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Jsme škola
otev ená vůči
rodičům, okolní
komunitě a
novým
myšlenkám a
p ístupům.

Charakteristika společnosti
Základní škola a praktická škola Arkadie je obecně prospěšnou společností působící v okrese
Teplice se sídlem U Nových lázní 1286/9, Teplice.
Škola má pronajaté dvě budovy. U Nových lázní 1286/9 jsou prostory pro 2. stupeň ZŠ
praktické a speciální a pro SŠ praktickou jednoletou a dvouletou. Druhá budova se nachází
na adrese Purkyňova 10 a poskytuje prostory pro 1. stupeň ZŠ praktické a speciální.

Filosofie a vize
Vize školy je v rámci teplického regionu nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky
a studenty s lehkým až těžkým mentálním znevýhodněním nejčastěji v kombinaci s dalším
postižením, zpravidla tělesným či smyslovým. Naší snahou je vytvářet předpoklady a
možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve společnosti. Chtěli bychom být školou, do
které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi. Je otevřená vůči rodičům, okolní komunitě a
novým myšlenkám a přístupům.
Filozofie školy vychází z těchto principů:


princip partnerství = vstřícnost školy vůči rodině, žákům, komunitě a společnosti



princip otevřenosti = vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům



princip integrace = co nejširšího začlenění žáků školy do společnosti



princip dosažitelnosti = bezbariérový přístup a svoz dětí do a ze školy, nízké školné



princip praktičností = přípravy na další životní etapy



princip podnětnosti = podnětné prostředí a metody práce



princip individualizace = individuální přístup s cílem podpořit osobnost a samostatnost
žáků



princip aktivizace a socializace = nabízet pestrou paletu činností (zájmové kroužky,
sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které mají pomáhat
při socializaci dítěte do společnosti



princip angažovanosti = aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků



princip odbornosti = kvalifikovaný tým zaměstnanců a úzká spolupráce s odborníky a
odbornými pracovišti



princip návaznosti = úzká návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, o.p.s.,
která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby



princip rozvoje a rehabilitace = poskytování možností seberozvoje a odborných terapií



princip komplexnosti = snažíme se bio-psycho-sociálně-spirituální přístup
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Zakladatel

Zakladatelem organizace je Arkadie, o.p.s.

Historie
Na počátku Arkadie byla škola. Tedy snaha několika matek dětí s kombinovaným postižením
zajistit svým dětem speciální vzdělání v dosahu bydliště. Prvním projektem nově vzniklého
občanského sdružení Arkadie byl vznik soukromé speciální školy.
2. září 1991 zahajovala Arkadie za účasti Olgy Havlové provoz speciální školy pro žáky s více
vadami ve vile, kterou opustila zaniklá podniková mateřská škola (nynější odloučené
pracoviště školy Purkyňova 10). Dětí bylo několik, ale nově vzniklá příležitost se rychle
rozkřikla a na konci školního roku už dostávalo vysvědčení (pro většinu první) 16 dětí. Většina
těchto dětí je dnes dospělými klienty stacionářů nebo pracovníky chráněných dílen.
Na podzim roku 1995 se již slavnostně otevírala další, nákladem téměř 5 mil. Kč
zrekonstruovaná, budova, v teplické lázeňské čtvrti Šanov (dnešní sídlo školy U Nových lázní
1286/9). V té už našla své prostory také praktická škola (pro absolventy zvláštní a pomocné
školy.)
V roce 1999 se stala škola samostatnou právnickou osobou a v souladu s měnící se
legislativou měnila právní formu.
V průběhu let rostl postupně počet žáků, vzdělávacích programů i členů pracovního kolektivu.
Z potřeby žáků školy a jejich rodin vznikaly další služby občanského sdružení, které jim byly
poskytovány vedle vzdělávání, nebo na ně navazovaly.
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Organizační struktura
Zakladatel
Obecně prospěšná společnost Arkadie
Statutární zástupce
ředitel o.p.s.:

Mgr. Ivan Růžička

Správní rada
předsedkyně:

Mgr. Ingrid Štroblová

členové:

PhDr. Vojtěch Hadraba
Mgr. Tomáš Vorochta

Dozorčí rada
předsedkyně:

Lenka Vaněčková

členové:

Mgr. Dana Šlechtová
PhDr. Jaroslava Svobodová, PhD.

