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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Název právnické osoby, sídlo:
Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.,
U Nových lázní 1286/9, Teplice

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

IČ:

25 048 791

Identifikátor právnické osoby:

600 023 737

Zřizovatel školy:
Arkadie, o. p. s.

Datum zařazení do sítě:

25. 7. 1996

Ředitel školy:

Mgr. Ivan Růžička

Email:

archa@arkadie.cz

Webové stránky školy:

www.arkadie.cz

Školská rada:
Školská rada byla na naší škole zvolena na konci roku 2011 s funkčním obdobím od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2014. Má šest členů a plní své úkoly dle zákona 561/2004 sbírky.
Seznam členů školské rady:
Mgr. Alena Tonová
Mgr. Josef Hon
Lenka Dolejšová
Eva Žaloudíková
Bc. Vladimíra Benediktová
Mgr. Dorota Šáchová

-

předsedkyně školské rady (zástupce zřizovatele)
člen školské rady (zástupce zřizovatele)
člen školské rady (zástupce zákonných zástupců)
člen školské rady (zástupce zákonných zástupců)
člen školské rady (zástupce zaměstnanců)
člen školské rady (zástupce zaměstnanců)
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Součásti právnické osoby jsou tyto druhy/typy škol a školských zařízení:
I. Základní škola

IZO: 102 000 603

nejvyšší počet žáků ve škole:

80

Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání a rámcové vzdělávací programy:
79-01-B Základy vzdělání
79-01-B/001 Pomocná škola
délka studia: 10 let

studium denní 40 žáků
dobíhající obor

79-01-B/01 Základní škola speciální
délka studia: 10 let

studium denní 40 žáků

79-01-C Základní vzdělání
79-01-C/01 Základní škola
délka studia: 9 let

studium denní 40 žáků

II. Střední škola

IZO: 110 017 650

nejvyšší počet žáků ve škole:

10 žáků

Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání a rámcové vzdělávací programy:
78-62-C Jednoletá a dvouletá praktická škola
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
délka studia:

studium denní 10 žáků
1 rok

78-62-C Jednoletá a dvouletá praktická škola
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
délka studia:

studium denní 10 žáků
2 roky

III. Školní klub

IZO: 150 071 396

nejvyšší počet žáků ve školském zařízení:

neuvádí se

IV. Školní družina

IZO: 110 017 668

nejvyšší počet žáků ve školském zařízení:

33 žáků

Vzdělávací programy - název programu:




pomocná škola
(č. j. 24035/97-22)
pomocná škola – rehabilitační vzdělávací program
(č. j. 15 989/2003-24)
školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Učíme se životem“
(č. j. 252/2010)
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školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – přílohu pro LMP „Učíme se pro život“
(č. j. 137/2009)
školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou „S praxí do života I“
(č. j. 183/2012)
školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou „S praxí do života II“
(č. j. 184/2012)

Pracoviště školy:


U Nových lázní 1286/9, Teplice (sídlo právnické osoby) – vyšší ročníky základní školy praktické
a základní školy speciální, praktická škola, školní klub



Purkyňova 10, Teplice (odloučené pracoviště) – nižší ročníky základní školy praktické a
základní školy speciální, školní družina

Stravování žáků a zaměstnanců:




Žáci z budovy U Nových lázní docházejí do školní jídelny v Jankovcově ulici.
Žákům z odloučeného pracoviště Purkyňova 10 a zaměstnancům obou objektů jsou dováženy
obědy ze školní jídelny v ul. Čsl. Dobrovolců.
Svačiny a pitný režim jsou zajišťovány na obou pracovištích zaměstnanci školy se zdravotním
průkazem.

Filosofie školy:
Vzdělávání v Základní škole a praktické škole Arkadie, o. p. s. je nedílnou součástí komplexní
péče poskytované jednotlivými zařízeními občanského sdružení Arkadie občanům se zdravotním
postižením, směřující k co nejsamostatnějšímu životu. Vzdělávání stojí na začátku procesu, který
zvyšuje kvalitu jejich života a podněcuje aktivitu.
Nadstandardní péče:
Nadstandardní péče byla i v uplynulém roce poskytována jak samotnou školou, tak v rámci
komplexní péče zřizovatele (Arkadie) v rámci jeho zařízení nebo společně s dalšími partnery, kteří
jsou vyjmenováni v dalších částech této zprávy (spolupráce školy s dalšími subjekty).
Škola poskytovala ve třídách výuku zajištěnou speciálním pedagogem i asistentem pedagoga,
celodenní péči ve školní družině či školním klubu, další zájmovou činnost, konzultace rodičům a
volnočasové aktivity.
Významnou složkou estetické výchovy byla muzikoterapie, která v sobě zahrnovala výuku hry
na zobcovou flétnu podle speciální metodiky, každodenní ranní hudební chvilky na odloučeném
pracovišti v Purkyňově ulici a hudební soubor. Rovněž divadelní dílna významně ovlivňovala rozvoj
tvůrčí složky osobností našich žáků i jejich dovednosti na obou pracovištích školy. Hudební soubor i
divadelní sbor (který zásadně zapojuje do své činnosti všechny žáky odloučeného pracoviště)
vystupovaly na veřejnosti při řadě příležitostí, od vystoupení pro rodiče, obyvatele domova
důchodců, až po účast na Festivalu zdravotně postižených Slunce v pražském paláci Akropolis.
Součástí estetické výchovy je také práce s keramikou, která od prvotního seznámení
s keramickou hlínou v dílně odloučeného pracoviště pokračuje činností ve výtvarném ateliéru, kde
pracují žáci vyšších ročníků, až po odborné praxe žáků praktické školy na pracovištích chráněných
dílen, kde potom také převážně získávají zaměstnání. Integrační charakter měl keramický kroužek, na
němž se setkávali žáci školy s klienty ostatních zařízení Arkadie i se svými vrstevníky bez postižení.

Strana
5/27

Pravidelně navštěvovali žáci vyšších ročníků plaveckou halu, kde podle svých individuálních
možností absolvovali plavecký výcvik, nebo alespoň získávali předplavecké dovednosti a zvykali si na
pobyt ve vodě. Vedle toho navštívili formou výletů plavecké haly v bližších i vzdálenějších městech,
pro nácvik kontaktu s vodou v neznámém prostředí.
I v tomto roce probíhala canisterapie s vlastní fenkou Arkadie Emou. Zejména pro vozíčkáře je
tato zooterapie velmi přínosná. Na detašovaném pracovišti v Purkyňově ulici byla tato činnost
finančně podpořena soukromým dárcem.
Nadále pokračovala také hippoterapie ve spolupráci s jezdeckým střediskem paní Sršňové
v Úpořinách.
Součástí komplexní péče Arkadie byla individuální a skupinová rehabilitace přímo v budovách
škol, poskytovaná rehabilitační pracovnicí nestátního zdravotnického zařízení Arkadie. V cyklech také
probíhala rehabilitace v termálním bazénu léčebny Beethoven. V odpoledních hodinách měli žáci
školy navíc možnost provozovat přizpůsobené sporty, jak v rámci školního klubu, tak v rámci
sportovních kroužků pořádaných ve spolupráci s TJ NOLA.
Během školního roku se mohli žáci školy zúčastnit několika sportovně ozdravných pobytů
v rekreačním zařízení TJ Nola v Petrovicích.
Škola ve spolupráci se společností Arkadie pořádala pro žáky školy lyžařský kurz v Jizerských
horách a několik jednodenních lyžařských výjezdů do Krušných hor.
Školní kola a kolečkové brusle jsou využívány pro nácvik pravidel silničního provozu při
návštěvách dopravního hřiště v Teplicích a současně jsou významným faktorem při rozvoji koordinace
pohybů, udržování rovnováhy a zvyšování fyzické kondice žáků školy. Cyklovlek, který má škola
k dispozici, umožňuje v rámci tělesné výchovy podnikat výlety po cyklostezkách v Polabí či Krušných
horách.
V době prázdnin byl pro žáky školy i ostatní postižené či zdravé děti již tradičně uspořádán letní
tábor v Úštěku, pobyt pro těžce zdravotně postižené žáky v Sosni.
Celý školní rok byla škola zapojena v rámci projektu Leonardo da Vinci – Partnerství do
Mezinárodní projekt SRN – Polsko – Česko zaměřený na přechod absolventů školy do života (praxe)
Celkem došlo ke třem setkání ve SRN, Polsku a Česku.
Kromě těchto aktivit je žákům školy a jejich zákonným zástupcům ve spolupráci s občanským
sdružením Arkadie nabízena celá řada dalších aktivit ať již rekreačního, rehabilitačního či
společenského charakteru. Přehled těchto akcí najdete v kapitole XV.
Ve spolupráci Arkadie s občanským sdružením Pohoda a Speciálně pedagogickým centrem v
Teplicích byla zajišťována pro žáky školy denní doprava mikrobusy.
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ČÁST II.
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
učitelé

