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1. Úvodní slovo 
 

Vážení,  

představuji Vám výroční zprávu za školní rok 2018/2019, ve které se dozvíte, jak jsme si vše užili. 

 

Byl to rok změn, které nám umožní další rozkvět. 

 

Museli jsme překonávat problémy a těžkosti spojené se stavbou nástavby pro sociální služby, která 

probíhala za provozu. Stavební činnost, firma čekro CZ s.r.o. a její stavebníci byli pro děti 

zpestřením, nebyl problém se domluvit. Vycházeli nám vstříc. Umožnili nám bezpečný provoz. 

Pomohli odhalit spoustu skrytých závad a další činností uvedli celou budovu do stavu, v jakém si 

troufám říci, nebyla za celou dobu provozu. Velmi jim děkuji. Děkuji městu Turnov a jejím 

představitelům za možnost realizace nástavby a vstřícnost při úhradě dodatečných oprav, sice 

nesouvisejících s projektem, ale velmi nutných. Konečně nám teče teplá voda beze ztrát a všude je 

sucho.  

Skvělé byly hlavně paní kuchařky a uklízečky, které i přes probíhající stavbu zajistily nezbytný 

servis pro děti. Poctivou a obětavou činností všech našich zaměstnanců jsme vše zvládli. Jim patří 

díky za každodenní náročnou práci s cílem pomoci těm, kteří to potřebují, nadstandartní nasazení 

v době úklidu a přípravě na nový školní rok. Závěr prázdnin a začátek školního roku byl ve 

znamení malování, stěhování, vybavování prostor, úklidu a příprav na nový školní rok. Všem, kteří 

zvládli závěrečný finiš, velmi děkuji. Bez jejich přístupu by nebylo možno nový školní rok zahájit. 

 

Naší vizí je všem zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do společnosti, připravit je na 

další život a hlavně prožít šťastné dětství. Všechny naše činnosti směřují k tomuto cíli. 

 

…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…, doufám, že zhotovená nástavba 

bude zařízena, zdárně zkolaudována, a bude sloužit svému účelu. V květnu 2020 nás čeká velká 

oslava 50let provozu služeb pro předškolní děti… 

 

Na závěr chci všem, co naši 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 
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2. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov 

IČ 711 738 54 

Bankovní spojení GE Moneta Bank 165 405 997/0600 

DIČ CZ 71173854 

Telefon 481 322 602, 481 322 611, 484 801 389 

E-mail slunicko.turnov@centrum.cz 

www: slunickoturnov.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 7. 2003 

Zřizovatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

Identifikátor právnické osoby 600 099 474 

Vedení školy ředitelka školy  Mgr. Dagmar Rakoušová 

 zástupkyně pro úsek MŠ Mgr. Petra Svobodová 

 zástupkyně pro úsek ZŠS Mgr. Jana Prokešová 

 

Školská rada  od 3. 10. 2017                                         počet členů  3 

Ve složení: Mgr. Petra Houšková – zástupce zřizovatele (místostarostka města Turnov) 

 Mgr. Jana Prokešová – zástupce z řad pedagogů školy 

                    Jiří Šulc – zástupce z řad zákonných zástupců  

 

Součásti školy 

součásti školy IZO kapacita 2018/2019 počet tříd 

Základní škola 79-01-B/001  117 700 576   18 žáků       9 žáků 2 

Přípravný stupeň v základní škole speciální  117 700 592     6 žáků       3 žáci  

Mateřská škola  108 036 600 124 dětí   124 dětí 7 

             - speciální třídy       20 dětí 3 

             - běžné třídy s integrovanými dětmi     104 dětí 4 
                       - z toho počet integrovaných dětí v běžných třídách       12 dětí  

Školní výdejna 181 042 398 38   

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 a s provádějícím vyhláškami. 

 

Naší snahou je všem zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do 

společnosti, připravit je na další život a hlavně prožít šťastné dětství. 

mailto:slunicko.turnov@centrum.cz
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3. Vzdělávací program 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.  

 

 

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, stanovených 

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

mateřské školy Kosmonautů 1640 v tomto školním roce zahájily provoz také jako heterogenní. 

Děti mají „své“ paní učitelky po celou dobu vzdělávání. 

