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A/ základní údaje o škole
Sídlo a název školy :

Základní škola, Mikulov,Školní 1

Adresa :

Školní 1
692 01 Mikulov

Ředitelka školy :

Mgr. Eva Divoká

Zástupce řed.školy :

Mgr. Hana Hřibová, od 1.7.2008 Mgr. Karel Malina

Tel./fax. :

519 510 134

Mobil :

724 216 675

E mail :

zvs.mikulov@worldonline.cz
skola@zsspmikulov.cz

webové stránky :

www.zsspmikulov.cz

Právní forma :

příspěvková organizace

Zřizovatel :

Jihomoravský kraj
Právní forma: kraj, IČO : 70 888 337

Adresa:

Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Odloučené pracoviště :

1. 690 02 Brod nad Dyjí, Hlavní 184
2. 692 01 Mikulov, Růžová 1/3

Škola sdružuje :

1. Zvláštní škola s kapacitou 95 žáků
2. Pomocná škola s kapacitou 33 žáků
3. Přípravný stupeň pomocné školy s kapacitou 13 žáků
4. Školní družina s kapacitou 25 žáků
5. Školní klub s kapacitou 25 žáků

Školská rada :

ustanovena k 15.10.2005

Předseda :

Mgr. Pavel Hlaváček – učitel

Členové :

p. Hlaváčová – rodič
p. Pálková – rodič
Mgr. Švadlenková – za zřizovatele
Mgr. Zdenka Pecová - učitelka
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Charakteristika školy
Škola je spádová pro region Mikulov, neboť poskytuje vzdělání žákům z 11 obcí.
K 1.9. 2000 byla se ZvŠ a PŠ Mikulov sloučena Zvláštní škola v Brodě n/Dyjí, která je
spádová pro7 obcí a ve šk.r.2006/07 zde bylo vyučováno 29 žáků ve 3 třídách.
Škola má sepsánu smlouvu o nájmu s ObÚ v Brodě n/Dyjí.
Technický stav budovy v Brodě n/Dyjí odpovídá jejímu stáří. V tomto školním roce již
nebyly prováděny velké stavební úpravy, ale pouze vyly zvelebovány a do vybavovány
odborné učebny – cvičná kuchyň a PC koutek. V lednu 2008 proběhlo jednání mezi ObÚ
v Brodě, kde byl vznešen požadavek o navýšení nájemného pro rok 2009. Tento požadavek
byl při stanovování provozního rozpočtu na rok 2009 zohledněn.
V Mikulově na ulici Školní 1 je stav vynikající, protože jsme 1.9.2003 začali učit a pracovat
ve zcela nových prostorách a nyní údržba školy odpovídá běžnému provozu školy. Přesto
jsme zažádali o investiční prostředky na vybudování multifunkční učebny v půdních
prostorách stávající školy. Naši žádosti nebylo vyhověno, přesto byla podána žádost znovu.
Během prázdnin byl zaveden internet do všech učeben a kabinetů.
V Mikulově na ulici Růžová je technický stav budovy v kompetenci občanského sdružení
BILICULUM, se kterým máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Pouze zde zkvalitňujeme
vybavení tříd nábytkem včetně rehabilitačních pomůcek pro žáky vyučovaných dle IVP
Rehab. programu PŠ.
Počet žáků k 27.6.2008 byl 100. Počet žáků byl ale během roku pohyblivý. Na ZŠP (ZvŠ)
bylo 71 žáků, z toho 42 chlapců a 29 dívek, na ZŠS (PŠ) bylo celkem 26 žáků, z toho 12
chlapců a 14 dívek. v přípr.st.PŠ byl 1 žák, v reh.třídě bylo 18 žáků a 6 žáků bylo v běžné
ZŠS (PŠ).
Vyučovalo se ve 12 třídách, z toho ve 4 třídách PŠ.Bylo zřízeno 2 oddělení ŠD a 1 odd. ŠK.
Výuka v ZŠP (ZvŠ) probíhala v 8 třídách, v 6 tř. probíhala výuka ve 2 a více odděleních.
Bohužel s celkovým úbytkem dětí ( celorepublikově), nejsme schopni tvořit třídy se
samostatnými ročníky, ale učíme čím dál více ve 3 odděleních, přičemž vzdělávací schopnosti
žáků na ZvŠ jsou velmi nízké. Tím se zvýšila náročnost práce učitelů a to nás pak nutí žádat o
asistenty pedagogů i v těchto třídách (samozřejmě na základě doporučení PPP nebo SPC).
Na ZŠS se vyučovalo ve všech stupních mimo střední stupeň , v přípr.st. i v rehabilitační
třídě byli všichni žáci na žádost zákonných zástupců a doporučení SPC vyučováni dle IVP.
Dle § 41 byla vzdělávána 1 žákyně, dle § 50 také jedná žákyně , obě dvě byly vzdělávány
podle rehabilitačního vzdělávacího programu.
Na ZŠP byli dle IVP vyučováni 4 žáci, ale pouze jen v některém předmětu hl. Jč a M. 2 žáci
ze ZŠS (RT) byli vyučováni 2 hod. denně, kde byli také vyučován podle IVP a ve třídě byl
přítomen AP. IVP byly vypracovány a konzultovány s SPC a s rodiči. Všichni tito žáci byli
hodnoceni kombinovaně, v rehabilitačních třídách pouze slovně.