pracovní zařazení

pracovní úvazek

Bc. Vladimíra Benediktová
Mgr. Radmila Beránková
Bc. Barbora Bergová, DiS.
Mgr. Felicie Gloneková
Mgr. Ivana Hampejsová
Bc. Václav Ječný, DiS.
Mgr. Dita Nerudová
Mgr. Jitka Riedelová
Mgr. Ivan Růžička
Mgr. Dorota Šáchová
Mgr. Martina Vitvarová
asistenti pedagoga

učitel
učitel/zást. řed. pro 1. stupeň
učitel
učitel/výchovný poradce
učitel
učitel
učitel/koordinátor pro ŠVP
učitel
učitel/ ředitel školy / preventista
učitel
učitel/zást. řed. pro 2. stupeň/vých. poradce

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Martin Dražil
Jitka Hnyková
Jan Hrnčíř, DiS.
Bc. Petra Jirků
Jana Kounovská
Dita Gözová
Miroslava Šimková
Jana Walterová
dělnické profese
Jiří Zmatlík
Marcela Srpková
Ilona Milková
THP
Zdeněk Červený, BBA
Jitka Štokrová

asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

1
1
1
1
1
1
1
1

školník
asistentka
uklízečka

0,5
1
1

ekonom
asistentka

1
1

ČÁST III.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 byli na základní školu přijati čtyři žáci k plnění povinné školní
docházky.
V roce 2013/2014 proběhl zápis k plnění školní docházky na základní škole pro školní rok
2014/2015. K zápisu se dostavilo devět žáků, kteří byli přijati.
Ve školním roce 2013/2014 byli na střední školu – obor praktická škola jednoletá přijati 4
žáci.
V uplynulém školním roce bylo také realizováno přijímací řízení na střední školu – obor
praktická škola jednoletá a dvouletá – pro školní rok 2014/2015. Ze šesti přihlášených bylo přijato 5
žáků.
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ČÁST IV.
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Vzhledem k velmi různorodé kombinaci a stupni postižení jednotlivých žáků je v rámci
výchovně vzdělávacího procesu na škole preferován individuální přístup. Ze stejných důvodů jsou žáci
i individuálně hodnoceni. Hodnocení však v sobě zahrnuje příslušnou míru objektivity vzhledem
k osnovám a školnímu vzdělávacímu plánu příslušného ročníku, podle kterých jsou v jednotlivých
předmětech žáci vyučováni. Zejména celkový údaj o tom, zda žák prospěl či neprospěl, je v
odůvodněných případech nahrazen možností plynulého přechodu na jiný vzdělávací program bez
nutnosti traumatizujícího negativního hodnocení.
Významným prvkem vzdělávání na naší škole je jeho výchovná složka. Vzhledem k míře
postižení, mnohdy nepřiměřeným sociálním vztahům vyplývajícím z tohoto postižení a jím vyvolaných
situací a také vzhledem k perspektivě dalšího, pokud možno co nejsamostatnějšího života, je tato
složka v mnoha ohledech prioritní. Celá atmosféra školy je zaměřena tímto směrem a porovnáním
osobností žáků na školu přicházejících a žáků školu opouštějících lze dojít k závěru, že výsledky
výchovy odpovídají výše uvedeným záměrům.
Kritériem úspěšnosti celého výchovně vzdělávacího procesu je uplatnění absolventů školy
v dalším životě. Silnou stránkou školy je její zapojení do struktury účelových zařízení Arkadie o. p. s..
To umožňuje dosažené výsledky výchovy a vzdělávání žáků školy uplatnit v praxi, tím je dále fixovat a
rozvíjet. Většina z absolventů některé součásti školy v uplynulém školním roce našla uplatnění buď
v další formě vzdělávání (praktická škola jednoletá a dvouletá nebo učební obory), v zaměstnání nebo
v jiném zařízení Arkadie. Uvedené výsledky jsou podloženy i statistickými údaji úřadu práce, které je
možno ověřit na jeho webových stránkách.
Statistické údaje – základní škola:
1. Základní škola praktická
Celkový prospěch
1. pol.
2. pol.

Celkem žáků

Prospělo s
vyzn.
25
18

37
35

Ukončená povinná šk.
docházka 2012/13
Počet žáků

Celkem

Klasifikace chování
1. pol.
2. pol.

Celkem žáků
37
35

Prospělo
12
16
z 8. ročníku

1

Nehodnoceno
/Neprospělo
0
1
z 9. ročníku

0

1

2. stupeň chování
0
0

3. stupeň chování
0
0

2. Základní škola speciální
Celkový prospěch
1. pol.
2. pol.
Ukončená povinná šk.
docházka
Počet žáků

Celkem žáků

Prospělo s
vyzn.
0
0

28
29
Celkem

Prospělo
28
29
z 9. ročníku

1

z 10. ročníku
0
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Nehodnoceno
/Neprospělo
0
0

1

Klasifikace chování
1. pol.
2. pol.

Celkem žáků
28
29

2. stupeň chování
0
0

3. stupeň chování
0
0

Statistické údaje – střední škola:
1. Praktická škola dvouletá
Celkový prospěch
1. pol.
2. pol.

Celkem studentů
6
6

Klasifikace chování
1. pol.
2. pol.

Celkový prospěch u
záv. zkoušek

Prospělo s
vyzn.
2
3

Celkem studentů
6
6

Celkem studentů
6

Prospělo

Neprospělo
4
3

2. stupeň chování
0
0

Prospělo s
vyzn.
4

Prospělo

Prospělo s
vyzn.
1
1

Prospělo

0
0

3. stupeň chování
0
0

Neprospělo
2

0

2. Praktická škola jednoletá
Celkový prospěch
1. pol.
2. pol.

Celkem studentů
4
4

Klasifikace chování
1. pol.
2. pol.

Celkový prospěch u
záv. zkoušek

Celkem studentů
4
4

Celkem studentů
4

Neprospělo
3
3

2. stupeň chování
0
0

Prospělo s
vyzn.
3

0
0

3. stupeň chování
0
0

Prospělo

Neprospělo
1

ČÁST V.
ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PORUCH CHOVÁNÍ (SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ)
Na škole působí preventista rizikových poruch chování (dříve tzv. sociálně patologických jevů)
Mgr. Ivan Růžička, který se pravidelně zúčastňuje setkání „preventistů“ základních škol v PPP v
Teplicích a průběžně se v této oblasti vzdělává.
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Škola má vypracovaný minimální preventivní program, který se každoročně inovuje a jsou
v něm popsány konkrétní strategické postupy v primární, sekundární i terciární prevenci a případné
intervenci při výskytu rizikových poruch chování.
Žáci jsou v rámci výuky i mimo ni vzhledem k svému věku a mentální úrovni vhodnými
metodami a formami výuky informováni a seznamováni s rizikovými poruchami chování jako jsou
šikana, záškoláctví, užívání společensky přijatelných i nepřijatelných drog (zejména nikotinu a
alkoholu), sexuální obtěžování, násilí atd.
V oblasti prevence a výskytu rizikových poruch chování škola úzce spolupracuje se zákonnými
zástupci a zejména organizacemi jako je PPP, SPC, Krizové centrum „WhiteLife“, OSPOD v Teplicích,
městská a státní policie.
Vzhledem k specifickému složení žáků školy je i problematika poruch chování odlišná od
běžného typu škol. Ve sledovaném období v této oblasti nedošlo k vážným problémům.