Mateřská škola ve školním roce 2018/2019 byla plně obsazena – zapsáno bylo 104 dětí v běžných 

třídách a 20 dětí ve speciálních třídách MŠ. 

V Přípravném stupni základní školy speciální se ve školním roce vzdělávali 3 žáci. V Základní 

škole speciální bylo zapsáno 9 žáků. Kapacita školy je 18 žáků, ale skládá se ze žáků ZŠS                         

a Přípravného stupně. Kapacita budovy Kosmonautů 1641 je 36 míst (kombinace MŠS, ZŠS                        

a PSZŠS). Díky tomuto faktu bylo zařízení skoro plně obsazeno.  

Ve vzdělávání je využíváno rovnováhy řízených, neřízených činností, rehabilitace a relaxace, 

poměr je 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.        

                                                                                                           

3.2 Mateřská škola Kosmonautů 1640  

pracuje podle Školního vzdělávacího programu MŠ Sluníčko, který vychází z RVP PV.  

V každé ze čtyř běžných tříd mateřské školy působí dvě kmenové učitelky. I přes velké zapojení do 

různých projektů se nám na základě rozpisu pracovní doby podařilo eliminovat slučování 

jednotlivých kolektivů. V jedné třídě působila asistentka pedagoga u dítěte s tělesným postižením 

na základě doporučení poradenského pracoviště. 

Záměrem naší edukace je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu 

svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální 

samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další život. V tomto školním roce jsme se 
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cíleně věnovali diagnostice, předmatematickým představám, předčtenářské gramotnosti, 

ekologické výchově a kolektivní logopedické péči, která byla náplní každodenní práce s dětmi. 

Děti v první a druhé třídě MŠ si tvořily čtenářské deníky. 

Pro děti v posledním roce předškolní docházky ve třetí a čtvrté třídě MŠ jsme organizovali 

stimulační program Metoda dobrého startu a Metoda H-mat. Díky těmto aktivitám se nám daří děti 

cíleně připravovat na budoucí zaškolení a seznámit je se způsobem práce v základní škole.  

Pro děti s odkladem školní docházky byly organizovány další aktivity, které byly zaměřeny na 

oslabení dílčích výkonů. Pomáhá nám v tom logopedická péče a program Maxík. 

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly vypracovány Plány pedagogické podpory                   

a případně po následném vyšetření bylo postupováno v souladu s Doporučením školského 

poradenského pracoviště.  

Předškoláci absolvovali předplavecký výcvik a zájemci týdenní lyžařský výcvik a pobyt na škole 

v přírodě. Zájemci měli možnost navštěvovat výuku hry na zobcovou flétnu – Hravé pískání, 

výtvarný či keramický kroužek. Nadané děti se zapojily do Lego robotiky. Tyto aktivity jsou 

realizovány kmenovými učitelkami naší školy v prostorách školy v době docházky dětí do MŠ. 

Kroužek jógy vedla rehabilitační sestra Dětského centra v odpoledních hodinách. V prostorách 

mateřské školy probíhal 1x za 14 dní odpolední kroužek Logica organizovaný Vzdělávacím 

centrem Turnov. Navštěvovaly jej děti nejen z naší školy, ale i z ostatních mateřských škol 

Turnova.  

 

3.3 Mateřská škola speciální a přípravný stupeň 

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

ŠVP ve speciálních školách s názvem „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. 

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. Je 

zajištěna odborná péče, která se uskutečňuje formou kolektivních logopedických cvičení, vítání, 

muzikoterapie, zooterapie, 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.  
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3.4 Základní škola speciální  

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

handicapem. 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 a aby je obohatily. 

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 , 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. 

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 

žáky tak, aby jejich schopnosti byly přibližně na stejné úrovni, případně tak, aby se daly vytvořit 

dvě nebo tři 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 pracoval vždy učitel, vychovatel a asistent 

pedagoga, případně osobní asistent. Naší prioritou zůstává vytváření optimálních podmínek 

vzdělávání, a proto se snažíme udržet naplněnost speciálních tříd na maximálním počtu 6 žáků pod 

vedením 3 pedagogických zaměstnanců. 

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 a denní stacionář, který supluje družinu, případně volnočasové aktivity. 

 

Naše škola i přes svou rozlehlost nadále zůstává školou rodinného typu a zakládáme si na tom. 

