A.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

I.

Popis stávajícího stavu školy – výchozí stav

Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130, 56169 Králíky
–

zřizovatelem Pardubický kraj

1. Budova školy
–
skládá se za dvou částí, z nichž jedna (vedlejší budova) prošla úplnou rekonstrukcí v roce 1992
–
druhá část budovy (hlavní budova) vyžaduje nákladnější opravy – specifikováno ve II. části
–
majitelem budovy školy je Město Králíky, roční nájem činí 160 354,- Kč.
–
ke škole náleží školní pozemek (vlastníkem je město, nulový pronájem) se dvěma skleníky
pro výuku pracovního vyučování
–
škola disponuje 7 kmenovými třídami, 2 učebnami dílenských prací, 1 odbornou učebnou
vaření, 1 odbornou učebnou hudební výchovy, 1 učebnou výpočetní techniky a 1 družinou.
Pedagogický sbor je situován ve 2 sborovnách.

2. Stav žactva
–
ve školním roce 2015-2016 navštěvuje školu 27 žáků
–
Králíky jsou centrem regionu, tvoří spádovou oblast pro 2/3 žáků z přilehlých obcí (Červená
Voda, Bílá Voda, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr, Mladkov, Lichkov, Prostřední Lipka, Horní Lipka)
–
škola vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením ve třídách základní školy a dále integruje
žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením ve třídách speciální školy (Downův syndrom,
autismus, kombinované vady, DMO, …)

3.

Struktura vzdělávací nabídky
3.1

–

ŠVP ZV

3.2
–

Základní škola

ŠVP ZŠS

Speciální škola

4. Personální zabezpečení školy
 Celkový počet zaměstnanců školy :

9,33

 z toho pedagogů : 7,10
 Počet kvalifikovaných pedagogů s praxí do :
 5 let : 3

5 – 10 let : 0

 Průměrný věk učitelů : 43,

nad 10 let : 3
učitelek : 38 let

5. Materiálně technické zabezpečení školy
Škola disponuje majetkem MÚ Králíky a majetkem školy. Z tohoto důvodu je vedena dvojí evidence.
Stav majetku je veden formou operativní evidence. Kromě zavedených inventárních knih vedených
manuální formou pověřenými zaměstnanci je hospodářská evidence vedena v PC. Přehled o majetku
je na základě vnitropodnikových směrnic jedenkrát ročně aktualizován. Zápis o provedení
inventarizace a vyřazení z evidence je uložen u ředitele školy. DHIM vedený centrálně je označen
štítky s inv. čísly. Veškerý majetek byl odsouhlasen s náklady v účetnictví.

B.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

ZŠ speciální je malá škola, v regionu velmi potřebná – je na Králicku jediná (nejbližší je vzdálena 28 km
od Králík). Potřebnost je umocněna současným rušením gymnázia.
Aktivity naší školy jsou známy nejen v Králíkách, ale i v republice, v Polsku, v USA. Aktivity naší školy
(zvláště projektová výuka se zaměřením na místně zakotvené učení, zapojování partnerů do života
školy) jsou prezentovány nejen v celostátním tisku, ale i na konferencích, školeních pedagogických
pracovníků (projekty Školy pro udržitelný život - každoročně, vzdělávání ředitelů Královéhradeckého
kraje (2011), konference SKAV Praha (2008), krajská konference EVVO Pardubice (2011).
Byli jsme jednou z 10 zemí (a 10 škol v ČR) zapojených do mezinárodního projektu Ověřování
standardů kvality komunitních škol – o naší činnosti jsou účastníci informováni na
http://www.communityschoolstandards.com. Byli jsme pozváni na prezentaci naší školy do Kyjeva.
30. 3. 2012 jsme prezentovali všechny realizované projekty místně zakotveného učení spolu s paní
Delia Clark (USA) na mezinárodní konferenci pod záštitou velvyslanectví USA.
Naším záměrem je pokračovat v tradičních aktivitách školy a nadále zviditelňovat nejen naši školu, ale
i Králíky a Pardubický kraj. Prioritou je dokončení projektů OP VK Škola plná života, Učíme se nově a
zahájit projekt Škola plná života II.

1. Předpokládaný rozvoj školy
1.1

Vývoj počtu žáků, vazba na trh práce

Vzhledem ke snižování počtu populace je předpokládaný stav 30 žáků. Dle zkušeností z praxe je
očekávaný nárůst počtu žáků s větším mentálním postižením.
Rozšířená péče o obtížně vzdělavatelné žáky v rámci tříd pomocné školy.

