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I. Úvod          

Zpráva z vlastního hodnocení naší školy vychází ze zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a z vyhlášky 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č.225/2009 Sb. 

Pedagogický sbor si odhlasoval realizační tým hodnotitelů (Gabriela Solničková, 

Alena Kolnerová, Martina Šestáková) a jako vedoucího týmu zvolil zástupkyni ředitelky 

Janu Holubovou. Do hodnotícího procesu školy se zapojili všichni zaměstnanci, většina 

rodičů či klíčových pracovníků a probíhaly již zdařilé pokusy o zapojení žáků do 

sebehodnocení výkonu, avšak jejich zapojení do hodnocení školy nepovažujeme za 

zcela relevantní. 

Pro získání informací jsme použili velké množství pro nás dostupných nástrojů: 

rozbor dokumentace školy; pozorování; diskuse a rozhovory; dotazníkové metody; 

hospitace vedením školy a vzájemné hospitace; SWOT analýzu; hodnotící rozhovory, 

inspekční zprávy- ČŠI a supervizi. 

 

 

 

II. Základní údaje o škole   

 

Název a adresa školy: 

Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO: 70837279 

Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje 

Forma vzdělávání: denní 

Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Gabriela Solničková 

Zástupe ředitele: Jana  Holubová 

Kontakty: tel.: 326 735 366, 326 109 260 
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web: www.zsspecmb.cz 

e-mail:solnickova@zsspecmb.cz 

 

Přehled  vzdělávacích programů školy:  

 

Školní vzdělávací program  „Škola pro život II“, č.j. 0215//2018/ZSSMB ze dne 25.6.2018 

 

Celková kapacita školy: 57 

Identifikátor školy:600021904 

 

Školní vzdělávací program „Družina pro život“, č.j. 34/14-Sol ze dne 11.4.2014, s platností 

od 1.9.2014 

Celková kapacita: 51 

 

Školní výdejna 

Celková kapacita výdejny: 51 

 

Termín vlastního hodnocení:  září 2017 – červen 2020 

 

 

III. Oblasti hodnocení: 

 

 1. Vzdělávací program školy  

   Soulad školního programu s RVP; Kvalita školního vzdělávacího programu - vztah 

s podmínkami školy, soulad s představou žáků nebo jejich zákonných zástupců, Individuální 

vzdělávací programy pro žáky 

Žáci byli vzděláváni do června 2018 podle školního vzdělávacího programu  „Škola 

pro život“, čj. ZŠ Pg/21-10/Sol. a od září 2018 podle  „Škola pro život II“, č.j. 

0215//2018/ZSSMB ze dne 25.6.2018. Po vložení do systému ČŠI InSpisu byl nový ŠVP 

shledán formálně v pořádku. Na tvorbě nového ŠVP se podíleli všichni pedagogové školy 

v pracovních skupinách podle jednotlivých předmětů. Nový ŠVP se týkal pouze I. dílu. Podle 

nově upraveného ŠVP není potřeba doplňovat IVP, pokud žák splňuje ročníkové výstupy. 

V průběhu roku probíhá třikrát kontrola souladu IVP a ŠVP metodikem ŠVP Ivanou Pánovou. 

Součástí kontrol je i tematický roční plán. 

Z diskuzí nad ŠVP II. a IVP  vyplývá, že zaměstnanci školy ŠVP II.,   na kterém se 

aktivně všichni zúčastnili, považují  za vyhovující.  

Vnitřní kontrola Školního vzdělávacího programu probíhá průběžně, učitelé podle 

ŠVP zpracovávají v měsíci září IVP, nalezené nedostatky se zaznamenávají, připomínky jsou 

předmětem diskusí na pedagogických radách a metodických sdruženích.  Zkušenosti s výukou 

podle ŠVP byly konzultovány vždy na poslední pedagogické radě ve školním roce.  

