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1 Základní údaje o instituci 
 
 

Název školy Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická 
škola Zlín 

 
Adresa školy 

 
Zlín, Lazy VI 3695, 76001 Zlín 

 
IČ 

 
61716464 

 
Bankovní spojení 

 
115-8209350227/0100 

 
Telefon 

 
577 058 221, 731 483 720 

 
E-mail 

 
podatelna@ddskolyzlin.cz 

 
ID datové schránky 

 
fkuyzwi 

 
Adresa internetové 
stránky 

 
www.ddskolyzlin.cz 

 
Právní forma 

 
Příspěvková organizace 

 
Datum založení školy 

 
09/1960 

 
Zařazení do sítě škol 

 
24. 5. 1996, č. j. 1152/8 – ZL  
Mateřská škola 1. 9. 1996, č. j. 10367/96-61-07 

 
Název zřizovatele 

 
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín 

 
Ředitelka 

 
Mgr. Jana Gavendová 

 
Zástupce statutárního 
orgánu 

 
Mgr. Ladislava Bednářová 

 
IZO ředitelství  

 
600 025 314 

 
  

mailto:podatelna@ddskolyzlin.cz
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Místa poskytovaných služeb 
 
 

Adresa Kontakty 

Lazy VI 3695, 760 01 Zlín  
➢ Dětský domov 

➢ Základní škola a Praktická škola 

jednoletá 

➢ Internát 

 

➢ SPC 

Tel.: 577 058 221, 731 483 720 
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz 
www.ddskolyzlin.cz 
 
 
Tel.: 577 058 252, 736 105 795 
e-mail: spc@ddskolyzlin.cz 

Mostní 2397, 760 01 Zlín  
➢ Mateřská škola 

 

➢ SPC  

Tel.: 577 005 802, 734 516 187 
e-mail: skolka@ddskolyzlin.cz 
 
Tel.: 577 005 805 
e-mail: spc@ddskolyzlin.cz 

Křižná 782, 75701 Valašské Meziříčí  
➢ SPC 

Tel.: 734 692 862 
e-mail: spc@ddskolyzlin.cz  

 
 
Školy a školská zařízení 
 
 

Školské zařízení kapacita 

 
Mateřská škola 

 
24 

 
Základní škola 

 
14 

 
Základní škola speciální 

 
64 

 
Školní družina 

 
30 

 
Praktická škola jednoletá 

 
10 

 
Školní jídelna 

 
135 

 
Internát 

 
16 

 
Dětský domov 

 
16 

 
Speciálně pedagogické centrum 

 
       -  

 
 

mailto:ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
http://www.ddskolyzlin.cz/
mailto:skolka@ddskolyzlin.cz
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Přehled oborů vzdělání     

Obor vzdělání Kód oboru 

 
Základní škola 

 
79-01-C/01 

 
Základní škola speciální 

 
79-01-B/01 

 
Praktická škola jednoletá 

 
78-62-C/01 

 
 

Školní družina  
 

Oddělení Počet žáků  
 

Počet 
vychovatelek 

Počet asistentů 
pedagoga 

1 7 1 1 

2 7 1 1 

3 8 1 2 

4 7 1 1 

celkem 29 4 5 

 
Internát 

Oddělení Počet žáků  
 

Počet 
vychovatelů 

Počet asistentů 
pedagoga 

1 6 2 1 

2 6 1 1 

celkem 12 3 2 

 
Školská rada 
 
Vznikla k 1. 1. 2006. Pracuje v počtu 3 členů a schází se 2x ročně. 
 
Složení školské rady: 
 

 
Za zřizovatele 

 
Bc. Michaela Blahová 

 
Za zákonné zástupce dětí a žáků 

 
Monika Mikulková 

 
Za pedagogické pracovníky 

 
Mgr. Ilona Bolzonella 

 
 
 Mimoškolní a občanské spolky při škole 
 

 Datum 
založení 

Forma 

Spolek přátel DD a 
Speciálních škol Zlín 

 
3. 2. 2004 

Spolek zapsaný  
1. 1. 2014 
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2 Údaje o dětech a žácích 
 

 

Školy a školská 
zařízení 

Počet 
tříd/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu / 
skupinu 

Počet ped. 
pracovníků 
(přepočteno 
na úvazek) 

Počet žáků 
na ped. 

pracovníka 

Mateřská škola 2   16 8  1,12 2,28 

ZŠ   2 14 7 2,741 5,107  

ZŠ speciální 6  37 6 11,763 3,145 

Praktická škola 1  6 6  1,4935  4,017 

Školní družina 4 29 7,25 3,974  7,297 

Internát  2 12 6 4,5444 2,64 

Dětský domov 2  13  6,5 10,508 1,22 

 
 

Údaje o zdravotním postižení  

  

Zdravotní postižení  Mateřská 
škola  

Přípravný 
stupeň  

Základní  
škola   

Praktická  
škola  

  
Mentální postižení  

  
2  

  
-  

  
29  

  
3  

  
Zrakové postižení  

  
5  

-  -    

  
Sluchové postižení  

-  -  -  -  

  
Tělesné postižení  

-  -  -  -  

  
Kombinované vady  

  
9  

  
-  

  
24  

  
3  

PAS         -  
  

  -  
  

-  
  

  
  
 
Děti, přijaté do předškolního vzdělávání  
 

 Počet dětí přijatých 

 
Mateřská škola 

 
5 
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Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy  
 

 Počet dětí přijatých Počet odkladů 
pro školní rok 
2021/22 

 
ZŠ  

 
4 

 
- 

 
ZŠ speciální 

 
1 

 
- 

 
 

Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy  
 

 
ročník 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
ZŠ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ZŠ speciální 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy  
 

 
 

Počet  
přihlášených 
žáků 
 

Z toho ze ZŠ 
Lazy 

Počet přijatých 
žáků 
 

Praktická škola jednoletá  
3 

 
1 

 
4 

 
 

Absolventi vzdělávání 
 

 Počet absolventů Přijatých  
do středního vzdělávání 

Základní škola  1 0 

Základní škola speciální 3 0 

 
 
Děti a žáci vzděláváni podle IVP 
 

  
Počet dětí/žáků 

Mateřská škola 0 

Základní škola  0 

Základní škola speciální 0 

Praktická škola 0 
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Prospěch žáků 
 

  
Prospělo 

Prospělo             
s vyznamenáním 

 
Neprospělo 

Základní škola  12 4 2 

Základní škola speciální 32 - 5 

Praktická škola 5  2 

 
 
Absence žáků 
 

 Absence žáků 
omluvená  

Absence žáků 
neomluvená 

 
Ø na žáka 

Základní škola  2088 0 149 

Základní škola speciální 6029 0 163 

Praktická škola 1234 0 176 

 
 
Pochvaly 
 

  
Pochvala ředitele školy 

 
Pochvala třídního 
učitele 

Základní škola  - 3 

Základní škola speciální - - 

Praktická škola - - 

 
 
Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
Děti a žáci byli vzděláváni podle různých  vzdělávacích programů, cíle byly naplňovány 
podle individuálních potřeb a schopností dětí a žáků. 
 