ČÁST VI.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Nejvýznamnějším faktorem pro kvalitu školy je kolektiv pedagogických pracovníků. Ten se
podařilo v několika minulých letech stabilizovat, změny jsou v posledním období jen dočasné,
způsobené odchodem pedagogických pracovnic na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Navíc i
zastupující pracovníci jsou zpravidla plně kvalifikovaní nebo si vzdělávání doplňují a působením na
škole získávají předpoklady přenášet její filosofii do své budoucí praxe. Základní kolektiv je převážně
plně kvalifikovaný.
Nedílnou součástí pedagogického týmu na škole jsou asistenti pedagoga, kteří mají minimálně
střední vzdělání s maturitou s převážně pedagogickým, zdravotním a sociálním zaměřením. Šíře jejich
vzdělání umožnila vytvořit na pracovišti velmi funkční kolektiv asistentů splňující specifické nároky při
práci s handicapovanými žáky.
Všichni asistenti pedagoga si doplnili kvalifikaci absolvováním akreditovaného studijního
programu pro asistenty pedagoga, a jsou tedy plně odborně kvalifikovaní pro výkon této funkce dle
zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce, si
doplňují vzdělání tak, aby k 1. 1. 2015 tyto předpoklady splňovali.
Priority a cíle školy v oblasti DVPP jsou zachyceny v plánu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, který byl zpracován na základě zákona 563/2004 Sb. a vyhlášky 317/2005.
V rámci prevence syndromu vyhoření dle potřeby probíhají supervizní setkání pedagogický
pracovníků s externím supervizorem.
Účast jednotlivých pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích je zachycena
v následujících tabulkách.

1. Dlouhodobé studium a vzdělávací cykly:
Datum
21. 9. 2012

Název cyklu, studia,
Doplňující pedag. studium vychovatel

Spec. ped. - učitelství

Délka (roků,
měsíců, lekcí)
3 semestry

Pořadatel cyklu,
studia
UJEP – Centrum
celoživotního
vzdělávání

2 roky

UJAK
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Účastníci
Potočková,
Kounovská,
Walterová,
Hnyková
Bergová

2. Kursy, semináře:
Datum
20. 9. –
22. 9.
2013
7. 10.
2013
15. 10.
2013
15. 10.
2013
18. 10.
2013
21. 10.
2013
1. 11.
2013
7. 11.
2013
8. 11.
2013
9. 11.
2013
13. 11.
2013
13. 11.
2013
15. 11.
2013
19. – 20.
11. 2013
5. 12.
2013
14. 2.
2014
20. 2.
2014
12. 3.
2014
14. 3.
2014
2. 4. 2014
4. 4. 2014
25. 4. –
27. 4.
2014
26. 4.
2014
28. 4.
2014

Název akce

Pořadatel akce

Místo

Účastníci

Vzdělávací seminář pro
školní divadlo

ALMA-VIS o. s.

Jetřichovice

Potočková, Gözová

Náměty pro výtvarné
techniky
Odpady a obaly

NIDV

Ústí nad Labem

Bergová, Jirků

EKO - KOM

Ústí nad Labem

Dražil, Benediktová

Matematika jinak

Fraus

Ústí nad Labem

Šáchová

Jóga

PCUL

Teplice

Nerudová

Náměty pro výtvarné
techniky
Krajská konference k EVVO

NIDV

Ústí nad Labem

Bergová, Jirků

Krajský úřad
Ústeckého kraje
ITveSkole.cz

Litoměřice

Vitvarová

Praha

Šáchová

Emoční inteligence a její
rozvíjení
Vychováváme děti nebo
sebe?
Proč nejde navážit 15 deka
něhy.
Zdravé cvičení – abeceda
cviků na židli
Konference Přechod do
života
Diseminační konference
programu Leonardo da Vinci
– Partnerství pro budoucnost
Odměny a tresty ve školní
praxi
Současné děti a mládež ve
škole
Systémová podpora
inkluzivního vzdělávání v ČR
Proč nejde navážit 15 deka
něhy – navazující seminář
Využití dotykových tabletů
pro vzdělávání dětí se SVP
Autoterapie hlasem
Prvky šikany, komunikace
s problémovými dětmi a
rodiči
Seminář k projektu Divadlo
do škol

Descartes

Praha

Vitvarová

Indigo

Teplice

PPP Ústeckého kraje

Teplice

Šáchová, Gloneková,
Gözová
Růžička

PCUL

Teplice

Hampejsová, Šimková

Arkadie o. p. s.

Teplice

Vitvarová

Dům zahraniční
spolupráce MŠMT

Olomouc

Růžička

PPP Ústeckého kraje

Teplice

Růžička

PPP Ústeckého kraje

Teplice

Vitvarová, Nerudová

MŠMT

Praha

Gloneková

PPP Ústeckého kraje

Teplice

Růžička

ISEN Poděbrady

Teplice

13 ped. prac. školy

PPP Teplice
Pedagogické
centrum

Teplice
Most

Benediktová, Šimková
Gloneková, Gözová

ALMA VIS o. s.

Jílové u Děčína

Jak se do našich škol dostal
Mount Everest

Interní vzdělávání
v rámci DVPP – M.
Herman
PCUL

Teplice

Gözová, Gloneková,
Potočková, Ječný,
Šáchová
všichni

Teplice

Šáchová

Dotkněme se inovace

Pravidla ve třídě
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29.4.
13. 5.
2014
13. 5.
2014
14. 5.
2014
10. 6.
2014

Patchworko families
Řešení výchovných problémů
ve škole
Role matematiky ve světě
informací
Zdravotní tělesná výchova ve
škole
Tajný kód

ČPS-ČLS JEP
PPP Teplice

Praha
Teplice

PCUL

Teplice

PCUL

Teplice

PPP

Teplice

Růžička
Vitvarová, Nerudová,
Jirků, Kounovská
Šáchová
Hampejsová,
Benediktová
Jirků,Horváthová,Kounov
ská,Ječný,Beránková,Berg
ová

ČÁST VII.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
1. Akce pořádané školou nebo akce, jejichž návštěva byla pro výchovně vzdělávací proces
významná:
Datum
září
5. 9. 2013
6. 9. 2013
10. 9. 2013
13. 9. 2013
16. – 20. 9.
2013
17. 9. 2013
20 – 29. 9. 2013
23. – 27. 9.
2013
říjen
2. 10. 2013
7. 10. 2013
9. 10. 2013
9. 10. 2013
14. 10. 2013
16. 10. 2013
22. 10. 2013
24. 11. 2013
listopad
14. 11. 2013
18. – 22. 11.
2013
28. 11. 2013
28. 11. 2013
29. 11. 2013
29. 11. 2013
prosinec
1. 12. 2013

Název akce

Místo

Počet
účastníků

Kuželky s Knaufem
Návštěva divadelního představení – O pejskovi
a kočičce
Vlastivědný výlet
Noc snů
Sportovně rekreační pobyt

Ústí nad Labem
Teplice

15 + 4
24 + 6

Stadice
Děčín
Petrovice

7+2
23 + 4
8+3

Vlastivědný výlet - štola
Pobyt u moře – Makarská riviéra - Projekt
Gymnázium Dubí JAK
Sportovně rekreační pobyt

Krupka
Chorvatsko

7+2
2+1

Petrovice

7+3

Exkurze - Severočeské divadlo opery a baletu
v Ústí n.L.
Výstava modelů vlaků
Drakiáda s Knaufem
Návštěva IQ parku
Beseda – Profesní orientace
Koncert Severočeské filharmonie
Láska ano, děti ne – přednáška – MUDr. Kovář
Přírodovědný výlet - Větruše

Ústí nad Labem

15 + 4

Ústí nad Labem
Úpořiny
Liberec
ÚP Teplice
Teplice
kino Květen Teplice
Ústí nad Labem