 

Návrh opatření: 
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▪   pedagogové budou průběžně vyhledávat nedostatky a sbírat podklady pro případnou 

další  změnu ŠVP –  hlavní diskuse vždy na poslední pedagogické radě a metodickém 

sdružení 

 

Individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pro každého žáka vytváří učitelé, tj. speciální pedagogové „individuální vzdělávací 

plány“, které akceptují všechna doporučení lékařů a SPC i dalších odborníků. Výběr 

vhodného učiva vychází ze vzdělávacích programů žáků. Individuální vzdělávací plány jsou 

konzultovány v měsíci září daného školního roku s rodiči a ostatními pedagogy. Individuální 

vzdělávací plány a jejich plnění kontroluje koordinátor ŠVP. Nalezené nedostatky  jsou 

následně pedagogy odstraněny.  

Z diskuzí na pedagogických radách vyplynulo, že tuto oblast považujeme za svoji 

silnou stránku, ale je nutné dbát na soulad zápisu v třídní knize s IVP a učivem ŠVP. 

Od září  2017 byla IVP vypracovávána nově podle vyhlášky 27/2016Sb. 

  

Návrh opatření: 

▪ zvýšení metodického vedení v oblasti ŠVP – osvojení a zautomatizování nové tvorby 

IVP 

▪ pravidelná kontrola 3xročně 

▪ sledování nových požadavků na tvorbu IVP dle platné legislativy a jeho přizpůsobení 

změnám 

▪ metodické vedení a  kontrola zapisování do třídních knih  v souladu s IVP a učiva 

ŠVP 

 

   Soulad ŠVP ŠD s RVP ŠD; Kvalita  vzdělávacího programu - vztah s podmínkami školy, 

soulad s představou žáků nebo jejich zákonných zástupců 

 

Na základě supervize s vychovatelkami ŠD a hodnotících rozhovorů vyplynula nutnost revize 

ŠVP ŠD. 

 

Návrh opatření: 

• diskuze a tvorba nového ŠVP 

 

2. Podmínky ke vzdělávání 

Vliv personálních podmínek na vzdělávání 

Ve třídách souběžně pracují tři pedagogové – učitel, kde je požadováno vysokoškolské 

vzdělání v oboru speciální pedagogiky a dvě asistentky pedagoga.  

Z hodnocení vyplývá velmi zodpovědný přístup k personálním podmínkám školy. 

Všichni pedagogové se každým rokem účastní DVPP – navštěvují kurzy pro doplnění 
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progresivních metod a postupů, též navštěvují zařízení podobná našemu typu. Další předávání 

informací mezi pedagogy pak zajišťuje metodické sdružení, které probíhá čtyřikrát během 

každého školního roku. Velmi se osvědčily i tzv. vzájemné hospitace ve třídách, které nám 

umožňují praktické předávání zkušeností. 

 

Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání 

Naše třídy se nacházejí v pronajatých prostorách Centra 83, poskytovatele sociálních 

služeb – Václavkova ulice 950, v pronajatých prostorách DDM - Purkyňova ulice 224 (od 

9/17)  a budovy OÚ Lipník. Jejich technický stav je v pořádku.  Největším problémem, což je 

i obsahem výtek ze stran pedagogů a rodičů, je nevyhovující velikost a uspořádání prostor 

(největší 22m2), šaten a nedostatečné skladové prostory, chybějící kočárkárna a vzhledem k 

chybějící sborovně nenabízí škola vhodné podmínky pro jednání s rodiči. Na základě 

rozhodnutí kraje byla schválena výstavba nové budovy školy na zahradě Centra 83, 

Václavkova 950. V současné době je plánovaná výstavba ve fázi tvorby projektové 

dokumentace. 

  

Efektivita využívání finančních zdrojů, rozvoj ekonomických zdrojů  

Během tříletého období se zlepšilo vybavení školy počítačovou a interaktivní 

technikou a dalším vybavením a pomůckami zejména pro žáky s PAS (Šablony II., MIT 

2017, 2018, 2019 firmy Henkel, Škoda dětem  a další sponzorské dary). Za hodnocené období 

jsme skončili vždy s kladným hospodářským výsledkem a to zejména díky projektům a 

sponzorským darům. Škola se zapojuje do grantových aktivit města Mladá Boleslav (zájmové 

činnosti) a Společnosti lidí pro pomoc mentálně postiženým (rekreačně-rehabilitační pobyty). 

Škola má velkou snahu o získávání sponzorských darů, které jsou pro naši existenci již 

nezbytné. Ze sponzorských darů  a projektů byly zcela obměněna ICT technika. V tomto 

období bylo zahájeno vzdělávání v ICT oblasti v rámci Šablon II. a zakoupeno 14 IPadů. 

