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Základní informace o škole 
 

     1.1. Název školy 

Speciální základní 

škola Litomyšl IČO: 

70838275 

IZO: 002518236 

RED IZO: 600 100 979 

 
 1.2. Sídlo školy 

9. května 1181, Litomyšl 570 01 

 
1.3. Kontakt 

e-mail: szs.litomysl@gmail.com, szs@szslit.cz 

webové stránky: www.specialnizslitomysl.cz 

tel. 461 612 365 

 
1.4. Charakteristika školy 

Od 1. 9. 2016 patří naše škola mezi školy zřízené podle §16, odst. 9 

zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vzdělává žáky s mentálním a 

kombinovaným postižením. Hlavním cílem vzdělávání je maximální rozvoj 

každého žáka s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a možnostem, k 

druhu postižení i odlišnosti prostředí, ze kterého pochází. 

Jsme školou rodinného typu, snažíme se o vytvoření klidného, 

rodinného prostředí tak, aby se postupně, a pokud možno co nejvíce, 

odstraňovala všechna negativa, která přicházející žáky dosud ovlivňovala v 

postoji ke škole a ke vzdělávání. U všech žáků rozvíjíme pracovní dovednosti, 

motorické a tvořivé schopnosti a vedeme je k profesní orientaci podle jejich 

schopností a zájmů, se snahou o co nejlepší přípravu na další studium v 

učilištích, na integraci ve společnosti a na vlastní život. 

1.5. Materiální vybavení školy 
 

- Budova školy z roku 1986, třípatrová budova bez dalších pozemků 

- 1996 rekonstrukce 

- bezbariérový přístup do všech pater 

- plastová okna v celé budově 

- vytápění dálkové, centrální, pomocí čidel a regulačních hlavic u radiátorů 

- v roce 2020 nově zrekonstruované bezbariérové toalety v 1. nadzemním podlaží 

budovy 

- počítačová učebna se 12 počítačovými stanicemi, vybaveno výukovými programy 

- 38 iPadů pro žáky 

mailto:szs.litomysl@gmail.com
mailto:szs.litomysl@gmail.com
http://www.specialnizslitomysl.cz/
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- 10 iPadů pro pedagogy 

- 5 interaktivních tabulí, hlasovací zařízení, vizualizér, digitální fotoaparát, 

kamera 

- vybavení na muzikoterapii (bubny, monochord, tibetské mísy) 

- boxovací pytel, sportovní vybavení, brusle, spací pytle 

- X box s kinektem, LCD televizory, taneční podložky 

- vybavená dílna (12 ponků se svěrákem a vlastní sadou nářadí, bruska, 

letovací zařízení, stojanová vrtačka, přímočará pila apod.) 

- vybavená cvičná kuchyň 

- vybavená školní knihovna 

- relaxační místnost 

- světelné pomůcky (snoezelen) 

 

 Nákupy v roce 2021 a 2022 

 

- 10 ks iPadů pro žáky 

- sada robotů VEX 123 

- robot Photon 

- pomůcka Obrázková planeta (zeměpis) 

- lednice do cvičné kuchyně 

- sada skříní na pomůcky 

- zahradní stůl a židle na vybavení venkovní učebny 

- sopránové ukulele 

- Apple TV - multimediální zařízení 

- projektor Epson 

- promítací plátno 

- vysavač Karcher 

- stolní počítač Comfor Office 

 

Proběhlo zinteraktivnění dvou tabulí, profesionální firma nainstalovala 

dataprojektor a software a současné tabule upravila tak, že dnes fungují jako 

interaktivní plocha. Instalace byla uhrazena z výtěžku koncertu Hudba pomáhá. 
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1.6. Zřizovatel školy  

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

 

1.7.  Údaje o vedení školy 

Ředitel školy: Mgr. et Mgr. Jan Janypka 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Sršňová 

 

1.8.  Údaje o školské radě 

Školská rada byla zvolena 18. 12. 2020, sešla se 3.9.2021 a 25. 8. 2022. 