II.

Výchovně-vzdělávací proces - žáci

Žáci jsou vzděláváni dle výše uvedených vzdělávacích programů. Pro žáky jsou vytvářeny týdenní
plány, ve kterých je uvedeno učivo se závaznými výstupy, termíny zkoušení, domácí úkoly, na 1.
stupni je okénko pro sebehodnocení žáka, vyjádření učitele a rodiče. Žáci 2. stupně se sebehodnotí
po ukončení tematického celku. Při neúspěšném zkoušení má žák možnost opravy v termínu, který si
sám navrhne. Ve čtvrtletí žák dostává slovní hodnocení z hlavních vyučovacích předmětů. Rodičovské
schůzky se konají ve složení učitel – rodič – žák. Na nich se hodnotí pozitivní pokrok žáka, ale rovněž
se rozebírají nedostatky a navrhuje se řešení.
Při výuce jsou žákům předávány informace komplexně – vytvořenými učebními materiály
(prezentace, výukovými materiály na interaktivní tabuli, učebními texty, pracovními listy, testy),
praktickou výukou, výukou v terénu, projektovou výukou. Učební materiály jsou vytvářeny v rámci
projektů OP VK – Škola plná života, Učíme se nově, Škola plná života II.
Žáci se podílejí na vytváření třídních pravidel soužití, podílejí se na estetickém prostředí školního
prostředí. Relaxují v odpočinkových koutcích, v zájmových kroužcích, ve školní družině.

1.1

VIZE

Naším cílem je pozitivně motivovat žáka k učení, podporovat rozvoj gramotností (čtenářská,
matematická, finanční, přírodovědná, počítačová, pracovní…), rozvíjet jeho klíčové kompetence, klást
důraz na individuální přístup ke každému žákovi, spolupracovat s rodiči (třídní schůzky ve třech,
týdenní plány). Prioritou je dokončení tvorby výukových materiálů, nákup učebních pomůcek,
pokračovat v DVPP (v rámci projektu Škola plná života II, který byl zahájen v září 2012).
Samozřejmostí je realizace tradičních akcí školy, projektové výuky, uplatňovat moderní metody a
formy výuky.

2. Výchovně-vzdělávací proces – pedagogičtí pracovníci
Je podporováno sebevzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění nových metod a forem práce do
výuky, tvorba výukových materiálů, individuální přístup k žákům, sebehodnocení. Metodickou
podporou jsou metodická sdružení Českého jazyka, Matematiky, Pracovního vyučování, která pracují
na základě vypracovaného ročního plánu práce a aktuálních potřeb. Pedagogičtí pracovníci jsou
hlavními realizátory projektů OP VK.

2.1

VIZE

Realizovat projektové aktivity projektu Škola plná života II – tvorba výukových materiálů, DVPP.
Vytvořit podmínky pro specializační studium preventisty sociálně-patologických jevů. Zajistit plnou
kvalifikovanost pedagogického sboru – umožnit dálkové studium jednomu pedagogickému

pracovníkovi (zbytek pedagogického sboru je plně kvalifikovaná). Podporovat sebehodnocení
pedagogů.

3. Environmentální výchova
Od roku 2002 se naše škola aktivně věnuje EVVO. Na škole byl jmenován koordinátor EVVO, který
absolvoval specializační studium v roce 2007. Škola je zapojena do celostátní sítě M.R.K.E.V. Činnost
probíhá dle Dlouhodobého plánu EVVO, na základě něhož se každoročně zpracovává roční plán
EVVO. V rámci EVVO škola získala řadu ocenění, byla úspěšná v grantových řízeních.

3.1

Ocenění školy:

a)

Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně – rok 2008, 2010

b)

Ekoškola – rok 2009, 2011

3.2

Úspěšná grantová řízení:

