
    

    V Ý R O Č N Í   Z P R Á V     A   

                             ŠKOLNÍ ROK 2017/2018        

                            

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, 

po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

                                                                                                                  Jan Amos Komenský
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Základní údaje o škole

Název: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

Sídlo: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor právnické osoby: 600022846

IČO 70 839 000

Zřizovatel: Karlovarský kraj, 

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Vedení školy - ředitelka: Mgr. Pavlína Zapletalová

Zástupkyně ředitelky:                        Mgr. Daniela Brodcová

Výchovná poradkyně: Mgr. Vlasta Plášilová

Školní metodik prevence:             Mgr. Daniela Brodcová

Školská rada: Mgr. Daniela Brodcová – zástupce z řad pedagogů,   

                                                          Mgr. Lucie Shrbená – zástupce z řad pedagogů

Mgr. Jana Lidická – jmenovaná zřizovatelem

Mgr. Renata Svozilková – jmenovaná zřizovatelem

Jaroslava Krejčová– zástupce z řad rodičů

Ludmila Vodrážková – zástupce z řad rodičů



Kontakt na zařízení: tel.:/sekretariát 739 329 109

            tel. ŘŠ 730 585 022, ZŘŠ 739 329 108

          e-mail:            reditel  @  zs-ostrov  .cz   

                                             z  astupce  @  zs-ostrov.cz      hospodar@zs-ostrov.cz  

                                                                      

                          webové stránky: http://zspostrov.cz

Součásti: základní škola, IZO 108018423

školní družina, IZO 150 003382

Základní škola: datum zahájení činnosti: 1.9.1958

datum zápisu do rejstříku: 1.1.2005

Školní družina: datum zahájení činnosti: 1.9.2001

datum zápisu do rejstříku: 1.1.2005

Počty tříd a žáků k 31. 8. 2018

Ve škole bylo vzděláváno celkem 102 dětí a žáků.

4 třídy s počtem žáků 44 jsou vzdělávány podle RVP ZV

 3 třídy s počtem žáků 37 jsou vzdělávány podle RVP ZV s minimálními výstupy

      a dobíhající  přílohy LMP 

2 třídy - 21 žáků - pro středně těžké a těžké mentální postižení, autismus a kombinované vady 

školní družina – 2 oddělení – 35 žáků

1. oddělení  - 18 žáků
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2. oddělení – 17 žáků

                           

Charakteristika školy:         

Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehkým a středně

těžkým  mentálním  postižením,  tělesně  postiženým,  s poruchami  učení  a  chování,  s autismem,

s kombinovanými vadami, s vadami zraku, sluchu, s podpůrným opatřením 3. stupně a výše. Od roku

2013 otevřena třída pro těžké mentální postižení. Dále také nabízíme vzdělávání pro žáky dle RVP ZV,

kteří  selhávají  na  ZŠ  a  je  u  nich  poradenským pracovištěm  diagnostikováno  zdravotní  postižení.

Vedeme je k osvojení si základních vědomostí a dovedností, vyrovnávání se s životem s postižením ve

zdravé populaci, učíme je vhodnou formou komunikovat, rozvíjet tvořivé myšlení, aktivně pečovat o

své duševní a  tělesné zdraví;  získávat  pracovní  návyky a být  svým způsobem užiteční,  učí  se být

ohleduplnými a tolerantními k ostatním lidem, vytvářet vztah k životnímu prostředí, k zodpovědnosti

za svůj budoucí život. Ve škole mají žáci možnost zájmového vzdělávání ve školní družině, která je

bezúplatná. Školní družina je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.  V odpoledních hodinách jsou žáci

rozděleni do dvou oddělení. Škola nemá vlastní jídelnu, školní stravování žáků zajišťuje u školského

zařízení SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o., které se nachází v blízkosti školy. 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

    rejstříku

Obory vzdělání:

Základní škola speciální 79-01-B/01

Základní škola 79-01-C/01

Vzdělávací programy školy:

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ 20070901/01 (praktická škola)

Školní vzdělávací program „Škola pro můj život“20100901/01 (speciální škola 1. a 2. díl)

