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1. Úvodní slovo 
Vážení,  

představuji Vám výroční zprávu za školní rok 2019/2020. 

 

Byl to školní rok velmi nestandartní.  

Na podzim 2019 proběhla kolaudace zhotovené nástavby. Do Vánoc jsme se postupně zabydleli                 

a mysleli jsme si, že nás v druhém pololetí školního roku nemůže nic překvapit. 

 

Opak se stal pravdou, nastala situace, kterou doposud nikdo nezažil…covid – 19… a s ním izolace, 

omezení provozu, desinfekce, roušky, nouzový režim, nepovinná, dobrovolná docházka…ještě, že 

nám přálo počasí a sluníčko se snažilo . 

Pedagogové ve všech třídách se zapojili do online výuky. Zjistili jsme, že sociální sítě nejsou jen 

pro zlost. Zákonní zástupci byli informováni…  

Škola byla dle nařízení hejtmana otevřena pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném 

systému a v provozech nezbytných pro chod státu. 

Nakoupilo se spoustu desinfekčních prostředků, vybavení související s provozem v nouzovém 

režimu, snažili jsme se fungovat, rychle reagovat na nastalé změny. 

Velkou podporu nám poskytl zřizovatel a zejména paní místostarostka Mgr. Petra Houšková. 

Nyní máme zásobu čistících a ochranných prostředků na období 6 měsíců. Máme v kolektivech 

dětí nainstalované čističky vzduchu s certifikovaným protivirovým účinkem a provádíme 

pravidelnou dezinfekci klasickou i vlastním ozónovým přístrojem.  

 

Všichni zaměstnanci mají můj velký obdiv a úctu, protože i díky jejich pozitivnímu přístupu                      

a nasazení jsme byli zařízením, které brzy otevřelo a zprovoznilo všechny své součásti.  

 

Naší vizí je i nadále všem zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do společnosti, 

připravit je na další život a hlavně prožít šťastné dětství.  

…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 naši práci podporují a oceňují, poděkovat a požádat je o další spolupráci. 

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

 

DÍKY VÁM VŠEM 

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 Rakoušová 

 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 2019/2020 počet 

tříd 

Základní škola 79-01-B/001  117 700 576   18 žáků     11 žáků 2 

Přípravný stupeň v základní škole speciální  117 700 592     6 žáků   

Mateřská škola  108 036 600 124 dětí   130 dětí 9 

             - speciální třídy       27 dětí 4 

             - běžné třídy s integrovanými dětmi     103 dětí 5 

Denní stacionář    10 klientů     10 klientů  

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 provádějícími 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. Všechny třídy školy jsou heterogenní (věkově různorodé). Děti mají 

„své“ pedagogy po celou dobu vzdělávání. 

Mateřská škola ve školním roce 2019/2020 byla plně obsazena. Od ledna 2020 byla navýšena 

kapacita mateřské školy na 130 dětí – zapsáno bylo 103 dětí v běžných třídách a 27 dětí ve 

speciálních třídách MŠ. 

V Základní škole speciální bylo zapsáno 11 žáků. V přípravném stupni nebyly zapsány žádné děti.  

 

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

poměr je dán osobností dítěte, druhem a stupněm postižení. 

Těžiště práce učitelů 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 z pěti běžných tříd mateřské školy působí dva předškolní pedagogové. 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 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. Zájemci měli 

možnost navštěvovat výuku hry na zobcovou flétnu – Hravé pískání. Nadané děti se zapojily do 

Lego robotiky. Tyto aktivity jsou realizovány kmenovými učitelkami naší školy v prostorách školy 

v době docházky dětí do MŠ.  

Pravidelně probíhala Miniškolka, díky které rodiče mají možnost získat spoustu užitečných 

informací o naší mateřské škole a v případě zájmu o zapsání svého dítěte do naší školy i možnost 

volit si svoji budoucí třídu a pedagoga. 