–
Pardubický kraj – každoroční příspěvky na Ekologický týden
–
Nadace Partnerství – Škola pro udržitelný život – rok 2005, 2007
–
MŠMT – rok 2007 – 100 000,- Kč, rok 2008 – 59 350,- Kč, rok 2009 – 86 339,- Kč
–
OP VK – rok 2010 – projekt Škola plná života – jedna z klíčových aktivit je zaměřena na EVVO,
rozpočet 235 280,- Kč, rok 2012 – projekt Škola plná života II. – jedna z klíčových aktivit zaměřena na
EVVO a tvorbu regionální učebnice, předpokládaný rozpočet 423 195,- Kč.
–
Pomáháme ostatním školám s tvorbou projektů, prezentujeme svou ekovýchovnou činnost
na různých akcích (školení žadatelů ŠUŽ – každoročně, konference SKAV v Praze – rok 2008,
Mezinárodní konference pod záštitou velvyslanectví USA na téma Místně zakotvené učení – Americké
centrum, Praha 30. 3. 2012), v tisku (časopis Bedrník, Učitelské noviny, Mladá fronta, Orlický deník,
Králický zpravodaj, Školní bravíčko, příspěvek do e-Zpravodaje, do Zpravodaje ČSOP), na webových
stránkách (www.zpskraliky.cz, www.ekovychova.cz, www.rvp.cz). Spolupracujeme s mnoha
organizacemi – Paleta Pardubice, Sever Horní Maršov, Nadace Partnerství, myslivci, Lesy ČR, Městské
muzeum Králíky, Městská knihovna Králíky. Škola je zapojena do celostátní akce Recyklohraní a
Elektrowin. Pedagogové jsou cíleně vzděláváni v této oblasti (celá sborovna).

3.3

VIZE

Pokračovat v ekologické činnosti školy (pravidelných akcích, projektové výuce), ve spolupráci
s partnery, prezentovat se na veřejnosti. Účastnit se krajské soutěže Zelený ParDoubek

III.

Prevence sociálně patologických jevů

Od roku 2002 se škola aktivně věnuje prevenci sociálně patologických jevů, na škole byl jmenován
koordinátor. Je zpracován Preventivní program sociálně patologických jevů, z něhož vycházejí roční
plány činnosti (jeho součástí je celostátní projekt Zdravé zuby, Zdravá škola). Koordinátor se
pravidelně vzdělává v této oblasti. Na činnost získáváme finanční příspěvky z grantových řízení –
Pardubický kraj, MŠMT, OP VK – projekt Škola plná života /(jedna klíčová aktivita je zaměřena na tuto
oblast – vytváří se metodická příručka pro učitele s pracovními listy pro žáky, jsou realizovány
pobytové zátěžové programy žáků, všichni učitelé jsou vzděláváni v této oblasti – rozpočet na tuto
aktivitu je 298 110,- Kč). V roce 2012 bude v rámci projektu Škola plná života II realizována jedna

klíčová aktivita zaměřena na osobnostní a sociální výchovu žáků, která přímo souvisí s touto oblastí
(rozpočet 303 844,- Kč).

1.1
–

Ocenění školy:

Zdravá škola – 2008, 2011, 2014,

1.2

VIZE

Pokračovat v činnosti prevence sociálně patologických jevů dle aktualizovaných ročních plánů, dle
vytvořených výukových a metodických materiálů. V září 2012 zahájit práci na projektu Škola plná
života II – vzdělávání pedagogů, zátěžové programy žáků, tvorba metodických materiálů. Podpořit
specializační studium koordinátora. Plnit plán Zdravé školy.

2. Komunitní škola
V roce 2009 se naše škola stala pilotní školou, v níž se ověřovaly Mezinárodní standardy kvality
komunitních škol. Na základě výsledků komunitního plánování (za účasti pedagogických pracovníků,
vedení školy, školské rady, rodičů) byla stanovena tři prioritní témata – spolupráce s rodiči,
spolupráce s partnery, spolupráce s bývalými žáky, kteří nenašli uplatnění na trhu práce.
Spolupráce s rodiči byla jednou z klíčových aktivit projektů OP VK – Škola plná života i Škola plná
života II. V prvním projektu je spolupráce zaměřena na společné společensko-zábavné aktivity (rodič
– žák – učitel: vánoční, velikonoční tvořivé dílny, sportovní utkání – bowling, hry bez hranic, výlety) a
naučné aktivity – čtyři odborné besedy pro rodiče. Další projektové aktivity v novém projektu
pokračují v načaté spolupráci – jsou zaměřeny na rukodělné, řemeslné činnosti, což by mohlo mít
pozitivní vliv na motivaci žáků – jejich dětí pro vyučení se v učebním oboru.
Spolupráce s partnery je pro naši školu klíčovou – bez ní se neobejde žádná z akcí, které naše škola
realizuje. Mezi nejaktivnější partnery patří Městské muzeum Králíky (spolupráce na projektech
zaměřené na náš region), Městská knihovna Králíky (pravidelné měsíční návštěvy žáků, pořádání
výstav žákovských prací v čítárně, prezentace výstupů našich projektů, …). S Pekárnami Falta má škola
uzavřenu smlouvu o spolupráci. V budoucím projektu má škola naplánovánu spolupráci s okolními
školami – ve škole bude zřízeno poradenské logopedické centrum.