6+2
30 + 7
8+2
12 + 4
6+2
15 + 2
18 + 4

Soutěž v první pomoci
Sportovně rekreační pobyt

Děčín
Petrovice

6+2
8+3

Gastroden
Plavecké závody INTEGRACE IX.
Zájezd do termálních lázní
Divadelní představení – Tři oříšky pro Popelku

Teplice
Louny
Altenberg
Teplice

4 + 20
6+3
5+2
23 + 8

Vystoupení hudebního kroužku – Teplická

Teplice

9+3
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5. 12. 2013
10. 12. 2013
12. 12. 2013
17. 12. 2013
17. 12. 2013
19. 12. 2013
19. 12. 2013
20. 12. 2013
20. 12. 2013
leden
12. – 17. 2014
15. 1. 2014
16. 1. 2014
17. 1. 2014
19. – 24. 1.
2014
28. 1. 2014
únor
5. 2. 2014
12. 2. 2014
12. 2. 2014
19. 2. 2014
19. 2. 2014
21. 2. 2014
24. – 28. 2.
2014
28. 2. 2014
Březen
11. 3. 2014
11. 3. 2014
12. 3. 2014
13. 3. 2014
24. 3. 2014
Duben
2. 4. 2014
15. 4. 2014
16. 4. 2014
25. 4. 2014
25. 4. 2014
květen
7. 5. 2014
12. 5. 2014
12. – 16. 5.
2014
17. 5. 2014
18. – 23. 5.
2014
21. 5. 2014
26. 5. 2014
29. 5. 2014
30. 5. 2014
červen
2. 6. – 6. 6. 2014
5. 6. 2014

vánočka
Mikulášská besídka
Vystoupení v DD Sv. Ludmila
Vánoce s Arkadií
Filmové představení – Křídla vánoc
Plavání
Výstava betlémů
Plavání
Vánoční besídka
Vánoční besídka

škola Arkadie
Chabařovice
Teplice
kino Teplice
Teplice
muzeum Teplice
Marianberg
škola Arkadie
Škola Arkadie - Valy

27 + 10
9+3

Zimní hry Českého hnutí speciálních olympiád
Přednáška Police ČR
Den otevřených dveří
Muzeum porcelánu
Lyžařský výcvik

Horní Malá Úpa
Teplice
SŠ Trmice
Dubí
Josefův důl

1
20 + 8
9+2
7+2
7+2

Koncert žáků ZŠ Maršovská

Teplice

31 + 10

Exkurze - porcelánka
Exkurze - porcelánka
Zápis do první třídy
Muzeum
Plavání
Výlet na hory
Sportovně rekreační pobyt

Dubí
Dubí
Arkadie Valy
Krupka
Most
Krušné hory
Petrovice

10 + 3
15 + 3

Planetárium

Teplice

35 + 8

Hvězdárna
Ekodendra
Muzeum – Podmořský svět
Hvězdárna
Matějská

Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Praha

10 + 2
7+2
15 + 4
15 + 4
37 + 5

Výstava - Indiáni
Soutěž – Velikonoční vejce
Abylimpiáda
Muzeum – Výstava prací žáků ZUŠ
Vystoupení v DD

Ústí nad Labem
Duchcov
Bílina
Teplice
Dubí

5+2
7+2
7+2
7+2

Den s městskou policií – akce prevence
Atletické závody speciálních škol
Sportovně rekreační pobyt

Teplice
Duchcov
Petrovice

60 + 15
6+2
9+3

Abylimpiáda
Sportovně rehabilitační pobyt

Praha
Soseň

12 + 5
6+2

Den s lesy ČR
Objev svůj rytmus
Ryby s KNAUFEM
iQLANDIA

Třebušín
Arkadie - Valy
Proboštov
Liberec

14 + 4
25 + 7
27 + 9
22 + 5

Projektový týden
Divadelní vystoupení žáků z Valů s

Horní Vysoké u Úštěku
Ústí nad Labem

29 +6
22 + 6
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28 + 9
7+2
14 + 5
12 + 4
35 + 10
28 + 8

7+2
17 + 4
15 + 4
8+3

6. 6. 2014
6. 6. 2014
10. 6. 2014
13. 6. 2014
15. 6. 2014
14. – 20. 6.
2014
17. 6. 2014
18. 6. 2014
20. 6. 2014
23. 6. 2014
25. 6. 2014
26. 6. 2014

představením Průvodce po Čechách
Noc snů
Divadelní představení pro děti DO BLÁTA A
ZASE ZPĚT
Divadelní vystoupení žáků z Valů s
představením Průvodce po Čechách
Kombinovaný výlet lodí a na kolech - KNAUF
Představení pro děti VIDÍM NEVIDÍM
Rehabilitační pobyt
Výstava plazů
Plavání
Zeměpisný a dějepisný výlet
exkurze na farmě
Střihaton – firma Redken
rybaření

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

15 + 4
9+3

Teplice – šanovská Mušle

24 + 7

Údolí Labe
ND Praha
Sloup

21 + 9
9+3
2

Muzeum Teplice
Marianberg
Milešovka
Úpořiny
Valy
Bžany

35 + 8
12 + 4
8+3
5+2
60 + 20
7+2

Kromě výše uvedených akcí se pro žáky celoročně uskutečňovaly jednodenní lyžařské výjezdy
do Krušných hor a cyklistické výlety. Žáci absolvovali plavecký výcvik a pravidelně navštěvovali
plaveckou halu v Teplicích, Mostě a termální bazén v lázeňském domě Beethoven.
Po vyučování měli žáci možnost pracovat v těchto zájmových kroužcích:
- pěveckém (hudební soubor žáků školy, dalších klientů Arkadie a jejich přátel)
- hudebně - dramatickém na Valech
- sportovním
- dvou keramických
- výtvarném
- vaření
- přírodovědném
Žáci se zapojují do výtvarných, hudebních a sportovních soutěží a přehlídek, jako jsou
například Abilympiáda v JÚŠ Praha, turnaje v přehazované v Teplicích či Dřevěnicích apod.
Během školního roku v červnu proběhl projektový týden, který byl realizován v Horní Vysoké
u Úštěku za finanční podpory Nadačního fondu Veolia.
Již tradičně naše škola o letních prázdninách pořádá Letní integrovaný tábor Arkadie, který je
určen pro zdravotně postižené děti a mládež, především klienty našeho zařízení, jejich sourozence a
kamarády. Byl realizován 21. 7. – 1. 8. 2014 v Turistické a chatové osadě Zdravotník v Horní Vysoké u
Úštěku. Tato akce byla spolufinancována z projektu Ústeckého kraje „Volný čas 2014“.
Dále o letních prázdninách proběhl ozdravný pobyt v Sosni.
O výše uvedených aktivitách školy je veřejnost pravidelně informována ve sdělovacích
prostředcích, zejména prostřednictvím tiskového mluvčího Arkadie Mgr. Josefa Hona.

1. Přednášková a odborná činnost zaměstnanců školy:
Funkce konzultantů a oponentů závěrečných a diplomových prací
(Teplice, Ústi nad Labem):
Mgr. Radmila Beránková
Mgr. Ivan Růžička
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Přednášková činnost pro NIDV v Ústí nad Labem – pedagogika a speciální pedagogika:
Mgr. Ivan Růžička

Přednášková činnost pro UJEP v Ústí nad Labem obor fyzioterapie a ergoterapie – pedagogika a
speciální pedagogika:
Mgr. Ivan Růžička
Přednášková činnost pro UJEP v Ústí nad Labem obor ergoterapie – pedagogika a speciální
pedagogika:
Mgr. Radmila Beránková
Tři pedagogičtí pracovníci školy současně pracují jako zaměstnanci Speciálně pedagogického
centra v Teplicích.
Nedílnou součástí naší odborné práce je i poskytování odborné praxe v našich zařízeních
studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol příslušné specializace.

