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1. Úvodní slovo 
 

Vážení,  

máme za sebou velmi rušný školní rok. Rok po sloučení… 

Aktivním přístupem všech zaměstnanců se začal stmelovat kolektiv sloučeného zařízení…  

Toto sloučení je velkou výzvou pro všechny zaměstnance a doufáme, že bude i nadále velkým 

přínosem pro obě skupiny dětí…   

Po celý školní rok probíhala muzikoterapie, stimulační programy a canisterapie… 

Úspěšně jsme realizovali projekt „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 

2013“, který vyhlásilo Ministerstvo školství… 

Školní stravování bylo obohaceno o zeleninu a ovoce pomocí „předsvačinek“ a projektu „Ovoce do 

škol“… 

V uplynulém období jsme se zapojili do mnoha výtvarných soutěží, uspořádali jsme veřejné 

výstavy výtvarných prací, organizovali jsme soutěž Puzzliáda, které se mohly zúčastnit i děti 

z jiných školských zařízení… 

V rámci zdravého životního stylu jsme začali využívat Infrasaunu v tělocvičně Dětského centra. 

Zájemci mohli navštěvovat solnou jeskyni, lyžařský výcvik a na podzim a na jaře předplavecký 

výcvik… 

A to vše díky celému kolektivu, kterému bych tímto chtěla velmi poděkovat… 

 

…čeká nás další školní rok a já vím, že bude naplněn každodenní poctivou prací s dětmi, žáky, 

rodinnými příslušníky a dalšími příznivci z řad široké veřejnosti. 

Na závěr chci všem, co naší práci podporují a oceňují, poděkovat a požádat je o další spolupráci. 

Děti, které nás potřebují, si to zaslouží. S námi toho zvládnou více! 

 

Dagmar Rakoušová 

ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Projekt „Pohádky a hudba v logopedické prevenci“ 
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2. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, 

příspěvková organizace 

Adresa školy Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov 

IČ 711 738 54 

Bankovní spojení GE Money Bank 165 405 997/0600 

DIČ CZ 71173854 

Telefon 481 322 602, 481 322 611 

E-mail slunicko.turnov@centrum.cz 

www: slunickoturnov.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1.7.2003, pod novým názvem od 1.7.2013 

Zřizovatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Identifikátor právnické osoby 600 099 474 

Ředitel Mgr. Dagmar Rakoušová 

Školská rada  od 24.10.2011                                         počet členů  3 

 

Součásti školy 

součásti školy IZO kapacita 2013/2014 počet tříd 
Základní škola 79-01-B/001  117 700 576 18 žáků 13 žáků 2 
Přípravný stupeň v základní škole speciální  117 700 592  5 1 
Mateřská škola speciální 108 036 600 20 dětí 20 dětí 2 
Školní výdejna 181 042 398 38   
Mateřská škola  104 dětí 104 dětí 4 
Školní jídelna 102 878 706 180   

 

Přehled hlavní činnosti školy 

 Činnost příspěvkové organizace je v souladu s § 3, 33, 47 a 48 zákona č. 561/2004 Sb.,                    

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.  

 

Naší snahou je všem zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do 

společnosti, připravit je na další život a hlavně prožít šťastné dětství. 
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3. Vzdělávací programy školy 
 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a z II. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.  

ŠVP jsou živé dokumenty, každoročně zaznamenávají dílčí změny, které vyplývají z různé 

organizace, změny personálu, ale hlavně zobrazují požadavky dětí, žáků a jejich rodičů.  

Ve speciálních třídách školy po zásadních úpravách v roce 2006 a 2009 vznikl dokument, který 

tvoří obsahový základ výchovné a vzdělávací práce speciální školy. Název „S námi zvládnete 

více“ vystihuje společné úsilí všech zainteresovaných osob. Pro každé dítě či žáka je tvořen 

individuální vzdělávací program, který vychází ze ŠVP a zobrazuje dosažené schopnosti 

jednotlivých dětí a žáků a stanovuje vzdělávací cíle pro aktuální školní rok. 

Běžné třídy MŠ Kosmonautů 1640 pracují podle „ŠVP MŠ Sluníčko“ , vycházející z RVP PV. 

 
 
Návštěva z Dánska 
 
 
 
                                                                                         Lyžařský výcvik 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
Noc s Andersenem 
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3.1 Organizace vzdělávání a výchovy 
 
Zápis dětí a žáků probíhá na žádost rodičů a na základě doporučení obvodního nebo odborného 

lékaře, PPP nebo SPC. Zařazení do jednotlivých tříd se odvíjí především od věku dětí, případně 

stanovených diagnóz, závažnosti postižení. Speciální třídy jsou heterogenní (věkově různorodé), 

běžné třídy mateřské školy Kosmonautů 1640 jsou homogenní (děti stejně staré). Předškolní děti 

s lehčím hendikepem se snažíme po dohodě se zákonnými zástupci integrovat do běžných tříd MŠ.  

Mateřská škola Kosmonautů 1640 se skládá ze 4 běžných tříd vždy pro 26 dětí. V roce 2013/2014 

byla plně obsazena – zapsáno bylo 104 dětí (6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bylo 

integrováno). 

Mateřská škola speciální – 1 třída pro děti s více vadami (14 dětí) a 1 třída pro děti s autismem                

(6 dětí). Ve školním roce 2013/2014 byla naplněna do celkové kapacity 20 dětí. 

Přípravný stupeň základní školy speciální a Základní škola speciální – celkem 3 třídy se společnou 

kapacitou 18 žáků – ve školním roce 2013/2014 plně naplněny (1 třída pro žáky s autismem (6 

žáků) a 2 třídy pro žáky s více vadami (12 žáků).  

Nadále bylo využíváno rovnováhy řízených, neřízených činností, rehabilitace a relaxace, poměr byl 

dán osobností dítěte, druhem a stupněm postižení. 

Těžiště práce učitelek tkví v individuální péči a přístupu k jednotlivým dětem. 