2.1

VIZE

Pokračovat a rozvíjet spolupráci s rodiči, s ostatními partnery, vyhledávat nové partnery. Realizovat
aktivity projektu Škola plná života II.
Spolupráce s tuzemskými organizacemi, firmami, školami
V současné době škola spolupracuje s mnoha partnery. Mezi nimi jsou např.
OU Opočno, OU Žamberk, SOU Dolní Lipka - exkurze
Dlouhodobá spolupráce s firmou Pekárny Falta (sponzorská smlouva)
Příležitostná spolupráce s podniky a drobnými podnikateli regionu (sponzorství soutěží, zájezdů x
obdarovávání výrobky žáků)

Spolupráce s ekologickými organizacemi TEREZA, SEV PALETA Pardubice, SEVER Horní Maršov,
zapojení školy do sítě M.R.K.E.V.
Spolupráce s centry sociálně patologických jevů, s protidrogovými centry.
Spolupráce s Odborem sociálních věcí při MÚ Králíky, dětskými lékaři, Policií ČR
Spolupráce s OPPP, s dětským centrem Kamínek
Účast na sportovních soutěžích pořádaných ZvŠ Pardubického kraje
Spolupráce s ostatními školami - Pořádání turnajů ve florbale, účast na krajských soutěžích, na Dni
rekordů v Králíkách, na jarmarku (ZUŠ)
Spolupráce s mateřskými školami – třídění odpadů, sběr baterií, elektroodpadu – sběrové dny,
keramické dílničky
Spolupráce s Městskou knihovnou Králíky (měsíční návštěvy knihovny – plnění úkolů s využitím knih,
instalace výstavek dětských prací – podzimní, vánoční, velikonoční, prezentace projektů pro veřejnost
– infopanely, distribuce školního časopisu)
Spolupráce s Městským muzeem Králíky (spolupráce v rámci projektů zaměřených na místní region,
budoucí spolupráce při tvorbě regionální učebnice, distribuce školního časopisu)
Spolupráce s myslivci – každoroční vycházka ke krmelci, letní setkání s myslivci
Příležitostná spolupráce s občanskými sdruženími (programy pro školu, spolupráce v rámci
grantového řízení (Společnost pro zvířata, Společnost pro Heřmanice, ..)
Spolupráce s MÚ Králíky, obecními úřady spádových obcí (distribuce školního časopisu, výstupů
projektů, účast na prezentacích projektů, …
Spolupráce s klubem maminek EMMA – pořádání keramických dílen

3. Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s Towarzystwem przyjaciól dzieci v Poznani, s honorární konzulkou Renatou
Mataczynskou

3.1

VIZE

Rozvíjet spolupráci s partnery, být otevření ke spolupráci s jinými partnery (např. Lesy ČR – lesní
pedagogika). Uzavřít smlouvu s polskou školou – kontakt získán přes honorární konzulku.

4. Sportovní, kulturní činnost
Naše škola pravidelně pořádá pro ostatní školy okresu florbalový turnaj (listopad – prosinec). My se
účastníme sportovních utkání v rámci okresu, která pořádají jiné školy, Atletického parapoháru
v Pardubicích, Dne rekordů v Králíkách.

Využíváme nabídky kulturních vystoupení kulturního domu Střelnice, ZUŠ Králíky. My pořádáme
podzimní, vánoční a velikonoční výstavy žákovských prací v Městské knihovně Králíky pro veřejnost.
Účastníme se různých výtvarných celorepublikových soutěží. Ve škole jsou pravidelnými akcemi
vánoční besídka, karneval, čarodějnice, vyřazení deváťáků, vánoční a závěrečná diskotéka. Žáci se
podílejí na tvorbě školního časopisu Školní bravíčko, které je distribuováno do městské knihovny,
městského muzea, na radnici, ke sponzorům, všem rodičům.

4.1

VIZE

Pokračovat ve sportovních i kulturních aktivitách. Nadále se prezentovat na veřejnosti – výstavy,
časopis, pořádat Dny otevřených dveří.

