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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 

Koordinátor EVVO:                         Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová 

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  

                                             zastupce@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. 2019  

Ve škole bylo vzděláváno celkem 109 dětí a žáků. 

4 třídy s počtem žáků 44 jsou vzdělávány podle RVP ZV 

 4 třídy s počtem žáků 46 jsou vzdělávány podle RVP ZV s minimálními výstupy 

      a dobíhající  přílohy LMP  

2 třídy - 19 žáků - pro středně těžké a těžké mentální postižení, autismus a kombinované vady  

školní družina – 2 oddělení – 34 žáků 

1. oddělení  - 16 žáků 

2. oddělení – 18žáků 
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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 tří oddělení ŠD. Škola nemá vlastní jídelnu, školní stravování žáků zajišťuje u školského 

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

mohou navštěvovat keramický kroužek a badatelský kroužek, které probíhají jednou týdně ve škole. 

Pokud žáci potřebují doplnit učivo, či je nutné učivo opakovat, jsou pro ně doučování pod vedením 

pedagogů. Toto doučování probíhá v rámci šablon, do kterých se škola aktivně zapojuje. Žákům je 

poskytována i logopedická péče třikrát v týdnu.  

 

 

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 - 27 Přepočtený – 27,4 

Celkový počet NP Fyzický - 4 Přepočtený – 3, 625 

 

Věkové složení a kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Do 35 let 2 

Z toho žen 2 

Celkem kvalifikovaných 1 

35 – 45 let 5 

Z toho žen 5 

Celkem kvalifikovaných 4 

45 – 55let 16 

Z toho žen 16 

Celkem kvalifikovaných 15 

55 – důchodový věk 1 

Z toho žen 1 

Celkem kvalifikovaných 1 

Pracující důchodci 3 

Z toho žen 3 

Celkem kvalifikovaných 3 

Stav k 31. 8. 2019 

 

 

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 s minimálními výstupy           

                                                I.pololetí         II.pololetí      

Počet žáků       

        50  

 

       48 

Prospělo s vyznamenáním 30 28 

Prospělo 20 19 

Neprospělo  0 0 

Neklasifikováno 0 1 

  

    

základní škola speciální    I.pololetí   II.pololetí 

Počet žáků  

       19 

 

 

      19 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 

Prospělo 19 19 

Neprospělo 0 0 

 

základní škola                          I.pololetí         II.pololetí      

Počet žáků  

39 

 

42 

Prospělo s vyznamenáním 6 6 

Prospělo 32 33 

Neprospělo  1 3 

 



Chování 

základní škola s minimálními výstupy                    

                                               I. pololetí II. pololetí 

Počet žáků 50 48 

Důtka ředitelky školy 3 1 

2.stupeň 2         4 

3.stupeň 0 0 

Neomluveno hodin 125 54 

       

základní škola speciální          I. pololetí       II. pololetí 

Počet žáků 19 19 

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 39 42 

Důtka řed.školy 2 1 

2.stupeň 1 1 

3.stupeň  0 1 

Neomluveno hodin 7 48 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na doporučení poradenského pracoviště (PPP KV a SPC KV) 

vzděláváno  76 žáků podle individuálních vzdělávacích plánů. 

Povinnou školní docházku ukončilo 9 žáků, 4 žáci získali základní vzdělání a 1 žákyně získala základy 

vzdělání.  

5 žáků si podalo přihlášku k dalšímu vzdělávání v učebních oborech, 2 žáci byli přijati  

do Euroinstitutu 

 2 absolventi byli bez umístění 



                                         

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Během roku byly plněny úkoly v rámci Preventivního programu pro školní rok 2018-2019, byly 

plněny úkoly ŠVP, které se týkají i primární prevence. 

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 ze školních  akcí 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:  

- 42  výchovných aktivů s rodiči problémových žáků 

Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, vulgární a agresivní chování vůči spolužákům a půjčování  

drobných finančních obnosů, které žák svým spolužákům nevracel. 

- metodická školení preventistů  primární prevence 

- semináře a konference k primární prevenci „ Internetem bezpečně “ 



- 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,  

- prožitkové divadlo Fórum Praha- představení zaměřené na prevenci - kyberšikanu 

 

               

                   7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy ve školním roce 2018/2019  

 zúčastnili: 

 

 

zaměstnanec Název akce 

 

Bc. Radka Kvasničková 

 

Magisterské studium –  učitelství  TV, P  

                                       Masarykova univerzita Brno 

Prohlubující kurz první pomoci pro pedagogické 

pracovníky   - K. Vary  

 

 

Lucie Staňkovská  

 

 

Magisterské studium – učitelství 1. stupeň + spec. 

                                      pedagogika 

                                      UJEP Ústí nad Labem 

Nové výtvarné techniky –  kurz VV - Svor 

Malá technická univerzita 

 

Mgr. Jana Kindlová  

 

 

 Speciální pedagogika pro učitele  

                                                       NIDV – K. Vary 

 

                 

 

Mgr. Daniela Brodcová 

 

Specializační studium – Prevence rizikového chování 

                                       školní metodik prevence 

                          Kotva P- centrum, CPPT.o.p.s. v Plzni 

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí 

                           NIDV  K. Vary 

Dotační programy – seminář K. Vary 

Židovská kultura – KK K. Vary 

Internetem bezpečně – konference K. Vary – pro ŠMP 

 

Mgr.et Mgr. Lenka 

Arnoldová 

Veselé počítání s hudbou – NIDV K. Vary 

Abaku 

 

Mgr. Vlasta Plášilová Implementace Krajských akčních plánů 1. v KK 

Setkání výchovných poradců ÚP K. Vary 



Mgr. Lucie Shrbená  Znaková řeč - kurz 

 