 

Návrh opatření: 

▪ podpora školy při vzdělávání zaměstnanců, volba DVPP v souladu s potřebami školy a 

další předávání získaných dovedností a schopností na metodických sdruženích 

▪ úzká spolupráce s projektantem nových prostor  

▪ získávání sponzorských darů 

▪ využívání projektů vhodných pro základní školy podle §16 odst.9 

▪ splnění a dokončení Šablon II 

▪ příprava a realizace Šablony III 

 

3. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání 
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 Výsledky vzdělávání každého žáka  odpovídají jeho možnostem. Z dotazníků pro 

rodiče vyplývá, že s úrovní výuky a výsledky vzdělávání svých dětí jsou spokojeni. Ale 

pedagogové si nastavují nepřiměřená očekávání a vysoké cíle. 

 Výsledky vzdělávání žáků, tedy dosažení určité úrovně ve vzdělávání, mají pro 

pedagogy, jak uvádějí, motivační charakter (i malé pokroky motivují k dalšímu úsilí), avšak 

neposuzují podle tohoto ukazatele svoji pedagogickou úspěšnost. Faktorů, které ovlivňují 

výsledky vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením a s PAS, je mnoho. Poměřování 

rychlosti pokroku žáka vzhledem ke svým schopnostem vzdělávat by vedla ke skepsi.  Avšak 

vedení školy se domnívá, že problémem je i špatné chápání pojmu „výsledek vzdělávání“, 

protože i v našich podmínkách je tento výsledek zpětnou vazbou k naší vykonané práci. Ale 

zpětná vazba žáků není vždy dobře srozumitelná. Díky tomu se může snížit pocit 

smysluplnosti, uspokojení z dobře odvedené práce, tím mohou být pedagogové ohroženi 

syndromem vyhoření.  

 Po ukončení povinné školní docházky přechází mnoho našich absolventů do Centra 

83, poskytovatele sociálních služeb a Domova pod Lípou, poskytovatele sociálních služeb, 

někteří docházejí pracovat do jejich chráněných dílen, jen velmi malý počet pokračuje ve 

vzdělávání v praktických školách nebo na odborném učilišti pro absolventy speciálních škol. 

Hlavním důvodem jsou obavy rodičů z náročnosti učiva a negativních důsledků adaptace a 

odloučení od rodiny. 

   Z diskuzí pedagogů je vnímáno riziko, kdy při přestupu žáků ze školy do dalších 

organizací, nastává u žáků ten problém, že si neumí poradit s velkou „svobodou“, která jim je 

dána. Ve škole jsou žáci velmi svázáni plněním ŠVP, IVP, vše je dáno přesným rozvrhem, 

pedagogové musí nad žáky mít neustálý dozor. Přestože žáci v rámci výuky mají možnost 

volby, ale je jim nejprve nabízena práce – povinnost a pak teprve volnost a zábava, neumí 

s volbou a samostatným výběrem činností pak pracovat. Tímto rizikem jsme se v tomto 

období zabývali a stanovili si postupy při jeho postupném odstranění. 

 

 

Návrh opatření: 

▪ zvyšování schopnosti žáků v oblasti samostatnosti a rozhodování 

▪ v rámci sebevzdělávání a vzdělávání pedagogů se zaměřit na rozvoj znalostí z oblasti 

vývojové psychologie, využít vzdělávací programy ranné péče a MŠ 

▪ osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti přiměřených nároků vzhledem k limitům žáků 

vycházejících z jejich postižení a respektování jejich individuality 

▪ v rámci metodického sdružení nadále u všech pedagogů rozvíjet znalosti a metodiku 

práce se žáky s různým typem postižení 

4. Klima, kultura, étos školy 

 

Ze SWOT analýzy, supervize a hodnotících rozhovorů vyplývá, že dobré klima školy 

je důležité, zároveň vnímají pedagogové jako ohrožující  

- nerespektování pravidel, která si sami nastavili v rámci třídy, pracoviště 

- přítomnost nemocného pedagoga a žáka na pracovišti 

- nejednotnost míry podpory žákům 
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- řešení vypjatých situací (agrese, autoagrese, záchvaty, křik) 