Zasedání správní a dozorčí rady:
27. 1. 2016
28. 6. 2016
4. 10. 2016
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Poskytované služby
Základní škola praktická (ZŠP)
je určena zejména žákům s lehkým mentálním znevýhodněním (postižením) s případnou
kombinací tělesného či smyslového znevýhodnění, které jim nedovoluje prospívat na běžném
typu základní školy.
Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ č. j. 137/2009,
zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (přílohy lehké
mentální postižení).
Cílem ZŠP je rozvoj a kultivace osobnosti žáka, poskytování vědomostí, dovedností a návyků
potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě (rodinném, pracovním a občanském)
Základní škola speciální (ZŠS)
je určena zejména žákům se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním často
v kombinacích dalším znevýhodněním (nejčastěji tělesným či smyslovým), které jim
nedovoluje prospívat ani na základní škole praktické. Žáci se vzdělávají podle školního
vzdělávacího programu pro Základní školu speciální „Učíme se životem“ č. j. 252/2010
zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro odbor vzdělání základní škola
speciální.
Cílem je získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě,
dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle
vlastních možností do rodinného, společenského a pracovního života.
Žákům s těžším mentálním znevýhodněním umožňujeme vzdělávání v rehabilitačním
programu pomocné školy č. j. 15 988/2003-24
Cílem je rozvoj motoriky, smyslového vnímání, komunikačních schopností a hygienických
návyků.
Praktická škola jednoletá (KKOV 78-62-C/001)
Vstupní předpoklady:
Praktická škola jednoletá je určena žákům s těžším zdravotním postižením, zejména
mentálním, a žákům se souběhem vad, kteří získali ucelené vzdělání převážně v Základní
škole speciální (dříve pomocné škole)
Délka vzdělávacího programu: 1 rok
Forma studia:

Denní

Přijímací zkoušky:

Pohovor
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Organizace výuky:

Jednoleté denní studium poskytuje přípravu zaměřenou na výkon jednoduchých činností,
zejména v chráněném prostředí. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka
organizována tak, aby odpovídala individuálním schopnostem a možnostem žáků.
Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška

Certifikát:

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední

Praktická škola dvouletá (KKOV 78-62-C/002)
Vstupní předpoklady:
Praktická škola dvouletá je určena žákům s lehčím stupněm zdravotního postižení a žákům
se souběhem vad, kteří ukončili povinnou školní docházku převážně v Základní škole
praktické, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech
v devátém ročníku základní školy.
Délka vzdělávacího programu: 2 roky
Forma studia:

Denní

Přijímací zkoušky:

Pohovor

Organizace výuky:
Dvouleté denní studium poskytuje přípravu zaměřenou na výkon jednoduchých činností,
zejména v chráněném prostředí a programu podporovaného zaměstnání. Vzhledem ke
speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala
individuálním schopnostem a možnostem žáků.
Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška

Certifikát:

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední

Školní klub
Je určen pro žáky 2. Stupně Základní školy praktické a Základní školy speciální.
Provozní doba je v pracovní dny od 6.30 do 7.50 hod. a od 11.15 do 15.00 hod.
Náplní ŠK je odpočinková činnost, sport, pobyt venku (zahrada, parky, školní hřiště), hry,
práce na počítači.
Školní družina
je určena pro žáky 1. Stupně Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Poskytované služby

