenářskou gramotnost,
zaměřili jsme se na výběr textů, které byly pro žáky se zdravotním postižením srozumitelné.
V rámci školního projektu „Země, voda, oheň, vzduch“ a „Cesta za zdravím“ jsme vedli žáky
k aktivnímu získávání informací a propojování se zážitkovými činnostmi.
Uplatňovali a posilovali jsme prevenci úrazů, zdravý životní styl, dostatek pohybu a relaxace,
prevenci obezity. Přijímali jsme cílená a účinná opatření podle mechanismu úrazu, řešili jsme se
žáky v rámci hodin výchovy ke zdraví.
Vytvořili jsme ve škole prostředí důvěry a bezpečí, respektovali odlišnosti žáků – činnosti
školy se zaměřily tak, aby neohrožovaly nebo nezhoršovaly zdraví žáků a pracovníků školy.
Poskytovali jsme dostatek pohybu v době pobytu žáka ve škole.
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Maximálně jsme spolupracovali s rodiči, udrželi jsme kvalitu komunikace s rodiči
nastavenou během distanční výuky, vzniklou spolupráci jsme udržovali a rozvíjeli, motivovali je
k účasti na akcích a projektech školy. Posilovali jsme sociálně znevýhodněné žáky, zvýšili
znalost rodinného prostředí žáků a tím předcházeli konfliktním situacím s rodiči a ve třídách.
Zaměřili jsme se na prevenci školní neúspěšnosti, řešení absencí, podporu žáků při školní
neúspěšnosti.
Vzhledem k nízké motivaci žáků jsme se zaměřili výchovné působení na oblast volby
povolání.
Škola poskytuje jako nadstandard logopedickou péči, která se provádí formou intenzivního
individuálního nácviku u jednotlivých žáků.
Individuální logopedický nácvik navštěvovalo 11 žáků školy, dětí z mateřské školy speciální
a 7 dětí z dětského domova.
Individuální logopedická péče kromě vlastního nácviku obsahovala i dechová cvičení,
hlasová cvičení, artikulační cvičení, cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj
jemné motoriky, sluchová cvičení. Bylo využíváno velké množství pomůcek – obrázky, knížky,
počítačové programy, kostičky, hračky a speciální pomůcky.
Na škole probíhala dys náprava – nácvik čtení a psaní.
Učitelé se účastnili vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci online seminářů a
webinářů, nové poznatky a metody práce se průběžně využívají ke zkvalitnění výuky na škole.

d) Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
1. Dodržovat „Úmluvu o právech dítěte“.
2. Podílet se na dosažení partnerských vztahů mezi učiteli a žáky, založených na vzájemné
úctě, toleranci a odpovědnosti.
3. Vytvořit příjemné prostředí, na jehož tvorbě se budou podílet i žáci.
4. Informovat žáky přiměřeným způsobem o hospodaření školy a finančních možnostech
(spotřeba elektrické energie, vody, ceny pomůcek).
5. Utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k lidem a světu, posilovat uvědomělou
kázeň a vzájemnou ohleduplnost v duchu rčení: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého.“
6. Učit žáky ovládat agresivitu, učit je schopnosti vcítit se do problémů druhých a vzájemně
si pomáhat. Umět oznámit šikanování a odsoudit je jako projev slabosti šikanujícího.
7. Dát žákům jasná pravidla chování (obsažena v „Desateru“ a v Řádu školy).
8. Nenásilně pomáhat žákům utvářet si osobní žebříček hodnot.
9. Pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu nejen ve vyučování, ale i
v kroužcích, v protidrogovém působení.
10. Přiměřenou formou varovat žáky i před dalšími nebezpečími, která je mohou v současné
době potkat (této problematice věnujeme 6 vyučovacích hodin dle pokynu MŠMT).
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11. Věnovat pozornost romské problematice, výchově proti projevům rasismu, xenofobii a
intoleranci.
12. Využít zařazování relaxačních chvilek do vyučování, přestávek k aktivnímu odpočinku.
13. Motivovat žáky k výukovým i výchovným úspěchům, k výběru vhodné profese.
14. Dbát o účelné využití volného času žáků, zaměstnat je v zájmových kroužcích
s následnou motivací prezentace na veřejnosti.
15. Seznámit se s rodiči a rodinným prostředím žáků a maximálně s nimi spolupracovat.
16. Zapojit žáky do života školy a pravidelně informovat o dění školy i při různých
posezeních a akcích.

e) Distanční výuka
I v tomto školním roce byla školní docházka ovlivněna nepříznivou epidemickou situací:
2. 11. 2020 –
17. 11. 2021

Mimořádným opatřením Vlády ČR zrušena výuka - mimořádné opatření bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS - CoV-2 v Evropě.

1. 3. 2021 –
21. 3. 2021

Mimořádným opatřením Vlády ČR zrušena výuka - mimořádné opatření bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS - CoV-2 v Evropě.

Hodnocení žáků základních a středních škol za školní rok 2020/2021 probíhalo dle běžných
pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Při hodnocení se zásadním
způsobem zohlednila specifická situace a podíl distanční výuky ve školním roce. Způsob
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem škola přizpůsobila podmínkám žáka pro
toto vzdělávání.
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3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30. 9. 2020)
Typ školy/ŠZ

IZO

Nejvyšší
povolený
počet žáků
/dětí/

Skutečný
počet žáků
/dětí/

Přepočtený
počet
pedagogických
pracovníků

MŠ speciální
ZŠ praktická
ZŠ speciální
Praktická škola

110 028 074
110 028 058
110 028 058

15
140
10
10

7
41
10
5

2,0
6,6
2
1,4

181 080 206

Průměrný
počet žáků
/dětí/ na přep.
počet ped.
prac.
3,5
6,21
5
3,57

II. Školská zařízení – nejvyšší počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů)
a naplněnost (k 30. 9. 2020)
Školské
zařízení

IZO

Počet
žáků/ubyt./stráv./klientů

Přepočtený
počet
pracovníků

110 028 082

Nejvyšší povolený
počet
žáků/ubyt./stráv./
Klientů
14

Školní
družina
Školní
jídelna

10

0,7

102 714 444

140

92

30,66

Škola neposkytovala žádnou doplňkovou činnost.
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4. Souhrnné údaje o dětech / žácích
I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k 30. 9. 2020)
Typ školy /ŠZ

Žáci

Počet tříd /u ŠD/ŠK
počet oddělení/

Mateřská škola

7

1

Průměrný počet žáků
/dětí/ na třídu
/oddělení/
7

Základní škola
praktická
Základní škola
speciální
Školní družina

41

5

8,2

10

2

5

10

1

10

Na škole není zřízena přípravná třída ZŠ.
Podle ŠVP Školou do života, vytvořeného dle RVP ZSS – díl II. se vzdělávali 3 žáci.
Jiný způsob povinné školní docházky dle § 41 školského zákona (individuální domácí
vzdělávání) – 1 žák
Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 32 žáků.
Z jiných krajů nedojíždí do školy žádný žák.
Cizí státní příslušníci: 0

II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2020)
Druh postižení

Mateřská škola

Základní škola

Mentální postižení
- z toho středně těžké
mentální postižení
- z toho těžké mentální
postižení
- z toho hluboké
mentální postižení
Sluchově postižení
- z toho neslyšící
Zrakové postižení
- z toho nevidomí
S vadami řeči
Tělesně postižení
Souběžné postižení
více vadami

3
0

34
0

Základní škola
speciální
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
0
2
0
1

0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
9

Se závažnými
vývojovými poruchami

0

0

0
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- z toho hluchoslepí
Vývojové poruchy
učení
Vývojové poruchy
chování
Autismus
Bez zdravotního
postižení

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

2
0

1
0
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5. Údaje o přijímání dětí / žáků do školy
I. Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 a počet udělených odkladů
povinné školní docházky k 1. 9. 2020
Typ školy/ŠZ

Počet přijatých dětí –
celkem

Mateřská škola

2

Počet přijatých dětí –
v posledním roce před
zahájením PŠD
1

Počet odkladů PŠD

0

Byly přijaty děti s tímto druhem zdravotního postižení nebo znevýhodněním:
Vady řeči
Mentální postižení
Vývojové poruchy
Tělesné postižení
Sluchové postižení
Souběžné postižení
Bez zdravotního postižení

1
0
0
0
0
1
0

Děti přijaté v průběhu školního roku 2020/2021:

1

Děti, které se vrátily do mateřské školy z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD: 0
Celkový počet přijatých dětí do MŠ k 1. 9. 2020 pro školní rok 2020/2021: 8

II. Zápis dětí do 1. třídy základní školy a následné přijetí pro školní rok 2020/2021,
počet udělených odkladů PŠD (k 1. 9. 2020)
Typ školy

Počet dětí u
zápisu

Počet odkladů –
navržený

Počet odkladů skutečný

Základní škola
praktická
Základní škola
speciální

2

1

1

Počet nově
přijatých dětí do
1. ročníku
1

1

0

0

1

K zápisu přišly 3 děti.
K 1. 9. 2020 vřazeni do první třídy: 1 žák, 1 žákyně
Z vlastní mateřské školy přišli: 2
Odjinud přišli: 0
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Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2020/2021 vrátili z důvodu dodatečně uděleného
odkladu PŠD ze ZŠ zpět do mateřské školy: 0
Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2020/2021:
1 žákyně
1 žákyně

4. 2. 2021
5. 5. 2021

III.(1.,2.,3.)
V.(4.,5.)