- nedostatek respektu vůči sobě navzájem 

- zdravotní a věkové limity pedagogů 

- různá úroveň emoční inteligence 

- přílišná a nezdravá citová vazba k žákům 

- nerespektování individuality jednotlivých rodin 

- řešení konfliktních situací s rodiči 

     Dle názoru pedagogů vyplývá, že dobré klima vytváří  

- vzájemná kvalitní komunikace bez předsudků 

- fungující kolektiv 

- možnost kreativity 

- pestrá práce 

- plánování 

- smysluplnost 

- nadhled 

- podpora ze strany vedení 

- ocenění za práci 

- prostředí a vybavení 

- ochota vzájemně si pomoci 

- možnost růstu a sebevzdělávání a vzdělávání 

- pracovní bonusy (FKSP, finanční odměny, čas, dostupnost) 

Předchozí body jsou zahrnuté i v etickém kodexu zaměstnance školy a vizi školy. S těmito 

dokumenty pedagogové průběžně pracují. 

 

Návrh opatření: 

▪  Proškolení pedagogů v oblasti komunikace s rodiči 

▪ Podpora vedení školy v dodržování pravidel a rozvoji potenciálu pedagogů 

▪ Vzájemná komunikace mezi pedagogy o nastavení, dodržování a respektování 

pravidel (jednotnosti míry podpory žáků v rámci bezpečnosti žáků a pedagogů atd.) 

▪ V rámci metodického sdružení provést revize krizového plánu školy 

▪ Vzájemné sdílení 

▪ Objektivně zhodnotit možnosti žáků 

 

IV. Závěr  

 

Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků;  Oblasti, ve kterých je třeba úroveň 

vzdělávání zlepšit 

viz. SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

• Vedení 

• Vybavení a prostředí 

• Finanční zabezpečení školy  

• Komunikace mezi pedagogy a rodiči 

• Nepřiměřená očekávání 

• Zdravotní a věkové limity pedagogů 
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• Osobnostní růst pedagogů 

• Kolektiv 

• Klima 

• Bonusy pro pedagogy 

• Respekt 

 

Příležitosti Hrozby 

• Rozvoj komunikačních dovedností 

pedagogů 

• Emoční inteligence 

• Přiměřená očekávání 

• Vzdělávání a sebevzdělávání 

• Nerespektování pravidel 

• Nejednotnost míry podpory pedagogů 

k žákům 

• Řešení krizových situací 

 

Účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení 

Z navržených opatření z předchozího vlastního hodnocení školy bylo odstraněno 

mnoho nedostatků a včasným zachycením rizik se naopak předešlo nedostatkům jiným: 

• Nedostatky ve stávajícím ŠVP 

Všichni pedagogové školy se zúčastnili na tvorbě nového ŠVP, byly vytvořeny pracovní 

skupiny, které zpracovávaly jednotlivé předměty a tvorbu 1x měsíčně konzultovaly 

s ostatními. Kordinátorka novou výslednou verzi na základě podkladů zpracovala, vložila do 

INSPISu a po této kontrole rozeslala pedagogům jako výslednou verzi, která byla schválena 

na pedagogické radě v červnu 2018 a bude se dle ní vyučovat od září 2018. 

 

• IVP neodpovídá nové vyhlášce 

Koordinátorky se zúčastnily školení a provedly proškolení všech   

                            pedagogů.  

 

• DVPP 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla metodická sdružení zaměřená na téma MP, metodiky 

vzdělávání, alternativní metody práce, rhb a sppg péče, AAK, PAS. V srpnu 2018 proběhl 

kurz Profesní seniority. Ve školním roce proběhla metodická sdružení na téma Problémové 

chování žáků, modelové situace a jejich řešení, Shrnutí diagnóz žáků školy a Bazální 

stimulace. V 1.pololetí 2018/2019 využila jedna paní učitelka mentoring. Od září 2019 

probíhají supervize vychovatelek ŠD, vedení školy a individuální dle zájmu pedagoga 

 