Školní vzdělávací program „Škola v mém životě“20130902/01 (základní škola)



3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Počty pracovníků

Celkový počet PP Fyzický - 25 Přepočtený – 23,4
Celkový počet NP Fyzický - 4 Přepočtený – 3, 625

Věkové složení a kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Do 35 let 3
Z toho žen 3
Celkem kvalifikovaných 1
35 – 45 let 5
Z toho žen 5
Celkem kvalifikovaných 4
45 – 55let 12
Z toho žen 11
Celkem kvalifikovaných 11
55 – důchodový věk 2
Z toho žen 2
Celkem kvalifikovaných 2
Pracující důchodci 2
Z toho žen 2
Celkem kvalifikovaných 2
Stav k 31. 8. 2018

4. Údaje o přijímacím řízení     

- škola neorganizovala zápis do 1. ročníků 

- přijetí do základní školy praktické popř. přeřazení do speciální třídy se uskutečňuje vždy na základě  

  žádosti zákonných zástupců, návrhu třídní učitelky, po doporučení PPP popř. SPC a vždy

  s informovaným souhlasem zákonného zástupce

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP



Prospěch        

 základní škola praktická          I.pololetí         II.pololetí

Počet žáků 36 37

Prospělo s vyznamenáním 15 14

Prospělo 21 23

Neprospělo  0 0

Neklasifikováno 0 0

    

základní škola speciální    I.pololetí   II.pololetí

Počet žáků 20 21

Prospělo s vyznamenáním 0 0

Prospělo 20 21

Neprospělo 0 0

základní škola                          I.pololetí         II.pololetí

Počet žáků 44 44

Prospělo s vyznamenáním 9 11

Prospělo 35 33

Neprospělo  1 1

Chování

základní škola praktická          I.pololetí II.pololetí

Počet žáků 36 37

Důtka ředitelky školy 1 4

2.stupeň 0         4

3.stupeň 0 0

Neomluveno hodin 5 163

      

základní škola speciální          I.pololetí       II.pololetí

Počet žáků 20 21

Důtka řed.školy 0 0

2.stupeň 0 0

3.stupeň 0 0

Neomluveno hodin 0 0



základní škola                          I.pololetí         II.pololetí

Počet žáků 44 44

Důtka řed.školy 4 4

2.stupeň 1 5

3.stupeň  0 1

Neomluveno hodin 33 98

Ve  školním  roce  2017/2018  bylo  na  doporučení  poradenského  pracoviště  (PPP  KV  a  SPC KV)

vzděláváno 74 žáků podle individuálních vzdělávacích plánů.

Povinnou školní docházku ukončilo 14 žáků, 2 žáci získali základní vzdělání a 3 žáci získali základy

vzdělání,  1  žák  ukončil  školní  docházku  během školního  roku  (  šlo  o  žáka,  který  měl  splněnou

povinnou školní docházku).

9 žáků si podalo přihlášku k dalšímu vzdělávání v učebních oborech, 4 žáci byli přijati 

do Euroinstitutu

 2 absolventi byli bez umístění

                                        

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V rámci metodické činnosti jsme plnili zadané úkoly a plány dle  Preventivního programu pro školní

rok 2017-2018 jako dílčí součást školních vzdělávacích programů.

Průběžně jsme doplňovali a zpracovávali legislativní opatření pro oblast sociálně patologických jevů. 

Veškeré legislativní materiály týkající se primární prevence jsou k zapůjčení u ŠMP v kanceláři ZŘŠ.

V koordinační  činnosti  jsme  si  předávali  informace  a  spolupracovali  jsme  v rámci  metodických

sdružení a předmětových komisích. Během školního roku docházelo k plánování aktivit v rámci plnění

preventivního  programu,  a  to  vždy  na  pracovních  poradách  během  roku.  Pokračovala  úspěšně

spolupráce se všemi institucemi, se kterými je již letitá zavedená spolupráce.

Poradenská činnost probíhala v rámci konzultačních hodin, které jsou rodičům k dispozici. 