B/ přehled učebních plánů
V ZŠS bylo vyučováno podle Vzdělávacího programu PŠ a přípr.st. PŠ č.j. 24 035/97-22.
UP Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ č.j. 15 988/2003 – 24.
V ZŠP bylo vyučováno podle Vzdělávacího programu ZvŠ č.j. 22 980/97-22 .
Školní vzdělávací program „ MOZAIKA“
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C/ údaje o pracovnících k 1.9.2007
Pedagogičtí pracovníci :
Jméno,příjmení,titul

prac.zař.

1. Olga Čížková Mgr.
2. Eva Divoká Mgr.
3. Hana Hřibová Mgr
4. Pavel Hlaváček Mgr.
5. Hana Kolomazníková
6. Drahomíra Mikulášová
7. Karel Malina Mgr
8. Radka Surovcová Mgr
9. Marie Rutová Mgr
10. Ilona Salajková Mgr.
11. Alexandra Nováková Mgr.
12. Zdenka Pecová Mgr.
13. Anna Slavíková Mgr.
14.Ladislav Mlčoch Bc
15.Jarmila Šrámková Bc.
16.Veronika Šmatlavová Bc.
17. Noemi Hrůzová Bc.
18. Martina Elsnerová
19. Lucie Přívětivá Mgr.
20.Lucie Skočíková Mgr.

aprobace

učitelka
VŠ vych.
ŘŠ
ŠMVZP
ZŘŠ
ŠMVZP
učitel
VŠ soc.ped.
učitelka
DS SPP
učitelka
SŠ vych.
učitel
ŠMVZP
učitelka
ŠMVZP
učitelka
ŠMVZP
učitelka
ŠMVZP
učitelka
VŠ soc.ped.
ved.uč.
ŠMVZP
učitelka
VŠ I.st.ZŠ
učitel
DS Mgr.SPP
učitelka
DS Mgr.SPP
učitelka
SŠ,DS SPP
učitelka
DS SPP
učitelka
DS SPP
učitelka
ŠMVZP
vychovatelka
VŠ SPP
asistentka ped.
21. Hana Országová
asistentka ped.
DS SPP
22. Irena Šlahařová
asist.ped.soc.znevýh DS SPP
23. Štěpánka Vladeková
asistentka ped.
SŠ
vychov.
24. Z IPPP Praha byla financována šk.psycholožka Mgr. Kateřina Jónová

úvazek

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,5
1,00
RD
0,72
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
RD
1,00
0,50
0,50
0,5
1,00
0,50
0,3
0,500

Změny : od 30.10.2007 nastoupila na PN p.ZŘŠ H.Hřibová a za ni byl dočasně
jmenován p. Mgr. Karel Malina. Jeho povinnosti TU převzala p. Mgr. L.Skočíková, za
paní Skočíkovou nastoupila p. Radka Fantová ( DS SPP). Takto to bylo do konce
školního roku.
K 27.6. byl ukončen PP p. Š.Vladekové a p.Mgr. P.Hlaváčkovi (ukončení za zástup za
RD).
2.Ostatní pracovníci:
1. Hana Hyčková

ekonomka školy

1,00

2. Helena Kubánková

školnice+uklizečka

1,00

3.Vlad.Beděra
4.Eva Urbanová

školník,údržbář
uklizečka

1,00
0,50
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Kvalifikace a aprobovanost u učitelů :
• Učitelů s VŠ vzděláním je 70,59 % z toho
• Učitelů se speciální ped. 52,95 %
• Nekvalifikovanost je zaokrouhleně 29 %, ale kromě 1 kolegyně všichni studují DS
speciální ped. z toho
7 učitelů studovalo dálkově spec.pedagogiku, 5 v bakalářském studiu a 2 pokračují ve studiu
magisterském.
Kvalifikace u vychovatelů a asistentů pedagogů :
2 asist.ped. studují bakalářské studium SPP, 1 pracovnice ( vychovatelka a AP) taky studuje
DS SPP.

