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Úvod 

Školní podpůrný program je konkrétní dokument školy, zaměřený na zpřístupnění 

co nejkvalitnějšího vzdělání všem žákům naší školy bez ohledu na jejich kulturní a sociální zázemí 

s ohledem na jejich osobnostní a sociální rozvoj. 

Při nástupu do školy nejsou šance všech dětí stejné a mnozí z nich v průběhu povinné školní 

docházky z různých příčin ztrácejí motivaci k učení a selhávají. Uplatňování inkluzivního přístupu 

v prostředí školy je jednou z cest, jak těmto problémům předcházet a zajistit všem žákům 

bez výjimky rovné podmínky a příležitosti ve vzdělávání. 

Vycházíme z předpokladu, že všechny děti mají právo navštěvovat běžnou základní školu v místě 

svého bydliště. To předpokládá zařazení všech dětí bez rozdílu do běžné školy, a tak se v jedné třídě 

mohou společně potkat děti z majoritní společnosti s dětmi z jiného kulturního prostředí i s dětmi 

s handicapem a s dětmi s odlišnými životními podmínkami.  

V rámci inkluzivního modelu je škola připravena plnohodnotně začlenit mezi své žáky i žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. žáků nadaných) a ocenit přínos, který pro školu 

představují. 

Pokud se škola snaží zachovávat inkluzivní model, musí mít připravené strategie, které pomohou 

vyrovnat rozdíly mezi těmito dětmi a každému z nich individuálně ponechat zažít pocit úspěchu 

a radosti. Jen tak se budou snažit mít co nejlepší výsledky a být po co nejdelší dobu účastníkem 

vzdělávání.  

Výše uvedené předpokládá vyšší nároky na pedagoga při práci s kolektivem, na schopnost „ušít“ 

proces vzdělávání každému jednotlivému dítěti či kolektivu na míru.  

Cílem tohoto dokumentu je popsat připravenost školy v oblasti inkluzivního vzdělávání a především 

navrhnout možná zlepšení, konkrétní postupy a nástroje, které by vedly k zefektivnění práce školy 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či obecněji s potřebou různých podpůrných 

a vyrovnávacích opatření.  
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Cíle školy 

Cílem naší základní školy je dosáhnout toho, aby naši absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, 

vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení 

kvality jejich života, v příjemném pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně 

vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální možnou úroveň.  

Trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky a vzdělávání. Budovat a udržovat bezpečné klima. Přijímat 

zpětnou vazbu od žáků, jejich rodičů a od pedagogů.  Využívat formativní i kriteriální hodnocení 

nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Být školou otevřenou veřejnosti, školou, kde je pamatováno na přátelství, společné trávení volného 

času, vychovanost i řád, školou udržitelného rozvoje.  

Mít jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení školu řídí a které umožňují efektivní 

organizaci školy a její rozvoj a zajišťují, že škola je bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro 

efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. 

Mít jasná, všem srozumitelná pravidla a mechanismy organizace své činnosti a řešení problémů, 

aktivně uplatňovat prevenci všech forem rizikového chování. 

Absolventy naší školy by měla aktivita a tvořivost provázet při učení, při řešení problémů 

i při hledání profesního uplatnění. 

 

Lokalita, dostupnost školy 

 

Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu příspěvkové organizace zřízeného 

městem Litvínov. Součástí školy jsou odloučená pracoviště Mateřská škola Tylova 2085, Mateřská 

škola Soukenická 981, Mateřská škola Čapkova 2035, Školní družina Šafaříkova 991, Centrum 

Lesánek v ulici Tylova. Všechna tato školní zařízení se nalézají na území města Litvínov.  Celý 

školní komplex zahrnuje základní školu s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 

obědů, školní družinu s kapacitou 160 účastníků, školní klub s kapacitou 30 účastníků, tři pracoviště 

mateřské školy s celkovou kapacitou 265 dětí a zájmové centrum s kapacitou 25 účastníků. Cílová 

kapacita ZŠ a MŠ je 1090 žáků, dětí a účastníků ve věku od 3 do 15 let (příp. v Centru se může 

jednat o dospělé účastníky). 

Na škole působí cca 70 pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga, školních asistentů, 

vychovatelek, školního speciálního pedagoga, ředitelky školy a jejích zástupců. Kvalifikovanost 

učitelského sboru je 89 %. V pedagogickém sboru jsou jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. 

Počet pedagogických pracovníků na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 

65,80.   