Naším zájmem je v co největší míře napomoci maximálnímu harmonickému rozvoji každého 

vřazeného dítěte či žáka. S tímto cílem nám velmi pomáhá Dětské centrum, sídlící ve stejné 

budově. Zajišťuje pravidelnou rehabilitaci dětem a žákům. 

Specifikum práce ve speciální škole spočívá ve vyrovnání se s handicapem, přípravě na život,       

na situace z něho vyplývající a nácviku základních sebeobslužných dovedností. 

V zařízení je poskytována na základě smluv s jednotlivými žadateli hrazená služba osobní 

asistence. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                  Tradiční Vánoční trhy 2014 
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3.2 Mateřská škola Kosmonautů 1640  

Pracuje podle Školního vzdělávacího programu „ŠVP MŠ Sluníčko“ , který vychází z RVP PV. 

Nově přijaté děti se podařilo adaptovat na MŠ i přes dlouhodobou nepřítomnost jedné z třídních 

učitelek.  

17. září 2013 navštívili naši školu studenti ze Sociálně-zdravotní školy Silkeborg v Dánsku - pobočky 

ve Skanderborgu. Studenti si připravili pro naše děti a žáky aktivity s obřím bublifukem a masážními 

míčky, což bylo příjemné zpestření běžného denního režimu.  

Děti se v průběhu roku účastnily mnoha divadelních představení v Městském divadle i přímo 

v mateřské škole.  

Úspěšně jsme se účastnili výtvarných soutěží (Kořínky, Radost 20, U vody, na vodě, pod vodou, 

Modrý slon…). Paní učitelka Eliška Č. organizovala školní výtvarnou soutěž Moje školka. 

Pro zájemce z řad dětí a rodičů paní učitelka Jana K. organizovala Drakiádu. Pro předškolní děti 

z ostatních MŠ Turnova a okolí paní učitelka Eliška Š. organizovala již 8. ročník Puzzliády.  

Děti z druhé třídy navštěvovaly Solnou jeskyni, předškolní děti se úspěšně účastnily 

předplaveckého výcviku, zájemci absolvovali lyžařský výcvik a navštěvovali Infrasaunu. Podle 

zájmu děti pracovaly ve výtvarném kroužku pod vedením paní učitelky Jany J..  

V ekologickém kroužku, který vedla Eliška Č., byly zapojeny děti ze druhé třídy MŠ, zapojily se 

do soutěže firmy EKOKOM. Škola se díky jejich aktivitě stala členem celostátní sítě mateřských 

škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička a Pavučinka.  Přihlášené děti bez logopedické 

vady se hravou formou seznamovaly s anglickým jazykem pod vedením Petry P.. 

V rámci projektu „Pohádky a hudba v logopedické prevenci“ děti absolvovaly od září do prosince 

2013 stimulační logopedický program vytvořený školní logopedkou. Tento projekt nabízel 

každodenní činnosti pro děti, 4 muzikoterapeutické dílny pro děti a 4 přednášky o logopedické 

prevenci pro zákonné zástupce pod vedením paní učitelky Jany P., která zároveň vedla 

muzikoterapii a prováděla program Kumot. 

V průběhu roku se konala tvořivá odpoledne pro děti a jejich rodiče (vedly Jana J. a Věra D.). 

V prosinci a květnu jednotlivé třídy MŠ předvedly pro rodiče a další zájemce tematické besídky. 

Předškolní děti vystoupily s hudebním programem na Tradičních Vánočních trzích pod vedením 

paní učitelky Zdeny M. a Jany K.. 

4.4.2014 se dvě třídy úspěšně zapojily do celostátní Noci s Andersenem – tuto akci vedla paní uč. 

Eliška Č. a zdatně ji pomáhala Petra P.. 

Předškolní děti se pod vedením paní učitelky Jany K. účastnily Atletického trojboje. 

V jarních měsících celá škola vyjela na školní výlety – Hrad Bezděz, Zámek Sychrov a Mnichovo 

Hradiště, ZOO Liberec. 

Pro děti odcházející do základních škol bylo uspořádáno rozloučení s upomínkovými dary.                                                                                                                
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3.3 Mateřská škola speciální a přípravný stupeň 

Pracuje podle ŠVP „S námi zvládnete více“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. 

Naší snahou je odstraňovat nebo zmírňovat handicapy dětí, pomáhat rodičům volit vhodnou školu 

pro jejich dítě, zabýváme se diagnostickou a poradenskou činností. Ve vzdělávacím procesu 

považujeme za stěžejní individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. Pro každé 

dítě je vypracováván individuální vzdělávací program. Je zajištěna odborná péče, která                          

se uskutečňuje formou kolektivních logopedických cvičení, vítání, muzikoterapie, rehabilitace                   

a individuálních činností. Paralelně s těmito činnostmi probíhají denní činnosti jako v běžné 

mateřské škole. Tematické celky vycházejí z ročních období a jsou obsahem třídních vzdělávacích 

programů. Jedna třída se zúčastnila projektu „Pohádky a hudba v logopedické prevenci“. Děti 

navštěvovaly divadelní představení, byla organizována setkávání rodičů v rámci hravých 

odpolední. Účastnili jsme se nadregionálních výtvarných soutěží. 

 
 
3.4 Základní škola speciální  

Naše Základní škola speciální je prvotně určena pro vzdělávání žáků s těžkým až hlubokým 

mentálním handicapem. Poskytujeme základy vzdělání žákům, kteří byli v minulosti často 

považováni za nevzdělavatelné. Tato práce je velmi náročná nejen psychicky, ale i fyzicky, protože 

většina takových dětí má přidružené ještě další postižení. Vzdělávání takových žáků spočívá 

především v rozvíjení smyslů, sebeobsluhy a pohybové koordinace. Všechny činnosti jsou 

podmíněny tím, aby při nich byli žáci spokojení, aby se jim líbily. 

Pracujeme podle ŠVP „S námi zvládnete více“ pro základní školu speciální, zpracovaného 

kolektivem školy. Tento ŠVP vzhledem ke stupni mentálního postižení žáků školy vychází pouze 

z II. dílu RVP pro ZŠS. 