Žáci měli možnost konzultace se ŠMP a VP kdykoliv o přestávce, pokud nebyl ŠMP a VP zrovna

pracovně jinak vytížen.  Žáci přicházeli i za ostatními vyučujícími s různými dotazy a problémy. 



Ve škole byla po celý rok možnost konzultace s PPP  ( do školy dochází pracovníci PPP) a SPC, které

má v naší škole odloučené pracoviště.

Veškeré informace o proběhách akcích včetně fotografické dokumentace jsou pravidelně uváděny 

 na  webových  stránkách  naší  školy.  Pedagogickým  pracovníkům  jsou  předkládány  na  nástěnce

informace o školeních, programech vhodných pro žáky. Průběžné zprávy týkající se řešení konkrétních

společensky nežádoucích jevů jsou poskytovány vyučujícím v rámci porad a mimořádných pracovních

porad. 

V rámci řešení různých problémů byly vždy okamžitě svolávány výchovné aktivy za přítomnosti ZZ,

TU, VP, ŘŠ, ZŘŠ/ prim.  prevence a dotčených vyučujících.  Ze všech jednáních byly vyhotoveny

zápisy  s konkrétními  návrhy  na  řešení  problémové  situace  a  předány  kopie  ZZ,  druhá  kopie  TU

k uložení do spisu žáka a originál zápisu je uložen u ZŘŠ.

Konkrétní realizované aktivity v     oblasti:   

- 35  výchovných aktivů s rodiči problémových žáků

Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, vulgární a agresivní chování vůči spolužákům a  počínající drobná 

šikana.

- metodická školení preventistů  primární prevence

- semináře a konference k primární prevenci „ Bezpečná škola“

- trvalá spolupráce s OSPOD – řešení neomluvených hodin, výchovné aktivy za přítomnosti pracovnic

  OSPOD 

- beseda s příslušníky MP v rámci projektového dne  „Dopravní výchova“

- besedy s Policií ČR – Téma: šikana, drogy, kyberšikana, 

„Pij s rozumem“ – přednáška o škodlivosti alkoholu pro žáky 2. stupně

              

                   7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy ve školním roce 2017/2018 
   zúčastnili:

zaměstnanec Název akce



Bc. Radka Kvasničková Magisterské studium –  učitelství  TV, P 
                                       ZU – Pegagog. fakulta Plzeň

Lucie Staňkovská Magisterské studium – učitelství 1. stupeň + spec.
                                      pedagogika
                                      UJEP Ústí nad Labem
Nové výtvarné techniky – prázdninový kurz VV

Mgr. Jana Kopecká  Specializační studium – Výchovné poradenství
                                       NIDV – K. Vary
 Nové techniky ve VV – seminář  K. Vary
                              

Mgr. Daniela Brodcová Specializační studium – Prevence rizikového chování
                                       školní metodik prevence
                          Kotva P- centrum, CPPT.o.p.s. v Plzni
Bezpečné klima ve třídě- seminář K. Vary
Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
                           NIDV  K. Vary
První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně – NIDV 
K. Vary
Novinky v právních předpisech škol a školských 
zařízení - ….NIDV K. Vary
Občané Karlovarska v boji za samostatnost ČSR 
v 1. a 2. svět. válce - KVC
Bezpečná škola – KK  K. Vary

Mgr.et Mgr. Lenka
Arnoldová

Specializační studium- Koordinátor EVVO – 
dokončeno v říjnu
EKOABECEDA-Umíme žít bez odpadů? KÚ K. Vary 
Inspirace pro učitele- matematická gramotnost
Inspirace pro učitele 1. stupně- čtenářská gramotnost
Nové techniky ve VV – seminář  K. Vary

Mgr. Vlasta Plášilová Inspirace pro učitele- matematická gramotnost
Inspirace pro učitele 1. stupně- čtenářská gramotnost
Hodnocení žáků se SVP – NIDV K. Vary
Setkání výchovných poradců ÚP K. Vary

Mgr. Lucie Shrbená Brána jazyků otevřená – AJ A1 – 32 hodin
Inspirace pro učitele- matematická gramotnost
Inspirace pro učitele 1. stupně- čtenářská gramotnost