Panuje zde klidná spolupracující atmosféra, 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. 
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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 děti i žáky přiváděl                       

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

v rámci výuky množství aktivit, díky kterým se učí prožitkově. Vytváříme 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. 

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

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 děti k samostatnému myšlení, objevování poznatků                       

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

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 je 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. 

Děti pozitivně 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 k učení je pro nás velmi důležité, aby každý učitel, 

asistent a vychovatel dokázal najít v každém to dobré, co v něm je, a pomohl jim to nalézt. 

Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků. 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. K probírání nového učiva přistupujeme, teprve když 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. Žáci sami provádějí obměny 
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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 děti k hovoru a vzájemné komunikaci. Všem dětem průběžně umožňujeme hovořit                 

o tom, co pozorují, co činí, co si myslí. Učí se 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, děti 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 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

4 4 104 104 26 26 13 13 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2019 odešlo: 30 dětí do běžných základních škol 

   2 děti do základní školy praktické   

 

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 

pedag. pracovníka 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

3 3 20 20 6,6 6,6 2,3 2,3 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2019 odešli:  1 chlapec do základní školy speciální 

 3 chlapec do základní školy praktické 

 1 chlapec přestoupil do běžné mateřské školy 

 

 

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 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

1 1 4 3 4 3 3 3 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2019 odešli:  1 chlapec do základní školy speciální 

 1 chlapec 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 
2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

3 2 14 9 4,6 4,5 2,8 2 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2019 odchází 1 žák do jiné základní školy speciální 
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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.  

Na základě kontrolního systému byl ředitelkou propracován funkční program dlouhodobého 

hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců školy. Je nutné nadále motivovat pedagogy 

k vypracování portfolií a k absolvování vzájemných hospitací. 

Je třeba nadále podporovat prostupnost mezi sloučenými školami. 

Zpětná vazba od zákonných zástupců na základě cílených rozhovorů potvrzuje, že škola, přístup 

pedagogů i způsob jejich práce je mezi rodiči vysoce ceněn.  

 

Opět předškolní děti navštěvovaly kurzy předplaveckého výcviku a zájemci týdenní lyžařský 

výcvik. 

Účastnili jsme se Noci s Andersenem, 48 dětí přespalo v mateřské škole. Celkem 32 dětí se 

účastnilo Ozdravného pobytu v areálu Lites v Borovici u Mnichova Hradiště. Na konci školního 

roku jsme i přes stavební činnost zorganizovali ve spolupráci s členem školské rady panem Šulcem 

setkání všech dětí s názvem „Sportujeme ve Sluníčku“. Akce měla velký úspěch, zúčastnilo se 

skoro 100 dětí zdravých i s postižením s doprovodem rodičů, prarodičů a známých. Tradiční 

pasování školáků se slavnostním rozloučením, opékáním vuřtů proběhlo také, účastnilo se 30 dětí, 

ale přespání v mateřské škole jen 16 dětí z důvodu přestavby.  

Pro zájemce o naše zařízení organizujeme Miniškolku Sluníčko, kterou mohou navštívit                         

2x měsíčně na 2 hodiny děti v doprovodu zákonných zástupců. O tuto aktivitu je velký zájem. 

Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců vyučujeme češtinu nejen pro děti z naší školky. 

 

Na základě kladného zhodnocení našich nadstandartních aktivit v rámci péče o děti je škola 

zapojena do celorepublikového projektu ČŠI „Komplexní hodnocení“. Cílem je vytvoření                     

a publikování popisu práce naší školy jako příkladu inspirativní praxe v oblasti 5.1 „Mateřská 

škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého dítěte ve všech vzdělávacích 

oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními“. 
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6. Řízení školy 

 
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok: 

 Snaha o zlepšení hospodářského výsledku – mimorozpočtové zdroje – plněno průběžně  

o Mgr. Rakoušová / 869 605,-Kč  

o Mgr. Svobodová / 267 000,-Kč 

o Mgr. Pasecká / 97 500,-Kč 

o Viták, Dis. / 54 069,-Kč  

o Eliška Čapková, Dis. / 20 000,-Kč 

o Bc. Špalková / 13 000,-Kč 

o Mgr. Nová / 2 000,-Kč 

 Průběžné ověřování Školního vzdělávacího programu - plněno  

 Spolupráce s rodinou – plněno formou pořádání různých akcí (Sportujeme ve Sluníčku, 