Str. 06

Provozní doba je ve dnech školní docházky od 6:30 do 8:00 a od 11:30 do 15:00 hodin.
Náplní školní družiny jsou volnočasové aktivity dle zájmu dětí, které zahrnují:


sportovní a pohybové hry



výtvarné a pracovní činnosti



relaxace a odpočinek



sociální činnosti a komunikace



hry v přírodě

Služby podporující vzdělávání ve škole
Hippoterapie
Hippoterapie je v našem zařízení provozována od roku 2003. Toto léčebné ježdění na koni
má vedle účinku na tělesná postižení žáků, výrazný vliv také na jejich psychiku. Služba je
škole poskytována prostřednictvím zřizovatele, který ji v současné době provozuje ve
spolupráci s jezdeckými oddíly v nedalekých Úpořinách a v Krupce.
Každý týden se na svět z koňského hřbetu podívá na 30 žáků školy či klientů stacionářů. V
obou místech je již k dispozici krytá jízdárna, což snižuje závislost služby na počasí.
Canisterapie
Léčebné využití kontaktu se psem, je nejmladší z rehabilitačních metod používaných v
Arkadii. Cílem je zlepšit kvalitu osob znevýhodněných po stránce fyzické, psychické a
sociální. V současné době škola vlastní jednoho canisterapeutického psa, fenku Emu. Ta
je členem našeho kolektivu od května 2009 a děti si ji velice oblíbily.
Léčebná rehabilitace
V roce 1994 byla zahájena pravidelná léčebná rehabilitační péče, poskytovaná odbornou
pracovnicí, kterou zaměstnávala škola. V dalším roce vzniklo nestátní zdravotnické
Hornatá krajina
uprost ed Peloponésu,
klid a mír kam oko
pohlédlo, tak to snad
bývalo
ve starém ecku.
Zázemí pro ty z nás,
kdo můžou míň než
ostatní.
Málokdy klid, ale mír
kam oko pohlédne.
Tak je to pod horami v
Teplicích,
v údolí mezi Komá í
Vížkou a Milešovkou.

rehabilitační zařízení, které již spadá pod zřizovatele občanské sdružení Arkadie. Se
vznikem dalších středisek je tato služba poskytována také jejich klientům a žákům naší
školy.
Arkadie má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, u nichž jsou registrováni
jednotliví klienti a žáci. Tyto pojišťovny léčebnou rehabilitaci hradí, takže je poskytována
zdarma. Terapii provádí atestovaná rehabilitační pracovnice na základě předpisu
odborných lékařů.
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Vedle běžně poskytované fyzioterapie je díky pochopení vedení léčebny Beethoven Lázní
Teplice a.s. umožněno žákům také cvičení v termálním bazénu. Léčebná rehabilitace je
koordinována s ostatními pohybovými aktivitami, prováděnými v rámci ostatních programů.
Zájmové kroužky
Každoročně škola nabízí různé zájmové kroužky, do kterých se mohou žáci dobrovolně
v prostorách školy.
Hudebně – dramatický kroužek
Náplň – zpěv, hra na nástroje, hudební a divadelní vystupování
Logopedický kroužek
Náplň – procvičování vadné výslovnosti
S námi do přírody
Náplň – sběr přírodnin, vycházky do přírody, aranžování, drobné výrobky ze živých a suchých
rostlin, návštěvy výstav a botanické zahrady
Kroužek vaření
Náplň – příprava a vaření jídel.
Výtvarný kroužek
Náplň – využití výtvarných technik (malba, kresba, grafika atd.), výtvarná relaxace
Keramický kroužek
Náplň – práce s keramickou hlínou, modelování, glazování
Sportovní kroužek - pokročilí
Je určen pro pokročilé sportovce – příprava na sportovní utkání zejména v míčových sportech,
návštěva sportovních utkání apod.
Hra na zobcovou flétnu
Náplň – pro začátečníky i pokročilé, rozvíjení dovedností ve hře na flétnu, dechová cvičení
Doprava
Pravidelná doprava klientů do jednotlivých zařízení Arkadie, ale také dětí se zdravotním
postižením, které se vzdělávají v běžných školách, je od roku 1993 provozována občanským
sdružením Arkadie ve spolupráci s občanským sdružením Pohoda a Speciálně pedagogickým
centrem Teplice.
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Denně přepraví tři mikrobusy pravidelně a bezpečně 80 zdravotně postižených dětí a mládeže
z celého okresu Teplice do speciálních i běžných škol a školských zařízení v teplickém
regionu.
Na základě přihlášek je vytvořena trasa pro každý mikrobus. Bezpečnost klientů při dopravě
zajišťuje proškolený doprovod.
Klienti jsou do poskytované služby zařazováni podle míry zdravotního postižení a věku.
Služba není z důvodů omezené kapacity poskytována těm klientům, kteří jsou schopni
cestovat samostatně v hromadných dopravních prostředcích.
Informační technologie
Naše organizace