 

V naší škole se setkávají děti nadané s méně nadanými a děti z různých společenských komunit, 

což kopíruje běžný život. Odlišnost v jakékoliv podobě vede ke zvýšeným nárokům především na 

pedagogy, kteří musí umět přizpůsobit obsah i rozsah výuky všem žákům. Velký důraz škola klade 
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na vzdělávání učitelů v oblasti společného vzdělávání, jehož prostřednictvím se žákům, kteří to 

potřebují, dostane individuální pomoci „šité na míru“ a naopak většinoví žáci se naučí žít se 

spolužáky, kteří jsou „jiní“ a naučí se tak odlišnost akceptovat – což cítíme jako veliký přínos 

v době, která je charakteristická snižující se mírou empatie a zvyšující se agresivitou vůči lidem, 

kteří jsou jakkoliv slabí a zranitelní či pouze jiní.   

 

Materiální a prostorové podmínky 

Budova školy je čtyřpodlažní, rozčleněná na čtyři pavilony. Celkem je na škole 37 učeben, z toho 

většina je vybavena interaktivní technikou. Výhodou je zrekonstruovaná učebna chemie, kvalitně 

vybavená a dobře fungující školní knihovna a další odborné učebny.  

Žáci využívají také dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, školní kuchyňku, školní zahradu a dílny.  

Škola má své webové stránky, které pravidelně aktualizuje.   

Školní budova je plně pokryta bezdrátovým signálem internetu, má prostorné chodby, využitelné 

pro regeneraci i pro aktivní odpočinek o přestávkách. Využívány jsou čtenářské kouty s knihami 

a časopisy, odpočinkové sedací kouty, hrací kouty, didaktické hry na stěnách chodeb, ribstole, 

dětské koše na míčové hry, stolní fotbaly, stoly na ping-pong. KinectXbox je umístěný v suterénu 

školy, využívají jej zejména dětmi ze školní družiny a Klubíku. O přestávkách je pro zájemce volný 

vstup do školní knihovny včetně přístupu k internetu.  

Ve společných prostorách školy jsou prezentovány žákovské práce, zveřejňovány projekty, 

výsledky soutěží, apod. Třídy jsou dostatečně velké, světlé, s výzdobou, květinami, vybavené 

vhodným školním nábytkem.  

Ve škole fungují zájmové kroužky na 1. i na 2. stupni jako vhodné využití volného času dětí  

Ke škole patří parková zeleň, sportovní areál, dvůr a školní zahrada. Budova školy je plně 

bezbariérová – pohyb pro imobilní žáky umožňuje plošina a schodolez.  

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole  

• Snížení počtu žáků ve třídě, častější dělení výuky  

• Dle aktuální potřeby dokoupení kompenzačních a didaktických pomůcek pro žáky se SVP  

• Neustálá kontrola funkčnosti metod a forem vyučování 

• Dokoupení společenských her, hraček a stavebnic do Klubíku 

• Využívání AP jako efektivního prostředku k možnosti individualizace výuky 
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Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi  

Zmapování současného stavu  

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvořivě ve škole. Už během výuky je 

tvořivost žáků a učitelů při naplňování cílů základního vzdělávání vyžadována a pěstována. 

Absolventy naší školy by měla aktivita a tvořivost provázet při učení, při řešení problémů i při 

hledání profesního uplatnění. Základní vzdělávání se uskutečňuje v souladu s cíli stanovenými 

školním vzdělávacím programem, který je v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího 

programu.   

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za něj zodpovídá školní speciální 

pedagog, za oblast kariérového poradenství pak výchovná poradkyně. Minimální preventivní 

program vypracovávají koordinátoři prevence rizikového chování. Na začátku školního roku jsou 

zpracovány plány činnosti ve výše uvedených oblastech a na konci každého pololetí se 

ve spolupráci s ostatními vyučujícími tyto činnosti vyhodnocují. Tyto zprávy jsou podkladem pro 

zpracování výroční zprávy o činnosti školy i pro stanovování koncepce dalšího rozvoje školy.  

Analýza školního vzdělávacího programu z hlediska inkluze  

Škola má přesně stanovené priority a cíle, kterých chce u svých žáků dosáhnout. Učitelé školy chtějí 

mj. dosáhnout toho, aby žák spolu s nimi a svými rodiči uměl překonávat případná znevýhodnění 

a rozvíjel své specifické zájmy, schopnosti a nadání. ŠVP se snaží směřovat školu k inkluzi. Již 

tradičně v pondělí ráno pravidelně zařazujeme třídnické hodiny.  

Třídnická hodina je osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, 

aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především 

v běžném školním běhu.  

Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. Tento 

způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů, a současně přináší možnost účinné 

intervence. Necháme-li žáky pravidelně sdělovat, co se jim ve třídě líbí a co ne, vede to k tomu, že 

se podaří podchytit, a často i vyřešit řadu problémů, které jinak často přerostou do takřka 

neřešitelných rozměrů. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce, mimo 

jiné, na utváření dobrých vztahů uvnitř třídy.  