Slavnostní rozloučení se školáky, realizace odborně zaměřených setkávání a spolupráce 

s rodiči dětí a žáků školy, besídky jednotlivých tříd, tvořivé dílny, Miniškolka) 

 Podpora pedagogického týmu, vzdělávání pedagogů a systémové vzdělávání 

pedagogického kolektivu – plněno průběžně 

 Zajištění chodu organizace v období rekonstrukce, spolupráce s investorem a zhotovitelem 

v období školního roku a hlavních prázdnin v době uzavření školy – plněno 

 Zajištění vnitřního vybavení pro denní stacionář – řešeno veřejnou zakázkou, hrazeno 

z rozpočtu města a vlastního rezervního fondu tvořeného úsporami v předchozích letech 
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7. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

7.1 Přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost  
   

Z toho: počet  
závazný 

ukazatel 
skutečnost 

bez 

kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:         

výchovný poradce 

1,00 

      

školní metodik prevence   1,00   

školní speciální pedagog - logoped       

pedagogičtí pracovníci:         

učitel/ka MŠ 8,00 7,91 7,94   

učitel/ka MŠS 5,00 4,79 5,00   

učitel/ka PSZŠS     1,00 0,87 1,00   

učitel/ka ZŠS 2,00 2,84 2,00   

asistent pedagoga     6,00 5,63 5,63   

celkem hrazeno z MŠMT   23,00 22,04 21,57   

sociální pracovníci:       
úvazek v 
dané službě 

hrazeno z 
MPSV   

pečovatelská činnost §116 odst.5 c) - §46 - denní 

stacionář 4,00 2,50 1,50   

pečovatelská činnost §116 odst.5 c) - §39 - osobní 

asistence 2,00 1,00 0,50   

sociální pracovník § 110 odst. 4 - OA/DS 1,00 0,30 0,00   

celkem hrazeno z MPSV   7,00 3,80 2,00   

       * poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
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7.2 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přehled programů dalšího vzdělávání 2018/2019 

  

název programu 
počet 
hodin 

počet 
účastníků 

Asistent pedagoga 60 1 

Osobnostně sociální rozvoj učitelů 40 2 

Podpora čtenářské gramotnosti a jazykových kompetencí v MŠ 32 2 

Profesní průprava zástupců ředitele 30 1 

Diskuzní klub ředitelek MŠ - vybrané otázky školního managementu 16 1 

Předčtenářská gramotnost 8 2 

Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika 8 3 

Den ve třídě Začít spolu 8 5 

Interaktivní čtení pro předškolní děti 8 2 

Profesionální zooterapie v sociální práci II. 8 1 

Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci 8 1 

Video modeling - možnosti využití videa pro rozvoj dovedností dětí s PAS 8 2 

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka 8 1 

Metoda Dobrého startu 7 3 

Emoční inteligence u dětí 7 2 

Vývojové motorické poruchy řeči u dětí 7 1 

Lezení - základ grafomotoriky 7 1 

Staré pověsti české 6 2 

Oblastní setkání Klokanovy školky 6 2 

Hraj co chceš - rozvoj asociačního myšlení a paměti 6 1 

Zprostředkovaná samomluva 5 2 

Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu 4 1 

Předškoláci v mateřské škole 4 2 

Kreslíme a modelujeme v MŠ 4 2 

Kurz první pomoci u dětí 4 27 

Setkání učitelů, kteří vzdělávají žáka se zrakovým postižením 4 6 

Tyflopedické praktikum - práce s dítětem se zrakovým postižením v MŠ 2 1 

Financování regionálního školství od roku 2019/2020   1 

Klinicko-logopedické sympozium   1 

VII.Mezinárodní konference Cogita - Jak využívat příběhy ke zlepšení schopnosti učit se a myslet   1 

Je cíleně podporováno vzdělávání v kurzech zaměřených na speciální pedagogiku (logopedie, 

stimulační a nápravné programy, diagnostika předškoláka, práce s dvouletými dětmi, práce s dětmi 

s poruchami chování, s PAS a kombinovaně postiženými). 