Přehled ŠVP 
 

o MŠ – Krok za krokem 

o ZŠ – Pomoz mi, abych to dokázal sám 

o ZŠ speciální – Tvořivá škola 

o PRŠ – Učíme se pro život 

o Příloha ŠVP pro ZŠ speciální  - ŠD 

o Příloha ŠVP pro ZŠ speciální - INT 

o ŠVP pro DD – Já to přece dokážu sám 
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3 Významné výchovně vzdělávací aktivity instituce 
 
3.1 Aktivity Přípravného stupně, ZŠ a SŠ 
 

Pravidelné aktivity 

Typ akce Specifikace Počet 
zúčastněnýc
h tříd/skupin 

Počet 
zúčastněných 
žáků 

Canisterapie Pravidelné návštěvy 
canisterapeutických 
týmů ve výuce a 
výchovných činnostech 

1 6 

Muzikoterapie Pravidelné setkání s 
celostní muzikoterapií 

2 19 

 

 

Ostatní akce 

Typ akce Specifikace Počet 
zúčastněných 
tříd/skupin 

Počet 
zúčastněných 
žáků 

Divadelní 
představení  

Vystoupení ve škole – 
hostující divadlo  

          9 57 

Jiné akce 
školy 
 

Rozloučení se šk. rokem 
Mikuláš ve škole 
Vánoční zpívání 
Ovoce do škol 
Barevný týden 
Karneval pro děti 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
 

57 
57 
57 
57 

57 
57 

 

Výukové 
programy    

Výukové programy (ve 
škole)  

 

9 
 
 

59 
 

 

Besedy pro 
žáky 8x 

Besedy v rámci 
EVVO,MPP 

 
4 

 
27 

Canisterapie  Pravidelné návštěvy 
canisterapeutických týmů 
ve výuce a výchovných 
činnostech 

1 6 

KKFB Zlín 16x  Výukové programy 
 

4 21 

Výlety Zoo Lešná 
Ranč Všemina 

5 
9 

34 
57 

Výuka plavání 
PŠ Zlín 

10 lekcí žáků ZŠ 1 5 

700let města 
Zlín 

Výtvarná soutěž 2 14 
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Mimořádné výsledky a úspěchy dětí 
 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 

Olympiáda speciálních 
škol UH 

6 10x medaile 

Turnaj v Bocci 
speciálních škol Zlín 

8 - 

Národní zimní hra 
Speciálních olympiád 
2022 v Krkonoších 

6 7x medaile 

 
 

3.2 Aktivity školní družiny 
 

Typ aktivity Počet zúčastněných 
oddělení 

Počet zúčastněných 
účastníků 

Kuželkový turnaj                   4                   18 

Turnaj v hodu na šaška                   4                   17 

Prázdniny ve družině 4 16 

 
 
3.3 Aktivity mateřské školy 
 

Typ aktivity Počet zúčastněných 
tříd 

Počet zúčastněných 
dětí 

Helloween                   2                   9 

Mikuláš v MŠ                   2                   9 

Pečení perníčků                   1                   6 

Vánoční tvoření (Klub 
rodičů) 

                  2                   11 

Posezení u stromečku 2 11 

Zimní experimentování 1 8 

Projektový den ( 
moderní technologie ve 
výuce v Mšš  

1 8 

Velikonoční tvoření ( 
Klub rodičů) 

2 11 

Výtvarná soutěž 700let 
města Zlín 
Výtvarná soutěž Radost 
tvořit 

1 
 

1 

9 
 

6 

Besidka pro maminky 2 14 

Slavnostní převzetí ceny 
Radost tvořit 

1 2 

Rozloučení s 
předškoláky 

1 
1 

6 
1 
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Ostatní akce 
 

Typ akce Specifikace Počet 
zúčastněných 
tříd 

Počet 
zúčastněných 
dětí 

Spolupráce 
školy a rodičů 

Ukázka pleoptických 
cvičení pro rodiče 

1 2 

 Workšhop logo+AAK( 
šablony II) 

2 8 

Výstavy Výstava kostýmů 
Barandov studia 
Radost Tvořit  - žáří 2021 
Zdeňěk Burian – za 
dynosaury a 
dobrodružstvým 
Radost Tvořit - červen 
2022 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
4 
 
 
4 
 
7 

Divadelní 
představení 

Balónkový klaun v MŠ 2 11 

Knihovna Hrátsky se zvířátky 1 5 

Keramika DDM 
Astra 

Výroba dárkuku ke Dni 
Matek 

1 7 

Koncert ZUŠ Zlín Malá Scéna, 
výchovný koncetrt 

1 5 

Den dětí  2 13 

Zahradní 
slavnost 
Naděje 

 1 9 

Výlet       ZOO Zlín 2 13 

 
Mimořádné výsledky a úspěchy dětí 
 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 

Mezinárodní výtvarná 
soutěž 

Radost tvořit  cena pro kolektiv 
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3.4 Aktivity dětského domova 
 
Pravidelné aktivity 
 

Typ aktivity Specifikace Počet 
zúčastněných 
skupin 

Počet 
zúčastněných 
dětí 

Sportovní  Sportovní hry  I.RS a II.RS 
 

11 

Výtvarná Kroužek keramiky  I.RS a II.RS 
 

11 

Hudební Muzikoterapie 
 

I. RS a II. RS 
 
 

6 
 

Relaxační 
techniky 

Míčkování, masáže - 
1x týdně 

II. RS 6 

Rehabilitační 
cvičení 

Vadné držení  
 

I. RS a II. RS 3 

 
Ostatní akce 
 

Typ akce Specifikace Počet 
zúčastněných 
skupin 

Počet dětí 

Kulturní a 
sportovní akce 
a výlet 

- Literárně vzdělávací 
programy KFBZ 

- Zdravotní klaun - 
Klauniáda 

- ZOO Lešná 

- Sportovní zimní 
soustředění ČHSO 
Krkonoše 

- Zdravotníček - I. pomoc 

- Rajnochovice - lesní 
železnice 

- BESIP – Uh. Hradiště 
- Liptálské kufrování 

   -    Slavata tour-Otrokovice 
   -    Výlet Luhačovice 

I. RS a II. RS 
 
I. RS a II. RS 
 
I. RS a II. RS 
I. RS a II. RS 
 
 
I. RS a II. RS 
I. RS a II. RS 
 
I. RS a II. RS 
I. RS a II. RS 
I. RS a II. RS 
I. RS a II. RS 

12 
 

12 
 

6 
6 
 
 

12 
4 
 

4 
6 
4 
7 
 

Pobyty 
tuzemské 

- Letní integrační tábor 
Handicap 

- Yamaha - muzikálový  
tábor  

- Velké Losiny - letní 
pobyt DD 

- Mikulov - letní pobyt 

I. RS a II. RS 

 

I.RS  a II. RS 

 

I.RS a II. RS 

4 
 

2 
 

6 
 

5 
5 
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- Olomouc - víkendový 
pobyt 

 

Spolupráce 
s neziskovými 
organizacemi 

- Volnočasové aktivity  
s dobrovolníky z 2D 
 

I. RS a II. RS 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 
Mimořádné výsledky a úspěchy dětí 
 

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 

Výtvarná soutěž “Všichni 
můžeme být umělci” 

11 1 místo v kategorii skupinová 
díla 

 

 
 
3.5 Aktivity internátu 
 
Ostatní akce  
 

Typ akce Specifikace Počet 
zúčastněných 
výchovných 
skupin 

Počet 
zúčastně-
ných žáků 

Sportovní akce 
3x 
 
Plavání 

- Turnaj v pétanque 
- Turnaj v šipkách 
- Turnaj v kuželkách 

 - Pravidelné odpolední 
návštěvy městských lázní   

2 
2 

2 
2 
 

12 

12 
12 

4 

Jiné akce 
internátu 3x 

- Halloween na internátě 
- Vánoční zvyky a tradice 
- Beseda o zdravém 

stravování + společná 
příprava pomazánek 

- Dětský den se sportovními 
aktivitami  

- Rozloučení se školním 
rokem s opékáním 
špekáčků 

- Návštěva psího útulku - 
akce děti (akce s rodiči) 