Školská rada pracuje ve složení:  

1. Iva Hápová, zástupce rodičů 

2. Mgr. Lenka Havelková, zástupce zřizovatele 

3. Mgr. Hana Kovářová, předsedkyně, zástupce pedagogických pracovníků 

 
 

 

2. Přehled oborů vzdělání 
 

 

2.1.  Součásti školy a kapacity 

1. Základní škola (kapacita 87 žáků) 

2. Školní družina (kapacita 30 žáků) 

3. Základní škola speciální (kapacita 20 žáků)  

Celková kapacita školy je stanovena na 97 žáků. 

2.2.  Obory vzdělávání uvedené v rejstříku 

79-01-B/01 Základní škola speciální  

79-01-C/01 Základní škola 
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2.3. Učební plány 

 

Učební plán ZŠ 

Základní škola 1. – 9. ročník 

            

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 1.st. 6. 7. 8. 9. 2.st. 

Český jazyk 8 8 7 7 7 
46 

4 4 5 5 
26 

Anglický jazyk   3 3 3 2 2 2 2 

Prvouka  2 2 2   

12 

    

 Vlastivěda    1 2     

Přírodověda    2 1     

Občanská výchova      
 

1 1 1 1 
11 

Dějepis      2 2 2 1 

Matematika 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 

Zeměpis      

 

2 2 2 2 

21 
Přírodopis      2 2 2 2 

Fyzika      1 1 1 1 

Chemie         1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

1 1 1 1 
10 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

Pracovní vyučování 2 2 2 2 2 10 5 5 5 5 20 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 
14 

Výchova ke zdraví         1 1 

Informační technologie   1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Týdenní časová dotace 22 22 24 25 25 118 30 30 31 31 122 

 

Německý jazyk je nahrazen v pracovním vyučování. Částečná náhrada Aj je v pracovním 

vyučování 1 hod., v Čj také jedna hodina. 
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Učební plán - Základní škola speciální – Spolu, díl I. 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Čtení 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Psaní 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Počty 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Práce s počítačem 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1+1 

Věcné učení 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 

Občanská nauka 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Přírodní nauka 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

Hudební činnosti 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Výtvarné činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pohybové činnosti 3+1 3+1 3+1 3+1 3 3 3+1 3+1 3+1 3+1 

Zdravotní nauka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pracovní činnosti 3 3 3 4 4 4 5+1 5+1 6 6 

Stimulace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Individuální logopedická péče dle potřeb školy, 2 hodiny týdně nad rámec UP  

Týdenní časová dotace 20 20 23 24 24 24 28 28 29 29 

           

           

Základní škola speciální – Spolu, díl II. 
 Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hudební činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarné činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pohybové činnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Rehabilitační tělesná výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pracovní činnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Stimulace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Individuální logopedická péče dle potřeb školy, 2 hodiny týdně nad rámec UP  

Týdenní časová dotace 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 

2.4 Vzdělávací programy pro školní rok 2021/2022 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Společně do 

školy“ 

 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Spolu“ 
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3. Personální zabezpečení školy 

 

Vedení školy tvoří ředitel školy jako statutární orgán organizace a 

zástupkyně ředitele školy. V průběhu školního roku 2021/2022 měla škola 

celkem 24 zaměstnanců, z toho 12 učitelů (přepočtený počet 9,8223), 10 

asistentů pedagoga (přepočtený počet 7,6107), ve školní družině pracovaly 4 

vychovatelky (přepočtený počet 1,3199), jedna pracovnice na celý pracovní 

poměr na pozici školnice a jedna pracovnice na pozici hospodářky školy, 

účetní i personalistiky. Pravidelné přesčasy v tomto školním roce nebyly.  

Údržba školy byla prováděna částečně jedním pracovníkem na dohodu o 

provedení práce. V průběhu školního roku se na pozici údržbáře vyměnili 

zaměstnanci, ke konci školního roku zůstala škola bez údržby.  

Výchovný poradce – Mgr. Ludmila Sršňová 

Metodik prevence – Mgr. et Bc. Pavel Pešata 

Metodik informačních a komunikačních technologií – Bc. Klára Dimitrovová, 

DiS. 
 

 
Muži Žen

y 

Mgr. Spec.ped. Bc. SŠ DiS. 