 

7.3 Komentář ředitele školy 

Kolektiv je v rámci možností stabilní.  

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

V současné době mají všichni pedagogové splněné předepsané vzdělání. Někteří zaměstnanci letos 

odcházejí do starobního důchodu. Děkujeme jim za jejich obětavou práci. 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 14 

8. Výkon státní správy, kontrolní činnost 
 

Druh a počet vydaných rozhodnutí 

 

Rozhodnutí ředitele počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 44 0 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 17 0 

Rozhodnutí o odložení školní docházky   1 0 

Přijetí do základní školy speciální   2 0 

Přestup do základní školy speciální   1 0 

Nebyla řešena žádná stížnost ze strany zákonných zástupců. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní činnost v MŠ a ZŠ Turnov: 

 Byly provedeny tyto kontroly: 

 

datum: kým  předmět kontroly:        

22. 10. 2018 KÚLK Kontrola dle § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole  

 

  8. 11. 2018 K. Kořízek Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a zařízení 

herny a hřiště provozované MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

 

14. 12. 2018 Robert Heike Kontrola hasicích přístrojů 

 

  5.   3. 2019 KHS Semily Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole podle § 88 

zákona č. 259/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 

13.   3. 2019 KÚLK kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle                        

§ 161 odst. 5 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání    

   

10.   6. 2019 K. Pítro             Veřejnosprávní kontrola 

 

 

všechny tyto kontroly proběhly bez zjištěných závad a následných opatření. 

 

 

 

 Nebyly podány ani řešeny žádné další připomínky či stížnosti ze strany zřizovatele, ani 

jiných kontrolních orgánů 
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9. 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. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme měli na základě Doporučení školského poradenského pracoviště 

celkem 5,63 úvazku sdíleného asistenta pedagoga.  

V našem zařízení působí i pracovníci v sociálních službách, mzdové náklady jsou hrazeny z dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvku města Turnov, úhrad zákonných zástupců 

jednotlivých klientů a dotací dalších dárců. Na základě poskytování sociálních služeb osobní 

asistence a denní stacionář je zkvalitněna péče o žáky základní školy speciální. Služba denní 

stacionář je využívána v době mimoškolního vyučování. Chybí prostory pro kvalitní poskytování. 

Tento problém bude vyřešen nástavbou střední budovy – kolaudace je plánována na listopad 2019. 

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

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

 

9.2 Podpůrná opatření 

v mateřské škole je zaveden systém podpůrných opatření. V rámci vlastního šetření byly čtyři děti 

nadané, z toho dvě diagnostikované poradnou. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je 

poskytován Plán pedagogické podpory v prvním stupni. Po třech měsících poskytování 1. stupně 

podpory je PLPP vyhodnoceno a  případně je doporučeno navštívit školské poradenské pracoviště. 

Poskytujeme vzdělání pro předškolní děti a povinné vzdělávání pro žáky s různým stupněm 

podpůrných opatření. Integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, snažíme se                        

o inkluzivní vzdělávání.  

stupeň 
podpůrného 
opatření  

MŠ 

z 
to

h
o

 n
ad

an
í 

MŠS PSZŠS ZŠS 

1           

2 9 4       

3 2   12     

4     4 2 3 

5     4 1 6 

celkem 11   20 3 9 

 

 

 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 16 

9.3 Logopedická péče  

je poskytována každodenně formou individuální i kolektivní. Zařízení spolupracuje se SPC pro 

vady řeči Liberec. Kolektivní logopedie je v každé běžné třídě mateřské školy zajištěna 

logopedickou preventistkou. Individuální péči zajišťují dvě logopedické asistentky pod vedením 

školní logopedky s magisterskou zkouškou z logopedie Mgr. Jany Prokešové.  

 

9.4 Stimulační programy 

jsou poskytovány dětem v posledním roce předškolní docházky. Cíleně je zařazována Metoda 

dobrého startu, metoda H-mat a metoda Maxík, které připravují předškoláky na budoucí zaškolení. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují individuální stimulační programy dle jejich 

potřeb. 

 

9.5 Prevence sociálně patologických jevů 

i vzhledem k 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. 

 

9.6 Enviromentální vzdělávání 

díky projektu Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko v přírodním duchu a ekologickým kroužkům je v naší 

škole realizováno environmentální vzdělávání. Na činnost kroužku paní učitelka Eliška Čapková 

v loňském školním roce získala dotaci od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 8 000,-Kč. 