Výuková koncepce vychází dále z programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Communication handicapped Children), alternativní komunikace VOKS, bazální stimulace, 

motoricko-senzorické nápravové terapie, strukturovaného učení, logopedické péče, metody 

snoozelenu, muzikoterapie, léčebné rehabilitace, individuální i skupinové léčebné tělesné výchovy, 

canisterapie, individuálních masáží a polohování - kombinují a přizpůsobují se další vzdělávací 

programy a metody užívané pro žáky s různými handicapy a jsou vždy přizpůsobeny schopnostem 

jednotlivých žáků. 

Pro žáky se připravují učebnice (vlastní výroby), kde se kombinují vzdělávací programy podle 

schopností jednotlivých žáků.  

Ve všech třídách byli spojeni žáci několika ročníků podle svých schopností tak, abychom jim 

zajistili co nejlepší podmínky vzdělávání. Společně se snažíme v rámci jedné třídy vždy zařadit 
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žáky tak, aby jejich schopnosti byly přibližně na stejné úrovni, případně tak, aby se daly vytvořit 

funkční pracovní skupiny v dané třídě.  

To je velmi náročné na přípravu pro pedagoga, ale také na administrativu (zápis do třídních 

knih…). Je také třeba, aby v rámci jedné třídy pracovala vždy učitelka a společně s ní také 

vychovatelka a asistentka pedagoga. Naší prioritou zůstává vytvářet optimální podmínky 

vzdělávání, a proto se snažíme udržet naplněnost speciálních tříd na maximální počet 6 žáků, což s 

sebou přináší problém s nedostatkem finančních prostředků na přímé náklady. 

 

 

 

Naše škola i přes svou rozlehlost je školou rodinného typu a zakládáme si na tom. Panuje zde 

klidná spolupracující atmosféra, a proto, že se znají navzájem nejenom pedagogové a žáci, ale také 

rodiče či správní zaměstnanci, fungují zde vztahy založené na vzájemné úctě, důvěře a respektu. 

Snažíme se, aby prostředí školy bylo příjemné nejen pro učitele a žáky, ale také pro ostatní, kteří 

naši školu navštíví. Naší dlouhodobou snahou je, aby celkové klima školy navozovalo pocit 

bezpečí a pohody a k tomu také vedeme naše žáky. 

To vše by nešlo bez pedagogického sboru (učitelky, asistentky pedagoga, vychovatelky), ale také 

bez správních zaměstnanců a rodičů našich žáků. Všichni společně tvoří obraz školy a o tom, že je 

ten obraz v pořádku, svědčí také to, že se k nám hlásí noví žáci a ti, kteří školní docházku ukončili, 

se k nám rádi vracejí. 

 

 

 

Sloučení dvou školských zařízení nemělo negativní vliv na přátelskou 

atmosféru Sluníčka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 9

2 druhy canisterapie: 
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3.5 Metody a formy práce 

Metody a formy práce, které využíváme, vyplývají z podstaty školy. 

Dbáme na to, aby každý činnostní postup měl konkrétní vzdělávací cíl a aby žáka přiváděl                       

k tvořivému myšlení. Snažíme se podporovat samostatnost, umožnit vlastní volbu, zařazujeme                      

v rámci výuky množství aktivit, díky kterým se naši žáci učí prožitkově. Vytváříme pro žáky 

aktivity, jejichž prostřednictvím přibližujeme a objasňujeme činnosti, se kterými se budou                       

v běžném životě setkávat. Výchovně vzdělávací strategie chápeme jako společné postupy, které 

jsou uplatňovány všemi pedagogy nejen při vyučování, ale také mimo něj a vedou k utváření                        

a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Ke všem žákům přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem se všemi právy. Každého 

žáka chápeme jako samostatně myslící a fungující bytost, která je schopna rozvíjet své poznávání      

a je aktivním spolutvůrcem vzdělávání, podle svých individuálních možností. 

Naším úkolem je, vyvářet pravidla pro práci žáků a být jejich průvodcem a partnerem na 

vzdělávací cestě. Ne tak, že bychom jim zakázali, aby se projevovali nebo naopak dovolili 

všechno, co se jim líbí, ale tak, že jim umožníme porozumět tomu, co znamená svobodně se ptát, 

zkoumat a objevovat. 

Prostřednictvím činností vedeme žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků                       

a osobní odpovědnosti.  Každý činnostní postup má konkrétní vzdělávací cíl a přivádí žáky                    

k tvořivému myšlení – ke schopnosti o pozorovaných jevech samostatně uvažovat a hovořit,                   

k tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky je využívat. Chceme 

podporovat samostatnost, umožnit vlastní volbu (individualizaci) a vést žáky k odpovědnosti za 

jejich chování. Naši žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci a spolupráci. Vzdělávání směřuje                      

k rozvoji individuálních schopností a pozitivnímu vztahu k učení. 

Žáky pozitivně motivujeme. Před každým postupem žáky motivujeme a orientujeme v úkolu. 

Ukazujeme jim, proč se určité věci učí a vedeme je k využití nových poznatků v praktickém životě. 

Docházejí tak k poznání, že se učí věcem užitečným a potřebným. Pro motivaci žáků k učení je pro 

nás velmi důležité, aby každý učitel, asistent a vychovatel dokázal najít v každém z žákovi to 

dobré, co v něm je, a pomohl jim to nalézt. 

Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. 

Dbáme na posloupnost a provázanost učiva – učivo stavíme tak, aby nové poznatky vyplývaly                 

z poznatků předcházejících. Z probíraného učiva vybíráme nejprve to, co je v něm základní. Tomu 

se snažíme naučit všechny žáky. K probírání nového učiva přistupujeme, teprve když žáci 

probírané skutečnosti chápou, nebo když si je osvojí. Ke všem činnostem se opakovaně vracíme, 

přesvědčujeme se o zvládnutí učiva, upevňujeme a rozvíjíme osvojené vědomosti a dovednosti. 
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Žáci sami provádějí obměny činností a využívají při nich své dosavadní individuální poznatky, 

dovednosti a zkušenosti. Ty doplňujeme, upevňujeme a dále rozvíjíme. Vzdělávání chápeme jako 

proces, který nikdy nekončí. 

Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. Ve výuce 

využíváme co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Vycházíme dětem vstříc. Učivo 

předkládáme na důvěrně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů. Využíváme 

praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu. Upozorňujeme na konkrétní 

využití vědomostí a dovedností v životě. Vycházíme z pozitivních příkladů z blízkého okolí                    

a jejich významu pro život. 

Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání spojujeme do smysluplných celků. 

Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci všech těchto 

předmětů. Klademe důraz na porozumění základním pojmům a principům. 

Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. Všem žákům průběžně umožňujeme hovořit                 

o tom, co pozorují, co činí, co si myslí. Žáci se učí formulovat otázky, navzájem se oslovují, 

odpovídají si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést konzultace                  

a diskuzi. Umožňujeme jim stát se „učitelem“ a uvádět jednotlivé činnosti obdobně, jako je uváděl 

učitel. Těm žákům, kteří nejsou schopni hovořit, umožňujeme dorozumět se formou náhradní 

komunikace – komunikačními knihami, piktogramy, posunky, znakem do řeči, mimikou, gesty či 

jinými alternativními komunikačními prostředky. 

Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k sebehodnocení a práci s chybou. Zpětná vazba 

umožňuje nejen nám, učitelům, ale především našim žákům chyby rozpoznávat ihned při jejich 

vzniku a okamžitě je napravovat. Učíme tak naše žáky chybám předcházet a brát si z nich 

ponaučení. Respektujeme, že každý má právo udělat chybu. A protože chybu nepokládáme za 

prohřešek, nebojí se naši žáci vyjadřovat vlastní názory a poznatky. Přes chybování směřujeme             

k úspěšnosti. 

Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo, metody a postupy volíme tak, aby byly 

přiměřené nejen stupni vývoje žáků a jejich individuálním schopnostem a možnostem. Prostor                  

k pochopení a zvládnutí učiva dáváme všem žákům tak, že jim umožňujeme učit se podle jejich 

individuálního tempa. Stavíme vždy cíle blízké – dosažitelné. Podněcujeme v nich touhu po jejich 

dosažení a dodáváme jim důvěru, že to dokážou. 

Ve výuce využíváme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Pozitivní hodnocení 

je pro naše děti velmi silný motivační a výchovný prvek, a proto je používáme průběžně v celém 

procesu učení. Do výuky zařazujeme žákovské sebehodnocení.  
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4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 
4.1 Údaje o počtu dětí a tříd v Mateřské škole Kosmonautů 1640 
 
Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu 

třídu 
Počet dětí na jednoho 
pedagoga 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
4 4 104 104 26 26 13 13 
   
 
4.2 Údaje o počtu dětí a tříd v Mateřské škole speciální Kosmonautů 1641 
 
Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu 

třídu 
Počet dětí na jednoho 
pedagoga 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
2 2 20 20 10 10 4 4 
Výsledky výchovy a vzdělávání: 
K 31. 8 2014 odešli:  39 dětí do ZŠ 
 1 dítě do ZŠ praktické 
 2 děti do jiné MŠ 
 1 dívka do MŠS   
 
 
4.3 Údaje o počtu dětí a tříd v Přípravném stupni ZŠ speciální Kosmonautů 1641 
 
Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na jednu 

třídu 
Počet dětí na jednoho 
pedagoga 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
1 1 6 5 6 5 3 3 
Výsledky výchovy a vzdělávání: 
K 31. 8 2013 odešli 4 žáci do Základní školy praktické 
 
 
4.4 Údaje o počtu žáků a tříd v Základní škole  
 
Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 
Počet žáků na jednoho 
pedagoga 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
2 2 11 13 5,5 6,5 3,6 4,3 
Výsledky výchovy a vzdělávání: 
Všichni žáci postoupili do dalšího ročníku.  

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 

 

 

 

 

 omluvených celkem O na žáka neomluvených celkem 

I. pololetí 1904 146 0 

II. pololetí 1625 125 0 

Celkem za šk. rok 3529 271 0 
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5. Evaluace 
je zaměřena na pravidelné zhodnocení současného stavu a je prováděna každoročně, za účasti 

všech zaměstnanců školy a ve spolupráci s Dětským centrem.  

Tradice a charakter školy je dlouhodobě neměnný a toto zařízení je jedinou školou tohoto druhu 

v regionu. Zájem o školu, programy a zaměření školy budují pověst a image školy.  

Vnitřní faktory týkající se množství financí a tvorby rezerv se jeví z pohledu zaměstnanců i vedení 

jako slabá stránka školy a jsou řešeny oslovováním případných dárců, nadací a vypracováváním 

různých grantů. Tyto aktivity jsou prací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky. 

Na základě kontrolního systému byl ředitelkou propracován funkční program dlouhodobého 

hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců školy.  

Vzhledem ke sloučení dvou typů škol bude třeba přehodnotit systém evaluace a motivovat všechny 

zaměstnance k zapojení do evaluace školy. Je třeba i nadále podporovat prostupnost obou typů 

škol. 