Mgr. Pavlína
     Zapletalová

Brána jazyků otevřená – AJ A1 – 32 hodin
Kreativita a řešení problémů – KVC Sokolov
Řešení problémových situací z pohledu práva- ZŠ 
NIDV K. Vary
Strategie řízení a plánování ve školách – NIDV K. 
Vary
Bezpečná škola- konference KK K. Vary
GDPR u příspěv. organizací – seminář K. Vary
Motivace a hodnocení pracovníků – seminář  Sokolov
Efektivní vedení porad – KVC K. Vary
Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063

Radka Kunzová Od září 2018 zahájení studia AP



Edita Řeřichová  
Kateřina Pöseltová Studium Volnočasové aktivity – dokončeno

Cesty spolu – spolupráce AP a učitelů na ZŠ – NIDV 
K. Vary

Jitka Pruknerová Cesty spolu – spolupráce AP a učitelů na ZŠ – NIDV 
K. Vary

Evženie Thomayerová
 Bc. Pavlína
       Kubrychtová 

Jak se žije s autismem KK  K. Vary

V průběhu roku zapojování do MAS a KAP 

Všichni zaměstnanci školy – školení BOZP a GDPR

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Návštěva Letohrádku  „Ve stínu šapitó “  + tvoření grafika – suchá jehla

Návštěva MK Ostrov – „Kniha, přítel člověka“

Návštěva Ekocentra Cheb- téma  „Chleba“  – projekt č. 5

Den jazyků – Evropa - projektový den- celá škola

Návštěva Ekocentra Cheb – „Včela „– projekt č. 5

Ekocentrum Ostrov  -  „Příroda na podzim“

Letohrádek – výstava  Zátiším - tvořivá dílna – frotáž

FFOH – promítání soutěžních filmů a pohádek – doprovodné akce v rámci festivalu

Výstava Škola 2017- profesní zaměření vycházejících žáků

Besedy se zástupci učilišť – exkurze a zástupci z učilišť u nás ve škole

Natáčení pořadu  Škola hrou  - Kabelové televize Ostrov

Účast v soutěži Hrajeme si s odpady 

„Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“- VV soutěž pro Klokánek Praha

Namaluj svého učitele – účast v soutěži

Návštěva Klášterního areálu – projekt č. 7 Putování historickým Ostrovem

Návštěva na ÚP Ostrov – vycházející žáci

Člověk v tísni- beseda A. Bíbová a Š. Kubešová

Exkurze  do KV ARÉNY

Exkurze – Věznice Vykmanov

Vánoční zvyky a tradice – MK Ostrov



kino Sférické – dárek k Mikuláši ( Podmořský svět, Vesmír)

Mikulášská nadílka

Vánoční tvoření v Letohrádku – všechny třídy

Stromkování – soutěž ŠD 

Vánoční akademie pro rodiče a přátele školy 

Vystoupení žáků a předání dárečků ve Stacionáři v Ostrově  a DD Květinka v Ostrově

Hrajeme si s odpady – vyhodnocení soutěže na KÚ  - 1. místo – finanční odměna na výlet