2. Prezentace školy na veřejnosti
O významných a zajímavých akcích pořádaných školou byly veřejnost a masmédia informovány
prostřednictvím tiskových zpráv a přehledů plánovaných akcí. Tuto agendu zajišťuje především
tiskoví mluvčí Arkadie Mgr. Josef Hon. Škola se snaží prezentovat se i na webových stránkách
www.arkadie.cz a facebooku.
Činnost školy podporovala řada přátel a sponzorů z řad fyzických i právnických osob, jejichž
výčet by neúměrně rozšířil obsah této zprávy a je navíc součástí výroční zprávy občanského sdružení
Arkadie a výroční zprávy ZŠ a PRŠ Arkadie jako obecně prospěšné společnosti. Přestože zde nejsou
jmenovitě uvedeni, všem za jejich podporu děkujeme.

ČÁST VIII.
NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE ŠKOLY A VÝHLED PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
Stejně jako v předchozích letech byla i v minulém období koncepce školy průběžně
naplňována, konkrétně se jednalo o plnění cílů školy na období září 2013 až srpen 2016 viz. níže
(Tabulka „Cíle školy na období září 2013 – srpen 2016), které vznikli na základě třetí autoevaluace
školy .
Ve školním roce 2013/2014 i nadále úspěšně pokračovala spolupráce s Arkadií o. p. s. v oblasti
dalšího uplatnění žáků školy po ukončení docházky do ZŠ či SŠ, a to zejména formou individuálních a
skupinových konzultací žáků a jejich zákonných zástupců se sociální pracovnicí a asistentkou
podporovaného zaměstnávání Arkadie. Dle individuálních dispozic a předpokladů jsou absolventům
nabízeny tyto možnosti:
- další studium (nejčastěji praktická škola jednoletá, dvouletá, učební obory);
- zaměstnání v chráněných dílnách v Arkadii nebo mimo ni;
- zaměstnání na volném trhu práce;
- uplatnění v rehabilitačních dílnách v Arkadii nebo mimo ni;
- zařazení do denních stacionářů v Arkadii nebo mimo ni.
Zvyšovala se potenciální kvalifikovanost pedagogického sboru, který by měl být po návratu
pracovnic z MD z převážné části kvalifikovaný. Další vzdělávání bude zaměřeno zejména na oblast
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výpočetní techniky a k získávání dalších odborných znalostí a dovedností ze speciální pedagogiky,
vychovatelství, psychologie a zdravotnictví.
Významným faktorem v životě školy bylo i nadále postupné zavádění školního vzdělávacího
programu pro základní školu speciální „Učíme se životem“ a na střední škole školních vzdělávacích
programů pro praktickou školu jednoletou a dvouletou s názvem „S praxí do života I“ a S praxí do
života II“
Od 1. 6. 2010 jsme vstoupili do projektu „Peníze školám“ financovaného z prostředků EU, který
jsme v listopadu 2013 úspěšně uzavřeli.
Od února 2013 se na naší škole realizoval projekt „Učebna v přírodě“, který je financován z
Ministerstva životního prostředí, který byl v srpnu 2014 úspěšně dokončen.
Od 27. 1. 2014 naše škola opět splnila certifikační kritéria pro udělení značky „Rodiče vítáni.“
V průběhu července a srpna 2014 došlo ke kompletní rekonstrukci oken a dveří na objektu
Purkyňova 10 za finanční pomoci firmy Redken prostřednictvím akce „Střihaton 2014“.
I tento školní rok byla škola zapojena v rámci projektu Leonardo da Vinci – Partnerství do
mezinárodní projekt SRN – Polsko – Česko zaměřený na přechod absolventů školy do života (praxe).
Celkem došlo ke třem setkáním v SRN, Polsku a Česku.
Dále jsme byli zapojeni do projektu Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
formou školního divadla.
Tab. Cíle školy na období září 2013 – srpen 2016

Pol.

Cíle školy na období září 2013 - srpen 2016

Kontrola plnění –
srpen 2014

Dále motivovat a podporovat ped. pracovníky k doplnění odborné kvalifikace – po
dosažení vzděl. zvýšit osob. hod.
Dále se snažit zlepšovat zázemí pro pedagogické zaměstnance – sborovna s
pracovními stoly, úložné prostory.
Zavést pravidelné výjezdy na exkurze na jiné školy – inspiromat.

průběžně plněno

splněno

8.

Se zaměstnanci vytvořit přehled kladů a záporů naší profese.
Pokračovat v pravidelných setkáváních spojených se sebehodnocením a motivací
jednotlivých pracovníků. V případě potřeby provádět supervize.
Umožnit ped. pracovníkům co největší míru vzdělávání, dát prostor pro seberealizaci
a tvůrčí činnost.
Provést vstupní školení o využití tabletů ve výuce v základní škole praktické a
speciální.
„Zrychlit“ připojení k internetu.

9.

Postupně provést rekonstrukci hygienických zařízení.

nesplněno

10.

V rozumné míře se včas předzásobit učebnicemi či hledat nové vhodné tituly.

průběžně plněno

11.

Zřídit dílničku na šití a ruční práce (suché vazby) - Archa.

splněno

12.

Provést rekonstrukci pískoviště na Valech.

splněno

13.

Rekonstrukce oken a balkonových dveří Valy.

splněno

14.

Vybudovat relaxační místnost pro žáky na 1. stupni.

splněno

15.

Ze školného vytvořit „třídní fondy“ – pro žáky jednotlivých tříd

splněno

16.

průběžně plněno

18.

Nadále získávat finanční prostředky od sponzorů, donátorů z projektů atd.
Ve spolupráci se sociální pracovnicí Arkadie pomáhat řešit zákonným zástupcům
dluhy na školném.
Zajistit canisterapii na Arše.

19.

Hledat přijatelnou formu provádění ergoterapie na škole.

průběžně plněno

20.

Zajistit na škole logopedickou péči u žáků, kde je indikovaná.
Rodičům nabízet možnost aktivní účasti na životě školy – kroužky, jednorázové akce,
slavnosti, oslavy atd. .
Splnit kritéria značky „Rodiče vítáni.“

průběžně plněno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

17.

21.
22.
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průběžně plněno
průběžně plněno
průběžně plněno
průběžně plněno
splněno
splněno

průběžně plněno
nesplněno

průběžně plněno
průběžně plněno

průběžně plněno

24.

V úzké spolupráci s Arkadií a zák. zástupci hledat možnosti dalšího uplatnění
absolventů v životě – prevence soc. izolace.
Zvýšit přítomnost ředitele školy na Valech, účast na provozních poradách 1 x týdně.

25.

Zřídit Facebook školy

splněno

26.

nesplněno

28.

Vybavit jednu třídu na 1. stupni tablety
Hledat možnosti „levné pracovní síly“ – obecně prospěšné práce (probační a mediační
služba)
Snižovat výdaje školy – jiní distributoři, jiní operátoři, zateplování

29.

Komunikační místnost – Archa (rodiče, veřejnost, zaměstnanci)

nesplněno

23.

27.

splněno

průběžně plněno
průběžně plněno

ČÁST IX.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2013/2014 byla na škole realizována ze strany ČŠI inspekční činnost v termínu od 23.
– 28. 4. 2014. Celkově byla škola hodnocena jako nadprůměrná. Poslední Inspekční zpráva čj. ČŠIU549/14-U je k dispozici na webových ČŠI www.csicr.cz nebo stránkách školy:
http://zpravy.csicr.cz/upload/2014021086.pdf

ČÁST X.
ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Škola získává finanční prostředky na svoji činnost z několika zdrojů.
Největší část příjmů tvoří dotace ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT. Tyto
prostředky nelze využít na investice a jsou striktně účelově vázány na mzdy, nákupy pomůcek apod.
Jejich přidělování a využití je vymezeno zákonem.
Vedlejším zdrojem příjmů školy je výběr školného žáků. Poplatek rodičů v uplynulém školním
roce stejně jako v minulých letech činil 600,- Kč měsíčně. Pokud příjmy rodiny byly pod hranicí
životního minima, byl tento poplatek na základě žádosti snížen na 200,- Kč měsíčně. Ve školním roce
2013/2014 bylo školné sníženo 10 žákům.
Tyto mimo dotační finanční prostředky byly použity pro vedlejší aktivity související s výukou a
přesahující finanční možnosti většiny rodičů, dále na různé vstupné a výdaje, které nebylo možno
hradit z dotace MŠMT.
Třetím zdrojem prostředků jsou ostatní neinvestiční účelové dotace. Tuto položku již několik
let tvoří nenároková účelová dotace na mzdy asistentů pedagoga soukromých a církevních škol
z MŠMT.
Posledním zdrojem příjmů jsou ostatní příjmy a finanční dary, které se snažíme získávat
z různých projektů, grantů, od organizací, firem či fyzických osob.
V roce 2013/2014 se jednalo zejména o účelové dotace na projekty „Volný čas 2014“
z Krajského úřadu Ústí nad Labem a Ministerstva životního prostředí na projekt „Učebna v přírodě“
Podrobněji viz kapitola XIII.
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Tab. Přehled příjmů a výdajů školy v roce 2013/2014