- Zdravotníček - 1.pomoc 
pro děti 

- Ekofarma Veliková 

2 
2 
2 
 
 
2 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

12 
12 
12 
 
 

12 
 

12 
 
 

6 
 

12 
 

6 
6 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 

Lyžařské soustředění 
Krkonoše v rámci ČHSO 

6 6 x medaile 
 



14 

 

- KFBZ - vzdělávací 
programy 

- Filmové festival - 
doprovodné programy 
(akce s rodiči) 

- Výtvarné dílničky s 5. ZŠ 
Zlín  

 
2 

 
 
2 

 
6 
 
 

6 

Výstavy    
 

 
 

 
Mimořádné výsledky a úspěchy dětí  
  

Název akce  Počet žáků  Výsledek, umístění  

 - “Všichni můžeme být umělci”- 
účast na soutěži  

  
12 

získání ocenění za 
nejoriginálnější námět 

 

 

 

 

 
3.5. Prezentace školy na veřejnosti  
 
o Členka Poradního sboru hejtmana ZK pro problematiku OSPOD - ředitelka 

o Aktivity v Hnutí speciálních olympiád - 2 pedagogičtí pracovníci 
o Muzikoterapie – činnost v Evropské asociaci celostní muzikoterapie – 2 pedagogičtí 

pracovníci 
o Vedení zájmových útvarů pedagogy instituce 
o Zpracovávání grantů a projektů, sponzoring 
o Spoluúčast na zajišťování aktivit Spolku přátel DD a Speciálních škol Zlín  
o Kontakty s dětmi po odchodu z DD a návštěvy zařízení Kvasice, Kroměříž Barborka, 

Sagapo Bruntál, Naděje Zlín a Otrokovice 
o Spolupráce s neziskovými organizacemi Naděje, SPMP Hodonín, Handicap Zlín, 2 

D Zlín 
o Asociace pracovníků SPC 
o SONS, Tyflocentrum Zlín 
o Radost tvořit – mezinárodní výtvarná soutěž pro zrakově postižené děti a mládež 
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4 Speciálně pedagogické centrum 
 
Vznik SPC a oblast působnosti 
 
Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které ve Zlínském kraji 
poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělání dětí, žáků, studentů (dále jen žáci) se 
zdravotným znevýhodněním, a to zejména s mentálním a zrakovým postižením a jejich 
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 
Standardní služby jsou poskytovány bezplatně s písemným informovaným souhlasem 
zákonných zástupců, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských 
zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Činnost centra se uskutečňuje 
ambulantně na pracovišti centra  nebo v terénu návštěvami pedagogických pracovníků 
centra ve školách a školských zařízeních, případně v zařízeních pečujících o tyto žáky. 
Spádovou oblastí SPC je Zlínský kraj. Aktuálně působí na třech pracovištích: 

- Zlín, Lazy - SPC bylo založeno k 1. 9. 1992 dle § 456, odst. 7 zákona ČNR č.76/1978 
Sb. a dle vyhlášky MŠMT č. 399/1991 Sb. tehdejším Školským úřadem ve Zlíně. 
Sdílelo prostory základní školy. Od prosince 2012 sídlí v samostatné 
zrekonstruované budově v areálu instituce. V současnosti zde působí 5 pracovníků 
včetně vedení, je zaměřeno na klienty s mentálním postižením. 

- Detašované pracoviště Valašské Meziříčí – v říjnu 2010 bylo zřízeno detašované 
pracoviště Valašské Meziříčí pro 2 pracovníky, od roku 2016 se rozrostlo o dalšího 
pracovníka, a od roku 2017 o pracovní místo sociální pracovnice a i o novou 
pracovnu. V současnosti zde působí 4 pracovníci, zaměřených na klienty 
s mentálním postižením. 

- Detašované pracoviště Zlín, Mostní - od 1. 8. 2011 na základě sloučení naší 
organizace s Mateřskou školou pro zrakově postižené Zlín, vzniklo další detašované 
pracoviště SPC ve Zlíně – Obeciny, které zajišťovalo služby dětem a žákům se 
zrakovým postižením. V únoru 2014 se toto pracoviště přemístilo do prostor ZŠ Zlín, 
Mostní. Od září 2014 bylo posíleno o speciální pedagogy z pracoviště Lazy, od září 
2018 o psychologa, od září 2019 o pozici sociální pracovnice. V současnosti zde 
působí 7 pracovníků, zaměřených na klienty s mentálním postižením a zrakovým 
postižením. 
 

Účel poradenských služeb SPC                                                               
 

• zjišťuje připravenost žáků na povinnou školní docházku, 

• zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlíží přitom k lékařskému posouzení 
zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady 
pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení 
do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z 
vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků, 

• zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky, 
kteří jsou vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena 
podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění 
povinné školní docházky, 

• vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě 
posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

• vydává zprávu a doporučení pro zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní 
skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení 
do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka, 



16 

 

• poskytuje kariérové poradenství žákům, 

• vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje 
poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v 
psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření 
podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do 
společnosti, 

• poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti 
vzdělávání žáků, 

• poskytuje metodickou podporu škole, 

• poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným 
zástupcům žáků. 

 
 
4.1 Personální zajištění 
 

V SPC pracuje 16 odborných pracovníků. Každé z tří pracovišť disponuje kompletním 
týmem složeným z psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pracovníka. Jako 
konzultant zde na DPP působí oční lékař. 
 
 

Pracovní zařazení Počet fyzických osob Přepočtení na plně 

zaměstnané/úvazky 

Speciální 

pedagog  

psychoped 6 5,8 

tyfloped 3 2,5 

Psycholog (vč. vedoucí) 4 3,7 

Sociální pracovník 3 1,2 

Celkem pracovníků SPC 16 13,2 

 
 

4%

44%

19%

24%

9%

Personální zajištění SPC

vedoucí SPC

psychoped

tyfloped

psycholog

sociální pracovník
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4.2 Klienti SPC 
 
Ve školním roce 2021/22 byla poskytnuta péče celkem 1009 klientům.  

Z tohoto počtu bylo 373 klientů z běžných škol, 610 klientů ze speciálních škol či tříd,  

26 klientů nebylo školsky zařazených. 

Včasnou intervenci (do 2 let) jsme poskytli 1 dítěti, v předškolním věku tvořily skupinu 24 

klientů děti v domácí péči či ve zdravotnických zařízeních. 1 dospělý školsky nezařazený 

klient se obrátil na naše služby z důvodu posouzení možnosti jeho vzdělávání. 

 

 
Druh školy 

Celkem klientů 

Běžné třídy MŠ 91 

přípravné třídy ZŠ 6 

ZŠ 249 

SŠ 26 

konzervatoř 1 

Speciální třídy a 
školy 

MŠ 56 

přípravný stupeň ZŠ spec. 6 

ZŠ 422 

SŠ 126 

Rodiny 
Školsky nezařazení 

včasná intervence do 2 let 1 

v předškolním věku 24 

vzdělávání dle § 42 ŠZ - 

ostatní 1 

Celkem 1 009 

 

 

 

36%

60%

4%

Klienti celkem

běžné třídy

speciální školy a třídy

školsky nezařazení
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Mezi klienty mírně převažovali chlapci (590) nad děvčaty (419). 

 

 
 

Dělení klientů dle druhu postižení 

Vzhledem k zaměření našeho SPC měli největší zastoupení klienti s mentálním 

postižením (594), následovali klienti s více vadami (263) a zrakově postižení (112). Péče 

byla poskytnuta také 15-ti klientům s vadou řeči. Mezi „ostatní“ (25) jsou zahrnuti klienti 

se specifickými poruchami chování nebo ti, u kterých nebyla kontrolním vyšetřením 

potvrzena prvotní diagnóza.  