Učitelé 2 10 9 10 1 0 0 

Vychovatelé - 4 1 2 1 0 2 

  Asistenti             

 pedagoga 
1 9 1 - 1 7 2 

 

Věkové složení učitelů 

do 30 let 30 – 39 let 40 – 49 let 50 – 59 let 60 let a více 

0 1 5 5 1 

 

Věkové složení asistentů pedagoga 

do 30 let 30 – 40 let 40 – 50 let 50 – 60 let nad 60 let 

0 0 7 3 0 
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4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu 
 

Počet dětí, 

které se 

dostavily k 

zápisu 

V řádném 

termínu 
Po odkladu Přijatí 

Odklad školní 

docházky o 1 

rok 

5 3 2 4 1 
 

Po zápisu byli k povinné školní docházce ve školním roce 2020/21 přijati na 

základě žádosti rodičů 2 žáci do 1. třídy.  

 

5. Organizace školního roku 
 

Školní rok byl stále ovlivněn koronavirovými opatřeními. Z důvodu předcházení šíření 

nákazy se nekonal ozdravný pobyt v přírodě a také bylo zrušeno dříve tradiční Přežití, 

třídy podnikaly pouze krátké výlety. V průběhu školního roku jsme - jako v ostatních 

školách - podle pokynů Ministerstva zdravotnictví 2x týdně testovali žáky antigenními 

testy. Testování probíhalo v různých časových úsecích podle epidemiologické situace. 

Testováním procházeli všichni žáci, včetně žáků s kombinovaným postižením. 

Konal se jeden ředitelský den 27. 9. 2021, při kterém pedagogové školy absolvovali 

školení bezpečnosti s PČR pod názvem Ochrana měkkých cílů se školitelem Plk. 

Záhorským. 

Dokončoval se projekt Šablony II a v rámci něho také některé plánované dílny - 

spolupráci jsme navázali s ekocentrem Paleta v Oucmanicích. 

ROZDĚLENÍ TŘÍD – ZŠS a ZŠ: (počet žáků k 30. 9. 2021 činil 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. (ZŠS) 4 žáci 

I. II. (ZŠS) 4 žáci 

II. III. (ZŠS) 6 žáků 

IV. (ZŠS) 5 žáků 

V. (2 + 4.r. ) 8 žáků 

VI. (3. + 5.r.) 7 žáků 

VII. (7. + 8.r.) 6 žáků 

VIII. (9. r. + 10.r. ZŠS) 6  žáků 
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Během školního roku odešli 2 žáci, jeden přestoupil na jinou základní školu, druhý 

ukončil vzdělávání po dohodě s rodiči, protože měl ukončenou povinnou školní 

docházku a nechtěl pokračovat v dokončení základního vzdělání. 

 

Nepovinné předměty a kroužky: sportovní kroužek se z důvodu opatření proti 

koronaviru nekonal, v uvolněnějším období se podařilo několikrát uskutečnit 

odpolední klub Mraveniště, kam docházejí žáci napříč všemi třídami. Mraveniště 

nabízí aktivity podle zájmu žáků, někteří hrají stolní hry, někdo poslouchá 

písničky nebo si maluje, případně využívá počítač.  

     
 

Školní družina pracovala ve třech odděleních, které navštěvovalo celkem 24 

dětí. Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena i ranní družina pro žáky 1. stupně. 

Provoz ranní družiny začínal v 6.45 hod., končil v 7.45 hod. Celý ranní blok je pro 

děti volný náplní, činnosti si volí podle nálady a zájmu, většinou využívají 

nakoupené hračky.  

Odpolední družina je z velké části naplněná činnostmi spojenými s odchodem na 

oběd a na autobusové nádraží, obsah práce je zaměřen na relaxační činnosti, hry a 

rekreační aktivity podle zájmů dětí. Důraz ze strany pedagogů družiny je kladen 

na co nejčastější aktivity v přírodě, mimo budovu školy. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Všichni žáci školy 

dostávali pravidelně jedenkrát za 14 dní ovoce a mléčné výrobky zdarma. 