využívá moderní informační technologie, které jsou

k dispozici

zaměstnancům a žákům, a to jak během vyučování, tak i ve volnočasových aktivitách na obou
budovách. Žáci mají k dispozici kromě počítačové učebny i ICT vybavení v běžných
učebnách. Všechny počítače jsou připojeny do sítě LAN a k internetu.
tab.1. - Vybavenost – budova U Nových lázní 1286/9

Popis
Počet PC na škole (ks):
z toho pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
z toho pracovní stanice umístěné v
nepočítačových učebnách, studovnách, školních
knihovnách, apod.
z toho pracovní stanice sloužící k přípravě
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho
vzdělávání
Projekční technika na škole
Tablety iPad Air

Stav
17
4
11

13

6
12

tab.2. - Vybavenost – budova Purkyňova 10

Popis
Počet PC na škole (ks)
z toho pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
z toho pracovní stanice umístěné v
nepočítačových učebnách, studovnách, školních
knihovnách, apod.
z toho pracovní stanice sloužící k přípravě
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho
vzdělávání
Projekční technika na škole
Tablety iPad Air

Stav
7
0
6

6

4
5
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Cíle
Plnění cílů v roce 2016
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.
Se zaměstnanci vytvořit přehled kladů a záporů naší profese.

průběžně
plněno
průběžně
plněno
průběžně
plněno
splněno
průběžně
plněno

8.

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.
Najít vhodnějšího poskytovatele připojení k internetu

9.

Postupně provést rekonstrukci hygienických zařízení.

nesplněno

11.

V rozumné míře se včas předzásobit učebnicemi či hledat
nové vhodné tituly.
Zřídit dílničku na šití a ruční práce (suché vazby) - Archa.

průběžně
plněno
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

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.

průběžně
plněno
průběžně
plněno
splněno

19.

Hledat přijatelnou formu provádění ergoterapie na škole.

20.

Zajistit na škole logopedickou péči u žáků, kde je indikovaná.

průběžně
plněno
průběžně
plněno
průběžně
plněno
průběžně
plněno
průběžně
plněno

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

10.

16.
17.

21.
22.
23.
24.

Rodičům nabízet možnost aktivní účasti na životě školy –
kroužky, jednorázové akce, slavnosti, oslavy atd.
Splnit kritéria značky „Rodiče vítáni.“
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.

průběžně
plněno
splněno
splněno

splněno

Cíle
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25.

Zřídit Facebook školy

splněno

26.

Vybavit jednu třídu na 1. stupni tablety

nesplněno

Hledat možnosti „levné pracovní síly“ – obecně prospěšné
práce (probační a mediační služba)
Snižovat výdaje školy - jiní distributoři, jiní operátoři,
zateplování
Komunikační místnost – Archa (rodiče, veřejnost,
zaměstnanci)

průběžně
plněno
průběžně
plněno
splněno

27.
28.
29.