 

 

 
 
4.3 Jednotlivé činnosti SPC 
 

Mezi základní činnosti SPC patří psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, 
realizováno bylo celkem 793 vyšetření (26 % činností). Z nich byla téměř třetina (237 
vyšetření) realizována jako komplexní diagnostika, tzn., že zahrnovala vyšetření dvou 
odborných pracovníků (speciálního pedagoga a psychologa nebo speciálních pedagogů 
různé specializace (psychoped - tyfloped)). 
 
Nedílnou součástí je intervenční činnost (10 %) – ta zahrnuje psychoterapie, canisterapie, 
rozvoj psychomotoriky – kognice, motoriky, řeči, nácvik alternativní komunikace, nácviky 
čtení a psaní Braillova písma, nácvik práce s kompenzačními pomůckami, prostorové 
orientace, pleopticko-ortoptická podpora atp.  
 

60%

40%

Klienti dle pohlaví

chlapci

dívky

59%
26%

11%

2% 2%

Rozložení klientů dle druhu postižení

mentální postižení

s více vadami

zrakové  postižení

vady řeči

ostatní
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SPC také v 7 % své činnosti vyhodnocuje plnění Individuálně vzdělávacích plánů (kontrola 
IVP) a v 15 % vyhodnocuje samostatně poskytování podpůrných opatření (PO) či zařazení 
do škol zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ.  
 
Poskytuje také sociálně právní poradenství (5 %).  
 
Poměrně značnou část (37 %) tvoří jiné, výše neuvedené, individuální činnosti zahrnují 
telefonické, e-mailové, osobní konzultace s rodiči, pedagogy, pozorování žáka ve škole. 
Tyto činnosti slouží zejména jako podklad k prodloužení Doporučení ke vzdělávání či 
vystavení Doporučujícího posouzení. 
 
 

Činnost počet 

Psychologické vyšetření 296 

Psychologická intervence 75 

Speciálně pedagogické vyšetření 497 

Speciálně pedagogická intervence 221 

Péče sociálního pracovníka 147 

Kontroly IVP 226 

Kontroly PO bez IVP 449 

Individuální činnosti výše neuvedené 1112 

Celkem 3023 
 

 
 
 
 

 
 

10%
3%

16%

7%

7%

15%

5%

37%

Základní činnosti SPC

Psychologické vyšetření

Psychologická
intervence

Speciálně pedagogické
vyšetření

Speciálně pedagogická
intervence

Kontroly IVP

Kontroly PO bez IVP
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Činnosti vykonávané v ambulanci a terénu 
 
V roce 2021/22 bylo realizováno 2 923 individuálních činností s klienty, z toho 1961 bylo 
poskytováno ambulantně v prostorách SPC (67 %), 963 činností v terénu (33 %).  
 

 
 
Hlavní činnosti odborných pracovníků rozložené podle místa výkonu práce  
 

Činnost Ambulantně V terénu 

Psychologická vyšetření a intervence 291 80 

Speciálně pedagogická vyšetření a 

intervence 

435 183  

 
 

 
 
 

Práce v terénu 
K výjezdům za klienty, případně k dopravě odloučených pracovišť na porady SPC bylo 
využíváno tří služebních automobilů a prostředků veřejné hromadné dopravy (vlak, 
autobus). Počet najetých kilometrů v rámci činnosti SPC činil celkem 8 869 km. 

 Počet kilometrů 

Služební automobil Oktavia  (Zlín, Mostní) 4 370 

Služební automobil Fabia (Zlín, Lazy) 3 738 

Služební automobil Fabia (Valašské Meziříčí) 2 499 

Prostředky veřejné hromadné dopravy 798 

Celkem 

 

11 405 

 

67%

33%

Činnnosti v ambulanci a terénu

ambulance

terén

29%

44%

18%

9% Místo výkonu práce podle profese

psycholog- ambulance

spec. pedagog - ambulance

spec. pedagog - terén

psycholog- terén
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Další činnosti SPC 

V tomto školním roce bylo poskytnuto 1560 metodických konzultací a služeb 
pedagogům, včetně konzultací jinému ŠPZ (např. při předání klienta do péče jiného ŠPZ či 
jako spolupráce při podpoře společného klienta) a 1269 individuálních poradenských 
činností se zákonnými zástupci. 
SPC písemně zpracovalo 1991 podkladů pro vzdělávací opatření (zprávy a doporučení 
pro vzdělávací opatření). Z toho 597 tvořilo doporučení k zařazení dítěte či žáka do 
speciálních škol/tříd; 187 doporučení funkce asistenta pedagoga, 125 doporučení 
vzdělávání podle IVP, 30 doporučení k odkladu školní docházky, 7 doporučujících 
posouzení k individuálnímu vzdělávání dle §41 ŠZ, 19 doporučení pedagogické intervence, 
30 doporučení předmětu speciálně pedagogické péče. Vystaveny byly 3 odborné podklady 
pro orgány veřejné moci (OSPOD, soud). 
SPC vystavilo klientům se zrakovou vadou 9 doporučení k maturitní zkoušce, 1 doporučení 
k závěrečné zkoušce, pěti bylo vydáno doporučení k přijímacímu řízení na běžnou SŠ, 
jednomu k přijímacímu řízení do speciální školy. 
SPC poskytlo zázemí pro realizaci odborných praxí studentů VŠ celkově v dotaci 102 
hod. 
 
Pobytové, vzdělávací a informační akce realizované pracovníky SPC  
 

• Základy čtení a psaní Braillova písma (akreditovaný kurz MŠMT) 

• Workshop tyflopedů speciálních MŠ 

• Lyžařský kurz pro zrakově postižené klienty, jejich rodiče a sourozence (ve spolupráci 
s Univerzitou Palackého Olomouc) 

• Mezinárodní výtvarná soutěž dětí a mládeže se zrakovým postižením Radost tvořit (ve 
spolupráci s FILMFEST, s.r.o. v rámci filmového festivalu ve Zlíně) 

• Seminář– Spolupráce učitel – asistent pedagoga (pro projekt IKAP II – Sborovna 
asistentů pedagoga) 

 
Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

• s Odborem školství a tělovýchovy Zlínského kraje  

• s Asociací pracovníků speciálně pedagogických center  

• s Národním pedagogickým institutem (NPI)  

• s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou Zlín, Středisky výchovné péče 

• s SPC Zlín – Středová, SPC Kroměříž, SPC pro vady řeči Brno a Valašské Meziříčí 

• s Rehabilitačním stacionářem Nivy, Zlín 

• se Střediskem rané péče Educo Zlín, SRP Brno a Olomouc 

• s Tyflocentrem a Tyfloservisem Zlín a Olomouc, s firmou Spektra a Saggita, s VOŠ 
Kroměříž, s Neviditelnou výstavou Praha, se střediskem Teresias – haptické mapy 

• další neziskové organizace zabývající se péčí o zdravotně postižené či sociálně 
znevýhodněné klienty (Naděje, Charita, Domino) 

• s odborníky z rezortu zdravotnictví (klinický psycholog, pedopsychiatr) 
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Účast na projektech 
 

➢ Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II (MAP II), Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm 

 
MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání 
na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k 
dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a 
volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem 
dětem. 
Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj 
kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního 
a základního, zájmového a neformálního vzdělávání. 
V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí 
minimálně 4x ročně. Do tohoto projektu ve Zlíně je zapojena vedoucí SPC jako vedoucí 
Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tato skupina vede odbornou diskusi o 
problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávání, posuzování 
konkrétních aktivit, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání, 
navrhuje opatření k nastavení rovných příležitostí a eliminaci selektivity, zabývá se 
problematikou přechodů ve vzdělávacím systému, usiluje o budování profesního 
společenství na území MAP a zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této 
oblasti, pracuje na zlepšení kariérového poradenství na ZŠ a zabývá se prevencí 
předčasných odchodů ze vzdělávacího systému. Usiluje o propojení sociální práce a 
práce s mládeží. 
Do projektu MAP II v ORP Valašské Meziříčí a v ORP  Rožnov pod Radhoštěm je vždy 
zapojena jedna speciální pedagožka SPC jako členka pracovní skupiny. 