5. Materiálně technické podmínky vzdělávání
5.1

Budova školy

Majitelem budovy školy je Město Králíky

5.2

Materiální vybavenost učeben

6. Účast v projektech
a)
Vypracovávání projektů v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, ekologie,
mezinárodní spolupráce, sportovní
b)

Účast v projektech ekologického sdružení TEREZA

c)

Účast v projektu Města Králíky

d)

Celostátní projekt Zdravé zuby

e)

Výtvarné projekty

6.2

Propagace školy

a)

Výstavy žákovských prací v Městské knihovně Králíky, v Mezilesí (Polsko)
(podzimní, vánoční, velikonoční)

b)

Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost

c)

Informace o činnosti školy v regionálním tisku (Králický zpravodaj, Nové
Králicko), v Učitelských novinách

d)

Zřízení webové stránky školy

7. Koncepce vyučování a výchovy
7.1
a)
b)
c)
d)

Vyučovací a výchovné metody

Sledovat nové trendy ve výchově a vzdělávání, získané poznatky uplatňovat v praxi.
Individuální přístup k postiženým dětem
Při získávání vědomostí zapojit co nejvíce smyslů, souvztažně s názorností
Dodržovat zásadu individuální přiměřenosti

e) V hodinách využívat skupinovou práci, projektové vyučování, prvky kritického myšlení,
tvořivé dramatiky, soutěže, hry

7.2

Mimoškolní činnost

Mimoškolní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)

a)
Patří sem:
práce školní družiny
činnost zájmových kroužků (reedukační, např. zdravotní tělesná výchova, psaní na stroji,
logopedie, ale i zájmové)
účast a pořádání soutěží
další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, ekologická
instalace výstavek žákovských prací
využití hracích koutů, venkovní plochy před budovou pro hry a odpočinek
vybudování odpočinkového koutu na školním pozemku
vybudování sportovního hřiště u školního pozemku

7.3

Spolupráce s rodiči

a) Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o
škole, informovat je o prospěchu a chování jejich dětí, umožnit jim a podporovat jejich
přístup do vyučovací hodiny.
b) třídní schůzky
c) dny otevřených dveří
d) společné aktivity (učitelé, děti, rodiče) – společné výlety, táboráky, zájezdy

7.4

Koncepce personálního rozvoje školy

Aprobovanost pedagogických pracovníků
a) uzavírání trvalého pracovního poměru s pracovníky s úplnou kvalifikací speciální pedagogika
b) podpora zvýšení aprobovanosti učitelů (umožnění dálkového studia, studijní výhody –
zkrácený úvazek, studijní volno)
c) umožnění souvislé praxe studentů VŠ oboru speciální pedagogika
a)

7.5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

a) podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (finanční ohodnocení v nenárokové
b)
c)
d)
e)
a)

složce platu)
podpora počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků
volný přístup k internetu
obnova a rozšíření fondu odborné literatury v učitelské a metodické školní knihovně
sledování nových trendů ve vzdělávání a podpora jejich využití v praxi (finanční ohodnocení
v nenárokové složce platu)
podpora dalšího vzdělávání multikulturní výchovy

8. Koncepce řízení školy
a) Koncepce řízení školy je zaměřena na žádoucí úroveň - kvalitu (TQM) vzdělávání a výchovu
postižených žáků školy. Cílem je neustálé zlepšování a zvyšování kvality vyučovacího a
výchovného procesu.

8.1
a)
b)
c)
d)

Žáci

naplnění potřeb žáka s ohledem na druh a stupeň postižení
nabídka mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit
klima ve třídě
vést žáky k pochopení a toleranci k těžce postiženým žákům, k žákům s více vadami a
k rasové snášenlivosti (multikulturní výchova)

8.2

Učitelský sbor

a) vytvoření profesionálního sboru s plnou kvalifikací (neustálé rozšiřování vědomostí, nové
trendy ve výuce,…)
b) klima školy (pracovní prostředí, vtahy mezi pracovníky, spolupráce, komunikace,…)
c) pozitivní motivace, podpora a uznání, ocenění, osobní důležitost, významný podíl na
výsledcích
d) posilovat morálku a odpovědnost

8.3

materiální zabezpečení

a) rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy
souvisí.
b) týmová práce
c) plnění potřeb, vnitřní flexibilita a důraz na zlepšování kvality školy

