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Zhodnocení školního roku 2018/2019 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 

blížícím se koncem školního roku 2018/2019 si Vám dovoluji podat informace o průběhu roku a 

realizaci stávajících projektů. 

Školní rok jsme zahájili s celkovým počtem 38 žáků. Žáci se vzdělávali celkem v sedmi třídách (4 

třídy v Ostravě – Vítkovicích a 3 třídy v Ostravě – Porubě) o počtu 4–6 žáků. Souběžně výuku 

zajištovali 2 až 3 pedagogičtí pracovníci: jedna třídní učitelka – speciální pedagožka a jedna nebo dvě 

asistentky pedagoga. Provoz pracovišť zajišťovaly 3 správní zaměstnanci: dvě pracovnice na výdej a 

úklid a jeden správní – řidič, speciálně terapeutickou činnost dvě fyzioterapeutky, jeden canisterapeut. 

Ve vítkovické škole jsme také umožnili účast tří osobních asistentek ve výuce, které se věnují 

konkrétnímu dítěti. Osobní asistenci si zajišťovali rodiče pro své dítě sami.  

Obědy odebíralo celkem 24 žáků, školní družinu využilo 20 žáků. Škola se zapojila do programů: 

Ovoce do škol, Obědy do škol a Mléko do škol.  

Započala jednání o nebytové prostory v Hlučíně za účelem vzniku odloučeného pracoviště v Hlučíně, 

opět osloveno vedení měst Havířov a Orlová se stejným záměrem-hledáme vhodné prostory pro vznik 

odloučených pracovišť. 

 

Školská rada ve složení: 

➢ Mgr. Kateřina Šípová – jmenována za pedagogický sbor 

➢ Mgr. Martin Bittner – jmenován zřizovatelem školy 

➢ Paní Zdeňka Horáková – jmenována zákonnými zástupci žáků 

se sešla v prostorách vítkovické školy v termínech: 

6. 9. 2018  

11. 2. 2019 

 

Zabývala se organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol, osobní asistencí u žáků. 

Vyjadřovala se k povinné školní dokumentaci, ke stávajícímu rozpočtu a navrhovanému plánu 

rozpočtu na následující kalendářní rok a náklady, koncepčním záměrům. Průběh jednání Školské rady 

byl vždy písemně zpracován, uložen do vnitřní dokumentace školy a centrálního diakonského 

systému Edocat. 
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I v tomto školním roce jsme se zapojili do výtvarných a sběrových soutěží např. Vánoční krabice od 

bot, tradičně sbíráme papír, nepotřebnou elektroniku, použitý olej, víčka z PET láhví, oděv.  

 

Ze speciálně terapeutických aktivit se uskutečnilo celkem:  

• 209 hipoterapeutických lekcí (94 v Ostravě – Hrabové, 115 v jízdárně Velká Polom) 

• 136 canisterapií (51 v porubské škole, 85 lekcí ve vítkovické škole) 

• 459 individuálních fyzioterapií (120 v porubské škole, 339 ve vítkovické škole) 

• 396 muzikoterapií (43 aktivní formy a 353 expresivní formy) 

• 110 dětí se zúčastnilo vodní rehabilitace  

• 12 dětí využilo ve vítkovické škole perličkových koupelí 

• 29 vítkovických žáků absolvovalo pobyt v solné jeskyni 

• 491 vítkovických žáků absolvovalo výuku v multisenzorických místnostech.  

 

Celoškolní a výjezdové aktivity byly v souladu se školním vzdělávacím programem školy, s plánem 

akcí i s plánem environmentální výchovy. Jednalo se např. o divadelní představení, návštěvy v ZOO, 

Slezskoostravského hradu, Dinoparku. Celoškolní akce, na které se děti přepravovaly autobusem, 

byly hrazeny z dotačního projektu Magistrátu města Ostravy. Na ostatní aktivity včetně 

terapeutických školními automobily.  

 

Realizace mimořádných akcí: 

➢ Společné dopoledne s dětmi MŠ Mitušova – zahájení pravidelné spolupráce 

➢ Výstava Dva světy, jeden příběh – první zkušenost, samostatné vystoupení pracovníků školy 

na vernisáži, zhotovení školních kalendářů ve školním foto studiu, publikací, letáků 

➢ Sousedské slavnosti Zažít město jinak v O-Poruba – opět první zkušenost 

➢ Cyklo tour Severní Morava – výtěžek z akce byl připsán na účet školy v únoru 2019 

➢ Motýlek – aktivní účast žáků na celostátní přehlídce tvorby handicapovaných dětí a mládeže 

v Kopřivnici 

➢ Benefiční program Otevřená srdce – první ročník v Garáži v Ostravě – Porubě 

➢ Vánoční a Velikonoční výstava – jarmark, na pracovištích školy v Ostravě – Porubě a O-

Vítkovicích, nově v Kulturním domě Orlová 

➢ Přátelská setkání s klienty z Domovinky střediska v Ostravě, vzájemné návštěvy, program 

➢ Abilympiáda – opět žáci odcházeli s pohárem za umístění 



 
 

 

www.specialniskola.eu Mateřská škola a základní škola speciální 

Diakonie ČCE Ostrava 

U Cementárny 23/1293 

703 00 Ostrava-Vítkovice 

E-mail: i.savkova@specialniskola.eu 

Tel: +420 595 782 267 

IČ: 71197575 

Bank. spojení: 1644503329/0800 

➢ Výměnná stáž pedagogů z partnerské školy z Havlíčkova Brodu – realizace na pracovišti O-

Poruba 

➢ Aktivní účast ve výtvarné Česko – polské soutěži Vodní svět – zde dílo porubské školy 

vyhrálo 1. místo 

➢ Realizace koncertu Keep Smilling Gospel v Bystřici pod Hostýnem k výročí Diakonie ČCE  

➢ Zahájení putovní výstavy Diakonie ČCE k výročí – od dubna do prosince 

➢ Olympiáda tělesně postiženích sportovců v Ostravě – umístění našich žáků 

➢ Benefiční koncert pod širým nebem v Bělé v Ostravě – výtěžek na podporu projektu Přepravy 

žáků a celoroční činnosti 

➢ Dopoledne plné rytmu s dětmi MŠ Mitušova – společné hraní, bubnování. 

 

Již tradičně škola organizovala aktivity i pro zákonné zástupce našich žáků např. odborné semináře, 

společné vánoční posezení 

 

Fotografie z výuky a aktivit lze shlédnout na stránkách školy a na Facebooku školy. Zde jsou 

také uveřejněny informativní články o podpořených projektech.  

 

Případné dotazy Vám rádi zodpoví třídní učitelé, popř. se obraťte přímo na vedení školy. 

Děkuji Vám za spolupráci, přeji Vám příjemné dny. 

 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům za kvalitně a odborně 

odvedenou práci, za jejich aktivitu při organizaci akcí pro děti, za kreativitu, vzájemnou spolupráci, 

a to nejen v rámci vzdělávacího procesu. 

 

 

 

Zpracovala dne 12 9. 2019  

PaedDr. Irena Johanka Savková, ředitelka školy 

 

 