23 

 

4.4  Srovnání práce SPC za posledních 11 let  
 
Personální zajištění 
 

 
 
 
Celkové počty klientů 
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Počty klientů dle druhu škol 
 

 
 
 
Integrace  (klienti v běžných třídách) 
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5 Personální údaje 
 
 

Členění pracovníků podle věku a pohlaví – přepočteno na úvazky 
 
Členění pedagogických pracovníků (přepočteno) 
 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 1 1 1,7 

21 - 30 let 1 8,643 9,643 16,3 

31 - 40 let 1 9,2548 10,2548 17,4 

41 - 50 let 1 20,2 21,2 35,9 

51 - 60 let 0 13,2 13,2 22,3 

61 a více let 0 3,8 3,8 6,4 

celkem 3 56,0978 59,0978 100,0 

%   100,0 x 
 
 

Členění ostatních zaměstnanců (přepočteno) 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0,4 0,4 2,3 

31 - 40 let 0 2,45 2,45 13,9 

41 - 50 let 1 3,35 4,35 24,7 

51 - 60 let 2 4,4 6,4 36,4 

61 a více let 0 4 4 22,7 

celkem 3 14,6 17,6 100,0 

%   100,0 x 
 

 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 
Členění pedagogických pracovníků 
 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 0 0 0 0 

střední odborné 0 2 2 3,4 

úplné střední 1 11,129 12,129 20,5 

vyšší odborné 0 2 2 3,4 

vysokoškolské 2 40,9688 42,9688 72,7 

celkem 3 56,0978 59,0978 100,0 
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Členění ostatních zaměstnanců 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 1,5 1,5 8,5 

vyučen 0 0 0 0 

střední odborné 3 6,7 9,7 55,1 

úplné střední 0 3,8 3,8 21,6 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 2,6 2,6 14,8 

celkem 3 14,6 17,6 100,0 

 
 
Zařazení zaměstnanců do platových tříd 
 

platová třída počet zařazených 
pracovníků 

1 0 

2 5 

3 1 

4 3 

5 0 

6 3 

7 4 

8 17 

9 6 

10 21 

11 1 

12 28 

13 2 

 
 
Trvání pracovního poměru 
 

doba trvání počet % 

do 5 let 40 48,2 

do 10 let 13 15,7 

do 15 let  6 7,2 

do 20 let 6 7,2 

nad 20 let 18 21,7 

celkem 83 100,0 
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6 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Požadované kvalifikace 
 

 Školní rok 
2020/2021 

Školní rok 
2021/2022 

 
Požadované 
vzdělání v % 
 

 
95 

 
95 

 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia 
Počet studujících 
zaměstnanců  

a) Studium speciální pedagogiky – Bc. 0 

b) Studium speciální pedagogiky – Mgr. 2 

c) Studium sociální pedagogiky – Bc. 1 

d) Studium sociální pedagogiky – Mgr. 0 

c) Studium pro asistenta pedagoga 0 

d) Studium celoživotního vzdělávání 0 

 
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia 
Počet 
zaměstnanců 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky – 100 hodin 

 
- 

b) Studium pro výchovné poradce 
 
- 

c) studium k výkonu specializovaných     
činností - ŠMP 

 
- 
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Další vzdělávání pracovníků 
 

DATUM NÁZEV Počet 
účastníků 

ORGANIZÁTOR 

13.09.2021 Workshop IT  18 Ing. Světlík 

13.09.2021 Kurz první pomoci 5 Nadace T. Maxové 

13.09.2021 Supervize vedení 2 Madio 

16.09.2021 II. Ročník konference Křižovatky ADHD - 
Dítě s ADHD ve školním prostředí 

8 Unie Kompas, 
projekt MAP II 

27.09.2021 Seminář logopedie 6 DD,MŠ, ZŠ, PrŠ 
Lazy 

27.09.2021 Workshop AAK pro pedagogy - AP 10 
 

6.10,13.10.2021 Webinář - Kouzlení s jógou 1 CCV, Pedagogická 
fakulta 

8.10.2021 Spisová služba - redukovaná 1 Geovap 

12.10.2021 Školení - ukázka pleoptických cvičení, SPC 1 SPC Vašťáková 

21.-
22.10.2021 

Kariérové poradenství u žáků se SVP 5 PF UP Olomouc, 
APSPC 

27.10.2021 Školení 1. pomoci 41 Vzdělávací 
zařízení ZHS – 
Mgr. A. Stašová 

2.11.2021 Agresivní chování a možnosti práce s 
klienty 

2 Vzdělávací 
centrum 

2.-3.11.2021 Konference PRŠ jednoletých Praha 1 UP Olomouc 

4.11.2021 Sborovna Speciální pedagogové ŠPZ - 
cizinci 

9 IKAP II 

4.11.2021 Rozvoj digit. Kompetencí pedagogů při 
vzděl. žáků se SVP - digitální učební zdroje 

2 ÚPOL 

5.11.2021 Kurz IDS-P 1 Hogrefe-
Testcentrum 

9.11.2021 Seminář o produktech Microsoft pro PO ve 
školství 

1 Microsoft 

9.11.2021 DIGI plovárna - RVP ZV Nová inf. 1.st. 2 NPI ČR 

11.11.2021 Kontrolní a hospitační činnost 1 Agentura Blechová 

11.11.2021 Podpora žákům se sociálním 
znevýhodněním - východiska a praxe 

1 Agentura pro 
sociální 
začleňování 
MPMR 

24.-
25.11.2021 

Specifika vzdělávání romských dětí a žáků 3 APIV a NPI ČR 
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30.11.2021 Tomal 2 kurz – on-line 3 Propsyco 

1.12.2021 Spisová služba, elektronická skartace 2 Geovap 

7.12.2021 Webinář - Jak na nový RVP ZV ve škole 1 NPI ČR 

28.01.2022 Sborovna Speciální pedagogové ŠPZ - 
revizní pracoviště 

3 IKAP II 

16.2.2022 Webinář - Jak na nový RVP ve škole 1 NPI ČR 

23.02.2022 Jak no nový RVP ZV ve škole 3 NPI ČR 

25.2.2022 Webinář - přijímací řízení škol 1 Univerzita Karlova 

28.2.2022 Školení VOKS 22 vlastní 

1.3.2022 Dítě jako oběť 1 PhDr. Lenka 
Průšová 

2.3.2022 Seminář VOKS 12 vlastní 

1.-2.3.2022 Základní kurz - bazální stimulace 2  

2.-3.3.2022 Kurz bazální stimulace 3 IBS podle prof. Dr. 
Frölicha, s.r.o. 