ZŠ speciální Poděbrady
DDÚ Praha Krč

celkový počet žáků přijatých do základní školy praktické k 1. 9. 2021 pro školní rok
2021/2022: 43
celkový počet žáků přijatých do základní školy speciální k 1. 9. 2021 pro školní rok
2021/2022: 8

počet žáků nově přijatých z jiných krajů k 1. 9. 2020: 0
počet žáků nově přijatých z jiných krajů k 1. 9. 2021: 0
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6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků)

k 30.6.2021
Prospěch a docházka žáků všech ročníků
Základní škola praktická
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník
Nehodnoceni
Průměrný prospěch žáků

Počet žáků
42
18
24
2
2
0
1,614

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených
Základní škola speciální
Žáci celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
- z toho opakující ročník
Nehodnoceni
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

148,55/8,11
10
6
4
0
0
0
1,111
126,91/0

Počet žáků hodnocených slovně:
Typ školy
Základní škola praktická
Základní škola speciální

Ve všech předmětech
0
10

Ve vybraných předmětech
4
10

Průměrná docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2020/2021: 4,3
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7. Chování žáků
a) Chování žáků (ke 30. 6. 2021)
Typ školy
Základní škola
praktická
Základní škola
speciální

Hodnocení chování –
velmi dobré
40

Hodnocení chování –
uspokojivé
0

Hodnocení chování –
neuspokojivé
2

10

0

0

Snížené stupně z chování byly uděleny za kázeňské přestupky - porušování školního řádu
(nevhodné chování k dětem i k dospělým) a neomluvenou absenci.

b) Výchovná opatření
3 žáci DŘŠ
1 žák DŘŠ

I.PT
II.PT
III.(1.,2.,3.)
V.(4.,5.)
VI.
VIII.
IX.(7.,9.)

NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
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8. Absolventi a jejich další uplatnění
a) Absolventi školy – přijímací řízení na vyšší typ školy (k 30. 6. 2021)
Typ školy

Počet absolventů

Přijati do OU

ZŠ praktická

5

3

ZŠ speciální

1

0

Přijati na jinou
SŠ
2 (praktická škola
dvouletá)
1(praktická škola
dvouletá)

Nepodali
přihlášku
0
0

Žáci, kteří ukončili PŠD v 8. ročníku: 1
Žáci, kteří ukončili PŠD v 9. ročníku: 4
Žáci, kteří ukončili PŠD v 10. ročníku: 1

b) Odchody žáků ze školy během školního roku
Jméno
1 žák

Datum
19. 11. 2020

Důvod
Název zařízení
umístění do výchovného ústavu DDÚ Praha Krč

Počet žáků, kteří odešli do běžných škol: 0

21

9. Jazykové vzdělávání na škole
I. Žáci učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2020)
Počet žáků
35

Jazyk
Anglický jazyk

Počet skupin
4

II. Učitelé cizích jazyků (k 30. 9. 2020)
Jazyk

Počet učitelů
celkem

Anglický

2

Kvalifikace vyučujících
Pedagogická
Částečná
Žádná
i odborná
2
0
0

Rodilí
mluvčí
0

Předměty vyučují učitelky s pedagogickou i odbornou kvalifikací. Úroveň jazykového
vzdělávání ve sledovaném školním roce je úměrná schopnostem a možnostem žáků.
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10. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Počítačová učebna je vybavená osmi počítači pro žáky a jedním počítačem pro učitele,
s rychlým připojením na počítač a dataprojektorem. Počítačová učebna je využívána pravidelně
během výuky jednotlivých předmětů, jako zdroj informací, obrázků, map, fotografií, které
žákům pomáhají přiblížit a představit si probírané učivo.
Všechny učitelky absolvovaly školení práce s interaktivní tabulí pro začátečníky a mírně
pokročilé a školení Práce s iPadem.
V rámci projektu EU – Peníze školám byla škola vybavena dataprojektory a notebooky pro
učitele – všichni učitelé absolvovali školení práce s dataprojektorem. Vedení školy podporuje
další vzdělávání pedagogů v ICT.
Ve škole je využívána interaktivní tabule (v samostatné učebně), získaná v rámci projektu
„Modernizace škol Středočeského kraje“.
Všechny učitelky absolvovaly v rámci sebehodnocení testování na online nástroji „Profil
Učitele 21“ na portále rvp.cz, který jim pomohl zmapovat jejich digitální kompetence
a zorientovat se v tom, na co by se mohly dále při sebevzdělávání soustředit.
V rámci distanční výuky probíhala v březnu a dubnu 2021 online výuka v rozsahu 2
vyučovacích hodin denně přes Skype, v rámci třídy, dle vytvořeného rozvrhu. Výuky se účastnili
všichni vyučující. S žáky, u kterých nebylo spojení přes Skype možné, se učitelky spojily přes
Whatssapp nebo Facebook Messenger. Všichni žáci a žákyně se některé z těchto možností
distanční výuky účastnili.
Třídní učitelky vytvořily Padlety (elektronické nástěnky) pro svoje třídy, které využily
k procvičování učiva – umístily na ně pracovní listy, odkazy na online procvičování, videa,
pokusy atd. Sdílely s ostatními vyučujícími, takže žáci a žákyně měli k dispozici materiály ze
všech vyučovacích předmětů.

11.Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy – učitelé (k 30. 9. 2020)
Celkem
fyzický/přepočtený

Nepedagogických
fyzický/přepočtený

Počet pracovníků
Pedagogických
fyzický/přepočtený

12/16,233

4/4,233

12/12

Bez kvalifikace speciální pedagogiky: 0
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Pedagogických –
způsobilost
pedagogická a
odborná
9,4

Počet žáků na
přepočtený počet
pedagogických
pracovníků
3,92

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2020)
Počet
pedag.
pracovníků
Celkem
z toho žen

do 30
let

31 – 40
let

41 – 50
let

51 – 60
let

nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

1
1

0
0

2
2

8
8

1
1

1
1

52,5
52,5

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2020)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
Vysokoškolské
- magisterské a
vyšší
7

Vysokoškolské
- bakalářské

Vyšší odborné

Střední

Základní

4

1

0

0

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2020)

Do 5 let
1

Počet ped. pracovníků s praxí
Do 10 let
Do 20 let
Do 30 let
0
2
7

Více než 30 let
2

Osobní asistenti pro děti a žáky se zdravotním postižením ve škole nejsou.
Asistent pedagoga pro děti se zdravotním postižením poskytuje bezprostřední pomoc při plnění
úkolů související s výukou, uplatňuje speciálně pedagogické metody při výuce čtení, psaní,
počítání. Asistuje při výkladu učební látky, individuálně pracuje s žáky, zaznamenává objektivně
výsledky žáka, vede záznamy, zajišťuje dohled nad žákem, doprovod na školní akce, podle
pokynů třídní učitelky se připravuje na výuku, vyrábí pomůcky, přizpůsobuje učební texty, podílí
se na zpracování IVP, zajišťuje v největší míře kontakt s rodinou, poskytuje zpětnou vazbu,
průběžně se vzdělává v dané problematice.
Počet asistentů pedagoga pro děti se zdravotním postižením: 9
Přepočtení na plně zaměstnané:
MŠ speciální
Základní škola
Střední škola

1
5,14
0,81
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V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušné2m oboru vzdělání
(k 30. 9. 2020)
Základní škola praktická

26

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru
vzděl.
26

3

3

1

1

6

2

5

5

6

6
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14

1

1

6

4

3

3

1

1

5

3

8

8

1

0

15

7

11

6

2

2

12

6

1

1

3

3

Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět

Český jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Výchova k občanství
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodověda
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova a zpěv
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Tělesná výchova
Psychomotorické hry
Anglický jazyk
Práce s počítačem
Informatika

Základní škola speciální – díl I.

6

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru
vzděl.
3

5

2

3

2

5

2

1

1

4

2

2

0

3

0

2

1

2

1

6

3

Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Práce s počítačem
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
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Člověk a svět práce

8

3

Základní škola speciální – díl II.

Rozumová výchova
Řečová výchova
Smyslová výchova
Hudební výchova

3

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru
vzděl.
3

2

2

3

2

2

2

Výtvarná výchova
Pohybová výchova
Zdravotní tělesná výchova
Tělesná výchova

2

2

2

2

3

3

3

3

Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět

K 1. 2. 2021 nastoupila do školy 1 učitelka (původně vychovatelka dětský domov, nástup po
mateřské dovolené), zástup za dlouhodobá nemoc.
K 30. 6. 2021 odešla ze školy (nástup starobní důchod) 1 učitelka.
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12. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 3
J.B. nezahájila studium
D.K. nezahájila studium
K.R. studium Vychovatelství (magisterský obor) – Univerzita Hradec Králové

b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 0
c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium):
Jméno
J.B.
I.J.

R.K.

M.K.
V.P.

E.Z.

V.S.
J.K.D.

Název akce
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků
se SVP
Zásady krizové komunikace
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Finanční kontrola
Podpora vztahu dítěte s biologickou rodinou
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace
Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma
Prevence a řešení problémového chování ve škole
Legislativní ukotvení vzdělávání dětí a žáků s SVP - změny a
dopad
Praktické využití podpůrných opatření u žáků s PAS v běžných
třídách
Žák s PDA v běžné třídě
Podpora žáka s ADHD inklinujícího k prožitkům stresu a
úzkostnosti
Komunikace rodina a škola v praxi.
Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS
Odměny a tresty ve výchově dětí
Zásady krizové komunikace
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Finanční kontrola
Vyzrajte na PHmax a výkaz P1d-01
Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace

Počet hodin
webinář
8 hodin
webinář
40 hodin
8 hodin
webinář
online seminář
16 hodin online
Webinář
8 hodin
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
webinář
online seminář
2 hodiny
Webinář
8 hodin

D.K.

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace

Webinář
8 hodin

K.K.

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace

Webinář
8 hodin

A.K.