Vánoční trhy – prezentace výrobků žáků školy

Vánoční zpívání u stromečku - celá škola

Kurz plavání – 4. a 5. třídy

Návštěva ministra dopravy Dana Ťoka , rozhovor s pedagogy a návštěva tříd

Školní taneční- country tance, závěrečná soutěž v tanci

Balet: Jak se dělá taneční – DK Ostrov – celá škola

Sbíráme s Panem Popelou- soutěž tříd ve sběru papíru

Návštěva maskota Bovýsek – projekt Ovoce do škol

Představení žáků ZUŠ – „ Myší příběh“

Masopustní tvoření v MK Ostrov

Vystoupení a předání dárků k MDŽ  v DD Květinka Ostrov

Velikonoční tvoření v Letohrádku – všechny třídy

Ukliďme Česko – zapojení do celorepublikové akce

Legiovlak  - prohlídka vlaku na nádraží v Ostrově

Dopravní soutěž – projekt č. 3

Exhibice na Zimním stadionu v Ostrově

Návštěva MK Ostrov – hudební oddělení – poslech B. Smetana Má vlast

Čarodějnice – projektový den

Sběr elektroodpadu

Návštěva Botanické zahrady v Bečově a Arboreta v Toužimi

Návštěva Letohrádku – výroba šperků technika Powertex – ke Dni matek

Praktická dívka- účast v krajské soutěži



Umíme to s počítačem – účast v krajské soutěži

Kytička pro maminku – VV soutěž a recitační soutěž

Společně k cíli s hasiči – charitativní akce – výroba dárků

MDD – soutěže a hry v MDDM Ostrov

Škola v přírodě  v Manětíně 

Tvoření v Letohrádku – výroba ručního papíru

Výlet Soos a putování po kraji – využití peněžní ceny za 1. místo v soutěži Hrajeme si s odpady

Akce hasičů – volba povolání – ukázka IZS

Sezónní práce na školním pozemku, úklid areálu školy

Celoroční sběr papíru – sbíráme na odměny a společné školní akce

Návštěvy solné jeskyně – relaxování SŠ

Návštěvy Studia Art end Ceramics – tvořivá dílnička

  v Bečově



                                                                                                                   Prohlídka Legiovlaku

                   

                                                                                                                              Kytička pro maminku



                            

                                                                                                            Malujeme vesmír

          Uklízíme Česko    



 

                                                                                                                    v Ekocentru

Kulturní akce:

Návštěvy filmových představení na Festivalu Oty Hofmana, divadelní představení ZUŠ Ostrov, 

Mikulášská nadílka ve škole

Letohrádek Ostrov – výstavy

Masopustní karneval

Dramatická vystoupení žáků ze ZUŠ Ostrov – Minidivadélko Ostrov

Balet – Jak se dělá taneční

Akademie- vystoupení žáků na vánoce a na  závěr školního roku

Malé taneční – tentokrát country tance 

                       



                                                                                                                       Jdeme na karneval

                                                                                                

               

Ú  čast a výsledky v soutěžích   

Výtvarné soutěže :

Kytička pro maminku – školní přehlídka

Stromkování – soutěž vyhlášena  Knihovnou Ostrov  ŠD – 1. místo

 Soutěž vyhlášená MDDM Ostrov  - Betlémy 

EVVO soutěže:

Hrajeme si s odpady –   1. místo 

Odpady a recyklace, to je naše inspirace – krajská soutěž    2. místo

EKOUČITEL 2017/2018- získání titulu jedna ze 14 ti z celé ČR- jediná za Karlovarský kraj

Mg. Et Mgr. Lenka Arnoldová 

Pracovní vyučování:



Praktická dívka – okresní  soutěž   5. místo

Informatika:

„Umíme to s počítačem“ – krajská soutěž Chodov – 5. místo

Tělovýchovné soutěže:

Schodoběh –  K. Vary 2. a  4. místo

Orientační běh – krajská soutěž Ostrov – 1. - 3. místo ve třech kategoriích                            

Florbal – krajská soutěž 4. místo

Kopaná – krajská soutěž 3. místo

Vybíjená – krajská soutěž 4. místo

Byl dokončen Atletický areál při ZŠ Masarykova a žáci naší školy ho využívají v hodinách TV.



 Olympijský běh



  Orientační běh

                                                                                    

V loňském roce došlo vlivem silného větru ke značnému poničení střechy na budově 

školy. Zřizovatel školy KÚ Karlovarského kraje se rozhodl, že střechu na budově, která 

byla již v dost žalostném stavu, nechá zhotovit celou novou. KÚ vypsal výběrové řízení 

a vybral firmu, která měla začít s rekonstrukcí střechy již koncem června 2018. 

Dodavatel však nemá dostatečnou kapacitu zaměstnanců a střechu se nepodařilo 

zrekonstruovat v termínu a ani v termínu prodlouženém. Nyní se bude muset střecha 

provizorně na zimu zakrýt a na jaře v práci pokračovat. 