 
6. Řízení školy 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok: 
- bezproblémový chod zařízení – spolupráce s Dětským centrem, městem Turnov, s odbory 

školství a sociální – plněno průběžně 

- bezproblémové sloučení s Mateřskou školou Kosmonautů 1640 - splněno 

- úprava školní zahrady vzhledem k potřebám klientely – úspěšně podán projekt  

- aktivní přístup k získávání finančních prostředků z jiných zdrojů mimo příspěvek 

zřizovatele – plněno ředitelkou školy  

- kladně vyřízená žádost o dotaci na provoz sociální služby na rok 2014  

- podání projektové žádosti o finanční podporu z  rozvojového programu Podpora 

logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 – splněno, projekt úspěšně 

realizován 

- průběžné ověřování Školního vzdělávacího programu - plněno průběžně 

- zajišťování maximální bezpečnosti při práci s dětmi - plněno 

- poznávání okolí města – plněno průběžně 

- pro práci s dětmi získávat spolupráci rodičů – plněno 

- umožnění studia zaměstnankyním – plněno dle zájmu jednotlivců 
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7. Personální údaje 
 
7.1 Přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků 
číslo  Pracovní zařazení, 

funkce 
úvazek kvalifikace,  

stupeň vzdělání, obor 
roků 
praxe 

Pedagog     
1. Ředitelka, učitelka  1,0 SPgŠ pro MŠ, VŠ – magistr - učitelství 1.st ZŠ se 

speciální ped., VŠ - bakalář - spec.ped., FS I 
31 

2. Učitelka MŠS 1,0 SPgŠ, VŠ – bakalář spec.ped. 30 
3. Učitelka MŠS 1,0 SPgŠ, kurzy APLA 28 
4. Učitelka MŠS 1,0 VŠ – vychovatelství se spec. ped. 16 
5. Učitelka MŠS 1,0 VŠ – spec.pedagogika předšk.věku + soc. činnost    2 
6. Učitelka ZŠS, zástupkyně 1,0 VŠ – učitelství pro spec.školy 21 
7. Učitelka ZŠS 1,0 VŠ – spec. pedagog   2 
8. Učitelka PSZŠS 1,0 SO – gymnázium, kurz asistent osob.i ped., ukončené 

DPS vychovatelství, spec. ped. 
10 

9. Vychovatelka 1,0 SZŠ, VŠ – rozšiřující pro ped, VŠ - rozšiřující spec.ped 10 
10. Osobní asistentka 0,50 SEŠ, rekvalifikační kurz pečovatelka   9 
11. Osobní asistentka 1,0 SOU, kurz – prac.soc.péče, pedagogický asistent   6 
12. Osobní asistentka 1,0 Základní, rekvalifikační kurz osobní asistent   1 
13. Osobní asistentka 0,5 SO, VŠ – spec. pedagog   0 
14. Pedagogická asistentka 1,0 VŠ – bakalář spec. pedagog   4 
15. Učitelka MŠ 1,0 SO, SPgŠ 38 
16. Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ 37 
17. Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ 40 
18. Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ 32 
19. Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ 16 
20. Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ 38 
21. Učitelka MŠ 1,0 SO – gymnázium, VOŠ, studující SPgŠ   1 
22. Učitelka MŠ 0,80 SO – gymnázium, studující SPgŠ   2 
Nepedagog     
1. Uklízečka 1,0 - - 
2. Uklízečka 1,0 - - 
3. Uklízečka 0,50 - - 
4. Školnice 1,0 - - 
5. Uklízečka 1,0 - - 
6. Uklízečka 0,50 - - 
7. Vedoucí školní jídelny 1,0 -  
8. Vedoucí kuchařka 1,0 -  
9. Kuchařka 1,0 -  
10. Kuchařka 0,5 -  
10. Pradlena 0,75 -  
11. Účetní 0,30 - - 
 
 
7.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 
věk muži ženy 
21 - 30 let     3 
31 - 40 let     7 
41 - 50 let     9 
51 - 60 let   13 
61 a více let     1 
celkem    33 
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7.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
vzdělání dosažené muži ženy 
základní    4 
středoškolské  18 
vyšší odborné    3 
vysokoškolské    8 
celkem  33 
 
7.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem 
vychovatel   1    1 
učitel mateřské školy   8 1 (zahájení studia 9/2014)   9 
učitel mateřské školy speciální   4    4 
učitel základní školy speciální   1 2 (zástup za MD)   3 
pedagogický / osobní asistent   5    5 
celkem 20 2 22 
 
7.5 Zařazení pracovníků do platových tříd 
platová třída počet zařazených pracovníků 
2 5 
3 3 
5 1 
8 7 
9 9 
10 5 
11 1 
13 2 
 
7.6 Platové podmínky pracovníků 
 2012/2013 2013/2014 
Celkový počet pracovníků 32 33 
Počet pedagogických pracovníků 21 22 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogického pracovníka 21 226,- 22 157,- 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogického pracovníka   9 249,- 10 126,- 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogického pracovníka   1 000,-   1 500,- 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogického pracovníka   1 221,-   1 452,- 
 
7.7 Trvání pracovního poměru ve školství 
doba trvání počet 
do 5 let   6 
do 10 let   9 
do 15 let  5 
do 20 let   4 
nad 20 let   9 
celkem 33 
 
7.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
nástupy a odchody počet 
nástupy  1 
odchody 2 
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7.9 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Organizátor kurzu, studia 

Druh vzdělávání  
počet 
účastníků 

dlouhodobé krátkodobé  
kurzy - osvědčení 

Univerzita Hradec Králové, Pedag. fakulta ano  1 
Technická univerzita Liberec, Pedag.fakulta ano  1 
VOŠ pedagogická Praha ano  1 
NIDV – zdravé cvičení pro děti/žáky  ano 7 
NIDV – Taj-či pro děti  ano 6 
NIDV – Stanovování hranic ve výchově  ano 20 
NIDV – Podpora vícejazyčnosti ve školách  ano 1 
NIDV – Jazyky hrou - AJ ano  1 
NIDV – Co ovlivňuje raný vývoj mozku  ano 2 
NIDV – Mateřské školy očima inspekce  ano 1 
NIDV – Obtížné manažerské rozhovory  ano 1 
NIDV – Vývojová dysfázie a koktavost  ano 2 
NIDV – Orientační logopedické vyšetření ano  1 
Logopedická společnost Miloše Sováka  ano 1 
KUPROG – KUMOT stupeň junior  ano 1 
Asociace logopedů ve školství  ano 1 
Janskolázeňské symposium DMO  ano 1 
CVLK – Rozvoj řeči a logopedická prevence  ano 2 
CVLK – Logopedický asistent ano  1 
Centrum nadání  ano 2 
SZŠ Poděbrady – využití dotykových tabletů   ano 1 
Asociace PALMA – metoda Snoezelen  ano 3 

 
7.10 Komentář ředitele školy 
 
Kolektiv školy je stabilní. Sloučení k 1.7.2013 nepoznamenalo žádné propouštění.   