16.3.2022 Školení 1. pomoci 13 Vzdělávací 
zařízení ZHS – 
Mgr. A. Stašová 

23.3.2022 Webinář - Jak na nový RZP ZV – ve škole - 
pro školy zřízené dle § 16 odst. 9 pro žáky s 
LMP 

1 NPI ČR 

31.3.2021 Jednání vedoucích SPC s MŠMT - on-line 1 MŠMT 

14.4.2022 Robotika v ZŠ spec. 23 Mgr. Polášková 

21.4.2022 Sborovna Speciální pedagogové ŠPZ - Jak 
řešit problémové chování u žáků 

3 IKAP II 

25.4.2022 Microsoft – Akademie pro vedení škol 2 Ing. Světlík 

27.4.2022 Webinář - Jak vyučovat data, modelování 2 NPI ČR 

28.-29.4.2022 Metodika kariérového poradenství 2 AP SPC 

5.5.2022 Microsoft – Akademie pro vedení škol 1 Ing. Světlík 

5.-8.5.2022 Program PREVENCE – techniky pro 
metodiky prevence 

1 AZ HELP Petr 
Spurný 
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11.5.2022 Nová informatika 1 NPI ČR 

12.-13.5.2022 Konference na jedné lodi - TOD 4 EDUCO 

18.5.2022 BSID Vývojové škály Bayleyové 2 Hogrefe-
Testcentrum 

19.5.2022 Microsoft – Akademie pro vedení škol 1 Ing. Světlík 

26.5.2022 Jak pracovat s edukační robotikou 2 NPI ČR 

2.6.2022 Microsoft – Akademie pro vedení škol 1 Ing. Světlík 

15.6.2022 Informatika dle schv. RVP, Jak vyučovat... 1 NPI ČR 

24.8.2022 Teambuilding pracovníků SPC  9 vlastní 

 

 

 

 
7 Sponzoring (rok 2021) 

 
Sponzorské dary 
 

 Finanční dary Věcné dary 

Mateřská škola 0,- 

 

6578,- 

ZŠ, SŠ, DD 83 833,- 33 291,- 

Spolek přátel DD  
a Spec. Škol 

           
212.050,-  

                24.000,- (dotace) 
 

 

47.358,- 

 
 
Využití sponzorských darů 
 

Mateřská škola učební pomůcky a vybavení -paravany - čerpání 
finančních darů minulých let 

ZŠ, SŠ, DD finanční dar - obědy pro děti 
čerpání finančních darů z minulých let - nákup 
logopedických pomůcek, cestovné a OON pro 
pedagogický doprovod – pobyty dětí s ÚV, nákup 
kompenzačních  pomůcek 

Spolek přátel DD 
a Speciálních škol Zlín 

Podpora kroužků a rehabilitace dětí, ozdravné rekreační 
a táborové pobyty, sportovní volnočasové aktivity pro 
děti s ÚV, sportovní akce ve spolupráci s ČHSO 
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8 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 

 

 
 

 

Přímé náklady – 47 232,60 tis. Kč – tj.  100,63 
 
Platy zaměstnanců byly čerpány na 100%, tedy v souladu s rozpočtem. Částka určená na 
ostatní platby za provedenou práci je rozpočtována takto: z UZ 33353 je to 260 314 tis. Kč, 
tato částka je vyčerpána v plné výši, část dohod byla hrazena z darů, tedy mimo 
rozpočtovanou částku a to ve výši 11 238 Kč a dále z UZ33063 - projekt šablony ve výši 16 
849 Kč. Projekt šablony, tedy čerpání částek z ÚZ 33063 bylo k 23. 12. 2021 ukončeno. 
Celkově bylo čerpání na platy za provedenou práci ve výši 110,79%. Položka pojistného je 
čerpána na 99,60%, neboť z některých dohod  nevznikla povinnost odvádět zákonné 
pojištění. Ušetřenou částku jsme použili na částečné pokrytí nákladů na preventivní 
prohlídky. Plnění rozpočtu ostatních přímých nákladů je 143,45%. Byly čerpány náklady z 
ostatních přímých nákladů,  které nejsou rozpočtovány, jedná se o náklady projektu šablony 
ÚZ 33063, který byl v roce 2021 ukončen. Z nákladů projektu šablony byly čerpány finanční 
prostředky na učební pomůcky a semináře. 
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V meziročním srovnání došlo k velkému nárůstu rozpočtu u položek  5135 učebnic a 
školních pomůcek zdarma a u položky  5136 Knihy, učební pomůcky, mimo DHM. Tento 
nárůst je způsoben využitím dotace z šablon na nákup pomůcek ve výši 35 557 Kč. Z 
projektu šablony byly také velkou měrou hrazeny semináře pro pedagogy, a to ve výši 98 
316 Kč, což představovalo oproti rozpočtované částce na daný rok  výrazné navýšení 
procenta plnění rozpočtu.  
 
Provozní náklady – 5 707,46  Kč – tj. 97,97% 
 
U provozních nákladů došlo k úspoře prostředků na energie, které byly následně využity k 
pořízení materiálu na opravy, tato položka byla proto překročena oproti rozpočtu, čerpání je 
na 113,05 %. Také se nedočerpaly prostředky určené na nákup drobného dlouhodobého 
majetku, procento čerpání je 77,84%, tyto prostředky se použily na ostatní služby, jejichž 
výše byla překročena oproti rozpočtu o 4,95% a opravy a udržování, které byly oproti 
rozpočtu překročeny o 2,65%. 
 
 

 
 
 
Výnosy z vlastních výkonů – 858,44 tis Kč – tj. 86,19% 
 
Jde o tržby za stravné, ubytování na internátě, příspěvek na péči a poplatek za školní 
družinu a mateřskou školu.  Došlo k nižšímu plnění rozpočtu u všech těchto položek s 
výjimkou příspěvku na péči. Tržby za stravné a ubytování výrazně ovlivnila nemocnost, 
uzavření  části instituce z důvodu epidemiologické situace. Procento plnění rozpočtu - 
stravného je 80,83%, poplatky za ubytování 92,64%. V meziročním srovnání došlo ke 
zvýšení výnosů u stravného o 40,76% a ubytování o 95,83%, z důvodu zlepšení provozních 
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podmínek naší instituce  oproti minulému roku (pravidelná docházka do školy, kratší období 
uzavření instituce). 
 
 
Čerpání fondů – 217,93tis.Kč-tj.136,21% 
Čerpání investičního fondu: 
Investiční fond byl čerpán v souladu s plánem použití a tvorby  fondu investic-dle změny č.1.  
Čerpání rezervního fondu tvořeného z darů: 
Jednalo se o čerpání účelových finančních darů poskytnutých naši instituci na pobyty dětí a 
pro potřeby dětí. 
Ostatní výnosy z činnosti 
Zde došlo oproti předpokladu k plnění výnosové části rozpočtu v celkové výši 181,57 tis. Kč. 
Jde o čerpání věcných darů, vratku za kvalifikační studium zaměstnance, náhradu škody-
dohoda o srážkách, přijaté pojistné náhrady.  . 
Výnosy z transferů 51 692,66 tis. Kč -100,29% 
Všechny prostředky poskytnuté z ÚSC byly vyčerpány bezezbytku.(100%) 
Prostředky  poskytnuté ze státního rozpočtu byly čerpány na  100,32 %. 
Byl ukončen projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II OP 
VVV, který byl poskytnut na dva školní roky a následně prodloužen do 23. 12. 2021.  
Vyčerpala se  částka 151 073,- Kč, která způsobila navýšení čerpání prostředků SR 
(100,32%), protože nebyla rozpočtována. 
 
 

10 Vybavenost 
 
Technický stav budov a areálů 
 

Objekt Stav 

Dětský domov Rekonstrukce v r. 2009, stav dobrý. 