Ve spolupráci s OU Chroustovice proběhl projekt Podpora přírodovědného a 

technického vzdělání v Pardubickém kraji. Žáci 9. ročníku navštívili učiliště a 

vyzkoušeli si jednotlivé učňovské obory podle jejich zájmu. 

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Obědy pro děti organizace Women for 

women. Podpořeno bylo 11 žáků.  

Prodloužilo se trvání projektu Šablony II z důvodu koronavirových opatření.  

Ve spolupráci s organizací Ruka pro život  probíhala v odpoledních hodinách 

jedenkrát za 14 dní Pokračovací centra - aktivity pro bývalé žáky naší školy, 

kteří jsou v současné chvíli klienty denního stacionáře. 
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6. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Jsme školou speciální, určenou pro děti s mentálním postižením, proto 

hlavním cílem ŠVP je co nejvyšší možné dosažení úrovně základního 

vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.  

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně, a proto hodnotíme primárně 

jednotlivé žáky a jejich pokroky.  

Pedagogové postupují ve výuce podle tematických plánů, které na začátku 

školního roku předkládají vedení školy ke kontrole. Současně vypracovávají 

IVP pro indikované žáky a v případě potřeby navrhují slovní hodnocení při 

hodnocení výkonu žáka.  

Velký posun škola udělala směrem k žákům s poruchou autistického spektra. 

Pod odborným vedením fundované kolegyně byli další pedagogové učící 

hlavně ve třídách ZŠS vzděláni ve strukturované výuce a používání 

alternativní komunikace. Opatření v podobě struktury vedlo ke zklidnění 

žáků s PAS a k jejich velkým pokrokům ve zvládání výuky, sebeobsluhy a 

komunikace. 

Současně jsme školou rodinného typu, proto během celého školního roku 

stále pracujeme na vzájemném respektu všech zúčastněných vzdělávání a na 

budování pohody a bezpečného prostředí pro všechny.  

Vzdělávací cíle jsou - vzhledem k hendikepu žáků - nižší než na běžné 

základní škole a jsou naplňovány pomaleji a v rozdílném čase. Pokroky 

jednotlivých dětí se sledují společně s dětmi samotnými. Děti si tvoří svá 

portfolia, ze kterých jsou patrné jejich postupy v různých oblastech. 

Součástí výuky v základní škole speciální je také sociální vyučování, při 

kterém se žáci učí orientovat v běžných sociálních činnostech a poradit si 

v situacích, které jako dospělí budou muset zvládat. 
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7. Výsledky vzdělávání 

Ze školy odešlo se závěrem školního roku 5 žáků. 1 žák ze základní školy 

speciální byl přijat na obor opravářské práce SŠZT Litomyšl, 1 žák na 

opravářské práce SŠZT Litomyšl, 3 žáci byli přijati do Odborného učiliště 

v Chroustovicích, 1 na obor truhlářská a čalounická výroba, 1 žák na obor 

opravářské práce a 1 žáka do oboru pečovatelské služby.  

 

Prospěch a chování v průběhu školního roku 

2021/2022 

 
1. pololetí 2. pololetí 

S vyznamenáním 13 12 

Prospělo 32 28 

Neprospělo 0 4 

Nehodnoceno 0 0 

Snížená známka z chování 0 1 

Napomenutí třídního učitele 1 0 

Důtka třídního učitele 1 0 

Důtka ředitele školy 2 1 

Pochvala ředitele školy 5 7 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogů a zaměstnanců školy 

 
 

všichni zaměstnanci 27. 9. 2021 Školení PČR - Ochrana měkkých cílů, Plk. Záhorský 

Romana Stloukalová 20. 10. 2021 – Školení programu ACE-ÚČTO – Inventarizace účtu 

Romana Stloukalová 20. 8. 2022- 26. 8. 2022 - Kurz mzdového účetnictví 

Ludmila Sršňová 
11. 5. 2022 Revize RVP ZV Startovací balíček - Vzdělávání 

koordinátorů změny - online, NPI 
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Ludmila Sršňová 8. 3. 2022 ŠKH - Šablony konzultace hromadná 

Ludmila Sršňová 22. 3. 2022 Revize RVP ZV - Digitální technologie pro 2. stupeň ZŠ 

Ludmila Sršňová 14. 4. 2022 Programování ve Scratsch pro úplné začátečníky 

Ludmila Sršňová 25. 8. 2022 Jak učit a naučit, Tvořivá škola - online 

Anna Vrchotová 
2. 5. 2022 Citlivost smyslů a percepční poruchy u lidí s PAS. 