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro začátečníky
Zásady krizové komunikace

Webinář
8 hodin
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Učitelé využili během školního roku 2020/2021 12 dní samostudia.
V rámci sebevzdělávání je učitelům k dispozici řada časopisů (předplatné) – Informatorium
školy mateřské, Třídní učitel, Prevence, Amos, Golem. Pro děti je to časopis Pastelka
a Mateřídouška. Školní jídelna má předplacený časopis Výživa a potraviny.

d/ finanční náklady vynaložené na DVPP
Na DVPP ve školním roce 2020/2021 činily náklady 32.500,- Kč.

13. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Zájmová činnost organizovaná školou
Vyučující
K.K.
J.K. D.
M.K.

Kroužek
Dys kroužek
Individuální logopedická péče
Sportovní
(kroužek probíhal pouze část školního roku –
nepříznivá epidemiologická situace, zákaz Tv)

b) Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích
Jméno

Soutěž
Umístění
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se soutěže nekonaly.

c) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů
V rámci prevence sociálně patologických jevů byl vypracován minimální preventivní
program „Děti a volný čas, aneb hrou proti drogám“. Je konkrétním a závazným dokumentem
školy zaměřeným především na žáky s rizikovým chováním. Plynule navazuje na programy
z minulých let a zaměřuje se na prevenci, případně řešení rizikového chování. Celý program je
zaměřen na prevenci, výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální
rozvoj, případně řešení rizikového chování. Realizace se dotýká všech oblastí výchovně
vzdělávacího procesu školy. Základním předpokladem k maximální účinnosti programu je
aktivní zapojení všech žáků a vyučujících naší školy, ale také rodičů.
Akce preventivního programu byly velmi omezeny nepříznivou epidemiologickou situací a
uzavřením škol.
V tomto školním roce jsme získali účelový příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
26 800,- Kč na realizaci aktivit z oblasti specifické primární prevence v roce 2021.
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Akce:
Program dlouhodobé prevence na 2. stupni ZŠ
Beseda „Jak se máš“ – 1. stupeň
Beseda „Jak naložit se svými penězmi“ – 5., 6. ročník
Beseda „Závislost“ – 2. stupeň
Projekt „Jan Amos Komenský“ – 8. a 9. ročník
Praktická beseda „Hrajeme si spolu“ – 1., 2. a 3. ročník
Praktická beseda “Přátelé“ – 8., 9. a I.PT
Beseda „Sex, AIDS a vztahy“ – 2. stupeň, I.PT

Semiramis Nymburk
ACET
ACET
ACET
Etické dílny
Etické dílny
Etické dílny
Etické dílny

d) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce
směřující k výchově k humanismu
Na škole byl zpracován v rámci školního vzdělávacího programu „Školou do života“ projekt
„Země nepatří člověku, to člověk patří Zemi“.
Cíl projektu:
 Zvyšování ekologického vědomí a ekologicky pozitivního jednání u dětí i učitelů
 Předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se přírody
 Získávání pozitivního vztahu k životnímu prostředí, k regionu, ve kterém žijeme
 Naučit žáky aktivně využívat informace o environmentální výchově
Akce environmentálního programu byly velmi omezeny nepříznivou epidemiologickou
situací a uzavřením škol.
Škola získala titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2020 – 2022“.
Akce:


Třídění druhotných surovin v rámci školy



Projekt – „Bramborový týden“ - mezipředmětové vztahy



„Úklid okolí školy“



Vycházky do přírody, poznávání rostlin a živočichů



Výstavka léčivých rostlin ve vestibulu školy



Informační nástěnky – Písečný přesyp u Píst, vrch Oškobrh, Libický luh,
Mydlovarský luh, okolí Žehuně



Péče o školní zvířátka – králíci, morčata, andulky



Péče o skleník – výsadba, pletí, zalévání, sklizeň



Péče o okrasné truhlíky
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Hlavní cíle environmentální výchovy:
 zvyšování ekologického vědomí a ekologicky pozitivního jednání u dětí i učitelů
 předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se způsobů recyklace
 získávání dovedností jak recyklovat odpady
 poznávání přírodních a kulturních hodnot životního prostřední ve svém okolí
 získávání pozitivního vztahu k životnímu prostřední vedoucí k aktivní ochraně životního
prostředí
 naučit žáky aktivně využívat informace o environmentální výchově – internet
 zúčastnit se akcí s ekologickou tématikou, zapojit své okolí, rodinu, kamarády
V 1. pololetí byl dokončen projekt „Země, voda, oheň, vzduch“ (v minulém školním roce se
v 2. pololetí neuskutečnilo z důvodu uzavření škol).
Cíl projektu:
 Každý v sobě nalezne všechny živly, každý živel se v nás projevuje, ten, který je u nás
dominantní, určuje naše charakterové rysy. Živel, který potlačujeme, nás ve velmi
vypjaté situaci překvapí, zaskočí, nečekáme jeho projev v nespoutané podobě.
V 2. pololetí byl realizován projekt „Cesta za zdravím“.
Cíle projektu:
 Informovat žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví


Chápat hodnotu zdraví pro člověka



Vést je ke zdravému životnímu stylu



Seznámit je s významem pohybu pro život



Dodržovat základní hygienická pravidla (i vzhledem k epidemiologické
situaci Covid – 19)



Naučit žáky poskytovat první pomoc při zranění či nemoci

Školní projekt „Cesta za zdravím“ byl rozdělen do 5 období (měsíce). Každý měsíc připravily
společně dvě třídy činnosti pro ostatní třídy.

e) Další akce nebo činnosti
Září 2020
1.9.2020
14. 9. 2020
17. 9. 2020
21. 9. 2020
23. 9. 2020
30. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku
Výuka plavání – 3., 4., 5., 6. třída
Olympijský běh – celá škola
Výuka plavání – 3., 4., 5., 6. třída
Beseda Acet – minimální preventivní program: III.(1.,2.,3.) + V.(4.,5.)
Beseda ACET – „Etická výchova a třídní kolektiv“ – VIII. + IX.(7.,9.)
Školní projekt – mezipředmětové vztahy
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Říjen 2020
Beseda „Vzpoura proti úrazům“ – celá škola
Školní projekt – mezipředmětové vztahy
Nepříznivá epidemiologická situace – akce se nekonaly
6. 10. 2020

Listopad 2020
Školní projekt – mezipředmětové vztahy
Nepříznivá epidemiologická situace – akce se nekonaly
Prosinec 2020
4. 12. 2020
11. 12. 2020
18.12. 2021

Minimální preventivní program – „Svačina s třídní“ (Mikuláš)
Etické dílny – „Jan Amos Komenský“ – VIII. + IX.(7.,9.)
Besídky v jednotlivých třídách – vánoční program
Školní projekt – mezipředmětové vztahy

Leden 2021
4. 1. 2021

Minimální preventivní program – „Svačina s třídní“ (Jak jsem prožil Vánoce)
Školní projekt – mezipředmětové vztahy

Únor 2021
Školní projekt – mezipředmětové vztahy
Nepříznivá epidemiologická situace – akce se nekonaly
Březen 2021
od 1. 3.2021

Distanční výuka
Školní projekt – mezipředmětové vztahy

Duben 2021
Distanční výuka
Celoškolní projekt „Bezpečně cestou do školy“
Školní projekt – mezipředmětové vztahy
Nepříznivá epidemiologická situace – akce se nekonaly
do 9. 4. 2021
28. 4. 2021

Květen 2021
6. 5. 2021

Etické dílny – I.PT, IX.(7.,9.), I.PŠ
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7. 5. 2021
12. 5. 2021
20. 5. 2021
24. 5. 2021
26. 5. 2021

Projekt – Ochrana člověka za mimořádných událostí – celá škola
Beseda ACET – „Závislost“ – IX.(7.,9.), VI,, VIII.
Minimální preventivní program – Semiramis – IX.(7.,9.), VI., VIII.
Týdenní projekt „Cesta za zdravím“ – celá škola
Minimální preventivní program – Semiramis – I.PS, I.PT
Školní projekt – mezipředmětové vztahy

Červen 2021
9. 6. 2021
17. 6. 2021
18. 6. 2021
23. 6. 2021
30. 6. 2021

Minimální preventivní program - Semiramis
Beseda ACET – 2. stupeň
Školní projekt – „Čtení pod košatým stromem“ – celá škola
Minimální preventivní program Semiramis – VI. třída
Slavnostní ukončení školního roku ve třídách
Školní projekt – mezipředmětové vztahy

f) Akce mateřské školy:
1. 9. 2020
21. 9. 2020
5. 10. 2020
7. 10. 2020
12. 11. 2020
16. 12. 2020
21. 1. 2021
25. 1. 2021
1. 2.2021
15. 2. 2021
2.5.2021
10. 5. 2021
18.5. 2021
24.5.2021
7. 6. 2021
14. 6. 2021
21. 6. 2021
30. 6. 2021

Slavnostní zahájení školního roku
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Solná jeskyně Nymburk
Pedagogická rada
Solná jeskyně Nymburk
Pedagogická rada
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Individuální logopedie
Rozloučení s předškoláky
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g) Spolupráce se zřizovatelem – Krajským úřadem Středočeského kraje
Hlavní spolupráce se zřizovatelem – oblast ekonomická, organizační, výchovně vzdělávací.
V rámci projektu „Modernizace škol“ používáme interaktivní tabuli.
Získání účelového příspěvku z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 26 800,- Kč na realizaci
aktivit z oblasti specifické primární prevence v roce 2021.

h) Programy a projekty
Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného
(schváleného) projektu

Women for
Women

Obědy pro děti

Bovys, s.r.o.