Příjmy
Tržby za služby – školné
Úroky z vkladů
Dotace pro soukromé školy UZ 33 155
Ostatní neinvestiční dotace na mzdy
Ostatní příjmy a finanční dary
CELKEM PŘÍJMY

398 400,00
315,00
11 203 552,00
1 199 340,00
400 320,32
13 201 927,32

Výdaje
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Odvody na zák. zdravotní a sociální pojištění
Učební pomůcky
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ostatní provozní náklady
Stravování žáků
CELKEM VÝDAJE

7 883 201,00
225 594,00
2 698 982,00
81 442,00
49 578,00
1 811 858,98
125 666,00
12 876 321,98

Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena na
zasedání školské rady a správní rady o. p. s. dne 9. 10. 2014.

ČÁST XI.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Od srpna 2013 je škola zapojena do mezinárodní spolupráce (ČR, SRN a Polsko) v rámci
projektu Leonardo da Vinci v programu partnerství, který je zaměřen na uplatnění absolventů školy
na trhu práce. Projekt bude realizován v období 2013 až 2015.
Společně s občanským sdružením Arkadie škola i nadále dlouhodobě spolupracuje
s organizací Lebenshilfe "Altmark-West".
V průběhu osmi let, během kterých obě organizace spolupracují, se uskutečnila řada
společných dovolených, projektů, stáží a návštěv odborných pracovníků i klientů.
Dlouhodobě tyto přátelské kontakty finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

ČÁST XII.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola neposkytuje vzdělávací programy v rámci celoživotního učení.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení je nedílnou součástí hodnocení každého
pedagogického pracovníka školy při každoročním osobním setkání s ředitelem školy. Každý
zaměstnanec musí během školního roku navštívit minimálně dvě externí akce v rámci celoživotního
učení mimo školu a jednu interní akci, kterou pořádá škola.
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Celoživotní učení je školou výrazně podporováno (finančně i organizačně) jako výrazný faktor
pro udržení a zvyšování odborné kvalifikace pedagogického sboru a současně přispívá k prevenci
syndromu vyhoření a snižuje riziko profesionální deformace.
Cílem školy v rámci celoživotního učení je vytvořit funkční systém, který by zaměstnance
motivoval k samostatnému celoživotnímu vzdělávání jako jedné ze standardních činností, které patří
k pedagogické profesi. Podrobněji viz tabulky v kapitole VI.

ČÁST XIII.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH
ZDROJŮ
Projekty a granty
Datum
2013/2014

Název
Ovoce do škol – celoroční projekt

2013/2014

Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí
dětí a žáků formou školního divadla
Leonardo da Vinci - projekt Partnerství

2013/2015
2013/2014
2013
2013/2015
2013/2014
2013/2014
2013/2014

Projekt Zahrada
Peníze do škol
Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání
Kompenzační pomůcky
Volný čas 2014
Minigrant Veolia 2014

Popis
1x týdně ovoce zdarma pro žáky 1. Stupně SZIF
projekt Evropské unie
Integrace žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami formou školního divadla
Mezinárodní projekt SRN – Polsko – Česko zaměřený
na přechod absolventů školy do života (praxe)
Grant z Ministerstva zemědělství
Tvorba DUMU
propagace, podpora a zkvalitnění technického
vzdělávání
dotace MŠMT na nákup tabletu
dotace ÚK na integrovaný tábor
dotace na Projektový týden

ČÁST XIV.
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Škola při plnění úkolů ve vzdělávání již tradičně spolupracuje zejména s těmito organizacemi:
-

Statutární město Teplice a ostatní městské a obecní úřady většiny míst trvalého pobytu našich
klientů,
Úřad práce v Teplicích,
Krajský úřad - referát školství, mládeže a tělovýchovy,
Okresní správa sociálního zabezpečení v Teplicích,
Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole
v Teplicích,
Pedagogicko - psychologická poradna v Teplicích,
PhDr. Vojtěch Hadraba – klinický psycholog,
TJ Nola Teplice,
Regionální knihovna v Teplicích,
Regionální muzeum v Teplicích,
Městské muzeum v Duchcově,
Dům dětí a mládeže v Teplicích,
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-

Dětský domov Krupka a Duchcov,
Domov pro občany se zdravotním znevýhodněním Brtníky,
Soukromá střední a vyšší odborná škola sociální Perspektiva v Teplicích,
Vyšší odborná škola zdravotnická a SZŠ Ústí nad Labem, odloučené pracoviště Teplice,
VOŠ Obchodní, zdravotnická a sociální, obchodní akademie, střední škola pedagogická a
zdravotnická Most,
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala v Ústí n. L.,
Hotelová škola, Obchodní akademie a Průmyslová škola Teplice,
SOŠ textilní Teplice,
Pedagogická fakulta UJEP Ústí n. L.,
Fakulta zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem,
Fak. užitého umění a designu UJEP Ústí n. L.,
Soc. ekonomická fak. UJEP Ústí n. L.,
Ped. fak. UK Praha,
Domov důchodců v Bystřanech,
Domov důchodců v Dubí,
Domov důchodců v Teplicích,
Botanická zahrada v Teplicích (praxe žáků PrŠ),
ZŠS v Teplicích,
Speciální školy Teplice, U Červeného kostela,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým,
Modrý Klíč Praha,
Svítání Pardubice,
Slunce Stochov,
Jezdecký klub Bystřany,
NIDV Ústí nad Labem,
Pedagogické centrum v Teplicích,
o. s. Propolis v Teplicích.

ČÁST XV.
PŘEHLED AKTIVIT ARKADIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Datum a hodina

Kde

Název a obsah

Komu určeno

5.9.

Kuželna TJ Lokomotiva
Ústí n.L.

Turnaj v kuželkách s podporou Knauf
Insulation

Klientům, žákům a
zaměstnancům
chráněných dílen
Arkadie, klientům DOZP
Všebořice,
zaměstnancům Knauf
Insulation

7. -14. 9.

Německé pobřeží
Baltského moře

Společná dovolená zaměstnanců
chráněných dílen Lebenshilfe „Altmark
West“ a Arkadie

7 zaměstnancům ChD
Arkadie a 7
zaměstnancům ChD
Lebenshilfe

9. -13. 9.

Rekreační chata TJ
NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Klientům stacionáře
v Krupce
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13. 9.

ZOO Děčín

Noc snů

Žákům 2.stupně školy

14. 9.

IDEAL STANDARD

Prodej výrobků chráněné dílny Svíčkárna

Zaměstnancům a
rodinným příslušníkům

16. -20. 9.

Rekreační chata TJ
NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 2.stupně školy

17.9.

Štola Starý Martin,
Krupka

Výlet s exkurzí do štoly Starý Martin

Žákům 2.stupně školy
(VI. a VII.tř)

18. -20. 9.

Střediska Arkadie,
Teplice a okolí dle
programu

Úvodní setkání v rámci navazujícího
projektu LEONARDO

Účastníkům semináře
z Německa, Polska a
České republiky

20. -29. 9.

Makarská riviéra
Chorvatsko

Společný pobyt žáků školy a klientů
sociálních služeb Arkadie se studenty
Gymnázia J.A.Komenského v Dubí

Účastníkům akce a
doprovodu

23. -27. 9.

Rekreační chata TJ
NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 2.stupně školy

28. 9. - 5. 10.