MŠ a SPC Mostní, 
Zlín 

Proběhla rekonstrukce MŠ v prostorech ZŠ Mostní, stěhování 
proběhlo v prosinci 2014  

Škola, internát Rekonstrukce v r. 2010, stav dobrý. 

SPC Rekonstrukce – září 2013, objekt ve vyhovujícím stavu, SPC 
Obeciny se přestěhovalo v únoru 2014 do prostor ZŠ Mostní, 
v roce 2017 navýšení počtu místností v SPC Val.Mez. ze 
dvou na tři 

Areál instituce V roce 2019 provedena rekonstrukce a oprava oplocení 
areálu a brány. 

 
 

Realizované nákupy 
 
ZŠ, SŠ, školní družina, internát 

Inv. číslo Název Cena 

DKP3688 Party reproduktor JBL 7132,00 

DKP3689 Tiskárna Brother 4839,00 

DKP3690 Koš na pleny 1124,00 
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DKP3692 Tatami puzzle 2469,00 

DKP3694 Domeček activity board 5148,00 

DKP3695-7 Elektronická Albi tužka 3687,00 

DKP3699 Keyboard YAMAHA 5870,00 

DKP3700 Skartovač Peach 1567,00 

DKP3705-9 Notebook Asus 73205,00 

DKP3718 Notebook Asus 14641,00 

DKP3721 Hlásky s úsměvem 2310,00 

DKP3722 Mechanika 1 sada pro výuku fyziky 11107,00 

DKP3723 PC HP 13003,00 

DKP3724 Monitor MSI PRO 27” 3488,00 

DKP3726-8 Pohádky od maminky 1,2,4 6960,00 

DKP3745 Bezdotykový odpadkový koš 2119,00 

DKP3746 Kytara Cort  3490,00 

DKP3748 Souprava chemické pokusy 7670,01 

DKP3751 Přístupový bod 7815,00 

DKP3752 Webkamera Logitech 1926,00 

DKP3754 Notebook Asus 11656,00 

DKP3758 Projektor XGIMI 20435,00 

DKP3759 Interaktivní kamera 3350,01 

2261-4 Držák kapsového mopu 2758,80 

2265 Razítkovna učebnice 740,00 

2267 Síťová karta  539,00 

2268 Řezačka papíru kotoučová 512,34 

2269 Gastro nádoba  526,00 

2272-5 Dávkovač dezinfekce 2827,65 

2278 Dávkovač dezinfekce 824,00 

2882 Externí vypalovačka Asus 624,00 

2283 Napájecí adaptér 519,00 

Celkem   224881,81 

   

Mateřská škola Mostní  

Inv. číslo Název Cena 

DKP3701-4 Paraván malý  5260,00 

DKP3729-44 Lehátko molitan jednobarevné 16690,00 

DKP3750 Bloky s pískem - smyslové kostky 1598,00 

DKP3753 Set vícesmyslového rozvoje 1788,00 

DKP3755 Interaktivní tužka 1199,00 

2884 Rámeček - Logico primo 658,00 

2285 Logické bloky aktivity 558,00 

2286 Hříbky aktivity 500,50 

2287 Číslovaná vejce 549,00 

2288 Skládací raketa 577,00 
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2289 Stohovací věž 521,00 

2290-1 Magnetická písmena 1282,00 

Celkem   31180,50 

   

Dětský domov   

Inv. číslo Název Cena 

DKP3691 Zastřihovač Rowenta 1587,00 

DKP3693 Tablet Lenovo 5011,00 

DKP3698 Žehlička napařovací BRAUN 1999,00 

DKP3719-20 Notebook Asus 29282,00 

DKP3599 Mobilní telefon Nokia 3310 1349,00 

2260 Mop Vileda 699,00 

2270 Dávkovač dezinfekce 707,00 

2277 Žehlička Tefal  559,00 

2280 Mixer tyčový 649,00 

2281 Chlebník nerez 699,00 

Celkem   42541,00 

   

SPC Lazy   

Inv. číslo Název Cena 

DKP3714-6 Notebook Asus 43923,00 

2271 Dávkovač dezinfekce 707,00 

SPC55 BSID-III-úplný soubor 61790,00 

Celkem    106420,00 

   

SPC Mostní   

Inv. číslo Název Cena 

DKP3712-3 Notebook Asus 29282,00 

DKP3717 Notebook Asus 14641,00 

DKP3725 Monitor MSI 27” 3488,00 

Celkem   47411,00 

 
 
SPC Valašské Meziříčí 

Inv. číslo Název Cena 

DKP3710-1 Notebook Asus 29282,00 

SPC54 SON-R 2/5-7 úplný testový soubor 48290,00 

Celkem    77572,00 
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Opravy (rok 2021) 
 

Přehled oprav a údržby k 31. 12. 2021 

       

  
Uprav. 
rozp. Skutečnost dle zdrojů krytí v Kč 

  NÁZEV  
POLOŽKY 2021 Provozní  Vlastní Investiční  Doplňková Celkem 

  v tis. Kč prostředky zdroje fond činnost   

Opravy 
nem. 
majetku 
(nad 500 
tis. Kč) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 
Drobná 
údržba a 
malování 367 000 229 336,00 0,00 73 333,60 0,00 302 669,60 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 
Opravy 
strojů a 
zařízení 114 000 99 636,81 0,00 60 135,00 0,00 159 771,81 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

Ostatní 30 000 62 074,74 0,00 0,00 0,00 62 074,74 

            0,00 

            0,00 
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Opravy 
provedené 
mimo 
rozpočet 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

              

  CELKEM    511 000 391 047,55 0,00 133 468,60 0,00 524 516,15 

             

 

 

 

 
11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Česká školní inspekce navštívila organizaci ve dnech 7. - 9. června 2022.  

Inspekční zpráva je k dosažení na : 

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=12502 

 

Byla stanovena tato doporučení pro zlepšení činnosti školy / školského zařízení: 

 

- Usilovat ve spolupráci se zřizovatelem o vytvoření podmínek a prostor k zájmovému 

   vzdělávání i kvalitnějšímu zázemí pro klienty speciálně pedagogického centra. 

- Rozšířit nabídku v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků o semináře 

   a kurzy zaměřené na práci s informačními technologiemi pedagogů, terapií při práci 

   s dětmi a vzdělávání rodičů. 

- Zvýšit sdílení zkušeností se speciálně pedagogické praxe, využít nové metody a postupy 

   v práci všemi aktéry vzdělávání v organizaci i mezi dalšími školami a subjekty. 
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12 Závěr výroční zprávy 
 
Hodnocení ředitelky organizace  
 
 
Naše organizace nabízí komplexní nabídku školských služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 
pro děti a žáky s mentálním a zrakovým postižením, děti a žáky s poruchou autistického 
spektra v kombinaci s mentálním postižením, s kombinovaným postižením. Nabízíme 
předškolní, základní a střední vzdělávání, dětem se zrakovým postižením vzdělávání 
předškolní. Školské poradenské zařízení je zaměřeno na služby klientům s mentálním a 
zrakovým postižením v celém Zlínském kraji.  Škola i školská zařízení jsou téměř plně 
obsazena, o komplexní školské služby, které nabízíme, je v regionu trvale velký zájem.  
Snažíme se o širokou nabídku vzdělávacích a výchovných aktivit, kterou stále inovujeme a 
přizpůsobujeme potřebám dětí, žáků a zákonných zástupců. Součástí instituce je také školní 
družina, internát a dětský domov, kde žáci nacházejí zázemí v oblasti zájmového 
vzdělávání, ubytování i náhradu rodinného prostředí.  Hlavní část instituce se nachází v 
klidném areálu u lesa v atraktivní Zlínské čtvrti Lazy. Na rodiče i děti jistě také pozitivně 
působí účelně řešený areál na Lazech, příjemné prostředí budov a empatický, odborně 
erudovaný personál instituce. Mateřská škola sídlí ve Zlíně na ulici Mostní.  Školské 
poradenské zařízení – SPC - sídlí na 3 místech – Zlín - Lazy, Mostní, Valašské Meziříčí – 
Křižná.  
  