Výhled do budoucna a cíle pro následující rok 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dále motivovat a podporovat pedagogické pracovníky k dalšímu
vzdělávání. Dát prostor pro seberealizaci a tvůrčí činnost – plány
osobního rozvoje.
Zlepšovat zázemí pro pedagogické zaměstnance – sborovny, úložné
prostory (Valy a Archa), ICT vybavení.
Pokračovat v pravidelných výjezdech na exkurze na jiné školy –
inspiromat.
Pokračovat v pravidelných setkávání spojených se sebehodnocením a
motivací jednotlivých pracovníků.
Vybavit obě budovy „chytrou“ wifi sítí
Postupně provést rekonstrukci hygienických zařízení (zakladatel, město).
V rozumné míře se včas předzásobit učebnicemi případně hledat nové
vhodné tituly učebnic.
Inovovat ICT vybavení – nové počítače, interaktivní tabule, tablety.
Dovybavit technickou dílnu na Arše.
Nakoupit nové pomůcky na výuku biologie, fyziky a chemie.
Postupně provádět výměnu starého nábytku za nový zejména ve školním
klubu a keramické dílně na Arše.
Postupně provádět obnovu podlahových krytin.
Realizovat rekonstrukci přízemí na Valech.
Pokračovat v získávání finančních prostředků od sponzorů, donátorů a
projektů (šablony).
Realizovat rekonstrukci kuchyně na Valech.
Provést rekonstrukci výtahu na Arše.
Vytvořit nové ŠVP na základě RVP ZV – s minimálními výstupy pro žáky
s LMP.
I nadále rodičům nabízet možnost aktivní účasti na životě školy –
kroužky, jednorázové akce, slavnosti, oslavy atd. a splnit kritéria značky
Rodiče vítáni.
Nastavení vzdálené správy všech počítačových stanic - software
Podepsat novou smlouvu s městem Teplice s cílem možnosti realizace
nutných oprav na Arše.

Cíle
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21.

22.

23.
24.
25.
26.

Na základě legislativních změn v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se
SVP aktualizovat zakládací listinu školy.
Společně se zaměstnanci, žáky a zákonnými zástupci sdílet tyto hodnoty
a cíle:
- vytvářet pozitivní vztahy a bezpečné prostředí, kde každý má právo na
úspěch a ocenění
- vycházet z respektujícího nikoli hodnotícího přístupu
- naším cílem je, aby žáci, rodiče i zaměstnanci chodili do školy rádi a
našli v ní své uplatnění
Snižovat výdaje školy – jiní distributoři, jiní operátoři, zateplování.
Rekonstrukce umělého povrchu na hřišti.
Úprava školní zahrady – Valy.
Rozvíjení jazykových kompetencí ped. pracovníků s možností navázání
vztahů se školami v zahraničí

Pracovní kolektiv
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Pracovní kolektiv
Složení pracovního kolektivu
pozice

příchod

celkem

odchod

muži

ženy

ředitel

1

0

0

1

0

zástupce ředitele
ekonom
učitel
asistent pedagoga
vychovatel
sekretariát

2
1
8
9
1
1

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
1
2
2
0
0

2
0
6
7
1
1

1
2
26

0
0
1

0
0
1

1
0
7

0
2
19

údržba
úklid
Celkem

údržba
sekretariát 4%
4%
vychovatel
4%

úklid
8%

ředitel
4%

zástupce
ředitele
7%
ekonom
4%

učitel
31%
asistent
pedagoga
34%

Pracovní kolektiv
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Poměr zastoupení mužů a žen
dělení

z toho žen

celkem

pedagogičtí pracovníci
THP
ostatní
Celkem

21
2
3
26

16
1
2
19

ostatní
11%
THP
8%

pedagogičtí
81%

muži ; 7

ženy; 19

Pracovní kolektiv
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Účast zaměstnanců na odborném vzdělávání, školení,
seminářích a konferencích v roce 2016
Datum

Název akce

26. 1.
2016
25. 2.
2016
4. 3.
2016

Správní řád

29. 3.
2016

Soulad ŠVP
s RVP ZV a
postupy oři
aktualizaci
Zdravé cvičení
pomáhá v učení
Informační
seminář pro
ředitele škol
k novele šz
(§16)
Péče o nohy a
ruce

6. 4.
2016
18. 4.
2016

20. 4.
2016
23. 4.
2016
2. 5.
2016
4. 5.
2016

18. 5.
2016

Krizové situace
ve výuce
PhDr. Svoboda

Kurz skleněné
mozaiky
Úpravy ŠVP
v systému
InspIS
Význam a
tajemství
pohádek pro
vývoj dětí do 6
let