Věkové složení umožňuje studium učitelek, vychovatelek i asistentek na vysokých školách dle zájmu. 

Jedna učitelka mateřské školy speciální zdárně dokončila magisterské studium VŠ.  

V běžné mateřské škole nemají všechny učitelky splněné předepsané pedagogické vzdělání, ale jedna již 

v minulých letech zahájila studium v oboru a druhá je přijata na SPgŠ a začne studovat od září 2014. 

V základní škole speciální působí dvě učitelky, které nemají předepsané vzdělání. Obě působí jako zástup za 

mateřské a rodičovské dovolené učitelek, které mají splněné předepsané vzdělání. Vzhledem k působení ve 

speciálních třídách u žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením a předchozímu působení v těchto 

třídách jako asistentky byla tato varianta vhodnější než přijímání pedagogů sice s předepsaným vzděláním, 

ale bez praxe v oboru a těžšímu navazování kontaktu s hendikepovanými.   

Při zdárném dokončení započatého studia a návratu zaměstnankyň z mateřské a rodičovské dovolené budou 

mít všichni kvalifikaci pro výkon svého povolání. 
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8. Výkon státní správy, kontrolní činnost 
Druh a počet vydaných rozhodnutí 
 
Rozhodnutí ředitele počet odvolání 
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 45 0 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 36 0 
Rozhodnutí o ukončení docházky do MŠ   3 0 
Rozhodnutí o vzdělávání podle IVP 44 0 
Rozhodnutí o odložení školní docházky   1 0 
Vřazení do Přípravného stupně v základní škole speciální   0 0 
Přijetí do základní školy speciální   0 0 
Rozhodnutí o osvobození od úplaty z důvodu pěstounské péče   5 0 
Rozhodnutí o osvobození od úplaty z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti   1 0 
Rozhodnutí o úlevě z důvodu pobírání příspěvku na péči o osobu blízkou   1 0 
Nebyla řešena žádná stížnost ze strany zákonných zástupců. 

 
 
Kontrolní činnost v MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov:  

� Byly provedeny tyto kontroly: 
23.10.2013 Kontrola hasicích přístrojů 
23.10.2013 Kontrola požárního vodovodu 
30.10.2013     Technická kontrola zařízení cvičebny, herny a zařízení, dětského hřiště 
9.-10.4.2013 Inspekce poskytování sociálních služeb 
 
 
 

 
Všechny kontroly proběhly bez následných uložených opatření 
 
 
 

� Nebyly podány ani řešeny žádné další připomínky či stížnosti ze strany zřizovatele, ani 
jiných kontrolních orgánů 
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24 Poradenské služby, speciální péče 
 

9.1 Zajištění speciální péče 

Díky společné budově s Dětským centrem můžeme poskytovat klientům komplexní péči v oblasti 

rehabilitace. Využíváme denní rehabilitační péči, kterou našim žákům poskytují rehabilitační 

pracovníci Dětského centra. 

V běžných třídách mateřské školy bylo na základě kladného přístupu zákonných zástupců 

integrováno 6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V této prostupnosti běžného                            

a speciálního školství v rámci našeho sloučeného zařízení vidíme možnost inkluzivního přístupu. 

Dětem je umožněno využívat speciálně pedagogickou péči poskytovanou speciálními pedagogy               

a přitom mají možnost zažít větší kolektiv, ve kterém se mohou připravit na budoucí zaškolení do 

primárního školství.  

Každoročně žádáme o asistenty pedagoga k našim těžce postiženým žákům, pro příští školní rok 

2014/2015 máme souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje na asistenty pedagoga ve výši 5,0 

úvazku, ale mzdové prostředky jsou kryty jen v rámci běžných normativů, což nekoresponduje 

s postižením našich žáků 

Podařilo se úspěšně podat žádost o další financování pedagogických asistentů z Dotačního fondu 

Libereckého kraje s názvem projektu „S námi to zvládnete lépe“ ve výši 119 000,-Kč, ani tato 

částka však nepokryje celoroční mzdové náklady v plné výši. Proto v našem zařízení působí                    

i osobní asistenti, jejichž část mzdových nákladů je hrazena z dotace Ministerstva sociálních věcí, 

úhrad zákonných zástupců jednotlivých klientů a dotací dalších dárců. Na základě poskytování 

sociální služby osobní asistence je zkvalitněna péče o žáky základní školy speciální. 

Ve spolupráci se speciálními centry v Libereckém kraji jsou poskytovány učitelům poradenské 

služby, diagnostiky a doporučení, zejména pro děti a žáky s PAS (postižení autistického spektra). 

 

9.2 Logopedická péče  

je poskytována každodenně formou individuální i kolektivní. Je odborně vedena školním 

logopedem a v běžných třídách logopedickou asistentkou. Zařízení spolupracuje se SPC pro vady 

řeči Liberec. V každé třídě školy působí logopedická asistentka. 

V červnu 2013 byla podaná žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 

rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. 

Projekt s názvem „Pohádky a hudba v logopedické prevenci“ získal dotaci 100 000,-Kč. Tento 

projekt pomohl zkvalitnit logopedickou péči pro všechny předškolní děti od září do prosince 2013. 

Ve 4 třídách probíhaly každý den motivované aktivity. Všechny zapojené děti absolvovaly                     

4 muzikoterapeutické dílny a zákonní zástupci měli možnost vyslechnout 4 odborné přednášky. 
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9.3 Prevence sociálně patologických jevů 

i vzhledem k věku a postižení dětí a žáků nebylo nutné ve školském zařízení žádné patologické 

jevy řešit. 