Mgr. Pavlína 

                    Zapletalová 

Strategie řízení a plánování ve školách – 

                                                         NIDV K. Vary 

Internetem bezpečné - konference KK K. Vary 

Malá technická univerzita  

Konzultace pro žadatele k výzvám  

Radka Kunzová 

   

AP – sudium   NIDV K. Vary 

        Edita Řeřichová   AP – studium  NIDV K. Vary 

Michaela Kotová Sociální práce – studium  UJEP Ústí nad Labem 

 

     E. Thomayerová 

 

Znaková řeč - kurz 

   Lenka Kratinová AP –studium NIDV K. Vary 

    Bc. Zuzana Žitná Malá technická univerzita 

Abaku -seminář 

 

 

V průběhu roku zapojování do MAS a KAP  

 

Všichni zaměstnanci školy – školení BOZP a schůzka s pověřencem GDPR 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Všechny třídy školy pravidelně navštěvují Městskou knihovnu a Eko- centrum 

Exkurze do Chebu – projekt č. 5 – (půd), (včely) 

 

Exkurze Sv. Linhart – projekt č. 5 – (lesní pedagogika) 

 



Schodoběh K. Vary 

FOH – soutěžní přehlídka dětských filmů 

Orientační běh 

Podzimní týden – projekt č. 7 

Zpívání na schodech DK Ostrov  - oslava 100 let republiky 

Beseda k EU 

Maskot olympijských her – VV soutěž 

Mikulášská nadílka ve škole 

Školní vánoční akademie – projekt č. 4 – vystoupení pro rodiče a přátele školy 

Předávání cen v KK v Karlových Varech – ocenění soutěže Hrajeme si s odpady 

Keramická dílna Art Keramik – za ocenění v soutěži 

 

Vystoupení žáků školy v Květince  

 

 

 

 



Vánoční trhy 

Zpíváme u stromku + třídní vánoční besídky 

 

Plavání – kurz plavání 

Pyšná princezna – divadelní představení – DK Ostrov 

Sportovní den  

Prožitkové divadlo Fórum Praha – primární prevence – šikana 

Taneční – ( TV+ HV )– výstupy v ŠVP 

Masopust – projekt č. 4  

Retromuzeum – všechny třídy 

 



Černobyl – beseda 

Voda pro všechny – VV soutěž Ministerstvo životního prostředí 

Kvítek Vítek – divadelní představení 

Canisterapie – ukázka 

 

Exhibice na ledě – Zimní stadion Ostrov 

Beseda s Policií ČR – primární prevence 

Den otevřených dveří v nízkoprahovém centru 

Dopravní hřiště u školy – projekt č. 3 

Dopravní soutěž K. Vary 

Čarodějnice – projektový den – projekt č. 4 

Vystoupení žáků ke Dni matek – v Květince 

Festival jara – přehlídka básní a písní a výtvarná soutěž Kytička pro maminku 

Den dětí v MDDM – zábavné sportovní soutěže 

Rudá věž smrti – Cesta ke svobodě 

Focení tříd 

Recykohraní  - úkol č. 4 

 

 

 



 

 

Škola v přírodě 

 

 

Olympijský běh 

Mariánské Lázně  - Boheminium – výlet za získanou cenu v soutěži Hrajeme si s odpady 

 

Moje tělo – projekt č. 1 

Elektroodpad a baterie ,  

celoroční sběr papíru 

                                                                                                                



 

- účast a výsledky v soutěžích  

Výtvarné soutěže : 

Voda pro všechny – 2. a 3. místo ocenění Ministerstvem životního prostředí 

Kytička pro maminku – školní přehlídka 

Stromkování – soutěž vyhlášena  Knihovnou Ostrov  ŠD – 1. místo 

 Soutěže vyhlášené MDDM Ostrov  

EVVO soutěže: 

Hrajeme si s odpady –   2. místo krajská soutěž 

Odpady a recyklace, to je naše inspirace – krajská soutěž    1. místo v kategorii 1. stupeň i 2. stupeň 

Pracovní vyučování: 

Praktická dívka – okresní  soutěž   3. místo 

Počítačová soutěž: 

Umíme to s počítačem – 2. místo v krajském kole soutěže Chodov 

Tělovýchovné soutěže: 

Schodoběh –  K. Vary 2. a  4. místo 

Orientační běh – krajská soutěž Ostrov – 1., 2., 3. místo ve všech  kategoriích                             

Florbal – krajská soutěž 5. místo 

Kopaná – krajská soutěž 3. místo ml. žáci a 5. místo starší žáci 

 

Olympijský běh – zapojení do celorepublikové akce 



 

Prezentace školy na veřejnosti 

 - v Ostrovském měsíčníku informace o aktuálním životě školy 

 - webové stránky školy www.zspostrov.cz 

 - 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 2018/2019 ve škole neproběhla žádná kontrola ČŠI.  

 

10.Základní údaje o hospodaření za rok  

 



 



 



 

 

 

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

vzdělávání 

  1 pedagogická pracovnice studuje   magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně 

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

  1 pedagogická pracovnice studuje UJEP Ústí nad Labem – speciální pedagogika 

  1 pedagogická pracovnice studuje UJAK Praha - vychovatelství 

  1 pedagogická pracovnice studuje specializační studium – primární prevence v Plzni 

  1 pedagogická pracovnice studuje speciální pedagogiku pro učitele – K. Vary 

 

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“  

 



 

 

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 22. 10. 2019          Mgr. Pavlína Zapletalová 

                       Ředitelka školy 

  

Schváleno v pedagogické radě dne 24. 10. 2019 

Schváleno školskou radou dne 25. 10. 2019 

 
 
 