Ovoce do škol

Bovys, s.r.o.

Mléko do škol

Schválená
finanční
podpora,
finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné
finanční zdroje

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

Zhodnocení
přínosu projektu a
jeho výsledky
(pokud byl
ukončen)

Příspěvek na školní
obědy pro 1 žákyni

pokračuje

Dodávky ovoce
a zeleniny 1x
týdně

Bez finanční
hodnoty

pokračuje

Dodávky
mléčných
výrobků 1x
týdně

Bez finanční
hodnoty

pokračuje

i) Spolupráce se zahraničními školami
V současné době nespolupracujeme s žádnou zahraniční školou.
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14. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Neprobíhaly žádné kurzy k doplnění základního vzdělání na základu vzdělání.
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15. Výchovné a kariérní poradenství
Na škole pracuje školské poradenské pracoviště – výchovný poradce a metodik prevence.
Výchovný poradce na naší škole:
a) pečuje o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením – ve spolupráci s ostatními
pedagogickými pracovníky sleduje žáky s těmito problémy, zajišťuje případné vyšetření
v PPP, SPC, shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická
vyšetření, podílí se na zpracování dokumentace, poskytuje poradenskou činnost pro
rodiče
b) další metodická a informační činnost – předává informace z oblasti výchovného
poradenství dalším pedagogickým pracovníkům, informuje žáky a rodiče o činnosti PPP
a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová
centra …), sleduje žáky ze znevýhodňujícího prostředí, podílí se na zavádění a
vyhodnocování preventivních programů na škole
c) volba povolání – poskytuje poradenskou činnost v této oblasti, informuje o studijních
možnostech, vede dokumentaci, zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
spolupracuje s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro
předměty se zaměřením na volbu povolání
Metodik prevence na naší škole:
a) působí jako poradce v otázkách drog, rasismu, xenofobie, šikany, záškoláctví, pomáhá při
sestavování IVP, podílí se na organizování zájmové činnosti a soutěží, účast na jednání
výchovné komise, pohovorech s rodiči, průběžná spolupráce s ředitelstvím školy při
řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků, umožňuje žákům probrat jejich
problémy bez účasti ostatních dětí, individuální pohovory hlavně s problémovými žáky
b) pečuje o žáky s výchovnými problémy – iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž
chování vyžaduje zvláštní pozornost, dle svých možností připravuje výchovné programy
zaměřené na nápravu chování, poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných
situacích, navrhuje řešení konfliktních situací, spolupracuje s dalšími institucemi
c) koordinuje projekt „ MPP“ s třídními učiteli, zjišťuje výsledky a hodnotí vhodnost
jednotlivých témat

Škola pravidelně spolupracuje s PPP Nymburk, SPC Kolín, PPP Kolín, SPC Poděbrady, SPC
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nautis Praha, Úřadem práce Nymburk a dalšími
institucemi regionu (Policie ČR, Městská policie, Odbor sociálních věcí Městského úřadu
v Nymburce, probační služba, praktičtí dětští a odborní lékaři).
Škola navázala spolupráci s Domovem u Anežky v Luštěnicích, žáci vyrobili dárky pro
seniory, předáno před vánočními svátky 2020 (podpora seniorů v době Covid - 19).
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19)
V tomto školním roce neproběhly žádné výše uvedené kontroly.
V dětském domově – viz strana 59.
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17. Další činnost školy
Činnost školské rady
Poprvé ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla 10. 9. 2020.
1. Školská rada byla seznámena se vzděláváním od 1. 9. 2020 dle školské legislativy a
metodických doporučení ohledně opatření COVID 19.
2. Školská rada schválila školní řád základní školy a praktické školy a pravidla pro
hodnocen výsledků vzdělávání žáků pro obě školy.
3. Školská rada byla seznámena s opatřeními a postupem školy v rámci nouzového stavu
epidemie COVID 19 – školy podle § 16, školského zákona, s konkrétními opatřeními
naší školy a ostatními povinnými dokumenty.
4. Další zasedání školské rady se ve školním roce nekonalo z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace.
5. Na základě rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT – 40610/2020-1 bylo funkční období členů
školské rady, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne
skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení
nouzového stavu.
6. 23. 6. 2021 proběhly volby do školské rady:
za zákonné zástupce byla zvolena Martina Hubálková
za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Marie Korbelová
7. S účinností od 12. 8. 2021 byla za zřizovatele jmenována členkou školské rady Mgr. Olga
Vokřálová.

Spolupráce rodičů a školy
1.9. 2020 při zahájení nového školního roku 2020/2021 byli rodiče seznámeni :
- se školním řádem:
omlouvání dětí při nepřítomnosti ve škole
hlášení úrazů ve škole
organizační (plnění školních povinností, mobily ve škole, ostatní informace)

Rodičovské schůzky v listopadu 2020 a dubnu 2021 se nekonaly z důvodu mimořádných
opatření vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. Třídní učitelé
informovali zákonné zástupce telefonicky, emailem nebo jinou formou dle požadavku rodičů.
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18. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
a) Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
1. Náklady celkem
2. Výnosy celkem
z toho příspěvky a dotace na
provoz

3.

ostatní výnosy
Hospodářský výsledek
Před zdaněním

Za rok 2020 (k 31.12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
37358
0
37360
0

Za 1. pol. roku 2021 (k 30.6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
16335
0
16845
0

36064

0

16250

0

1296

0

595

0

2

0

510

0

b) Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.
Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
celkem /INV/
2.
Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně
vrácených příjmů z pronájmu celkem /INV/
3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
rozpočtu přes účet zřizovatele /MŠMT, MZ apod./ celkem
/NIV/
přímé vzdělávací výdaje celkem /UZ 33 353/
z toho
mzdové výdaje (platy a OPPP)
ostatní celkem (např. UZ 33013, 33163)
z toho
Covid 19 - 33079
Covid 19 – DD - 3380
z toho

4.

z toho

5.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu
kraje celkem /NIV/
běžné provozní výdaje celkem /UZ 000/ 008
ostatní účelové výdaje celkem
Projekt minimální prevence 002
Nájemné 007
z toho
Opravy a havárie 012
Opravy 041
Z jiných zdrojů /MF,MZ,sponzorské dary, strukturální fondy
EU, FM, EHP/Norsko atd./
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Za rok 2020 (k 31.12.)
0
0
30112
29271
140
841
27
814

5952
4807
1175
31
34
1025
55
357

Dětský domov
1. Základní údaje o dětském domově
Dětský domov, Praktická škola, Základní škola, Mateřská škola Nymburk
příspěvková organizace, Palackého třída 515, Nymburk 288 02
Dětský domov, Resslova 612, Nymburk 288 02
další pracoviště Dětského domova Nymburk – Topolová 595, Milovice - Mladá
Adresa:
Identifikátor zařízení:

Resslova 612, Nymburk
Topolová 595, Milovice - Mladá
600 027 937

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

62 444 191

IZO:

IZO –108 028 082, 108 052 010

Zřizovatel:

Středočeský kraj
právní forma: kraj, IČO 70 891 095

Adresa :

Zborovská 11
150 21 Praha

Telefon:

325 513 946, 325 512 286, 702 186 528

fax:

325 515 410

e-mail:

zsdd@zsdd.cz

www stránky

www.zsdd.cz

vedení zařízení
ředitelka:

Mgr. Radka Klímová (325 513 946, 602 211 819,
klimova@zsd.dcz)

statutární zástupce:

Mgr. Eva Zoubková (325 513 946, zoubkova@zsdd.cz)

vedoucí vychovatelka:

Jana Hlaváčová (325 512 286, hlavacova@zsdd.cz)

Poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:
Doplnění do rejstříku (z důvodu administrativní chyby) od 22. 6. 2012 další místo
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – Topolová 595, Milovice – Mladá
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2. Charakteristika dětského domova
a) Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DD
Hlavní činností dětského domova je zajišťovat nezletilým osobám, zpravidla ve věku od 3 do
18 let, případně zletilým osobám do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
Dětský domov zároveň zajišťuje zletilým osobám od 19 do 26 let po dobu studia náhradní
výchovnou péči na základě společné dohody o setrvání v dětském domově.
Doplňková činnost v dětském domově není žádná.

b) Materiálně technické podmínky
Budova DD Resslova 612, Nymburk – vlastnictví KÚ Středočeského kraje, další detašované
pracoviště Milovice, Topolová 595 – pronájem od Městského úřadu Milovice.
Dětský domov se nachází v Resslově ulici č.p. 612, 288 02, Nymburk. Celková kapacita
dětského domova je 32 míst, která jsou dále rozdělená na tři rodinné skupiny v Nymburce a
jednu rodinnou skupinu v panelové zástavbě v Milovicích. Tato skupina plně funguje od 1.1.
2002 v bytě 8 + 1. V této lokalitě máme ještě zařízeny další 3 byty 1+1, které jsou využívány
jako byty chráněného bydlení (pro děti, které se připravují na odchod z DD) nebo byty startovací
pro odcházející zletilé svěřence.
Vybavení dětského domova v Nymburce
lůžková kapacita
ložnice pro svěřence 2 lůžkové
ložnice pro svěřence 1 lůžkové
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10
4