Preventivně jsou poskytovány informace zákonným zástupcům. Děti a žáci jsou poučováni 

průběžně srozumitelnými formami. 

 

9.4 Enviromentální vzdělávání 

Probíhá na základě aktivity paní učitelky Elišky Č., která vede ekologický kroužek „Kaštánci“. 

Škola je zapojena v celostátní síti mateřských škol Mrkvička a má vypracovaný plán EVVO. 

V příštím školním roce bude v rámci schválené dotace realizován projekt „Zahrada MŠ a ZŠ 

Sluníčko v přírodním duchu“, kde děti budou názorně a aktivně prožívat sezónní činnosti. 

 

9.5 Canisterapie aneb terapie za pomoci psů  

Pravidelně probíhá canisterapie pro děti s DMO, které především polohujeme. Základem 

polohování je přímý fyzický kontakt se psem, kdy děti vnímají živočišné teplo a strukturu srsti. 

Polohováním se uvolňují spastické svaly a rozvíjí se hmatové vnímání. Další aktivity, které děti 

provádějí, jsou hry zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání, komunikace                             

a seberegulace. Tato canisterapie probíhá za účasti psovoda, psa, dítěte, fyzioterapeutky - Petry 

Salabové a pedagoga s canisterapeutickým vzděláním - Zdeny Hlubučkové. 

Bohužel na základě odchodu paní asistentky Jitky F. na mateřskou dovolenou již v letošním 

školním roce neprobíhaly canisterapeutické dny. V příštím školním roce se budeme snažit tuto 

aktivitu opět obnovit. 

9.6 Muzikoterapie 

Na základě uvolněných prostor a štědrosti sponzorů se povedlo zrekonstruovat 1 místnost. V těchto 

upravených prostorách probíhá individuální i kolektivní muzikoterapie pro děti a žáky naší školy 

pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Prokešové. Muzikoterapie se v naší škole doposud 

uskutečňovala ve třetí třídě ZŠS v rámci disponibilních hodin individuální formou. Díky této 

terapii se zkvalitnila péče o děti s kombinovaným postižením. 

Muzikoterapie byla ve školním roce 2013/2014 součástí dvou projektů – „Pohádky a hudba 

v logopedické prevenci“ a „Muzikoterapie“. V rámci těchto projektů byly ve třech třídách MŠ                 

a jedné třídě MŠS realizovány muzikoteraputické dílny. 
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25  Údaje o dalších aktivitách 
 

10.1  Akce školy  

Byla uspořádána Vánoční a Velikonoční prodejní výstavka v prostorách Dětského centra. 

Navštěvujeme podobná zařízení v kraji i mimo něj, abychom získali informace a inspiraci pro další 

práci s handicapovanými dětmi a žáky. 

V jednotlivých třídách školy probíhaly tematická setkávání s rodiči motivovaná ročními událostmi. 

Organizujeme dle zájmu rodičů společná setkávání (Vánoční a Velikonoční dílny, rozloučení se 

školáky, besídky.) 

Všechny děti a žáci absolvovali v průběhu měsíce května a června školní výlety.  

 
10.2 Prezentace na veřejnosti 
 
Účastnili jsme se výtvarných soutěží. V rámci nich se děti i žáci pravidelně umisťují na čelních 

místech.  

Navštěvujeme divadelní představení, výstavy. 

Speciální pedagog Mgr. Jana Prokešová přispívá odbornými články do časopisů a vzdělávacích 

materiálů (Raabe). 

Snažíme se prezentovat naši školu v tisku. Podle akcí školy zasíláme písemné i fotografické 

příspěvky do měsíčníků „Hlasy a ohlasy Turnova“, „Turnovsko v akci“, „Turnovsko“ a časopisu 

Pastelka. 

Na základě aktivit paní učitelky Zdeny M. a Elišky Č. jsou informace o naší škole dostupné na 

informativních nástěnkách ve zdravotnickém středisku a obchodu zdravá výživa. 

Naši žáci byli oceněni za účast ve výtvarných soutěžích. 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 22

10.3 Spolupráce na regionální úrovni, získávání finančních prostředků nad rámec 
 
Výborná spolupráce je s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a se sociálním odborem 

MěÚ v Turnově. Pomáhají rodičům radami a v případě potřeby dochází sociální pracovnice přímo 

do školy. 

Spolupracujeme s PPP Semily a všemi SPC v Libereckém kraji. 

Se sdružením rodičů Slunce všem se nám daří dále integrovat odcházející žáky do následného 

zařízení. 

Ředitelka školy pravidelně oslovuje různé nadace, sponzory a drobné dárce. Na základě této 

činnosti se podařilo v roce 2013 - 2014 získat přes 1 milión Kč. (Účelová dotace od KÚLK na 

mzdy asistenta pedagoga ve výši 119 000,-Kč a na kompenzační pomůcky 18 000,-Kč, dotace 

MPSV na rok 2014 je ve výši 833 000,-Kč, Město Turnov – 27 100,-Kč, dotace zřizovatele na 

dokrytí mzdových nákladů v roce 2013 50 000,-Kč, úhrada sociálních služeb v roce 2013 byla ve 

výši 320 039 ,-Kč. Od nadací a dárců se podařilo získat na mzdy 30 000,-Kč a na vzdělávání 

45 000,- Kč.) 

Naše škola je jedinečná v tom, že vzdělává nejen žáky s handicapem (Mateřská škola speciální        

a Základní škola speciální), ale i žáky zcela zdravé (Mateřská škola). Všichni naši žáci se společně 

setkávají na různých akcích, čímž mají možnost se učit vzájemné toleranci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sponzorské dary 
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26 Další záměry školy 
 
11.1 Předpokládaný vývoj školy 
 
Koncepce Mateřské školy a Základní školy Sluníčko spočívá ve vybudování odborného pracoviště 

a navázání na všechny aktivity zde prováděné a vytváření dalších. Spojením klasické mateřské 

školy a speciálních škol dojde k rozšíření nabídky pro všechny. Chceme se stát školou, která 

umožňuje inkluzivní vzdělávání pro děti s různým handicapem formou prostupnosti mezi 

jednotlivými třídami školy (běžné a speciální). Předškolní děti chceme maximálně připravit na 

další školní vzdělávání v rámci jejich individuálních možností. 