Životní vzdělávání, z.s. - online 

Anna Vrchotová 

 

16. 5.2022 Zvládání chování náročného na péči u dětí s PAS, 

Životní vzdělávání, z.s. - online 

Anna Vrchotová 
9. 5. 2022 Sebepoznání je cestou k pochopení druhých, Infra.cz - 

online 

Anna Vrchotová 
2. 11. 2021 Jak najít a využít vnitřní motivaci u dítěte s PAS, 

Rozvoj hrou - online 

Anna Vrchotová 6. 10. 2021 Dítě s PAS v MŠ, Rozvoj hrou, online 

Anna Vrchotová 
2. 11. 2021 Řešení stresového chování u dětí s PAS, Rozvoj hrou - 

online 

Anna Vrchotová 
29. 11. 2021 Jak pomoci dítěti s PAS používat toaletu, Rozvoj hrou 

- online 

Jan Janypka 6. 12. 2021 Metodika výkonu řídící kontroly 

Jan Janypka  týdenní odborná stáž Polsko, organizátor Pardubický kraj 
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8.1 Celoškolní projekt 

 Jako téma školního roku bylo zvoleno „S přírodou ke zdraví“. Žáci ho naplňovali 

častými vycházkami, jednodenními výlety, péčí o záhonky, pěstováním zeleniny a 

přípravou zdravých pokrmů nejen z vypěstovaných plodin.  

  
 

 

8.2 Výlety, vycházky, projekty 

Výuka v terénu - Planetární stezka v Proseči 

Žáci 9. ročníku vyrazili v rámci přírodopisu 24. 9. 2021 na výuku do Proseče, kde 

se nachází krásně zpracovaná Planetární stezka s jednotlivými modely naší 

sluneční soustavy.    

 

 

Ekocentrum Paleta 

29. listopadu se nám podařilo uskutečnit poslední dílny z projektu Šablony II a se žáky 

jsme vyrazili do Ekocentra Paleta v Oucmanicích, kde proběhly 3 dílny zaměřené na 

seznámení se starými způsoby zpracování mléka, zrní a hlíny. Všechny dílny byly moc 

zajímavé, mladší žáci se naučili vyrábět máslo a starat se o hospodářská zvířátka, starší 

žáci měli za úkol namlít pšenici, nařezat dřevo na roztopení pece, naštípat ho, založit 

kvásek, vytvořit těsto a zpracovat na housky a ty nakonec upéct ve venkovní peci. 

Chutnaly náramně. Mladší žáci v druhé dílně zpracovávali barevné jíly a za pomoci 

8. Aktivity školy 
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vajíček se učili zpracovat starým způsobem barvy na malování. Nakonec vyrobené 

barvy využili na výtvarnou tvorbu. 

       

    

 

Výlet do Záchranné stanice Pasíčka 

17. 9. 2021 jeli žáci z 1. stupně na prohlídku záchranné stanice v Pasíčkách. 

Seznámili se s jednotlivými zvířátky, o které se stanice stará.  

    

 

 

Výuková akce Křivolík 

20. 9. 2021 prošli žáci 2. stupně Stezku za pokladem, která vedla přírodou v okolí 

České Třebové a končila v pravěké osadě Křivolík. Stezku připravila městská 

knihovna, žáci se při ní seznamovali s přírodou a plnili zadané úkoly a luštili šifry. 
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Výlet třídy ZŠS III. na Kozlov 

24. 3. 2022 se konal jednodenní výlet spojený s turistikou na Kozlov. Žáci třídy 

ZŠS III. vyjeli autobusem do Kozlova, kde navštívili chaloupku Maxe Švabinského a 

okolní přírodu. 