Každá skupina rodinného typu má:
obývací pokoj
vychovatelnu (místnost pro tetu či strejdu)
koupelnu
WC (dívčí, chlapecké, personální)
kuchyň
skladový prostor
úklidovou místnost
Součástí osobního majetku každého dítěte je mimo lůžka také vlastní psací stůl
s uzamykatelnou zásuvkou, skříň s nástavcem a botník. Dítě se tak samo učí, jak pečovat o své
věci. Každá rodinná skupina má k dispozici vlastní vybavenou koupelnu včetně sprchového
koutu, vany, bidetu, 3 umyvadel (z toho jedno je speciálně pro malé děti) a samostatného WC
(děvčata, chlapci, vychovatelé). Rodinná skupina má vybavenou kuchyň, která slouží k vlastní
přípravě jídel (denně se zde připravují snídaně a svačiny, pravidelně každý víkend a o
prázdninách za účasti a pomoci „tety – strejdy“ děti samostatně vaří). V zimním období tu
zároveň probíhají soutěže skupin ve vaření a pečení. Jinak jsou tyto kuchyně denně využívány
k běžným kuchyňským pracím, k pravidelným setkáváním dětí celé skupiny s tetou tzv.
,,skupinkám“. Součástí každého obývacího pokoje je televize, obývací stěna a sedací souprava.
V rámci každá rodinné skupiny mají děti k dispozici pevný počítač s internetem a 3-4 notebooky.
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Další zázemí dětského domova
1. byt chráněného bydlení v budově dětského domova
2. 3 samostatné chráněné byty v Milovicích
3. kuchyň s centrální jídelnou (zde se vaří jídla pro DD i MŠ speciální), slouží zároveň i
jako školní jídelna pro děti ZŠ a všechny pracovníky zařízení
4. provozní část (sociální pracovnice, vedoucí kuchyně)
5. úklidové prostory
6. sklady potravin
7. místnost psychologa
8. návštěvní místnost (slouží pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky, kteří navštěvují děti)
9. vychovatelna s PC zázemím a knihovnou DD
10. ředitelna
11. kancelář vedoucí vychovatelky
12. místnost pro švadlenu
13. dílna pro údržbáře
14. místnost s keramickou pecí
15. keramická dílna s hrnčířským kruhem
16. skupinové vychovatelny, šatny a botníky
17. prádelna
18. kotelna
19. sportovní sklad
20. herna ( je zde umístěn stůl na stolní tenis a boxovací pytel)
21. klubovna, hudebna
22. rehabilitační místnost s perličkovou vanou a lůžkem určeném na cvičení pro děti se
zdravotním handicapem
Venkovní prostory:
23. malá truhlářská dílna
24. odkládací prostory pro zahradní nářadí a hračky
25. kolárna
26. přístřešek pro auta
27. altán se zahradním nábytkem
28. sportovní hřiště s umělou trávou
29. dětské hřiště s hracími prvky
30. terasa se zastřešením a zahradním nábytkem
Z dalšího materiálního zabezpečení můžeme díky sponzorům každoročně vybavovat zázemí
dětského domova a modernizovat vnitřní prostory. V průběhu školního roku docházelo k obnově
a výměně drobného vybavení a výzdoby interiéru domova a interiéru jednotlivých skupin.
Všechny skupinové kuchyně jsou vybaveny novými myčkami nádobí, jedna rodinná skupina
novou vestavěnou skříní na výtvarné pomůcky, stavebnice a deskové hry. Skupina v Milovicích
byla vybavena novou sedací soupravou a novými dveřmi na WC a do koupelny. Ve spolupráci
s Věznicí Jiřice na jaře postupně, jak covidová omezení dovolila, proběhly zednické práce a
dokončení renovace venkovní omítky budovy a zděných plotů dětského domova. Zároveň došlo
k výměně starých opotřebovaných vrat za moderní na dálkové ovládání. Na podzim byly
dokončeny práce na výměně střechy rekreační budovy ve Starém Hraběcí. Nadále rozšiřujeme
vybavení pro jednotlivé oblasti zájmové činnosti (sport, výtvarné činnosti, keramika, počítače
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atd.), nyní se nejvíce snažíme s ohledem na často nařízenou distanční výuku rozšířit především
vybavení skupin a pedagogického personálu počítačovou technikou.

c) Metody a formy práce
Výchovně vzdělávací činnost v dětském domově se řídí zákonem 383 ze 19.8.2005 o
výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů a další
související zákony.
Výchovné a vzdělávací metody a formy práce jsou voleny přiměřeně věku, osobnosti
dítěte, podle formy znevýhodnění, zdravotního postižení, nadání atd.
Využíváme metody a formy práce:
 diagnostické (pedagogické a psychologické činnosti k poznání dítěte)
 vzdělávací (rozvoj osobnosti přiměřeně jeho věku)
 terapeutické (směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a chování dítěte)
 výchovné a sociální (vztahující se k osobnosti dítěte, rodinná situace, zdravotní stav
dítěte)
 organizační (spolupráce s OSPOD, DÚ, školami a ostatními organizacemi)
 koordinační (prohlubování odborných postupů sjednocení péče s dalšími orgány státní
správy a osobami zabývajícími se péčí o děti)

d) Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjí citovou stránku jeho
osobnosti a umožňuje aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného
a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Cílem zařízení je
zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, na základě rozhodnutí soudu o
ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, případně zletilé osobě do 26 let po
dobu studia náhradní výchovnou péči na základě společné dohody o setrvání v dětském domově.
Účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho
zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch
chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Od října 2020 do května 2021 v rámci nařízených opatření Covid 19 probíhala výchova a
vzdělávání po většinu školního roku formou distanční a online výuky. Důležitá byla velmi úzká
spolupráce dětského domova se všemi školami a školskými zařízeními. V období nejpřísnějších
omezení pomáhaly s výukou učitelky ZŠ Palackého Nymburk, která je součástí našeho zařízení.
Paní učitelky pravidelně docházely do domova a vždy v dopoledních hodinách pomáhaly
s distanční nebo online výukou našich dětí.
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3. Souhrnné údaje o dětech v DD
a) Údaje o přijatých dětech do DD
Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato celkem 5 dětí:
DDÚ Krč
DDÚ Liberec
DD Potštejn

2 chlapci + 1 dívka (12,10 + 12 let)
1 dívka (15 let)
…..1 chlapec (12 let)

b) Údaje o dětech, které odešly z DD
Ve školním roce 2020/2021 odešly 2 děti:
1 chlapec (10 let)

do DDŠ Býchory

1 dívka (18 let)

odchod k příteli, následně návrat do původní rodiny

c) Údaje o dětech, kterým byla ukončena ústavní a ochranná výchova
Ve školním roce 2020/2021 se 1 zletilé dítě vrátilo do původní rodiny.
Celkový přehled o dětech je uveden v následující tabulce.
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Počet dětí dětského domova ve školním roce 2020 – 2021
Celkem:

Chlapci:

Dívky:

Odchod:

Příchod:

Poznámka:

IX.

29

15

14

-

-

X.

28

15

13

1

-

XI.

28

15

13

-

-

XII.

29

16

13

-

1

I.

28

15

13

1

-

25. 1. 2021 – 1 chlapec odchod do DDŠ Býchory

II.

29

15

14

-

1

2. 2. 2021 – 1 dívka příchod z DDÚ Liberec

III.

29

15

14

-

-

IV.

30

16

14

-

1

V.

31

16

15

-

1

VI.

31

16

15

-

-

VII.

31

16

15

-

-

VIII.

32

17

15

-

1

9. 10. 2020 – 1 zletilá dívka odchod k příteli, následně návrat do rodiny k matce

1.12. 2020 – 1 chlapec příchod z DDÚ Krč

27. 4. 2021 – 1 chlapec příchod z DDÚ Krč
4. 5. 2021 – 1 dívka příchod z DDÚ Krč

31.8.2021 – 1 chlapec příchod z DD Potštejn
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4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ
a) Údaje o dětech, které byly přijaty do některého typu školy, či již školu navštěvují
v průběhu školního roku 2020/2021
Děti v MŠ
Děti v péči DD
Děti na běžné ZŠ
Děti na ZŠ praktické a speciální
Studenti na SOU
Studenti na VŠ

5
0
15
7
5
0
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5. Údaje o odborných pracovnících DD
Základní údaje o pracovnících dětského domova (k 30. 9. 2020)
Celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

Počet pracovníků
pedagogických
fyzický/přepočtený

28/27,523

8/6,875

20/18,678

Počet dětí na
přepočtený počet
pedagogických
pracovníků

pedagogických –
způsobilost
pedagogická a
odborná
12

1,45

Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky: 5

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2020)
Počet
pedagogických
pracovníků
Celkem
Z toho žen

Do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

Nad 60 let

Z toho
důchodci

Průměrný
věk

3
2

2
2

7
5

5
5

2
2

1
1
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Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2020)
Počet ped. pracovníků – pedagogické vzdělání
Vysokoškolské – Vysokoškolské –
magisterské a
bakalářské
vyšší

1

3

Vyšší odborné

Střední

Základní

0

16

0

Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2020)

Do 5 let
2

Počet pedagogických pracovníků s praxí
Do 10 let
Do 20 let
Do 30 let
6

6

5 asistentů pedagoga/úvazek 4,4
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2

Více než 30 let
4

6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti
a) Spolupráce se zahraničními DD
Naše zařízení v současné době nespolupracuje se zahraničními DD.

b) Účast dětí ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a
olympiádách
Družstvo DD
Družstvo DD

Olympiáda DD Solenice
DD cup (seriál soutěží)