 

9.7 Animoterapie  

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.  

V některých třídách je animoterapie součástí vzdělávacího programu. Ve 2.třídě MŠS je morče, ve 

4 třídě (července) jsou afričtí šneci. 

9.8 Muzikoterapie 

V tomto školním roce probíhala individuální muzikoterapie pro žáky naší školy pod vedením paní 

učitelky Mgr. Jany Prokešové.  
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10.  Údaje o dalších aktivitách 
 

10.1  Akce školy  

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

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

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

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, zajišťujeme zdravé stravování s pestrou nabídkou 

regionálních potravin, ovoce a zeleniny. Pro aktivní pohybové činnosti využíváme 

rekonstruovanou školní zahradu. V rámci otužování a zlepšení imunity téměř všechny děti 

navštěvovaly Infrasaunu Dětského centra, předškolní děti absolvovaly předplaveckou výuku 

v Městském bazénu na Výšince. Děti navštívily mnoho divadelních představení v Městském 

divadle i v samotné mateřské škole, účastnily se výtvarných soutěží.  

Paní učitelky organizovaly soutěže a setkání nejen pro děti z naší MŠ (Drakiáda, 13. ročník 

Puzzliády, Tvořivá odpoledne, tematické besídky v jednotlivých třídách, Noc s Andersenem – pro 

nás 6. ročník, celodenní i polodenní výlety, Škola v přírodě, sportovní den „Sportujeme ve 

Sluníčku“, Slavnostní rozloučení se školáky…). Organizujeme dle zájmu rodičů společná 

setkávání. 

V letošním školním roce jsme ukončili program „Radostně do školy“ hrazený ze Šablon a zahájili 

další navazující pod názvem „Společně zvládneme více“.  

 

10.2 Prezentace na veřejnosti 

 

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

místech. Snažíme se prezentovat naši školu v tisku a TV vysílání. Navštěvujeme divadelní 

představení, výstavy. Je vydáván vlastní časopis – měsíčník s informacemi pro zákonné zástupce. 

Pro děti z turnovských MŠ organizujeme každoročně Puzzliádu – letos již 13. ročník. 

 

10.3 Spolupráce na regionální úrovni a nadregionální úrovni 

 

Výborná spolupráce je s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a se sociálním odborem 

MěÚ v Turnově. 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. 
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10.4 Získávání finančních prostředků nad rámec 

 

Finanční prostředky slouží na zajištění provozu a nadstandardní péči o zdravé a hendikepované děti 

a žáky. Díky této činnosti se podařilo financovat mzdy pracovníků v sociálních službách 

působících v jednotlivých speciálních třídách v budově Kosmonautů 1641. Z tohoto zisku byly 

také hrazeny vzdělávací kurzy pedagogů ve speciální pedagogice, nákup pomůcek pro 

hendikepované a edukační materiály a pomůcky pro všechny děti z naší školy.  

Dotace od MPSV prostřednictvím KÚLK pro kalendářní rok 2018  770 000,- Kč  

Dotace od MPSV prostřednictvím KÚLK činí pro kalendářní rok 2019   641 000,- Kč 

Úhrady uživatelů sociálních služeb v roce 2018       35 045,- Kč 

KÚLK – systémová podpora  OLP/1622/2018       49 400 ,-Kč  

KÚLK – podpora kompenzačních pomůcek OLP/2686/2018     70 000,- Kč  

KÚLK – systémová podpora OLP/791/2019       38 205,- Kč 

   

Dotace od obcí, Nadace, drobní dárci poskytli následující finanční prostředky:  

   2 000,- Obec Hrubá Skála 

   2 000,- Pavla Kopalová 

10 000,- Nadace Euronisa 

10 000,- Nadace Preciosa 

 10 000,- MUDr. Ester Forgačová 

13 000,- Quantum Group International, s.r.o. 

14 000,- Kamax s.r.o. 

15 000,- Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji 

15 000,- Nadační fond Lastvit 

54 069,- Metal for Hope, zapsaný spolek 

 

    

V roce 2018 byly dočerpány finanční prostředky EU v tzv. „Šablonách pro školy“.  