 

 

Velikonoční výlet V. třídy 

Krátký výlet vlakem do Chocně absolvovali žáci V. třídy 13. 4. 2022. Kromě 

vycházky v parku a návštěvy hřiště využili také herny v cukrárně. 
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Výlet do Toulovcových maštalí 

27. 4. 2022 vyjeli žáci 9. ročníku do skal u Budislavi. Akce proběhla v rámci prevence 

rizikových jevů, účelem bylo stmelení kolektivu, pobyt v přírodě a rozvíjení 

dovednostních kompetencí (zapálení ohně bez papíru, opékání buřtů atp.)  

    

 

Výlet do Nedošína - čarodějnice 

28. 4. 2022 celý komplex tříd ZŠS vyjel na výlet do Nedošína. Autobusem se děti dostaly 

do Tržku, odkud šly pěšky dvěma stezkami až k restauraci v Nedošíně, kde už pro ně 

bylo připravené ohniště na opečení buřtů. Děti si procvičily schopnost samostatného 

nakupování v restauraci. 

      

 

Výlet do Čisté 

V rámci celoškolního projektu jelo dne 19. 5. 2022  11 žáků s učiteli na výlet do Čisté na 

vyhlídku u Fajmonovy lípy.  

   



18  

 

Výlet do Prahy 

9. 6. 2022 se uskutečnila exkurze žáků 2. stupně do Prahy. Navštívili Parlament ČR a 

některé památky hlavního města. 

   

 

8.3 Sportovní aktivity 

  

Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik je nedílnou součástí výuky v naší škole, až na výjimky se ho účastní 

všichni žáci, většinou probíhá v 6 lekcích a dětmi je přijímán s radostí. Zúčastnilo se ho 

39 žáků.  

  

 

Projektový den školy - plavání 

V pátek 28. 1. 2022 se uskutečnila sportovní akce na závěr prvního pololetí, všichni 

žáci navštívili krytý plavecký bazén, který škola na tuto akci pronajala z fondu Společně 

dětem, z.s.  

 

Den s gymnáziem - 9. 6. 2022 

Gymnázium Aloise Jiráska pro naše žáky a žáky ze spřátelených speciálních škol v okolí 

(Spec. škola Svítání a Speciální ZŠ Vysoké Mýto), uspořádalo již 14. tradiční Den 

s gymnáziem.  Studenti si pro žáky přichystali soutěže, hry, hudbu a spoustu zážitků. 
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8.4 Další akce a aktivity 

 

Koncert skupiny Jelen 

V sobotu 30. 10. 2021 se někteří žáci a jejich rodinní příslušníci zúčastnili 

koncertu skupiny Jelen v Kotelně Litomyšl. Kapela věnovala žákům volné 

vstupenky, všichni se spolu mohli vyfotit, popovídat a proběhla i soukromá 

autogramiáda všech členů kapely. 
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Bronzový paralympionik Petr Svatoš na návštěvě v naší škole 

 

26. října 2021 měli naši žáci příležitost setkat se a popovídat si s bronzovým 

paralympionikem Petrem Svatošem, který trpělivě odpovídal na všechny zvídavé 

otázky dětí. 

   

   
 

 

Divadelní představení Poslední ze žhavých milenců 

 

Dne 16. 12. 2022 se podařilo uskutečnit 2 roky odkládané představení, které pro naši 

školu opět zahrála paní Simona Stašová, tentokrát s panem Nárožným. Představení 

nebylo určené pro děti, ale výtěžek z prodeje lístků (po zaplacení všech nákladů) je 

určen pro Společně dětem, z.s., ze kterého škola čerpá finanční prostředky pro děti. 
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Mikuláš 

6. prosince 2021 jsme ve škole opět měli Mikuláše i s čerty. Děti se na Mikuláše moc 

těšily, protože je kromě setkání s ním čekala i nadílka něčeho dobrého. 

 

   
 

Tři králové 

Každým rokem ve škole prochází také tři králové, kteří provoní školu kadidlem a 

podarují všechny žáky malým dárečkem tak jako kdysi mudrci obdarovali Ježíška 

v Betlémě. 