Děti z DD

Nejmilejší koncert DD

Zrušeno (Covid 19 opatření)
Zrušeno (Covid 19, pouze
fotbalový turnaj – 3 místo)
Zrušeno (Covid 19 opatření)

c) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů
Program minimální prevence byl vytvořen tak, aby navazoval na programy z předešlých
let. Hlavním cílem programu je předcházet výskytu rizikového chování u dětí a mladistvých.
Toho se snažíme dosáhnout především nabídkou vhodných aktivit, které vedou ke smysluplnému
trávení volného času. Děti využívaly kroužky přímo v DD, ale i v DDM, ZUŠ i kroužky
pořádané v ZŠ Komenského Nymburk. Účastnily se kulturních a sportovních akcích pořádaných
jak jednotlivými školami, tak organizacemi zajišťující akce pro děti z DD. V průběhu roku byly
využívány psychoterapeutické programy – Semiramis, Slunce a.s. Tilia. Děti měly zajištěnu
pravidelnou psychoterapii v DD p. Novákové. Díky zbudování rehabilitační místnosti mají děti s
handicapem větší komfort při každodenním cvičení. Středoškolákům byla nabízena pomoc při
hledání vhodných brigád a podpora při získávání prvních pracovních zkušeností. Tento školní
rok byl bohužel ve znamení rušení všech naplánovaných akcí kvůli lockdownu a Covid opatření.
Mimo školních povinností jsme se zaměřili na zvýšené hygienické nároky a podporu aktivního
pohybu.
Akce zaměřené na prevenci:
Září
2020

Říjen
2020



Sestavení MMP a seznámení se s ním



Výběr vhodných volnočasových aktivit



Projekt „ Obchůdky s Albertem“



Akce ,,Teribear“ – pouze virtuálně



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Poučení na téma ,,Zvýšená hygiena“



Návštěva posvícení



Veškeré nasmlouvané prevenční semináře a akce zrušeny kvůli covid
opatření, zrušeny byly i veškeré kroužky



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením
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Listopad
2020

Prosinec
2020

Leden
2021



Návštěva dopravního hřiště



Výlet do Prachovských skal



Požární poplach



Výlet na Chotuc



Supervize vychovatelé DD



Distanční výuka




Tvorba výrobků na DOD a obchůdky s Albertem
Den otevřených dveří – zrušeno



Sportovní odpoledne s p. Pumprlem – bývalý kapitán národního basket.
týmu



Semiramis – vrstevnické skupiny - zrušeno



Projekt slunce o.s. Tilia - zrušeno



Den každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Výlet Holské rybníky – Rožďalovice



Pouštění draků



Distanční výuka



Primární prevence rizikového chování – společenská hra „ cesta
labyrintem města“



Akce „Obchůdky s Albertem“



Supervize vychovatelé DD - zrušeno



Semiramis – vrstevnické skupiny - zrušeno



Projekt Slunce o.s. Tilia - zrušeno



Výzdoba DD, pečení cukroví



Finanční bilance akce Albert



Vánoční slavnost



Karanténní opatření – testy na Covid - 19




Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením
Semiramis – vrstevnické skupiny - zrušeno



Projekt Slunce o.s. Tilia - zrušeno



Supervize vychovatelé – zrušeno



Distanční výuka



Karanténní opatření



Testy na Covid – 19



Psychoterapie u p. Novákové



Výlet Lomnice nad Popelkou – bobování
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Únor
2021

Březen
2021

Duben
2021

Květen
2021



Sněhový kopec na dvoře DD – sněhové aktivity



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Semiramis – vrstevnické skupiny - zrušeno



Projekt Slunce o.s. Tilia - zrušeno



Supervize vychovatelé DD – zrušeno



Distanční výuka



Karanténní opatření



Bruslení na Labi



Film V síti – individuální rozhovory



Psychoterapie u p- Novákové



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Supervize – pouze individuální dle potřeby



Distanční výuka



Individuální rozhovory



Poučení o správném chování na veřejnosti, nošení roušek a dodržování
zásad hygieny rukou



Primární prevence rizikového chování – společenská hra „ Cesta
labyrintem města“



Canisterapie



Psychoterapie u p- Novákové



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Supervize – pouze individuální dle potřeby



Projekt slunce o.s. Tilia



Turistické aktivity



Psychoterapie u p- Novákové



Poučení o dodržování zásad hygieny při návštěvách v DD



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Postupný návrat do škol



Supervize – pouze individuální dle potřeby



Volnočasové aktivity se rozjeli jen sportovní s omezením na venkovní
prostor
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Červen
2021



Pohybové aktivity – kola, brusle



Ostrá – Botanicus



Canisterapie



Psychoterapie p. Nováková



Poučení o bezpečném chování a hygieně ve školních prostorách



Každodenní rehabilitace dětí s pohybovým postižením



Supervize vychovatelů



Projekt slunce a.s. Tilia



Online seminář - finanční kontrola



Historypark Ledčice – dětský den



Smíchovská náplavka – Múzy dětem



DD Cup kopaná – Praha Slávie



Preventivní poučení jak se chovat o výjezdech, prázdninách, při
návštěvách vodních ploch a hromadných akcí

d) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu
V dětském domově se jeden pedagogický pracovník zabývá koordinací environmentální
výchovy. Vypracovává plán akcí a činností pro celý školní rok. Předmětem je výchovné,
vzdělávací a osvětové úsilí, které vede ke vztahu k životnímu prostředí, spoluzodpovědnosti za
současný i budoucí stav.
Akce zaměřené na environmentální výchovu:
Září 2020




Údržba zahrady – sklízení ovoce, hrabání listí
Podzimní procházky – sledování proměn přírody

Říjen 2020




Naučná stezka Rožďalovice – NS Holské rybníky
Dýňování v DD – oslava Halloweenu

Listopad 2020




Tvoření z přírodnin – strom života
Výlet do Prachovských skal

Prosinec 2020




Vánoce v lese – zimní slunovrat
Přednáška a promítání filmu – Život na naší planetě

Leden 2021




Tvorba nové nástěnky – RECYKLUJEME!
Soutěž v třídění odpadu

Únor 2021




Zdravá výživa – víkendové vaření na skupinách
Zdravý pohyb – cvičení a pohybové aktivity
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Březen 2021




Světový den vody – pracovní listy, vzdělávací aktivity
Odemykání zahrady – úklid a příprava na sezonu

Duben 2021




Velikonoční tradice, sběr proutků, výroba pomlázek a barvení kraslic
Den Země v DD + ornitologická procházka

Květen 2021




Výlet do zámeckého parku Lysá nad Labem
Obnova záhonků a sázení zeleniny

Červen 2021




Cyklovýlet okolí Nymburka
Procházka PP Louky u Choťánek, NS Skupice -Huslík

Spolupráce s institucemi:
Technické služby města Nymburka, Odbor životního prostřední – MÚ Nymburk, Park
Mirakulum, Praktická škola Nymburk, Ekocentrum Huslík Poděbrady.
Metodika a činnosti multikulturní výchovy v dětském domově klade důraz a zaměřuje se pomocí
všech aktivit v DD na výchovu zodpovědných, otevřených, kriticky myslících, komunikativních,
tolerantních a solidárních občanů.
Multikulturní přístup prolíná celou výchovně vzdělávací oblastí a denními činnostmi v DD.
Dětský domov spolupracuje s nadacemi a občanskými sdruženími, které připravují děti od 14 let
na občanský život.

e) Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce
zaměstnavateli a dalšími subjekty
Dětský domov:
- hlavní spolupráce se zřizovatelem, KÚ Středočeského kraje – oblast ekonomická,
organizační, výchovně vzdělávací
- pravidelně spolupracujeme s MÚ Nymburk a dalšími MÚ a OÚ v regionu
- v rámci péče o děti spolupracujeme s jednotlivými OSPOD a Úřady práce v místech
trvalého bydliště našich dětí
- spolupráce s občanskými sdruženími, nadacemi a subjekty: o.s. Nymburáček (při našem
zařízení), Nadace Terezy Maxové dětem, Tilia, Semiramis Nymburk, ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav, Magna Nymburk, K. Havlíček z FG Forest Hradec Králové, Albert,
hotel Mcely, Husův sbor, Hálkovo divadlo

f) Aktivity DD uspořádané pro veřejnost
-

Den otevřených dveří Dětského domova Nymburk byl z důvodu nařízení opatření Covid
19 zrušen.
Online prodej výrobků dětského domova, Obchůdky s Albertem Advent 2020“ proběhl
v měsíci prosinec 2020 a ,,Obchůdky s Albertem Velikonoce 2021“ v měsíci březnu
2021.
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g) Další akce nebo činnosti
Činnost dětí ve volném čase byla organizována v rámci působnosti celého našeho
zařízení. Děti byly přihlášeny i na jiné zájmové činnosti a kroužky, které již nebyly v resortu
působení našeho zařízení. Děti se zúčastnily několika sportovních, kulturních akcí, soutěží, besed
a jiných akcí. Volnočasové kroužky a aktivity byly od října 2020 do května 2021 zrušeny
v rámci opatření Covid 19 a většina akcí, které byly plánovány, se nekonala. O to více jsme se
snažili s dětmi volný čas trávit na zahradě a hřišti dětského domova, na vycházkách a
cyklovýletech mimo město a na výletech do přírody. V dětském domově je také k dispozici
knihovna, kterou po celý rok děti využívají.
Ve školním roce 2020/2021 pracovaly v Dětském domově Nymburk následující kroužky:
 keramický – pro začátečníky i pokročilé děti
 výtvarně-tvořivý – pro všechny zájemce z řad dětí
 turistický (Šmoulí výšlapy) - pro malé děti a začátečníky
Tyto zájmové kroužky navštěvovaly děti v ZŠ (součást našeho zařízení):
 výtvarný
 stolní tenis
Zájmové kroužky, které děti navštěvovaly mimo naše zařízení:
 fotbal – Poděbrady
 basketbal – ZŠ Komenského Nymburk
 šachy – ZŠ Komenského Nymburk
 přírodovědný, matematický a astronomický kroužek při ZŠ Komenského Nymburk
 ZUŠ Nymburk – sólový zpěv, hudební nauky, hra na kytaru
Přehled akcí:
Září 2020
4. 9. 2020

Legiovlak Nymburk – unikátní expozice legionářských vagónů, 12
dětí

11. 9. 2020

Návštěva K.Havlíčka v DD

14. 9. 2020

Adaptační kurz Rokytnice nad Jizerou, Petr S.