Janské Lázně

Sportovně relaxační pobyt

Klientům,
zaměstnancům a jejich
rodinným příslušníkům

2. 10.

Severočeské divadlo
opery
a baletu
v Ústí n.L.

Exkurze spojená s veřejnou generálkou
baletu Otmara Máchy Broučci – v rámci
projektu Divadlo do škol

Žákům speciální školy
Arkadie

9. 10.

Středisko Úpořiny

Tradiční Drakiáda s Knaufem Insulation

Žákům školy a klientům
soc.služeb
Arkadie

9. 10.

IQ park Liberec

Společný výlet se studenty Gymnázia
JAK v Dubí

Žákům 1.stupně školy,
klientům stacionáře a
studentům gymnázia
JAK

13.10.

Wildpark Geising

Prodej výrobků chráněných dílen na
akci o.s. Krušnohorští sousedé

Široké veřejnosti,
návštěvníkům akce

16.10.

Dům zahraničních
služeb Praha

Prezentace výrobků chráněných dílen
spojená s jejich prodejem

Návštěvníkům akce

16.10.

Dům zahraničních
služeb Praha

Prezentace výrobků chráněných dílen
spojená s jejich prodejem

Návštěvníkům akce

Sexuální výchova- přednáška MUDr.
Kováře

Žákům 2.stupně ZŠ a
žákům PrŠ

Celostátní Den otevřených dveří
soukromých škol (SSŠČMS)

Zájemcům o činnost
soukromé školy Arkadie,
široké veřejnosti

22.10.

13.11.
8.00-16.00 hod.

Objekty školy Arkadie
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13.11.

Zimní stadion HC
Verva Litvínov

utkání hokejové
extraligy:Litvínov X Hradec Králové

Skupině žáků speciální
škole Arkadie +
doprovod

14.11.

Hala BK Děčín

Soutěž družstev v poskytování první
pomoci (pořádá o.s. Slunečnice)

Přihlášeným družstvům

15. 11.

Středisko Arkadie
Stará Duchcovská
(hotel Helena)

Pracovní konference k ročnímu trvání
projektu „Příprava na práci“

15.11.

Restaurace Vysoký
Dům Dubí - Horská
Bystřice
Rekreační chata TJ
NOLA Petrovice

Výroční setkání zaměstnanců Arkadie k
tanci zahraje Windiband

Spolupracujícím
zaměstnavatelům,
klientům služby,
rodičům, zástupcům
institucí, zájemcům o
tuto problematiku
Zaměstnancům
středisek Arkadie

Sportovně rekreační pobyt

Žákům praktické školy

28.11.

Plavecká hala v
Lounech

Plaveckým družstvům
speciálních škol a
zařízení

28.11.

Hotelová škola
Teplice

Plavecké závody INTEGRACE IX
(OO SPMP Louny a plavecká škola
Prosen Louny v rámci Českého hnutí
speciálních olympiád)
Prodejní účast chráněných dílen a školy
na Gastrodni

29.11.

Gardelegen SRN

Adventní trh Lebenshilfe „Altmark
West“ – prodej výrobků chráněných
dílen

29.11.

Termální lázně
v Altenbergu SRN

Zájezd do termálních lázní

18. - 23. 11.

Odjezd: parkoviště
v Alejní ul.

1. 12. 2013

Zámecké náměstí

Široké veřejnosti –
návštěvníkům
Gastrodne
Prodejcům Arkadie,
návštěvníkům akce

Přihlášeným klientům
jednotlivých zařízení
Arkadie (včetně
zaměstnanců
chráněných dílen) a
jejich rodinným
příslušníkům, případně
dalším zájemcům.

Vystoupení hud. kroužku REVIVAL
(škola Valy) v rámci akce TEPLICKÁ
VÁNOČKA

Široké veřejnosti

9. 12.

Botanická zahrada

Účast hudebního souboru na vernisáži
vánoční výstavy

Veřejnosti, účastníkům
vernisáže

10. 12. 2013

Dům pokojného stáří
SVATÉ LUDMILY
Chabařovice

Předvánoční vystoupení hud. Kroužku
REVIVAL

Obyvatelům domova

12. 12.

Šanovská Mušle

Vánoce s Arkadií

Přátelům Arkadie, široké
veřejnosti

15.12.

Chrám Sv.Mikuláše
Praha,

3. Adventní koncert České televize ve
prospěch Arkadie

Přátelům Arkadie,
veřejnosti, divákům
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Malá Strana

České televize

19.12.

Marienberg SRN

Návštěva akvacentra

Žákům školy,
vybaveným cestovními
doklady

19. 12.

Fara Církve
československé
husitské

Adventní koncert hudebního souboru
Arkadie

Přátelům Arkadie,
veřejnosti

19. 12.

Sídlo IBM Praha

Prodej dárkových výrobků chráněných
dílen

Zaměstnancům IBM

12. - 17.1.

Horní Malá Úpa

Zimní hry Českého hnutí speciálních
olympiád

Lyžařskému družstvu
Arkadie

Zahájení plaveckého výcviku ve
spolupráci s plaveckou školou Žabka

Klientům stacionáře a
žákům školy

10.1.

12. - 17.1.

Horní Malá Úpa

Zimní hry Českého hnutí speciálních
olympiád
(dle sněhových podmínek náhradní
program)

Lyžařskému družstvu
Arkadie

19. - 24.1.

Jizerské hory

Výcvik běžeckého lyžování (dle
sněhových podmínek náhradní
program)

Žákům školy Arkadie

22. 1.

KÚ Ústeckého kraje

Konference v rámci realizace projektu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji“,
účast pracovníků sociálních služeb a
prodej výrobků chráněných dílen.

Pracovníkům
v sociálních službách
Ústeckého kraje.

28. 1.

ZŠ Maršovská Teplice

Vystoupení pěveckého sboru Fontána

Žákům 2.stupně školy
Arkadie

9.1. - 17. 4.

Polyfunkční objekt,
Masarykova 3488/1,
Ústí nad Labem (nově
postavená budova
vedle Severočeského
divadla).

Výstava 7+1 ústeckých fotografů na
téma „Ústí nad Labem a Ústecko“

Široké veřejnosti

5.2.

Dům porcelánu Dubí

Exkurze žáků školy

Žákům 2.stupně a
praktické školy

5.2.

Archa, U Nových lázní
9.

Schůzka rodičů a konzultace o dalším
vzdělávání či péči.

Rodičům žáků
závěrečných ročníků

12.2.

Odloučené pracoviště
školy Arkadie
Purkyňova 10

Zápis nových žáků do 1.ročníku ZŠ
praktické a ZŠ speciální

Dětem, které mají
doporučení
poradenského zařízení a
dovršily 6ti let věku
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19.2.

Aquadrom Most

Rekreační plavání

Žákům 2.stupně
speciální školy a
praktické školy Arkadie

21.2.

Krušné hory

Poznávací výlet

Žákům praktické školy
Arkadie

23. - 28.2.

Rekreační chata TJ
NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 2.stupně
speciální školy Arkadie

10.3.

Hvězdárna

Seznámení s hvězdárnou, pozorování
Slunce

Žákům 2.stupně školy a
PrŠ

14.3.

Hvězdárna

Seznámení s hvězdárnou, pozorování
Slunce

Žákům 2.stupně školy a
PrŠ

19. - 21.3.

Polsko, Zlotoryja,
Wroclaw,

III. Setkání v rámci nového projektu
LEONARDO – jehož koordinátorem je
ZŠ a PŚ Arkadie, o. p. s.

Účastníkům setkání
z Německa, Polska a
České republiky

24.3.

Výstaviště PrahaHolešovice

Matějská pouť – Den pro zdravotně
postižené

Přihlášeným žákům
školy, klientům
sociálních služeb a
zaměstnancům

2.4.

Muzeum města Ústí
nad Labem

Návštěva výstav „Po stopě Karka
Maye“ a „Indiáni Severní Ameriky“

Žáci 2.stupně speciální
školy Arkadie

4. 4.

Vysoký dům DubíHorská Bystřice

Ples Arkadie se stužkováním
absolventů praktické školy

Absolventům školy,
klientům a
zaměstnancům Arkadie,
jejich rodinným
příslušníkům, široké
veřejnosti.