D/ údaje o žácích
Ve školním roce 2007/08 bylo vydáno rozhodnutí k základnímu vzdělání 4 žákům, 10 žáků
přestoupilo z běžné ZŠ, 3 žáci z jiné ZvŠ, 1 žák byl přijat do přípravného stupně PŠ. Jedna
žákyně ( 4.ročník) pokračuje v individuálním vzdělávání podle § 41 zákona 561/2005 Sb.a 1
žákyně je 5. rokem vzdělávána dle § 50 Školského zákona 561/2005 Sb.

E/ přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch
V I.pololetí z celkového počtu 72 žáků na ZŠP prospělo s vyznamenáním 20 žáků , prospělo
47 a 5 žáků neprospělo.
Ve II.pololetí z celkového počtu žáků 75 prospělo s vyznamenáním 15 žáků, prospělo 54 žáků
a 6 žáků neprospělo a bude opakovat ročník.
Všech 25 žáků v ZŠS bylo hodnoceno slovně a prospělo.
Chování za obě pololetí dohromady na ZŠP :
• Pochvala TU
18 žáků (7 dívek)
• Pochvala ŘŠ
0 žáci
• počet žáků s důtkou TU
7 žáků ( 2 dívky)
• počet žáků s důtkou ŘŠ
6 žáci (2 dívky)
• 2.stupeň z chování
5 + 5 žáků
• 3.stupeň z chování
0 + 3 žáci
Snížené stupně z chování byly uděleny za záškoláctví, za hrubé porušování Školního řádu
(záškoláctví, agresivita, aj.).Rodiče byli o chování svých dětí průběžně informováni.
Byli zváni do školy, kde mohli využít služby školního psychologa, výchovného poradce,
metodika školní prevence SPJ. Byli zváni na výchovné komise, které jsme svolávali ve
spolupráci s OSPODEM MěÚ. Nutná je také spolupráce s MěP,PČR, lékaři, PPP v Břeclavi,
SPC Brno a mediační službou v Břeclavi, se kterou se navázali spolupráci nově.
Docházka pouze na ZŠP :
omluvené hod.
celkem

na 1 žáka

šk.rok 06/07 8 895 hod.

125 hod.

281 hod.

šk.rok 07/08 7

104, 8

522

866
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neomluvené hod.
celkem

na 1 žáka
3,95 hod.

6,96

Z uvedených čísel vyplývá, že se nám daří snižovat počty omluvených hodin, ale bohužel nám
mírně stoupají hodiny neomluvené.Jedná se o žáky se sociálním znevýhodněním ( ne pouze
romové), kde je velmi špatná spolupráce s rodiči anebo jsou to žáci, kteří do naší školy
přestupují až na II. stupni a ještě ve vyšších ročnících, kde se integrace na běžné ZŠ nezdařila
a žáci tak mají vypěstované špatné pracovní návyky včetně docházky do školy anebo mají pak
i výrazného zdravotní potíže vyplývající z trvale neúspěšného školního prostředí.
Není zde uváděna PŠ – rehabilitační program, kde si vedeme statistiku zameškaných hodin,
počet hodin je vysoký, ale to je způsobeno vysokou nemocností dětí, která vyplývá z toho, že
se jedná o žáky velmi zdravotně oslabené s kombinovaným postižením.
Vycházející žáci
Celkem vyšlo 13 žáků. 12 žáků nastoupilo na OU ( převážně do Mikulova), 1 žákyně
nastoupila do dvouleté praktické školy.

F/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání ped.pracovníků je podporováno a bylo zaměřeno na odborné seminář
Tvořivé školy, autistů aj. z oblasti speciálně pedagogické ( 22 seminářů – 27 ped.pracovníků).
Výchovný poradce dokončil specializační 4 semestrální studium. Další specializační studium
4 semestr. zahájila 1 kolegyně pro koordinátory ŠVP v Hodoníně.
Viz příloha (DVPP 2007-08).
Ve spolupráci s MU v Brně umožňujeme studentům denního studia speciální pedagogiky
na naší škole absolvovat náslechy a výstupy.