18.9.2020

Šmoulí výšlap k Mydlovaru, 6 dětí

19. 9. 2020

Projekt Slunce, 2 děti

19.9.2020

Zažít Nymburk jinak, výtvarné dílničky u Nezlobiště, 6 dětí

21. 9. 2020

Zahájení doučování v DD, 10 dětí

22. 9. 2020

Lázně Bělohrad, Miroslav P.

23.9.2020

Zahájení logopedie v DD, 6 dětí
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24.9.2020

Návštěva Nklubu v Nymburce, 6 dětí

29.9.2020

Zahájení keramického kroužku v DD, 6 dětí

Říjen 2020

7.10.2020

Podzimní puchýř – zrušeno ( testování covid 19 – děti +zaměstnanci
DD)
Supervize pro vychovatele DD

9. 10. 2020

Ukončení a odchod z DD, Michaela F.

17. 10. 2020

Výlet 2.rodinné skupiny do hradeckých lesů, 6 dětí

17.10.2020

Cvičný požární poplach, 20 dětí

28. 10. 2020

Výlet Holské rybníky – naučná stezka v Rožďalovicích, 9 dětí

29.10.2020

Turnaj DD ve stolním fotbale, 8 dětí

31. 10. 2020

Výlet Prachovské skály, 10 dětí

3. 10. 2020

Listopad 2020
2. 11. 2020

Památka zesnulých – návštěva hřbitova, 8 dětí

2. 11. 2020

Halloween ve školní jídelně DD

12. 11. 2020

Šmoulí výšlap – Ostrov a okolí, 8 dětí

13.11.2020

Online beseda Podpora dětí v kontaktu s biologickou rodinou

17. 11. 2020

Šmoulí výšlap – podle Labe, 8 dětí

22. 11. 2020

Návštěva a sportovní odpoledne v DD – basketbalista Pavel P.

28. 11. 2020

Den otevřených dveří DD - zrušeno
Dokončení nové střechy ve Starém Hraběcí, nová myčka na 3.
rodinnou skupinu

Prosinec 2020
5. 12. 2020

Mikuláš v DD
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12.12.2020

Adventní obchůdky s Albertem

12. 12. 2020

Šmoulí výšlap – Albert, Ostrov, Zálabí, 6 dětí

17. 12. 2020

Předávání dárků Škoda Mladá Boleslav v DD

18. 12. 2020

Vánoční slavnost v DD

21. 12. 2020

Strom splněných přání – Česká Spořitelna, Magna Nymburk – předání
dárků

24. 12. 2020

Vánoční výšlap městem, 8 dětí

24.12.2020

Štědrý večer v DD, 8 dětí

28.12.2020

Výlet na koloběžkách – Poděbrady, 8 dětí

31.12.2020

Silvestrovská veselice v DD, 10 dětí

Leden 2021
1. 1. 2021

Nový rok - vítáme nový rok v DD, 10 dětí

17.1. 2021

Hry a stavby ze sněhu – zahrada DD, 16 dětí

21. 1. 2021
28.1.2021

Dofebufetík Gymnázium Nymburk – předání sponzorského daru od
studentek pro Petra S.
Šmoulí výšlap podle Labe, 6 dětí

30.1.2021

Výlet na hory do Lomnice nad Popelkou, 12 dětí

Únor 2021
1. 2. 2021

Šmoulí vycházka - okruh městem, 6 dětí

13. 2. 2021

Zimní puchýř – město, Ostrov, Zálabí, Hradby, 4 děti

14. 2. 2021

Valentýnská slavnost v DD

14.2. 2021

Covid 19 – anketa Krajského úřadu Středočeského kraje

22. 2. 2021

Seminář online ,,Podpora biologické rodiny dítěte“, ředitelka, vedoucí
vychovatelka

Březen 2021
6. 3. 2021

Jarní puchýř – Pístecké duny, 7 dětí
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16.3.2021

Muzikoterapie v DD, 8 dětí

22. 3. 2021
27. 3. 2021

Seminář online ,,Podpora biologické rodiny dítěte“, ředitelka, vedoucí
vychovatelka
Velikonoční výšlap – Kovanice, 6 dětí

28.3.2021

Velikonoční Pizza party
Velikonoční obchůdky s Albertem – online prodej

Duben 2021
3.4.2021

Kadeřnický salón v DD

4.4.2021

Velikonoční hodování v DD

14. 4. 2021

Hledání pokladu – vycházka městem, 7 dětí

23.4.2021

Canisterapie na zahradě DD

24.4.2021

Výlet do Stromovky a Královské obory Praha Holešovice, 12 dětí

30.4.2021

Čarodějnický výšlap k Labi + čarodějnické opékáním buřtů na zahradě
DD

Květen 2021
8.5.2021

Šmoulí výšlap do Poděbrad, 8 dětí

9.5.2021

Májová opékačka – altán DD, 20 dětí

15.5.2021

Hravé odpoledne NKC na Ostrově, 15 dětí

22. 5. 2021

Hravé odpoledne NKC na Ostrově, 15 dětí

22.5.2021

Výlet do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou, 7 dětí

Červen 2021
2.6.2021

Supervize pro vychovatele DD

5. 6. 2021

Múzy dětem – Smíchovská náplavka Praha, 15 dětí

6. 6. 2021

Den dětí – pizza party v DD

11. 6. 2021

DOD DDŠ Býchory, 5 dětí

16. 6. 2021

DD CUP v kopané, Slavie Praha, 8 dětí
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19. 6. 2021

Dětský den HistoryPark Ledčice, 22 dětí

24. 6. 2021

Rozloučení s kolegyní Ivanou Š. – odchod do důchodu

26. 6. 2021

Výlet lodí KRÁLE JIŘÍHO Poděbrady, 8 dětí

Červenec/Srpen 2021
5. 7. 2021

Výlet s tajemstvím – Kolín, 15 dětí

9.11.7.2021

Turistický pobyt Heřmanice v Orlických horách, 15 dětí

14.7.2021

Pobyt lázně Karlovy Vary, odjezd 1 chlapec

15.7.2021

Pobyt lázně Jánské lázně, odjezd 1 chlapec

19. 7. – 9. 8. 2021

Prázdninový pobyt Staré Hraběcí, celý DD

6 .8. 2021

Šachový tábor, Harrachov, odjezd 1 chlapec

15.8.2021

Letní tábor Jizbice, odjezd 1 chlapec

Programy a projekty
Nadace
Terezy
Maxové
dětem

Vzdělávací fond
ŠKODA AUTO

18 000,-

3 klienti:
1 žák OU zaplatil
řidičský kurz
2 studentky SŠ
použily na nákup
notebooku

Nadace
Terezy
Maxové
dětem
Nadační
fond Albert

Podpora biologické
rodiny
ŠKODA AUTO

18 000,-

Podpora dětí a
jejich biologických
rodin

Adventní Obchůdky
s Albertem 2020

3 000,-

Nadační
fond Albert

Mimořádná pomoc

27 000,-

Prezentace a
prodej výrobků
dětí
Nákup PC
vybavení na
skupiny
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Zvýšená podpora
a zkvalitnění
vzdělávání,
motivace
k sebevzdělávání,
příprava na bud.
zaměstnání
Nákup mobilního
telefonu, doprava
na výjezdy a
návštěvy
Podpora finanční
gramotnosti dle
účasti dětí
Mimořádná pomoc
v rámci Covid 19
opatření

Nadace
Terezy
Maxové
dětem

Projekt
„Rozjedu to“

Dle aktuálních
potřeb dětí a
možností
vyhlašovatele

Nadace
Terezy
Maxové
dětem

Accenture Accademy
„Cesta k zaměstnání
a spokojenému
životu“

Nadační
fond Albert

Získání financí na
zaplacení klinického
psychologa pro děti
DD 2021

Dle
individuální
potřeby dětí
a aktuální
nabídky
60 000,-

Nadační
fond Albert

Obchůdky
s Albertem 2021
Velikonoce
Vánoční strom
2020

2 000,-

Česká
spořitelna
Nymburk

Splněná přání
Vánoce 2020

FUNATIC
club

Strom splněných
přání 2020

Magna
Nymburk

10 klientům
financují
doučování,
kroužky,
psychologická
péče
4 klienti – pomoc
mladým lidem
z DD při vstupu do
života

Zvýšená podpora
vzdělávání,
psychologická
péče a mimoškolní
aktivity

9 000,-

30 klientů
nákup 1vánočního
dárku

9 000,-

30 klientů
nákup 1vánočního
dárku

Zajištění
vánočních dárků
pro děti a mládež
z DD
Zajištění
vánočních dárků
pro děti a mládež
z DD

15 000,-

Finanční a sociální
vzdělávání,
získávání
orientace-trh práce
a prac. zkušenosti
Psychoterapeutická Řešení aktuálních
podpora dětem s
problémů dětí a
životním
rozklíčování jejich
handicapem
individuálních
psychických
problémů
Prezentace a
Podpora finanční
prodej výrobků
gramotnosti dle
dětí
účasti dětí
30 klientů
Zajištění
nákup 1 vánočního vánočních dárků
dárku
pro děti a mládež
z DD

7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.