Masky, které
v sobě nosíme

Pořadatel
akce
SSČMS

Praha

Beránková

PPP

Teplice

Růžička

Příčiny jednání
a chování
žáků a
možnosti
korekce ve
školním
prostředí
NIDV

Teplice

všichni

Praha

Vitvarová,
Nerudová

NIDV

Ústí nad
Labem
Ústí nad
Labem

Hnyková

Česká
asociace
ergoterapeutů
keramická
dílna Praha
NIDV

Bystřany

Hrnčíř

Praha

Hnyková

Praha

Vitvarová,
Nerudová

PPP Teplice

Teplice

PPP Teplice

Teplice

Vitvarová,
Nerudová,
Hrnčíř,
Benediktová,
Onuferová,
Šáchová,
Bergová,
Kounovská,
Ječný,
Gözová,
Gloneková,
Potočková
Riedelová

NIDV

Místo

Účastníci

Růžička

Pracovní kolektiv
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26. 5.
2016

Jiné dítě –
problémový žák

PPP Teplice

Teplice

9. 9.
2016

SEBEREFLEXE
A INTERAKCE
S DRUHÝMI
Pravidla nejsou
povidla

PPP Teplice

Teplice

PPP Teplice

Teplice

Rabe

Praha

8. 11.
2016

Konference
ADHD pro
učitele
Právní otázky
inkluze

SSČMS

15. 11.
2016

Jiné dítě –
problémový žák

PPP Teplice

Nové
město
nad
Metují
Teplice

23. 11.
2016

Odpady a obaly

Ekokom

6. 10.
2016

20. 10.
2016

Ústí nad
Labem

Walterová,
Dražil,
Onuferová
Benediktová,
Hampejsová,
Šimková
Kounovská,
Potočková,
Bergová,
Riedelová
Gloneková,
Gözová
Růžička,
Beránková
Benediktová,
Šáchová,
Hrnčíř,
Riedelová,
Šimková, Jirků,
Gözová
Dražil,
Bergová

Autoevaluační činnost
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Autoevaluační činnost
Vlast í hod o e í škol v hází ze záko a č.

/

od or é a ji é vzdělává í školský záko

S . o předškol í , základ í , střed í , v šší

a v hlášk č.

/

9 S ., který i se sta oví áležitosti

dlouhodo ý h zá ěrů, výroč í h zpráv a vlast ího hod o e í škol . K opravdu v povídají í u
vlast í u hod o e í škol je

ut á otevře á diskuse s koleg , záko

ý i zástup i žáků, žák ,

stude t a s další i part er škol .
Vlast í hod o e í škol je pro es s ste ati kého shro ažďová í a a alýz i for a í získa ý h
podkladů . Musí e si v t čit, o ude e hod otit. Sta oví e si kritéria hod o e í pro každou
hod o e ou o last a podo last. Hod o e í e í sa oúčel é. Je ástroje ke z ě ě a zlepšová í. Na
základě výsledků je pak

ož é lépe v í at a uvědo ovat si žádou í z ě , které

zefektiv ě í výuk . Vlast í hod o e í

ělo

ěl vést k

ít prokazatel ý vliv a úroveň získa ý h ko pete í

žáků.

Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků:


Vel i do ré j é o škol u part erů, rodičů, od or íků, i stitu í i lai ké veřej osti v regionu.



Data a ka parterů, příz iv ů, přátel atd. – pravidel ě aktualizova ý adresář.



Na ídka další h služe po uko če í škol í do házk v rá



Vý or á spoluprá e s od or ý i pra ovišti a od or ík v regionu – SPC, PPP, VŠ.



Či



Preze tač í



Tradič í v stupová í žáků škol

ost tiskového

luvčího a s tí

i Arkadie i

i o i.

spoje á vý or á preze ta e Arkadie v

ateriál – skládačk , ástě

as édií h.

é kale dáře, vizitk , PFk atd.

a veřej osti ko ert , Vá o e s Arkadii, Gastroden atd.) a

orga izová í ak í pro veřej ost.


Vstří ost vede í škol a za ěst a ů k DVPP.



)a ěst a i škol

ají záje

s aží posk tovat pokud


o spoluprá i s rodiči, rodiče v í ají jako klie t , který

se

ož o o ejkvalit ější VV služ .