   
 

Projektový den 7. a 8. ročníku - učiliště Polička 

28. 3. 2022 se účastnili žáci 7. a 8. ročníku akce v odborném učilišti v Poličce, v oboru 

kadeřník měli možnost vidět ukázky práce s účesy, barvení vlasů, úprava nehtů atp. 
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Soutěž Zlaté ručičky Vysoké Mýto 

V pátek 27. 5. 2022 pořádala Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební 

Vysoké Mýto soutěž nazvanou Zlaté ručičky. Z naší školy se jí zúčastnili 4 žáci z vyšších 

ročníků.  

  
 

Návštěva divadla v Benátkách 

Tradiční aktivitou k závěru školního roku je návštěva divadelního představení 

v Benátkách, kde místní ochotníci hrají pohádky pro děti i dospělé.  

   
 

Výuka žáků s roboty - rozvíjení digitálních kompetencí 

 

Škola obdržela finanční prostředky na nákup nových digitálních technologií, které mají 

pomoci k rozvíjení digitálních kompetencí žáků. Přestože se nová informatika začne 

vyučovat až od školního roku 2022/23, vyzkoušeli jsme si s žáky nová zařízení už 

během tohoto školního roku. 
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Komunity 

 

Komunita je v naší škole nástroj pro rozvíjení schopnosti komunikace a respektu mezi 

žáky a pedagogy, pro diskusi o tématech, které žáky zajímají a pro sdílení zážitků a 

očekávání. Komunity se konají pravidelně každý měsíc v předem stanovených 

skupinách rozdělených podle věku nebo zájmu (před výletem, exkurzí atp.) 

  
 

 

Muzikoterapie  

Muzikoterapie probíhala každý týden pod vedením školených učitelek, jednou měsíčně 

přijížděl profesionální muzikoterapeut. 

 

        
  

 

 Rehabilitační plavání 

 V okamžiku, kdy bylo kvůli vládním opatřením možné obnovit plavání, obnovily se  

 páteční hodiny rehabilitačního plavání pro naše žáky ze ZŠS a indikované žáky ZŠ.  
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Exkurze do Zemědělského družstva v Dolním Újezdě 

 

17. června se účastnili žáci 2. stupně a další vybraní žáci prohlídky Zemědělského 

družstva Dolní Újezd. Prohlédli si živočišnou výrobu i technické vybavení družstva. 

 

   
 

        

9. Prezentace školy na veřejnosti 

 Aktualizované webové stránky www.specialnizslitomysl.cz. 

 Školní časopis Specka  

 Články v médiích 

 Divadelní představení paní Simony Stašové 16. 12. 2021 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

Program prevence sociálně patologických jevů je dán ve škole součinností v 

rámci minimálního preventivního programu, krizového plánu řešení šikany a 

koordinované práce výchovné komise (výchovný poradce, preventista, 

vedení školy). Konkrétní aktivity jsou obsaženy v plánu akcí v rámci 

zpracované Školní preventivní strategie a pedagogové se jim věnují např. při 

komunitách. Výchovná komise se scházela podle potřeby ve složení: ředitel 

školy, výchovný poradce a metodik prevence.  

 

11. Údaje o výsledcích inspekce a kontroly 
 

Dne 21. 1.2021 byla protokolem ukončena řádná komplexní kontrola na úseku 

hospodaření z Pardubického kraje. Na základě protokolu byla provedena 

potřebná opatření k uvedeným zjištěním.  

 

 

 

 
 

http://www.specialnizslitomysl.cz/
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12. Hospodaření školy 

 

Veškeré hospodaření bylo prováděno podle stávajících právních předpisů a v 

souladu se zřizovací listinou školy ze dne 27. 10. 2005. Výsledky hospodaření 

jsou uvedené v příloze výroční zprávy. 
 

 

 

 

Litomyšl 13. 10. 2022  

 

 

 

 Mgr. Jan Janypka  

    ředitel školy 

 

 

 

 
Projednáno na pedagogické radě dne 12. 10. 2022 

Schváleno školskou radou dne 24. 10. 2022 
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Příloha 1. Hospodaření školy 
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Příloha č.2 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím - rok 2021 

 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti  

 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na 

své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 

0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

0  

 

             

 

 

 

 Litomyšl 18. 1. 2022                                            

 

 

 

 

         Mgr. Jan Janypka  

                                                                                                                              ředitel školy 
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