 

3.3 Mateřská škola speciální 1641 

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

V případě doporučení poradenským pracovištěm je pro dítě tvořen individuální vzdělávací 

program, který vychází ze ŠVP a zobrazuje dosažené schopnosti jednotlivých dětí 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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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 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

4 5 104 103 26 20,6 13 10,3 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2020 odešlo: 23 dětí do běžných základních škol 

   

 

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 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

3 4 20 27 6,6 6,75 2,2 2,25 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2020 odešli: 3 děti do běžné základní školy 

 1 chlapec do základní školy speciální 

 1 chlapec do základní školy logopedické 

 2 děti do základní školy praktické 

 1 chlapec přestoupil do běžné třídy mateřské školy 

 

 

 

4.3 Údaje o počtu žáků a tříd v Základní škole  

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 

Počet žáků na jednoho 

pedagoga 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

2 2 9 11 4,5 5,5 2 2 

Výsledky výchovy a vzdělávání: 

K 31. 8. 2020 zůstávají všichni žáci 

 

 

4.3 Údaje o počtu klientů v sociálních službách 

Počet klientů osobní asistence Počet klientů denního stacionáře 
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

2 6 10 13 
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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. 

Z důvodu covid-19 nebyly uskutečněny tyto plánované akce: Den otevřených dveří, Noc 

s Andersenem, Škola v přírodě, Den dětí, Výlety a oslava 50ti let výročí vzniku naší školy.  

Na konci školního roku jsme i přes dobíhající omezení uskutečnili tradiční pasování školáků se 

slavnostním rozloučením.  

Pro zájemce o naše zařízení jsme realizovali Miniškolku Sluníčko, kterou mohli navštívit                         

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

 

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

zapojena do celorepublikového projektu ČŠI „Komplexní hodnocení“. Cílem bylo 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“. 

 

Škola pracuje jako Centrum kolegiální podpory v rámci celostátní sítě Klokanovy školky, která je 

realizována pod vedením organizace Lužánky – středisko volného času Brno. 

 

Podporujeme rozvoj dětí a žáků v rámci projektu Vzdělávacího centra Turnov. 
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6. Řízení školy 
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok: 

 Průběžné ověřování Školního vzdělávacího programu - plněno v rámci celého školního 

roku 

 Spolupráce s rodinou – plněno formou pořádání různých akcí (Slavnostní rozloučení se 

školáky, realizace odborně zaměřených setkávání a spolupráce s rodiči dětí a žáků školy, 

besídky jednotlivých tříd, tvořivé dílny, Miniškolka) 

 Výsledky kontrolní činnosti, kvalita a včasnost předkládaných materiálů, dodržování 

směrnic, komunikace se zřizovatelem (včasné informování o uzavření školy, čerpání 

dovolené, změny provozní doby), plnění metodických pokynů, aktualizace webových 

stránek – plněno v průběhu celého školního roku 

 Koncepční využití provozního příspěvku a rezervního fondu, optimalizace nákladů, použití 

fondu dle plánu, snaha o zlepšení rozpočtu organizace či hospodářského výsledku – příjmy 

organizace, mimorozpočtové zdroje – plněno průběžně 

o Mgr. Rakoušová  D. / 743 608,-Kč (Šablony do škol, dary) 

o Mgr. Rakoušová P. / 277 000,-Kč (projektová činnost Lužánky Brno a Vzdělávacího 

centra Turnov, dary) 

o Mgr. Pasecká / 97 500,-Kč (projektová činnost Vzdělávacího centra Turnov) 

 Zajištění chodu organizace v období nouzového stavu i po skončení daných opatření, 

zajištění provozu po dohodě se zřizovatelem dle nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví, 

MŠMT, nařízení hejtmana vztahující se k provozu mateřských a speciálních základních 

škol – plněno nadstandartně v rámci nestandartní situace v době nouzového režimu za 

podpory zřizovatele. Škola fungovala po celou dobu nouzového režimu pro děti 

zaměstnanců nezbytných pro chod státu v rámci ORP Turnov. Zaměstnanci, kteří se 

zapojili do pracovního procesu, byli finančně odměněni. Všichni zaměstnanci obdrželi 

osobní ochranné pomůcky. Škola kromě standartního používání hygienických a 

desinfekčních prostředků vlastní přístroj na ozónovou dezinfekci a průběžně prostory čistí. 