Na ídka další h služe , tj. doprav žáků do a ze škol , vol očasový h aktivit pravidel ý h a
epravidel ý h f zioterapie, hippoterapie, logopedie, a isterapie, doprav žáků do a ze
škol , vol očasový h aktivit pravidel ý h a epravidel ý h , ko zultač í h služe so iál í
pracovni e a pra ov í ko zulta tk .



Orga iza e kroužků a ak í škol .



Větši a dětí do škol

hodí ráda a a výuku se těší zej é a prv í stupeň .

Autoevaluační činnost
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Příz ivé kli a a škole z pohledu za ěst a ů i rodičů, o eňova é je tzv. rodi
zej é a a prv í



é prostředí,

stup i školy.

Prv í stupeň a škol í druži a

á a zahradě k dispozi i dětské hřiště a druhý stupeň ové

ví eúčelové sportov í hřiště a ovou zahradu.


Na o ou stup í h jsou díl



Vše h



Škola á k dispozi i l žařské v ave í, kola, ta de

sešit a uče

v ave í a hude

a výtvar ou a kera i kou či

ost.

i e dostávají žá i od škol zdarma.
, kolo ěžk , duple , tříkolk ,

klovlek,

í vý hovu, přivěs a přepravu ko í atd.

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň výchovně vzdělávacích
služeb zlepšit:


Ch í prostor pro ka i et a od or é uče

.



U ěkterý h za ěst a ů se projevují příz ak profesio ál í defor a e.



Po alejší i ter etové připoje í.



)lepšit kvalitu h gie i ký h zaříze í re ova e .



Některé uče



Na prv í



V prostorá h škol jsou upřed ost ě

i e je o tíž é shá ět, případ ě je ji h edostatek.

stup i je potře a zre ovovat pískoviště.
potře

žáků před potře a i za ěst a ů

h í

ka i et , úlož é prostor .


)ískává í fi a č í h prostředků od spo zorů a do átorů



Dluh



Na škole h í ergoterapeut



Na druhé



Rodiče jsou spíše příje



Pro rodiče ejsou pravidel ě pořádá



Bohužel u ěkterý h žáků škol je, vzhlede

a škol é

eplatiči

stup i se eprovádí logopedie
i a ídk aktivit, ež jeji h aktiv í i tvůr i.
osvětové před ášk .
k jeji h ha di apu, připrave ost a reál é

sa ostat é získává í i for a í a uče í vel i pro le ati ká, podo
připrave osti a pra ov í či


Řídí í či
stupeň.

ost a odlouče é

á je situa e i v oblasti

osti a povolá í – pře hod do života - hrozba izolace.
pra ovišti a Vale h ředitel pře áší a zástup e pro prv í
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Finanční hospodaření
Zdroje financování
Členění

příjem v Kč

podíl v %

Dotace KÚ soukromým školám

12 829 318,00

80,87

Tržby za služby - školné
Přijaté dary
Jiné ostatní příjmy
Dotace ostatní
Celkem

422 600,00
33 915,30
354 597,00
2 223 432,00
15 863 862,30

2,66
0,21
2,24
14,02
100

2%
3%

0%

14%

81%

Projekty a účelové dotace
Neinvestiční dotace k realizaci projektu "Letní integrovaný tábor 2016"


dotace přidělená Ústeckým krajem na zajištění volnočasových aktivit o letních
prázdninách 30 000,- Kč

Účelová dotace na mzdy asistentů pedagoga pro rok 2016


dotace přidělená Ústeckým krajem v celkové hodnotě 2 170 632,- Kč

Účelová dotace na pořízení kompenzačních pomůcek


Dotace přidělená Ústeckým krajem v celkové hodnotě 22 800,- Kč

Finanční hospodaření
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Ostatní informace:


(dle § 21, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)



od rozvahového dne do data vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné významné
skutečnosti



účetní jednotka nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje



v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se společnost řídí
dle právních předpisů platných v ČR



účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí



Nedílnou součástí výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky za rok 2016

Informace o společnosti
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Informace o společnosti
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.
U Nových lázní 1286/9
415 01 Teplice
Telefon: 417 577 774
www.arkadie.cz