G/ údaje aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled o akcích školy pro žáky :
V souvislosti se zaváděním ŠVP zařazujeme do výuky projekty a projektové dny. Je zřejmé,
že zcela tato výuka neodpovídá požadavkům projektového vyučování, že samostatnost,
aktivita, iniciativa a schopnosti u našich žáků je velmi malá, můžeme pak hovořit spíše o
prvcích projektového vyučování, ale i tak tyto akce byly velmi zdařilé a vedení školy je
nadále bude podporovat a vyžadovat a tím podporovat a rozvíjet všechny kompetence a
strategie ve vzdělávání dětí s lehkou mentální retardací.
Po celý školní rok se uskutečňoval projekt „ Mozaika světa „, kde žáci plnili za jednotlivé
čtvrtletí úkoly , které pak prezentovaly třídy na projektových dnech :
• Regiony ČR a Slovensko
• Vánoce ve světě
• Lidé a život kolem polárního kruhu
• Afrika
• Amerika – indiáni ve škole v přírodě v Buchlovicích bylo završením tohoto projektu.
Další akce vycházely z Minimálního preventivního programu za spolupráce výchovného
poradce, školního metodika prevence SPJ, školního psychologa a vedení školy.
 V rámci ŠK, ale i mimo něj, pracovaly na škole zájmové kroužky v Mikulově:
kytarový, keramický, 2x PC (pro I. a pro II.st.), 2x dyslekticko-logopedický, Tv,
relaxační.
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 Ve stacionáři měly děti možnost se zúčastňovat canisterapie a hypoterapie.
 V Brodě : canisterapie
Akce školy
¾ Říjen 07 víkendový pobyt žáků II.stupně ve škole
¾ LVVZ, Nekoř, leden – únor - 11 žáků, ve spolupráci s ostatními ZŠS okresu
Břeclav
¾ vánoční dílny a besídka pro rodiče s velkým ohlasem rodičů, odborné
veřejnosti ( z řad učitelů běžných ZŠ)
¾ vánoční besídka multihandicapovaných dětí pro rodiče ve spolupráci s Denním
stacionářem v Mikulově
¾ ve spolupráci ( zafinancovala)s MěP jsme zrealizovali náš projekt „Touto
cestou nepůjdu“ – návštěva výchovného ústavu v Moravském Krumlově
¾ Den Země – výzdoba města, pomoc obci Brod při úklidu obce
¾ dopravní výchova prolínala při všech akcích.V červnu ve spolupráci
s Autoškolou AMK Lednice proběhl BESIP celé dopoledne- jak po stránce
teoretické tak po stránce praktické, plnili jsme soutěž vyhlášenou PČR
„Ajaxův zápisník“
¾ využily jsme nabídky CHKO- zážitkových výukových programů zaměřených
na poznání a ochranu přírody
¾ azylové hod., které řešily dle „Protidrogového programu“ vše co si sami žáci
přáli, byly založeny na vlastním prožitku, sebehodnocení a týmové spolupráci
zaměřené na celoroční školní projekt
¾ přednáška PČR – pro II.st.
¾ děti z rehabilitačních tříd ZŠS navštívily solnou jeskyni
¾ v dubnu jsme se již po 13. zúčastnili (45 žáků) koncertu „ Chceme žít
s vámi“, pořádaným Nadací NOVA v Praze
¾ vyvrcholením celoškolního a celoročního projektu MOZAIKA SVĚTA byla
celoškolní ŠvP 56 dětí ze ZŠP a 2 děti ze ZŠS – poslední kontinent Amerika ,
všichni indiáni se vrátili zdraví a živí s přáním na další ŠvP (foto i kamera)
¾ pokračování v akci Školní mléko, kde se zvýšila nabídka produktů o jogurty,
bobíky, cereální tyčinky
¾ k Velikonocům byly pořádány již potřetí velikonoční dílny za účasti rodičů –
s velkým ohlasem rodičů
¾ vynikající spolupráce je s DDM
¾ účast žáků ve výtvarné soutěži Obecního úřadu v Brodě nad/Dyjí – „O
maskota obce“ – první 3 místa ve své kategorii ( děti)
¾ v květnu opět ve spolupráci s Denním stacionářem v Mikulově byl uskutečněn
týdenní ozdravný pobyt ve Vískách u Letovic
¾ ve škole v Brodě si připomněli Hellouween
¾ V Brodě kouzelník „Duo Vandini“
¾ exkurze doplňovaly celoškolní – výstavy, kina, koncerty
¾ pokoušeli jsme se projektový den v Brodě – „ O poklad Černé perly“
2.přehled o soutěžích pro žáky mimo rámec školy
¾ 1. místo v okresním kole BUŠMEN
¾ Vybíjená - okr. kolo v Hustopečích – 2. místo Brod, 4.místo Mikulov
¾ sálová kopaná - okr.kolo – Mikulov – 3.,5.místo Brod
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¾ SHM - okr. kolo –1. místo Mikulov, 5.místo Brod
¾ účast 2 žáků v krajském kole SHM v Brně

H/ ČŠI a jiné kontroly
Ve šk.roce 2007/08 proběhla jedna kontrola ČŠI zaměřená na činnost asistenta pedagoga ze
sociálně znevýhodněného prostředí a na činnost ŠD a ŠK, nebyly zjištěny žádné závady.
Proběhla jedna kontrola VZP a rovněž nebyly zjištěny závady.