Ve třídách mateřské školy jsou instalovány čističky vzduchu s certifikovaným protivirovým 

účinkem. 

 Aktivní řízení organizace – vyhodnocování práce, přijímání účinných opatření, nastavení 

postupu pro řešení události mimořádných událostí, pro řešení pochval a stížností, aktivní 

komunikace s rodiči – plněno průběžně. V zařízení je nastaven systém průběžných porad, 

který reflektuje aktuální situace, mimořádné i běžné události. V rámci vnitřních směrnic 

organizace je rozpracován i systém pochval a stížností i systém osobního odměňování. 
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 Zajištění dovybavení pro denní stacionář – hledání dalších finančních zdrojů – ředitelkou 

podaná žádost v rámci IROPu ve výši 1 250 000,-Kč. Žádost zatím prošla v rámci věcného 

a kontrolního řízení projektu. 

 Nastavení systému hodnocení zaměstnanců: Zaměstnanci jsou seznámeni s pracovními 

náplněmi, tyto mají osobně k dispozici a jsou vloženy v jejich osobních spisech. Systém 

hodnocení je součástí vnitřních směrnic organizace. Je zde nastaveno personální plánování, 

výběr a přijímání, adaptační procesy, kariéra a osobní rozvoj pracovníků. Formy hodnocení 

jsou průběžné, příležitostné, účelové, systematické i realizované jednou ročně formou 

osobního pohovoru, kde je poskytnuta zpětná vazba a motivace k dalšímu rozvoji. 

Zaměstnanci znají systém i výši finančního hodnocení za ukončený zadaný úkol i 

nadstandartní aktivity. Kritéria jsou obecná (znalosti, dovednosti, schopnosti, kvalifikace, 

výkonost, vystupování) i speciální, zaměřená na jednotlivé pracovní pozice. V případě 

snížení pracovního výkonu je hodnocení individuální, zaměřené na identifikaci problému a 

jeho další řešení. 

 DVPP – nastavení systémů pro další práci v rámci DVPP (evaluace, implementace, sdílení), 

nastavení podpory pro začínající učitele. Podpora pedagogického týmu, vzdělávání 

pedagogů a systémové vzdělávání pedagogického kolektivu je zakotvena v rámci Ročního 

plánu organizace. Pedagogové jsou cíleně motivováni ke vzdělávání zejména v oblastech 

speciální pedagogiky, nově získané znalosti jsou následně implementovány do 

pedagogického procesu. Zaměstnanec absolvující vzdělávání má povinnost odevzdat 

certifikát ze školení, písemnou evaluaci a sdílí své nově získané znalosti se svými kolegy 

v rámci pravidelných porad. Začínajícím učitelům je přidělen uvádějící učitel a pro 

nadcházející školní rok bude vypracován systém podpory.  

 Jasně formulovaná vize organizace a strategie organizace, její sdílení a naplňování 

pedagogickými i sociálními pracovníky. Vize organizace je součástí školních vzdělávacích 

plánů. Naplňování je umožněno fungováním celého týmu ve spolupráci s Dětským centrem 

a soustavnou neutuchající prací všech zainteresovaných. Naší vizí je i nadále všem 

zapsaným dětem umožnit plnohodnotné zapojení do společnosti v rámci jejich schopností, 

připravit je na další život a hlavně prožít šťastné dětství.  
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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: PHMax limit počtu  skutečnost 
bez 

kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:         

výchovný poradce 

 

      