Spolupráci s rodiči a podporu rodinám se snažíme maximálně rozvíjet. Podporujeme
účast rodičů na akcích pro děti a v dalších organizačních záležitostech (třídní schůzky,
volba povolání), kulturní vystoupení dětí atd. Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří
pro rodiče a veřejnost, s kulturním vystoupením našich dětí. Bohužel většina našich
aktivit nemohla být organizována nebo byla zrušena v rámci státních opatření Covid 19.
V tomto roce jsme získali v rámci projektu Podpora biologické rodiny dítěte finanční
prostředky na dopravu. Podněcujeme návštěvy rodičů v DD, návštěvy dětí u rodičů a
snažíme se udržovat kontakt dětí s rodinou ve všech oblastech života dětí. I zde nám
často státní opatření bránila v jejich naplňování.



Spolupracujeme se sociálními odbory OÚ, MÚ – OPD a OSPOD ze všech míst, odkud
děti pocházejí i ostatními institucemi, tj. se soudy, policií, psychology, lékaři pediatry,
psychiatry apod.
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Za uplynulý školní rok 2020/2021 naše zařízení navštívili pracovníci OPD, OSPOD
Praha 9, 14, Kolín, Nymburk, Benešov, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Kutná Hora,
Náchod, Poděbrady, Mělník, Česká Lípa, Havířov, Brandýs nad Labem.


Sociální agenda – během uplynulého školního roku byly podávány žádosti o vydání
občanských průkazů, sepisovány smlouvy o setrvání v dětském domově s 18letými.
Probíhala soudní jednání za účelem prodloužení ÚV, opatrovnictví k právním úkonům
(zastupování rodičů), s policií jsme řešili trestní oznámení na neplnění vyživovacích
povinností apod.
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí (příp. o dalších kontrolách)
V tomto školním roce proběhly tyto kontroly:
1. Metodická činnost v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy dle zákona
č. 109/2002 Sb. – DÚ Krč, Mgr. Deniger
Kontrola proběhla: 27. 4. 2021
Předmět kontrol: naplňování Standardů kvality péče o děti v ústavní výchově, režim a
zajištění fungování zařízení v rámci opatření Covid 19, aktuální stav dětí a obsazenost
pedagogickým personálem.
Závěr: Zavedený systém funguje bez větších problémů, doporučuje se v zavedeném systému
nadále pokračovat. V zařízení nenastaly žádné větší problémy v souvislosti s opatřeními
Covid 19.
2. Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v dětském
domově – Mgr. Jana Baumgartnerová, Okresní státní zastupitelství Nymburk
Kontroly proběhly: 22. 12. 2020
28. 5. 2021
Závěr: Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

59

9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD
Základní údaje o hospodaření dětského domova jsou v tabulce na straně 38.
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Praktická škola dvouletá
1. Základní údaje o škole
Na základě rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-13334/2016-3 ze dne 18.7. 2016 zapsána
do školského rejstříku:
Střední škola

IZO: 181 080 206

Obory vzdělání:
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
denní forma vzdělávání
Adresa: Palackého třída 515, 288 02 Nymburk

Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen §57 zákona č.561/2004 Sb.,
a prováděcími předpisy.

Identifikátor zařízení:

600 027 937

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

62 444 191

IZO:

181 080 206

Zřizovatel:

Středočeský kraj
právní forma: kraj, IČO 70 891 095

Adresa :

Zborovská 11
150 21 Praha

Telefon:

325 513 946

fax:

325 515 410

e-mail:

zsdd@zsdd.cz, ZSPNB@kr-s.cz

www stránky

www.zsdd.cz

vedení zařízení
ředitelka:

statutární zástupce:

Mgr. Radka Klímová (325 513 946, 602 211 819,
klimova@zsdd.cz)
Mgr. Eva Zoubková (325 513 946, zoubkova@zsdd.cz)
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2. Charakteristika školy
Charakteristika oboru vzdělání
Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu
povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních
dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i budoucím pracovním
životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření
přípravy. Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností
v běžném životě.
Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život – příprava
pokrmů, nakupování, zahradnické práce, pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady,
práce v dílnách, seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práci
s nimi, péče o domácnost, základy chovatelství, sportovní a relaxační aktivity v tělocvičně, na
hřišti v přírodě.
Cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou
maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, posílení sociální integrace, osvojení
vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností především
v každodenním životě, ale i v různých profesních oblastech. Je kladen důraz na individuální
potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků. Především se snažíme o vypěstování kladného
vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením,
případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří
ukončili povinnou školní docházku.

Způsob ukončení vzdělání a doklad o dosaženém stupni vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání bez výučního listu.

Uplatnění absolventa
Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravování pro jednoduché pracovní činnosti
v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích,
zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky se nekonají. Přijímací řízení je pouze administrativní proces, kdy se
shromažďují přihlášky, posuzuje druh postižení žáka a vhodnost zařazení do vybraného oboru.
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Přijímací řízení se odehrává v obvyklých termínech – na jaře každého roku. Doporučujeme před
podáním přihlášky navštívit školu a seznámit se s prostředím a podmínkami osobně.
Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, doložené posledním
vysvědčením. To znamená, že přijímáme i žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku
v nižším ročníku (opakovali), ale splnili požadovaný počet let povinné školní docházky.

Odborné pracovny
Odborné pracovny jsou využívány žáky školy v průběhu celého školního roku. Jedná se
o počítačovou učebnu, učebnu vybavenou interaktivní tabulí, dílny kovo – dřevo, dílna – šití,
školní cvičná kuchyňka, výtvarná dílna, hudebna, herna, venkovní hřiště s umělým povrchem,
snoezelen, školní zahrada, skleník, zoo koutek.

3. Vzdělávací program školy
Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu „Cesta životem“, vytvořeného podle
Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá.

4. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30. 9. 2020)
Typ školy/ŠZ

IZO

Nejvyšší
povolený
počet žáků
/dětí/

Skutečný
počet žáků
/dětí/

Přepočtený
počet
pedagogických
pracovníků

Praktická škola

181 080 206

10

5

1,4
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Průměrný
počet žáků
/dětí/ na přep.
počet ped.
prac.
3,571

5. Souhrnné údaje o studentech
I. Studenti podle typu školy/školského zařízení (k 30. 9. 2020)
Typ školy /ŠZ
Praktická škola

Žáci
5

Počet tříd
1

Průměrný počet žáků
5

II. Studenti podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2020)
Druh postižení
Mentální postižení
- z toho středně těžké mentální postižení
- z toho těžké mentální postižení
- z toho hluboké mentální postižení
Sluchově postižení
- z toho neslyšící
Zrakové postižení
- z toho nevidomí
S vadami řeči
Tělesně postižení
Souběžné postižení více vadami
Se závažnými vývojovými poruchami
- z toho hluchoslepí
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Autismus
Bez zdravotního postižení

Střední škola
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

6. Údaje o přijímání studentů do školy
I. Přijímání studentů do praktické pro školní rok 2020/2021
Typ školy/ŠZ
Praktická škola

Počet přijatých studentů –
celkem
0
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Počet nepřijatých studentů celkem
0

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. .Prospěch a docházka studentů celkem k 30.6.2021
Prospěch a docházka žáků všech ročníků

Počet studentů

Praktická škola dvouletá
Studenti celkem

5

Prospěli s vyznamenáním

4

Prospěli

1

Neprospěli

0

- z toho opakující ročník

0

Nehodnoceni

0

Průměrný prospěch žáků

1,402

Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených

161,6/0

I v tomto školním roce byla školní docházka ovlivněna nepříznivou epidemickou situací:
2. 11. 2020 –
17. 11. 2021
Distanční
výuka
1. 3. 2021 –
21. 3. 2021
Distanční
výuka

Mimořádným opatřením Vlády ČR zrušena výuka - mimořádné opatření bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS - CoV-2 v Evropě.
Mimořádným opatřením Vlády ČR zrušena výuka - mimořádné opatření bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS - CoV-2 v Evropě.
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8. Chování studentů
a) Chování studentů (ke 30. 6. 2021)
Typ školy

Hodnocení chování –
velmi dobré
5

Praktická škola

Hodnocení chování –
uspokojivé
0

Hodnocení chování –
neuspokojivé
0

9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy
Nezaměstnaní absolventi praktické školy – podle statistického zjišťování úřadů
práce (k 30. 4. 2021)
Kód a název oboru

Počet absolventů – školní rok
2020/2021
0

78-62-C/02

Z nich počet nezaměstnaných –
duben 2021
0

10. Jazykové vzdělávání na škole
I. Studenti učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2020)
Počet žáků
5

Jazyk
Anglický jazyk

Počet skupin
1

11. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2020)

Celkem
fyzický/přepočtený

Nepedagogických
fyzický/přepočtený

6/ 5,655

4/4,255

Počet pracovníků
Pedagogických
fyzický/přepočtený

2/1,4

Bez kvalifikace speciální pedagogiky: 0
Asistent pedagoga – úvazek 0,81.
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Pedagogických –
způsobilost
pedagogická a
odborná
1,4

Počet žáků na
přepočtený počet
pedagogických
pracovníků
3,571

12. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce školy:
1.9.2020

Slavnostní zahájení školního roku

16. 9. 2020

Olympijský běh – účast žáků

6. 10. 2020

Beseda „Vzpoura proti úrazům“

21. 10. 2020

Svačina s třídní – minimální preventivní program

3.12.2021

Svačina s třídní – minimální preventivní program

18.12.2021

Vánoční besídka

4.2.2021

Etické dílny – minimální preventivní program

28. 4. 2021

Celoškolní projekt „Bezpečně cestou do školy“

6. 5. 2021

Etické dílny – minimální preventivní program

8.5.2021

Celoškolní projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

24. 5. 2021 –
28. 5. 2021
18. 6. 2021

Celoškolní projekt „Cesta za zdravím“

31. 6. 2021

Slavnostní ukončení školního roku

Celoškolní projekt „Čtení pod košatým stromem“
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