• Správné zařazování podpůrných opatření do výuky 

Koordinátorka inkluze se zúčastnila kurzů pořádaných NÚV, NIDV, MŠMT, komunikovala 

s poradenskými zařízeními, sjednávala termíny schůzek a pravidelně v rámci metodických 

návštěv jednotlivých tříd sledovala žáka a konzultovala s pedagogy potřeby PO. Předávala 

vedení školy podklady pro nákup pomůcek, programů atd. z PO 

 

• Nevhodné prostory pro výuku 
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Na základě mnoha jednání se zřizovatelem školy došlo k rozhodnutí KÚ, že budou uvolněny 

finance na stavbu nové školy. Byla vytvořena pracovní skupina zaměstnanců, která se 

podílela svými návrhy a požadavky na tvorbě objemové studie. Ředitelka školy zaslala 

požadavky, které by měly splňovat firmy ucházející se o vytvoření projektu. Dodavatel 

projektové dokumentace nebyl dosud vybrán a to z důvodu nízkého nacenění požadované 

zakázky ze strany zřizovatele školy. Nový termín pro zadání do E-Zak zřizovatelem je 

31.8.2019. Pedagogové školy se snažili v rámci možností upravit třídy a bylo dokoupeno 

potřebné vybavení pro přehlednější a praktičtější zařazení materiálů a pomůcek. V lednu 2020 

byl vybrán dodavatel projektové dokumentace. 

 

• Nízké schopnosti v rozhodování, sebehodnocení, odpovědnosti žáků 

Zařazování do denního programu možnost volby žáka – zejména ve chvílích mimo řízenou 

činnost – volba vhodné aktivity. Umožnit zažít chvíle nepohody, „ohrožení“ jako následek 

špatného rozhodnutí (nevhodně se obléknu – je mi velké teplo, zima. Zapomenu vzít si pití, 

svačinu – nemám). Vybrat situace a přihlédnout k tomu, aby nedošlo k přetížení žáka nebo 

dokonce ohrožení na zdraví a bezpečnosti. Dlouhodobě motivovat rodiče k přijetí toho, že 

jejich dítě bude dospělé, že není potřeba ho neustále chránit před všemi následky. Pracovat 

s rodiči při třídních schůzkách, připravit setkání rodičů, workshop ve spolupráci SPMP. 

Společně se setkat s pracovníky Centra 83, kteří pracují s dospělými klienty, diskutovat o 

tom, co může být prioritou v přípravě na dospělost našich žáků, právě s ohledem na schopnost 

rozhodování. V letošním školním roce docházeli pracovníci Centra 83 do našich tříd, ve 

školním roce 2019/2020 budou organizovány návštěvy a konzultace našich pedagogů 

v Centru 83. Sebehodnocení – u žáků se středně těžkým mentálním postižením motivovat 

k tomu, aby dokázali zhodnotit svůj výkon – umím, neumím, potřebuji pomoc. Setkávali se 

situacemi, které sami zvládnout nemohou. Od září 2019 – v IVP do kolonky Priority 

vzdělávání stanovit dílčí úkol – úkoly v oblasti rozvoje schopnosti rozhodování, 

sebehodnocení – konkretizovat, vyhodnotit v pololetí a na konci školního roku. 

 

 

• Sjednocení představ práce pedagogů s vizí školy 

Byl vytvořen Etický kodex, se kterým se všichni zaměstnanci seznámili, byly vytvořeny 

pravidla jednotlivý tříd a také vyhodnocena. Od září 2019 probíhají supervize 

vychovatelek ŠD, vedení školy a individuální dle zájmu pedagoga. V rámci hodnotících 

rozhovorů ve školním roce 2019/2020 a SWOT analýzy dojde k úpravám výše 

jmenovaného v průběhu Akčního plánu odstraňování rizik na období 2020/2023 
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Datum vyhotovení zprávy: 17. 7. 2020                   

Vypracovala: Jana Holubová , Martina Šestáková, Alena Kolnerová, Gabriela 

Solničková 

                                                                                                        

 

Mgr. Gabriela Solničková, ředitelka školy        

 

                               

 

 Za Školskou radu: Mgr. Hedvika Klemová, Mgr. Luďka Jiránková, Mgr. Jana Regnerová 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva projednána v pedagogické radě dne: 21.8.2020 

Zpráva projednána ve školské radě: 8. 9. 2020 