10.4.

Jazz klub – teplický
zámek

Předání Ceny Arkadie 2013

Oceněným, klientům,
zaměstnancům a
přátelům Arkadie,
zástupcům médií.

15.4.

ZŠP Duchcov

Soutěž „O nejkrásnější velikonoční
vajíčko“

Žákům ZŠS a PrŠ

16.4.

Tělocvična ZŠ U
Nových lázní

Jo-Jo –show - ukázky mistrovského
ovládání jo-jo

Žákům 2.stupně školy
Arkadie

16.4.

ZŠP Bílina

10.ročník abilympiády na
téma: Amerika ,, Na divokém západě"

Žákům 4.-6.ročníků ZŠP
a ZŠS

17. a 18.4.

Bydlení Arkadie
Bratislavská 1

Tvořivé velikonoční dny, dílna
velikonočních artefaktů

Klientům služby
Podpora samostatného
bydlení a jejich hostům

25.4.

Domov důchodců

Velikonoční vystoupení hud. kroužku

Obyvatelům domova

Strana
24/27

Dubí

REVIVAL

28.4. - 2.5.

Rekreační chata TJ
NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Klientům stacionáře
v Krupce

2. - 9.5.

Hnačov (Šumava)

Sportovně rekreační pobyt

Přihlášeným žákům,
klientům a
zaměstnancům

7.5.

Areál Městské policie
Teplice, Prosetice

Ukázky z práce městské policie

Žákům školy Arkadie a
Speciální ZŠ Trnovanská

11.5.

Dubický kostelík
České středohoří

Setkání rodin k Mezinárodnímu dni
rodin

Rodinám klientů a
zaměstnanců Arkadie,
ale také všem, kdo se
chtějí setkat v krásném
prostředí Českého
středohoří.

12. - 16.5.

Rekreační chata TJ
NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 1.stupně
speciální školy Arkadie

13. 5.

Sportovní areál
Bažantnice Duchcov

Okresní kolo atletického čtyřboje SHM

Družstvům žáků
speciálních škol
teplického okresu

14. - 16.5.

Zlotoryja Polsko

Grilovací olympiáda – grilování,
zdobení stolu, IV. Setkání v rámci
projektu Partnerství

Účastníkům setkání
z Německa, Polska a
České republiky

17.5.

Jedličkův ústav Praha
Vyšehrad

Abilympiáda dětí a mládeže

Soutěžnímu družstvu
speciální školy Arkadie

17.5.

Jedličkův ústav Praha
Vyšehrad

Prodejní akce chráněných dílen

Účastníkům
abilympiády, veřejnosti

17.5.

Chráněné dílny
Arkadie, Rovná
Prosetice

Dobrovolnický den firmy Sanofiaventis, s.r.o.

Zaměstnancům firmy
Sanofi-aventis, s.r.o.

18. - 23.5.

Soseň (Plzeňsko)

Sportovně rekreační pobyt (určeno pro
osoby s těžším postižením včetně
vozíčkářů)

Přihlášeným klientům a
zaměstnancům

26.5.

Arkadie, Valy

Objev svůj rytmus -

Žákům školy

29.5.

Proboštovský rybník

Rybářský den dětí s Knaufem

Žákům školy Arkadie

30. 5.

Liberec

iQLANDIA

Žákům školy

31.5.

Praha

Den dětí ve firmě DPD

Dětem zaměstnanců
DPD a pozvaným
hostům včetně zástupců
Arkadie
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2. - 6.6.

Horní Vysoké u
Úštěku

Projektový týden

Žákům 2.stupně
speciální školy Arkadie

3.6.

Polyfunkční objekt,
Masarykova 1 Ústí
nad Labem (viz
pozvánka)

Veřejná aukce fotografií na závěr
Výstavy 7+1 fotografů Ústí a Ústecko –
výtěžek aukce bude věnován Arkadii

Široké veřejnosti

3.6.

Archa
U Nových lázní 9.

Den dětí pro děti z Montessori školy
INDIGO

Žákům II.stupně
speciální školy Arkadie a
dětem Montessori školy
INDIGO

5.6.

Divadlo v Ústí nad
Labem

Divadelní vystoupení žáků z Valů
s představením Průvodce po Čechách
v rámci soutěžní přehlídky školních
divadel

Účastníkům přehlídky,
rodičům

6.6.

ZOO Ústí n. L.

Noc snů

Žákům II.stupně
speciální školy Arkadie

6.6.

Činoherák Ústí
Loď Tajemství

Divadelní představení pro děti DO
BLÁTA A ZASE ZPĚT

Představení pro děti zájezdu dětí 1.stupně

10.6.

Šanovská mušle

Divadelní vystoupení dětí z Arkadie
TURISTICKÝ PRŮVODCE PO ČECHÁCH

Rodičům dětí, široké
veřejnosti

12. 6.

Středisko Arkadie
Úpořiny

Předání 2 ojetých Ford Tranzit
ředitelem Lebenshilfe Altmark West,
Hans Peter Haasem

Zástupcům Arkadie a
Lebenshilfe, zástupcům
médií

13.6.

Údolí Labe

Kombinovaný výlet lodí a na kolech

Klientům služeb,
zaměstnancům a žákům
Arkadie a její školy

13. - 22.6.

Harkány (Maďarsko)

Relaxační pobyt

Přihlášeným klientům a
zaměstnancům

15.6.

Laterna magika
Národní divadlo
Praha

Představení pro děti VIDÍM NEVIDÍM

Žákům školy na Valech

18.6.

Marienberg SRN

Návštěva aquacentra

Žákům školy,
vybaveným cestovními
doklady

19.6.

Vybraná kadeřnictví
v Praze a Teplicích

5.ročník Redken Střihatonu,
charitativní akce kadeřníků, jejíž
výtěžek bude letos věnován Arkadii

Přihlášeným kadeřníkům
a objednaným
zákazníkům

19.6.

Středisko Novoveská
(denní stacionář)

Rozloučení před létem - grilování

Klientům a
zaměstnancům
stacionářů Arkadie

25.6.

Středisko Arkadie –
Archa U Nových lázní

Předání výtěžku akce Střihaton,
návštěva zainteresovaných kadeřníků,

Účastníkům akce
Redken Střihaton,
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9.

akce pro žáky školy a klienty služeb

žákům školy a klientům
služeb

21.7. - 1.8.

Horní Vysoké u
Úštěku

Letní integrovaný tábor

Přihlášeným žákům,
klientům soc.služeb,
jejich sourozencům a
kamarádům

10. - 15.8.

Soseň (Plzeňsko)

Prázdninový sportovně rekreační pobyt
(určeno pro osoby s těžším postižením
včetně vozíčkářů)

Přihlášeným klientům a
zaměstnancům

28. - 29.8.

Vltava, České
Budějovice

Sportovně exkurzní zájezd do zařízení
Arpida

Členům pedagogického
kolektivu školy

ČÁST XVI.
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Hudebně dramatický kroužek Sportovní kroužek pro lehčí handicapy Keramický kroužek Výtvarný kroužek Kroužek vaření S námi do přírody Výtvarný kroužek – Valy Hra na zobcovou flétnu Logopedický kroužek Kroužek Vaření Kroužek REVIVAL Hraní s počítačem -

organizují Mgr. Jiří Nový, Bára Bergová Dis.
organizují Jana Walterová, Jan Hrnčíř Dis.
organizují Mgr. Dita Nerudová, Martin Dražil.
organizují Mgr. Jitka Petrová, Mgr. Ivana Hampejsová.
organizuje Bc. Vladimíra Benediktová
organizují Jitka Hnyková, Miroslava Šimková.
organizují Zuzana Potočková, Petra Jirků.
organizují Dita Gözová, Petra Jirků.
organizuj Mgr. Dorota Šáchová.
organizují Jana Kounopvská, Klára Horváthová DiS.
organizují Mgr. Václav Ječný, Zuzana Potočková
organizují Mgr. Radmila Beránková, Bc. Petra Jirků
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