Prezentace školy na veřejnosti

 - v Ostrovském měsíčníku informace o aktuálním životě školy

 - webové stránky školy www.zspostrov.cz

 - natočení pořadu kabelové televize Ostrov „ Škola hrou“ 

 - účast v soutěžích vyhlášených různými institucemi

- kulturní vystoupení žáků ve Stacionáři a DD Květinka Ostrov

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2017/2018 ve škole neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

10.Základní údaje o hospodaření za rok 

Ekonomická   část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení - rok 2016  

Ekonomická   část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení - rok 2017  

Základní údaje o hospodaření školy: Základní škola Ostrov
Základní údaje  o  hospodaření školy

v  Kč
k 31. 12. 2017

činnost

hlavní doplňková celkem

1. Náklady celkem 15 320 456,71 7 760,00 15 328 216,71

2. Výnosy celkem 15 455 447,39 19 350,00 15 474 797,39



3. Hospodářský výsledek před 
zdaněním

134 990,68 11 590,00 146 580,68

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2017

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem

0,00

    z toho: příspěvek do fondu investic 0,00

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 
celkem

1 586 000,00

    toho:

           běžné provozní výdaje 1 565 000,00

           platy 0,00

           příspěvky na soutěže 21 000,00

               

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 
rozpočtu       zřizovatele celkem

13 738 208,20

    z toho:

             ÚZ 33353 13 152 012,00

             ÚZ 33052 234 619,00

          ÚZ 33073                 31 389,00

          ÚZ 33063                          130 747,20

             Dotace – Obědy do škol                    189 441,00

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 0,00

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce Účel daru Částka v Kč

Ing. Gajdoš neúčelový dar (školství) 25 000,00



11. Údaje o zapojení školy do dalšího zvyšování kvalifikace v rámci celoživotního 

vzdělávání

  1 pedagogická pracovnice studovala  magisterské studium na Pedagogické fakultě v Plzni

    

  1 pedagogická pracovnice studuje UJEP Ústí nad Labem – učitelství + spec. pedagogiku

                            

  1pedagogická pracovnice studuje specializační studium  - Výchovné poradenství v Karlových Varech

  

  1 pedagogická pracovnice studuje specializační studium – Primární prevence v Plzni

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů

ŠABLONY 2 - OSTROV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004902
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vzdělávání pedagogů a zajištění volnočasových aktivit žáků včetně doučování a 

setkávání rodičů při zajímavých besedách s odborníky

 Realizace projektu započala ve školním roce 2017/2018, 



Škola je zapojena do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“

                                                                                    Setkání rodičů v rámci realizace projektu

13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatele a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

- ve škole není ustanovena odborová organizace

Škola spolupracuje s těmito partnery:

- Krajským úřadem Karlovarského kraje

- speciálními  školami v rámci kraje

- ZUŠ v Ostrově

- ZŠ Masarykova

- PPP v Karlových Varech

- SPC ve Staré Roli



- Střediskem výchovné péče v Karlových Varech

- MUDr. Bartkovou, (dětská psychiatrie)

- školou pro sluchově postižené v Plzni

- SPC pro zrakově postižené v Plzni

- Policií ČR

- sociálním odborem MěÚ v Ostrově

- dopravně  správním odborem MěÚ v Ostrově

- Domem kultury v Ostrově

- Kabelovou televizí v Ostrově

- Městskou policií Ostrov

- Městskou knihovnou v Ostrově

- Městským domem dětí a mládeže v Ostrově a Ekocentrem

- NIDV v Karlových Varech

 - KVC  Sokolov

- Zašívárna Ostrov

- Světlo Kadaň

- se všemi základními a mateřskými školami ve městě

- Hasičským záchranným sborem

- Záchranným kruhem 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Zapletalová - ŘŠ, Mgr. Daniela Brodcová - ZŘŠ

V Ostrově dne 2. 11. 2018       Mgr. Pavlína Zapletalová

                Ředitelka školy

Schváleno v pedagogické radě dne 12. 11. 2018

Schváleno školskou radou dne 13. 11. 2018
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