Uplynulý školní rok byl opět významně ovlivněn koronavirovou pandemií. Většina školských 
služeb byla od října 2021 do března nějakým způsobem omezována či organizačně 
korigována. V říjnu 2021 bylo na pracovní neschopnosti 40% pedagogů školy a školní 
družiny.  Internát školy byl v měsíci listopadu 2 týdny zcela uzavřen z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti většiny zaměstnanců. Byly prodlužovány pololetní prázdniny, na 
které navazovaly jarní prázdniny. Některé třídy ZŠ byly v průběhu školního roku uzavírány, 
většinou na jeden týden z důvodu karantény žáků či pedagogů. Mateřská škola byla po celý 
školní rok v chodu bez karantény. 
Tak jako v ostatních školách v ČR probíhalo v určených obdobích také testování žáků a 
zaměstnanců. Všem kolegům patří velký dík za zvládnutí náročných organizačních i lidských 
„výzev“.  Také většina rodičů chápala složitou situaci a snažila se akceptovat omezení 
provozů a nutnost ochrany dýchacích cest. 
  
Již druhým rokem jsme rozvíjeli elektronický komunikační systém pomocí platformy 
Microsoft Teams.   
Všechny součásti organizace tento systém pravidelně využívali pro přenos informací, pro 
ukládání vnitřních dokumentů. Všechny třídy ZŠ a SŠ zkvalitnili obsah svých třídních MT – 
každý týden zde ukládali většinou ve fotografiích průběh činností a aktivit. Zákonní zástupci 
tak byli pravidelně informováni o dění ve třídě. Tento způsob komunikace se osvědčil i v 
době omezování provozu z důvodů pandemie – rodičům tak byly předávány jednoduchým 
a funkčním způsobem informace o chodu zařízení, o počtech „pozitivních“ dětí i 
zaměstnanců, o organizaci testování apod. tento způsob předávání informací budeme 
podporovat i v následujícím období. 
V období karantén jednotlivých tříd probíhala prostřednictvím MT distanční výuka. 
V době karantén a delších pracovních neschopností byla tato platforma hojně využívána i 
pro porady zaměstnanců i vedení organizace – stala se již nedílnou složkou managementu.  
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Během školního roku jsme se snažili udržet a rozvíjet běžný život organizace, což se i přes 
složitá období dařilo. Šlo o množství aktivit jednotlivých součástí, což je popsáno v 
předešlých částech Výroční zprávy. Ukončení školního roku bylo stanoveno na středu 
30.6.2020. Se žáky i rodiči jsme sešli na zahradě školy a se školním rokem jsme se rozloučili 
společným zpíváním. 
   
Žáci Praktické školy jednoleté vykonali závěrečné zkoušky v řádném termínu ve dnech  
21.6. a 28.6.2022 -  úspěšně absolvovalo 5 žáků.  
  
Vzdělávání zaměstnanců  
V týmu pedagogických pracovníků pracují zkušení i začínající pedagogové, což spatřuji pro 
růst kvality nabízených služeb jako velmi důležité. Většina pedagogických pracovníků 
splňuje předepsanou kvalifikaci nebo si vzdělání doplňuje.  
Zaměstnanci   využívají daných možností rozšiřování kvalifikace formou seminářů, 
workshopů i samostudia.  Pro kvalitnější vzdělávání je nutné zvýšení objemu přímých ONIV 
– jinak v podstatě nelze průběžné vzdělávání zaměstnanců realizovat. V tomto školním roce 
bylo využito ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti Bazální stimulace a muzikoterapie i 
sponzorských darů.  
  
V rámci projektu IKAP II započalo vzdělávání a sdílení pedagogů v tzv.  sborovnách pro 
pracovníky speciálně pedagogických center,  učitele a vedoucí pracovníky speciálních škol 
a pedagogy dětských domovů. 
   
Projekty 
Základní škola zdárně ukončila  projekt ESF tzv. Šablony II. Byly využity finance ve výši 703 
026,- Kč.  
Byly realizovány činnosti v těchto šablonách:  

o DVPP pedagogických pracovníků v oblasti IT, matematické pregramotnosti a 

gramotnosti, v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů.  

o Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize a koučinku.  

o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce rodičů.  

o Využité ICT ve vzdělávání (nákup 20 tabletů Ipad a jejich použití ve vzdělávání).  

o Sdílení zkušeností pedagogů MŠ.  

  

Pedagogové mateřské školy  prostřednictvím projektu UP Olomouc ukončili projekt  „ Rozvoj 
digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami . 
  

Národní plán obnovy – program Doučování  
Základní škola se zapojila do projektu MŠMT Doučování. V 1.pololetí to bylo formou 
skupinových socializačních aktivit v tématech Pracujeme ve školní kuchyni, Canisterapie, 
Muzikoterapie, práce s hlínou – keramika v počtu 29 hodin. Ve 2.polletí byly aktivity se žáky 
individuální v počtu 13 hodin. Doučování realizovali učitelé školy, speciální pedagog SPC, 
vychovatelé a externí spolupracovníci. Program byl realizován ve výši 10 354,- Kč. 
  

  
V současné době instituce pracuje na 5 místech – ve Zlíně na Lazech – 3 budovy, ve Zlíně 
na ZŠ Mostní a ve Valašském Meziříčí.  Řízení instituce, zajištění provozu je personálně 
velmi náročné, v budoucím období je třeba prohlubovat manažerské vzdělávání středního 
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managementu vedoucích pracovníků jednotlivých součástí, pokračovat ve vzdělávání 
zaměstnanců formou supervizí.    
  
Mzdové prostředky byly zřizovatelem poskytnuty v základní výši. 
Pro potřeby dětského domova bylo finančně zabezpečeno 3,,25 úvazku asistenta 
pedagoga, pro potřeby internátu byl zabezpečen 1 úvazek AP – to vše prostřednictvím 
podpůrných opatření.  
Systém financování nezohledňuje specifičnost organizace a klientů, množství zaměstnanců, 
množství budov a rozsah svěřeného majetku. Bez adekvátního počtu provozních 
zaměstnanců  je  kvalitní péče o organizaci náročná a limitovaná.   
Rozpočet provozních prostředků instituce je na průměrné úrovni. Je snaha o kvalitní 
udržování svěřeného majetku.  
  
  
Úkoly pro příští období  
  
  

• Výměna schodišťové plošiny v hlavní budově organizace 

• Registrace a zahájení projektu OP JAK  Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD.  

• Zahájení projektu vzdělávání pro dětský domov – Nadace O2 

• V systému Škola Online začít využívat více modulů – komunikace s rodiči apod.  

• Aktivizovat více zákonné zástupce žáků v ZŠ a SŠ v používání Microsoft Teams pro  

komunikaci se školou.  

o Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách pro pedagogické pracovníky, střední 

management instituce v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů.  

o Zvyšovat kvalitu pedagogického procesu ve všech svých částech – plánování, řízení, 

realizace, kontrola.  

o Nadále hledat možnosti pro zlepšení zázemí pro SPC – např. společné pracoviště ve 

Zlíně, detašované pracoviště v Uherském Hradišti.  
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13 Přílohy 
  

- Minimální preventivní program 
- Public relations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