10. 11. 2016 byla podána žádost v rámci výzev OPVVV – Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování s názvem „Radostně do školy“ v hodnotě 686 552,-Kč. V současné 

době je projekt již ukončen. 

1. 4. 2019 byly zahájeny aktivity v navazujícím projektu „Společně zvládneme více“ v hodnotě 

599 598,-Kč. Tento je pouze za součást mateřská škola. Nabídku aktivit pro Základní školu 

speciální nebylo možno využít. 

 

Všechny veřejnosprávní finanční prostředky jdou transferem přes účet města (zřizovatel). 

Sponzorské dary jsou na základě rozhodnutí města Turnov pod číslem jednacím: FO/09/2074/vFO 

předkládány ke schválení. 

S finančními dary je nakládáno v souladu s darovacími smlouvami a jsou dárcům vyúčtovávány 

v souladu s platnou legislativou a jejich požadavky. 
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10.5 Projektová činnost 

 

10.5.1 Vlastní projektová činnost:  

 Radostně do školy – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003698 

období: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019  částka: 686 552,- 

Aktivity projektu pro MŠ: 

1. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ  

2. Školní speciální pedagog  

3. Prevence logopedických vad   

4. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ  

5. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Aktivity projektu pro ZŠ: 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků v ZŠ 

Projekt ukončen – podána Závěrečná zpráva o realizaci dne 1. 2. 2019. Zpráva byla 

kontrolním orgánem schválena. 

 

 Společně zvládneme více – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011501 

období: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021  částka: 599 598,- 

Aktivity projektu pro MŠ: 

1. Školní speciální pedagog  

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ  

3. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím mentoringu 

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv 

5. Projektový den mimo školu 

6. Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

7. Komunitně osvětová setkávání  

 

10.5.2 Zapojení v projektu:  

 Za jeden provaz 

Projekt řeší nastavení kolegiální podpory formou mentoringu na základě vzájemného sdílení 

zkušeností a společné práce mezi kolegy a kolegyněmi v mateřských školách Libereckého kraje. 

Podporuje společnou konverzaci a sdílení společných cílů mezi vedením a zaměstnanci. Pod 

vedením odborných konzultantů a externích mentorů předávají aktivní pracovníci - mentoři své 



 

www.slunickoturnov.cz stránka 20 

zkušenosti a know-how méně zkušeným mentees v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti 

a v individualizaci vyučování.  

 

 Klokanovy školky – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 

období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020 

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, 

výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek 

přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání v tématech Čtenářská a Matematická 

pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ. 

Naše MŠ jako centrum kolegiální podpory pořádá 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve 

svém regionu, vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání 

inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita jsou realizována pravidelná setkávání pracovníků 

center. 

 

 Čeština pro děti cizinců - leden - duben 2019. Jedná se o výuku českého jazyka pro děti 

z jiného jazykového prostředí. Jelikož každý rok přijímáme děti s odlišným mateřským jazykem 

než je čeština, oslovili jsme Centrum pro integraci cizinců (CPIC) v Liberci a pod jeho záštitou 

jsme zahájili "výuku" češtiny pro děti cizinců. Tato centra nabízejí široké spektrum kurzů, ale 

žádný z nich nebyl zaměřen na děti předškolního věku. Proběhl u nás pilotní kurz, který jsme 

vytvořili tak, aby si děti hravou formou osvojily nejen český jazyk, ale také kulturu.  

Kurz byl určen nejen dětem z naší mateřské školy, ale byl přístupný všem dětem s odlišným 

mateřským jazykem. 

 

 

11. 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 došlo k rozšíření nabídky pro všechny, k větší prostupnosti mezi 

mateřskými školami. 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 umožňuje dětem bezproblémový nástup do základní školy.  
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Děti ze speciálních tříd, pokud to jejich postižení dovolí, poznávají kolektiv stejně starých 

zdravých dětí při společných aktivitách. Děti z logopedické třídy jsou více integrovány mezi své 

vrstevníky v běžné třídě MŠ. V organizaci tříd mateřské školy došlo ke změně způsobu vzdělávání 

– děti mají po celou dobu docházky svoji kmenovou třídu a své paní učitelky. Nebude docházet ke 

každoročním přestupům a dělení kolektivu dle věku. Všechny třídy jsou heterogenní. Ve dvou 

třídách byl zahájen program Začít spolu, došlo k vybudování center. Záměrem je vybudovat 

Komunitní školu, se vstřícným přístupem k zákonným zástupcům i širší veřejnosti. Zájemcům               

o vzdělávání je nabízena aktivita Miniškolka Sluníčko, kde mohou při pravidelných návštěvách 

poznat naše prostředí. Rodiče mají možnost výběru třídy, kam chtějí své dítě zapsat. Jednotlivé 

třídy jsou s různou profilací. Při setkáních jsou představovány jednotlivé třídní programy. 