Dětem v klasické mateřské škole je nabízena speciální péče. Jedná se kromě služeb Dětského 

centra (screening vadného držení těla, rehabilitace při vadném držení těla v době docházky dětí do 

MŠ) hlavně o nabídku různých stimulačních programů pro předškoláčky. Jejich absolvování 

umožní dětem bezproblémový nástup do základní školy.  

Děti ze speciálních tříd, pokud to jejich postižení umožní, budou moci poznat kolektiv stejně 

starých zdravých dětí při společných aktivitách. Dětem z mateřské školy speciální budou nabízeny 

činnosti, které doposud probíhají jen v klasické mateřské škole (divadelní představení, účast v 

soutěžích,..).  

 
11.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 
Používáme metodu totální komunikace, provádíme metodu SNOEZELEN - senzomotorické 

stimulace, bazální stimulace, orofaciální terapie, canisterapie a muzikoterapie. 

V ZŠ pokračujeme v programu TEACCH a tento program je používán i v MŠ pro děti s diagnózou 

autismus. 

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání – práce se žáky (s různým stupněm postižení, s více 

vadami a s autismem) ve výchovně vzdělávacím procesu je velmi obtížná a proto nemohou 

pedagogové používat pomůcky a učebnice tak jak jsou, ale musí je pro každé dítě zvlášť upravovat, 

kombinovat s jinými pomůckami, které pro výuku upravují tak, aby s nimi žáci byli schopni 

úspěšně pracovat. 

Doufáme, že v průběhu dalšího školního roku bude dokončena rekonstrukce školní zahrady, která 

je podmínkou zavádění enviromentálního vzdělávání pro děti a žáky školy. 
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27 Sociální služby 
 
Normativní způsob financování mezd z kapitoly MŠMT neumožňoval souběžné působení 

pedagogů v jednotlivých třídách základní školy a péče o žáky spočívala pouze v zajištění 

základních hygienických a obslužných aktivit. Asistenty pedagoga máme sice krajským úřadem 

povolené, ale ne plně hrazené.  

 

Z důvodu zajištění kvalitní péče o handicapované je škola zaregistrována jako poskytovatel 

sociální služby osobní asistence od dubna 2008.  

 

Tímto krokem se navýšil počet zaměstnanců školy o osobní asistenty.  

Na jejich mzdové prostředky čerpáme dotaci z MPSV, Města Turnova, KÚLK, rodičů a dárců. 

 

Tato služba je poskytovaná za úhradu, to znamená, že zákonní zástupci, se kterými je sepsána 

„Smlouva o poskytování služby“, si ji hradí. Úplata je dána náročností výkonů poskytovaných 

dětem a žákům, souběžným působením pedagogických zaměstnanců, zdravotních sester Dětského 

centra a osobních asistentů. Je výpočtem za reálnou dobu a je splatná v následujícím měsíci. 

 

Před sepsáním smlouvy probíhá osobní jednání se zákonnými zástupci.  

 

Osobní asistenti na základě sepsání smlouvy se zákonnými zástupci pomáhají dětem a žákům 

vyžadujícím speciální péči lépe prožívat všechny aktivity. Dle požadavků je osobní asistence 

poskytovaná v době vyučování a po vyučování v prostorách školy. 

Na základě požadavků je vypracován individuální plán, jehož provádění je pravidelně hodnoceno     

a upravováno dle dalších přání. 
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28 Hospodaření organizace 
 
Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace:          9 766 664,38 
      Poskytnutá dotace celkem                                       8 573 400,49 
         V tom -     dotace ze SR                                           6 819 365,00 
                    -     dotace od zřizovatele                              1 132 000,00 
                    -     účelové dotace UZ 33123                     64 084,27 
                    -     účelová dotace UZ 33025                     19 951,22 
                    -     účelová dotace UZ 33044                 100 000,00 
                    -     dotace od MPSV                               358 000,00      
                    -     granty                                                    80 000,00 
       Ostatní příjmy  - zúčtování  fondů                        448 057,81                                                           
        
       Ostatní příjmy                                                      745 206,08         
 
 
   Výdaje na hlavní činnost organizace :                  9 780 745,62 
       
                                
Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 14 081,24Kč, který vznikl 
úsporou provozních prostředků. 
 
 
Doplňková činnost organizace 
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost.  Hospodářský výsledek činil 15 702,00 Kč. 
 
 
Výsledky inventarizace za rok 2013 
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí                      110 799,00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                               131 083,02 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                3 024 917,45 
Pozemky                                                                               104 023,00 
Budovy, stavby                                                                14 913 928,00 
 
Plnění nápravných opatření 
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 
 
Fondy 
FKSP                                                                      62 491,76 
Rezervní fond                                                     214 939,45     
Fond odměn                                                            32 325,00      
FRM                                                                        80 043,00                                                                                       
 
Doklady  
Přílohy :  Rozvaha k 31.12.2013 
                Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 
                Příloha organizačních složek státu …k 31.12.2013 
                Výkaz P1-04  k 31.12.2013 
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Doslov 
 

Dočetli jste až sem? To je báječné! Teď již snad víte, jaký byl uplynulý školní rok 2013/2014  

ve Sluníčku. 

Prošli jste jedním rokem našeho života. 

Vážíme si všech, kteří nás tímto rokem provázeli, neboť věřte, že je to život náročný. 

Vážení přátelé a příznivci, zaměstnanci, sponzoři, děti a žáci, uživatelé... 

DÍKY  

za přátelství, pomoc, spolupráci. Zachovejte nám prosím přízeň i do dalších let. 

A tak na závěr jedno velké a upřímné 

DĚKUJEME 

všem i za všechny ze Sluníčka 

Dagmar Rakoušová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