8.4

Materiální podmínky

a) zajištění žádoucích prostředků a pomůcek k výuce
b) zajištění pracovního prostředí
c) podpora učitelské tvořivosti při zhotovování učebních pomůcek

8.5
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mimoškolní činnost a spolupráce s veřejností

rozvíjet spolupráci s rodiči, podíl rodičů ve vzdělávání žáků
rozvíjet mimoškolní činnost v zájmových útvarech školy s ohledem na potřeby žáků
informovanost veřejnosti (výstavy, periodika,..)
uzavírat spolupráci se sponzory
udržovat účast na mezinárodních setkáních postižených dětí (Poznaň)
navázat mezinárodní spolupráci s obdobnou školou v polském Mezilesí

9. Kontrolní činnost
a) Kontrolní činnost je prováděna plánovitě na základě předem stanovených kriterií Jsou
využívány evaluační nástroje pro sledování kvality práce pedagogů a pro hodnocení úrovně
výsledků učení žáků. Tento proces je velice individuální vzhledem k různým potřebám a
postižením žáků. Každý výsledek kontrolní činnosti je projednán s kontrolovaným a pokud je
to nutné, jsou stanovena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Kontrolní činnost slouží
pro další plánování a je hlavní součástí pro stanovení osobního ohodnocení pracovníka.

9.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kontrola výchovně – vzdělávacího procesu

Kontrola pedagogické dokumentace
Práce v metodických sdruženích
Práce výchovného poradce
Hospitační činnost
Záznamy o výsledcích výuky
Dozorová činnost
Práce v zájmových útvarech
Úroveň práce v zájmových útvarech
Podíl práce na týmových plánech školy
Úspěšnost žáků v UO

9.2

Kontrola provozních zaměstnanců

a) Kontrola mzdového a finančního úseku
b) Kontrola práce školníka a uklízečky

10. Koncepce materiálně technického zabezpečení školy
10.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rekonstrukce: hlavní budova – majitel budovy

Rekonstrukce osvětlení a podlahové krytiny v tělocvičně školy
Rekonstrukce podlah ve třídách v hlavní budově
Vysušení prostor v šatnách v suterénu školy
Výměna sociálních zařízení z hlediska nových hygienických předpisů
Oprava pláště hlavní budovy s ohledem na vzlínající vlhkost zdiva
Dobudování a rekonstrukce školního pozemku a hřiště

10.2

Pořízení nového vybavení - zřizovatel

a) Výměna stavitelných lavic v souladu s hygienickými předpisy
b) Nákup vhodného nábytkového zařízení vzhledem ke změně struktury postižených žáků

c) Dokončení vybavení tříd novým nábytkem ( 2 třídy)

10.3

Pořízení učebních pomůcek

a) Náhrada stávající nefunkční didaktické techniky.
b) Nákup nové rozšiřující didaktické techniky s ohledem na změnu struktury postižených žáků
c) Kompenzační pomůcky

11. Hospodaření a financování
a) Díky účasti v grantových řízeních naše škola získala nemalé finanční prostředky, čímž došlo
k úspoře provozních nákladů. Mezi nejvýznamnější grantové projekty patří:
b) Škola plná života, reg. č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003 – celková získaná částka 3.084.951,69 Kč (6
klíčových aktivit – Modernizace výuky, Modernizace výuky žáků se středním a těžkým MP,
Terapeutické dílny pro žáky se SVP, Ekologická projektová výuka, Inovace minimálního
preventivního programu školy, Komunitní škola – spolupráce s rodiči). Projekt bude ukončen
30. 6. 2012.
c) Učíme se nově, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0612 – celková získaná částka 453 369,00 Kč
(Modernizace výuky v oblasti Prvouky, Fyziky, Dějepisu, Zeměpisu, DVPP). Projekt bude
ukončen 31. 3. 2013.
d) Škola plná života II., reg. č. CZ.1.07/1.2.29/01.0002 – celková získaná částka 4934120,41 Kč (6
klíčových aktivit – Modernizace výuky – tvorba výukových materiálů, Modernizovaná výuka
v odborných učebnách – modernizace, vybavení učeben, Regionální učebnice, Průřezová
témata ve výuce, Logopedické centrum, Řemeslné a zájmové dílny pro rodiče s dětmi).
Projekt bude zahájen 1. 9. 2012, ukončen 31. 3. 2015.

V Králíkách dne 8. září 2016