školní metodik prevence   1,00   

školní speciální pedagog - logoped       

pedagogičtí pracovníci:         

učitel/ka MŠ, MŠS 485 15,50 16,00   

učitel/ka ZŠS 44 2,00 3,00   

asistent pedagoga     198 5,50 6,00   

nepedagogové    10,2 9,75  

celkem hrazeno z MŠMT   

 
33,20 35,75   

sociální pracovníci:      maximální počet osob 
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 

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku 250 1 

Studium pedagogiky – asistent pedagoga 100 1 

Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce 8 1 

Diskuzní klub ředitelek MŠ – Vybrané otázky školního managementu 32 1 

H-mat – akce otevřená škola 6 1 

Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. 4 1 

Základy výuky kritického myšlení pro učitele MŠ 8 2 

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka 8 1 

Bazální stimulace 24 2 

Rozvoj kompetencí předškoláka pro úspěšný start v ZŠ 8 2 

ABA v Mladé Boleslavi – konference o využití aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání 8 5 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 80 2x4 

Líný učitel 6 6 

Analýza písma a kresby z pohledu grafologie a psychologie výrazu 4 1 

Konference Hlasohled 2019 – hlas válečníka nebo hlas kouzelníka 2 1 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 7 1 

Správní řízení ve škole 6 1 

Kolokvium ředitelů 6 1 

Učíme se s Cornellem 6 2 

Barevné království 6 2 

Konkursní řízení na ředitele školy 8 1 

Cesty ke čtenářské gramotnosti 6 1 

Alternativní a podporující výukové metody 6 2 

 

 

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). Dva zaměstnanci úspěšně složili 

maturitní zkoušku z pedagogiky pro PV. 

 

 

7.3 Komentář ředitele školy 

Kolektiv je v rámci možností stabilní.  

Věkové složení umožňuje studium učitelů, vychovatelů i asistentů dle zájmu. 

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

odcházejí do starobního důchodu. Děkujeme jim za jejich obětavou práci. 
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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 37 0 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 23 0 

Rozhodnutí o odložení školní docházky   4 0 

Přijetí do základní školy speciální   2 0 

 

Nebyla řešena žádná stížnost ze strany zákonných zástupců. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní činnost v MŠ a ZŠ Turnov: 

 Byly provedeny tyto kontroly: 

 

datum: kým  předmět kontroly:        

 

23. 10. 2019 David Kobrle Kontrola hasicích přístrojů 

 

 

  5. 11. 2019 K. Kořízek Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a zařízení 

herny a hřiště provozované MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

 

 

18. 11. 2019 KHS Semily Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole podle § 88 

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

 

 

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 2019/2020 jsme měli na základě Doporučení školského poradenského pracoviště 

a následně PHAmax celkem 5,5 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.  

Ve spolupráci se speciálními centry v Libereckém kraji a naším Centrem kolegiální podpory 

Libereckého kraje „Klokanovy školky“ jsou poskytovány poradenské služby, diagnostiky a 

doporučení pro zákonné zástupce a učitele z jiných zařízení. 

 

9.2 Podpůrná opatření 

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

nadané. 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 5 2       

3 
 

  16     

4     6 
 

5 

5     5 
 

6 

celkem 5   27 
 

11 
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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 pět logopedických asistentek pod vedením 

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

 

9.4 Stimulační programy 

jsou poskytovány především 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.  

 

9.7 Animoterapie  

Pravidelně probíhající canisterapie pro děti s DMO – polohování, bohužel pro nedostatek 

vhodného psa nebyla uskutečňována. 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. 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.  

I přes náročnou situaci od března do května 2020 pedagogové zorganizovali soutěže a setkání pro 

děti z naší MŠ (Tvořivá odpoledne, tematické besídky v jednotlivých třídách, Slavnostní 

rozloučení se školáky…). Organizujeme dle zájmu rodičů společná setkávání. 

V letošním školním roce jsme realizovali program z OPVVV 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. 

