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1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1.1.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy 
 
Úplnost a velikost školy: 
Úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem, maximální kapacita 264 žáků. 
V jednotlivých ročnících 2 – 4 paralelní třídy. 
Škola je svou velikostí, počtem tříd a žáků největší v regionu. 
Škola se nachází nedaleko centra města, dostupná městskou hromadnou dopravou. 
 
Vybavení školy: 
Kmenové třídy, 3 odborné pracovny – dílny na práci s dřevem, kovem i plastem, 3 PC 
učebny, cvičná kuchyň, keramická dílna, šicí dílna, hudebna, tělocvična, posilovna, 
relaxační místnost, sportovní hřiště, skleník a školní pozemek, kinosál, žákovská 
knihovna, hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), 4 kabinety, sborovna s vybavením 
(PC, internet, tiskárna, kopírka), školní družina, školní jídelna. 
Pro výuku žáků s autismem máme řadu speciálních pomůcek, sloužících ke 
strukturovanému vyučování (piktogramy, komunikační sešity) a speciálně zařízené 
třídy (koutky pro samostatnou práci). 
Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciálních pomůcek 
v předmětech geometrie a rýsování, v PC učebně speciálně upravenou klávesnici pro 
slabozraké. 
Pro výuku tělesně postižených je ve škole tělocvična vybavená rehabilitačními 
pomůckami, ve třídách pro tyto žáky využíváme lavice se sklopnou deskou a speciální 
folií. 
Škola má částečný bezbariérový přístup, v nejbližší době chceme realizovat venkovní 
výtah pro imobilní žáky. 
 
1.1.2 Pedagogický sbor 

 
Pedagogický sbor má 31 učitelů (z toho 18 plně kvalifikovaných) a 2 asistenty 
pedagoga pro žáky s autismem, 2 vychovatelky pro školní družinu. 
Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodička sociálně patologických jevů, 
specialista pro ekologickou výchovu a správce ICT. 



 
1.1.3 Charakteristika žáků 
 
Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením – s mentálním, tělesným, 
zrakovým, sluchovým postižením, s vadami řeči, souběžně postižení více vadami a 
s autismem. Dále žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, 
dlouhodobě nemocní, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání a žáci se sociálním 
znevýhodněním – z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 
ohrožení sociálně patologickými jevy. 
 
1.3.4. Spolupráce školy a její aktivity 
 
Škola je zapojena do ekologického projektu „Zelená škola“, do projektu polytechnické 
výuky – ISŠT – COP, spolupracuje s úřadem práce, s K-centrem, se SVP Diáda i 
s Policií ČR. Škola dále spolupracuje po odborně pedagogické stránce s SPC a PPP. 
Redakční rada školy, složená z žáků různých postupných ročníků pod vedením 
pedagogů, vydává školní časopis Školáček. 
Nejoblíbenější každoroční akce školy – Drakiáda, Mikulášská besídka, Vánoční 
výstavka, Rej čarodějnic, Velikonoční výstavka, divadelní představení v obou 
divadlech města Mostu, soutěž ve společenské hře (dáma), vybíjená mezi školami, 
soutěž v rámci pracovního vyučování (Zručnost a dovednost). 
Spolupráce s rodiči: rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě 
s vyučujícím, v době akcí pro veřejnost (škola pořádá besídky, sportovní a zábavné 
akce, výstavky apod.). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žáků, 
učitelů a školního časopisu. Ve škole pracuje školská rada (založena v září 2005). 

 