CH/ Jiné skutečnosti
Škola byla zapojena jednoho projektu hrazeného z ESF :
• VIP KARIÉRA – školní psycholog
K 31.8.2008 tento projekt skončil. V červnu jsme podali další projekt VIP Kariéra II.
Důvodem bylo zjištění potřebnosti školních psychologů přímo na školách. Projekt prošel a
dokonce nám bylo vyhověno v navýšení úvazku na 1,00.
Věříme, že po skončení tohoto projektu, bude začleněn školní psycholog do celého školského
systému ČR.
Od října 2005 pravidelně zasedá Školská rada, které jsou předkládány Vnitřní řád školy,
Výroční zprávy, návrhy rozpočtu. Mandát této Školské rady končí jk 1.9.2008, proto v září a
říjnu proběhnou ve škole nové tajné volby.
Ve škole je zřízeno SRPŠ – 5 členný výbor úzce spolupracuje se školou.Spravuje i svůj
účet.Byly vybírány poplatky 100,- Kč na dítě.150,- Kč, pokud je ve škole 2 a více
sourozenců.
Sponzoři: drobné věcné dary od různých firem (hračky, sladkosti)
E-ON – 20 000,- Kč ( BUŠMEN, příspěvek na dopravu na ŠvP, koncert do Prahy
ČSOP – 5 000,- příspěvek na dopravu žáků na LVZ
ObÚ: Brod nad Dyjí,Drnholec,Jevišovka,Nový Přerov,Pasohlávky,Novosedly
Je vydán organizační řád školy, který obsahuje jednotlivé vnitřní směrnice vycházející
z nových vyhlášek a zákonů, např. nový ZP.
Byly prováděny odborné revize, ze kterých jsou písemné záznamy, a které jsou uloženy ve
škole.
Jiná kontrolní činnost probíhala v rámci školy dle platných zákonů a vyhlášek, ze kterých jsou
pořízeny písemné záznamy a uloženy ve škole.
Jsou dodržována pravidla BOZP a PO ( pravidelné kontroly, školení,cvičné poplachy) včetně
kontrol zabezpečení školy (je využívána služba bezpečnostní agentury SB Patrol z Pohořelic).
Ze žádných kontrol nevyplynuly závažné chyby či pochybení, drobné nedostatky jsou
okamžitě řešeny a odstraňovány.
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Závěr :
V tomto školním roce jsme jako všechny ostatní školy začali realizovat Školní vzdělávací
program. Při realizaci jsme si uvědomili změny, které nám ŠVP přinesl. Mnohé metody,
formy aj. jsme již na naší škole s ohledem na mentální úroveň našich žáků používali, ale
přineslo nám to výraznou změnu v týmové spolupráci, protože realizace projektových dnů aj.
školních aktivit je bez tohoto přístupu těžká. Vztahy mezi kolegy se zlepšily a není pro žáky
nic lepší než tvořivý učitel.
Při začleňování průřezových témat jsme zjistili, že je to vlastně vše co se děje kolem nás, že je
to realita, která nás obklopuje a pokud máme naplňovat náš hlavní cíl, kterým je socializace
mentálně postižených dětí, tak nám PT pomáhají. Tím, že rozvíjíme u žáků různé
kompetence, je taky připravujeme na jejich další život a taky tak plníme náš cíl, nezbývá než
konstatovat, že školní rok 2007/08 byl velmi náročný, ale úspěšný a že vedení školy vždy
bude podporovat tyto aktivity, bude podporovat týmovou spolupráci, komunikaci a DVU.
Příloha : DVPP 2007/08

Na vědomí :
1 x školská rada 22.10.2008 umístěno u hlavního vchodu školy
S výroční zprávou byli seznámeni všichni pracovníci školy dne 24.10.2008 a uložena ve
sborovně v Mikulově i v Brodě nad/Dyjí
1 x SRPŠ – rodiče seznámeni na výroční schůzi 23.10.2008
1 x zřizovatel JmKÚ Brno
1 x MěÚ Mikulov
1 x uložena v ředitelně ZŠ,Mikulov,Školní 1
1 x Denní stacionář BILICULUM v Mikulově

V Mikulově 16.10.2008

Mgr. Eva Divoká
řed. školy
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