 

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 činila pro kalendářní rok 2019   641 000,- Kč 

Dotace od MPSV prostřednictvím KÚLK činí pro kalendářní rok 2020   853 000,- Kč 

Úhrady uživatelů sociálních služeb v roce 2019       47 307,- Kč  

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

KÚLK – podpora kompenzačních pomůcek OLP/2360/2019     90 000,- Kč 

KÚLK – systémová podpora OLP/1625/2020       56 540,- Kč  

Liberecký kraj – darovací smlouva č. OLP/1183/2020    147 000,- Kč 

  

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

   1 000,- Václav Kolář 

  2 000,- Obec Hrubá Skála 

   2 000,- Pavla Kopalová 

 10 000,- MUDr. Ester Forgačová 

  3 000,- Quantum Group International, s.r.o. 

15 200,- Kamax s.r.o. 

10 000,- Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji 

20 000,- Obec Radimovice 

20 000,- Severočeská voda 

 

    

1. 4. 2019 byly zahájeny aktivity v projektu „Společně zvládneme více“ v hodnotě 599 598,-Kč. 

Tento program v tzv. Šablonách II. 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:  

 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 

1. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv 

2. Projektový den mimo školu 

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

4. Komunitně osvětová setkávání  

 

 

10.5.2 Zapojení v projektu:  

 MAP Turnovsko II. – registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609 

Projekt je realizován od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2022. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání 

v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. 

Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné 

vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání. 

 

 Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů – registrační 

číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507 

Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení 

kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách. 

 

 Za jeden provaz – projekt VC Turnov 

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 

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

a v individualizaci vyučování.  
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 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. 
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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.  

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 pedagogy. Nebude docházet ke 

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

třídách byl zahájen program Začít spolu, došlo k vybudování center aktivit. 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 běžných třídách MŠ realizujeme stimulační program Metoda dobrého startu, H-mat a Maxík. Ve 

třech třídách běžné MŠ pracujeme v rámci principů programu Začít spolu. Čtenářská                                

a matematická gramotnost je součástí třídních vzdělávacích programů.  
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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 po vyučování v nástavbě i v prostorách školy. 

Díky nové nástavbě a volné kapacitě byla služba rozšířena i pro další klienty mimo dobu 

vyučování. 
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13. Hospodaření organizace 
 Hlavní činnost organizace 

 

 Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace:   19 841 314,67 

      Poskytnutá dotace celkem                             18 515 094,86 

         

         V tom -     dotace ze SR                             14 736 864,28 

                    -     dotace od zřizovatele                   2 328 000,00 

          -     transfer na odpisy DHM         30 734,00 

                    -     dotace – OP  VVV                            439 961,58 

                    -     dotace od MPSV                                779 330,00 

                    -     granty                                                  198 205,00 

                    -     dotace od Obcí                                        2 000,00   

       

        Ostatní příjmy  - zúčtování  fondů                         142 701,50 

        

       Ostatní příjmy                                                  1 183 518,31         

 

Výdaje na hlavní činnost organizace:      19 750 784,90 

                                 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 90 529,77 Kč, který vznikl 

úsporou provozních prostředků. 

 

Doplňková činnost organizace 

Příspěvková organizace má doplňkovou činnost.  Hospodářský výsledek činil 30 886,83 Kč. 

 

Výsledky inventarizace za rok 2019 

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí         1 848 360,00 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        164 049,42 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     4 567 491,00 

 

Pozemky                                                                         104 023,00 

 

Budovy, stavby                                                        16 053 650,00 

 

Plnění nápravných opatření 

Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

Fondy 

FKSP                                                                        44 975,68 

Rezervní fond                                                   209 871,21 

Rezervní fond z ostatních titulů      137 309,50     

Fond odměn                                                          32 325,00      

FRM                                                                         5 550,00      
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 Doslov 

 
Prošli jste jedním rokem našeho života, nestandartním rokem, rokem poznamenaným celosvětovou 

pandemií. 

Vážíme si všech, kteří nás tímto rokem provázeli, neboť věřte, že to bylo náročné. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