 

11.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Ve speciálních třídách používáme metodu totální komunikace, provádíme metodu SNOEZELEN - 

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

U dětí s diagnózou autismus pokračujeme v programu TEACCH. 

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. 

V dalším školním roce v běžných třídách MŠ navážeme na dosud realizovaný stimulační program 

Metoda dobrého startu, H-mat, Maxík. Zavedeme program Začít spolu, Čtenářskou gramotnost, 

Zdravou školku, Elkonin a Respektovat a být respektován.  

Děti čtvrté a třetí třídy mateřské školy kolektivní formou poznávají svět matematiky Metodou H-

mat. Postupně dětem nabídneme metodu FIE - Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, 

které  lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit 

své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, 

ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze 

využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti každého člověka. Všichni 

jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme…  
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12. Sociální služby 
 

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

sociální služby osobní asistence od dubna 2008. Od 1. 9. 2017 se registrace rozšířila o nabídku 

sociální služby Denní stacionář. 

 

Tímto krokem se navýšil počet zaměstnanců školy o pracovníky v sociálních službách.  

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

 

Tyto služby jsou poskytované 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.  

 

Pracovníci v sociálních službách na základě sepsání smlouvy se zákonnými zástupci pomáhají 

dětem a žákům vyžadujícím speciální péči lépe prožívat všechny aktivity.  

 

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

a upravováno dle dalších přání. 

 

Dle požadavků jsou sociální služby poskytované v době vyučování a po vyučování v prostorách 

školy.  

Na základě podané žádosti dne 28. 6. 2018 do Integrovaného regionálního operačního programu, 

specifický cíl 2.1, kolová výzva č. 81 a získaných finančních prostředků je realizována nástavba 

střední budovy. Dochází k navýšení počtu místností, zajištění bezbariérovosti. Sociální služby 

budou mít své prostory. Po kolaudaci se začnou využívat. 
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13. Hospodaření organizace 
 Hlavní činnost organizace 

 

 Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace:   18 352 403,38 

      Poskytnutá dotace celkem                             17 051 320,56 

         

         V tom -     dotace ze SR                             14 221 919,00 

                    -     dotace od zřizovatele                   1 732 734,00 

                    -     dotace – OP  VVV                            275 267,56 

                    -     dotace od MPSV                                770 000,00 

                    -     granty                                                    49 400,00 

                    -     dotace od Obcí                                        2 000,00   

       

        Ostatní příjmy  - zúčtování  fondů                         165 934,61 

        

       Ostatní příjmy                                                  1 135 148,21         

 

Výdaje na hlavní činnost organizace:      18 324 183,35 

                                 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 28 220,03 Kč, který vznikl 

úsporou provozních prostředků. 

 

Doplňková činnost organizace 

Příspěvková organizace má doplňkovou činnost.  Hospodářský výsledek činil 63 641,02 Kč. 

 

Výsledky inventarizace za rok 2018 

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí         1 772 414,00 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        164 049,42 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     3 830 783,12 

 

Pozemky                                                                         104 023,00 

 

Budovy, stavby                                                        16 053 650,00 

 

Plnění nápravných opatření 

Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

Fondy 

 

 FKSP                                                                      139 384,79 

 Rezervní fond                                                   321 821,16     

 Fond odměn                                                          32 325,00      

 FRM                                                                       59 989,00      
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 Doslov 

 
Prošli jste jedním rokem našeho života. 

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

Děkujeme všem za velkou míru tolerance při stavebních činnostech. 

Děkuji městu Turnov za financování a realizaci nástavby. 

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

DÍKY 

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

 

všem i za všechny ze Sluníčka 

Dagmar Rakoušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