Předmětem třídnických hodin jsou témata:  

- způsob chování a komunikace v různých životních situacích  

- řešení neshod mezi spolužáky nenásilným způsobem  

- vhodné a nevhodné zdravotní návyky  

- spolupráce ve skupině a přebírání zodpovědnosti za společné úkoly  

- mezilidské vztahy  

- respektování odlišných názorů a zájmů lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení  

- připravujeme se např. na projekty  

- přenášíme informace směrem od Ekoparlamentu  

- sdílíme školní časopis  
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Aby třídnické hodiny plnily svůj úkol, je velmi důležité, aby byl tento krok podporován nejen 

vedením školy a učiteli, ale také v nemenší míře rodiči a samotnými žáky.  

Klademe velký důraz na pozitivní klima školy (wellbeing). Snažíme se, aby každý žák věděl, 

že ve škole jsou učitelé, kteří ho podpoří, v případě potřeby a přání vyslechnou, poskytnou radu 

nebo pomoc. Tuto oblast proto prevence bude podporovat a zkvalitňovat i v letošním školním roce, 

kdy se vzhledem k dlouhodobé distanční výuce zaměříme na klima třídy, posilování sociálního 

cítění žáků, pozitivní vztahu k okolí a podpoře pozitivního klima školy. 

Škola se také se pravidelně zapojuje do týdne pro inkluzi... Tisková zpráva z akce: “V rámci týdne 

pro inkluzi si žáci vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby byli…(slepí, hluší…). Tematická výuka se 

prolínala do všech předmětů. Například v českém jazyce jsme se pokoušeli odezírat ze rtů, podle 

hmatu poznat kamaráda, jak přistupovat k handicapovaným a v neposlední řadě jsme se seznámili 

s Braillovým písmem. V matematice jsme rýsovali, anebo alespoň kreslili poslepu. V tělesné 

výchově byla spousta legrace. Spoléhali jsme na ostatní a nechali se vodit podle jejich instrukcí 

(občas se to neobešlo bez karambolu). Nakonec jsme si zasoutěžili, ovšem nebylo to jenom tak, 

bylo to ztížené, jedno družstvo nesmělo využívat obě nohy, druhé obě ruce apod.  

Zkrátka jsme si během tohoto týdne vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké by to bylo, kdyby…A zjistili 

jsme, že by to opravdu nebylo lehké. „ 

Žáci jsou hodnoceni vždy tak, aby hodnocení bylo pro ně motivací k další práci. Při hodnocení je 

přihlíženo k jejich možnostem a schopnostem. Výchovy hodnotíme slovně. Hodnocení žáků je 

podrobně blíže specifikováno ve školním řádu – část „pravidla pro hodnocení dětí a žáků“.  

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole  

• DVPP – péče o žáky a děti s SVP, nadáním – kurzy, literatura  

• Stálý asistent pedagoga ve třídě  

• Důsledné posilování spolupráce školy s některými (problémovými) rodiči, především 

v nižších ročnících  

• Zapojování více dětí a žáků do běžného života školy, přenést díl odpovědnosti za klima 

ve škole 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání v inkluzivních podmínkách  

Analýza minimálního preventivního programu  

Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového 

chování - především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. 

Funkcí koordinátorů prevence rizikového chování jsou pověřeny Ing. Iveta Bílková a Mgr. Eva 

Frýbová. 

Mezi základní činnosti metodika prevence patří: 

1. Koordinace tvorby, realizace a hodnocení minimálního preventivního programu 
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2. Koordinace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování (na naší škole hlavně 

v oblasti záškoláctví, závislostí, vandalismu, násilí, šikany, nekriminálního a kriminálního 

chování, sebepoškozování a poruch příjmu potravy) 

3. Metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti projevů rizikového chování (dále 

jen PRCH) 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 

5. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, která mají 

v kompetenci problematiku projevů rizikového chování, v našem případě hlavně oddělení 

sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Litvínově, dětští lékaři, Policie České republiky 

a Městská policie Litvínov 

6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 

7. Získávání a předávání odborných informací o problematice PRCH 

8. Vyhledávání a šetření žáků s projevy rizikového chování 

9. Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

Velký význam naší škole v rámci primární prevence přikládáme k: 

• Kvalitnímu a pozitivnímu klimatu ve třídě a ve škole 

• Nastavení příjemného a rodinného prostředí ve škole a jejím okolí 

• Kvalitní a otevřené komunikaci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky 

• Získání důvěry a respektu u žáků a jejich zákonných zástupců 

• Podpoře ze strany vedení školy. 

Veškeré tyto činnosti jsou na naší škole realizovány těmito aktivitami: 

- Činností školního poradenského pracoviště, složeného ze školního speciálního pedagoga, 

výchovného poradce a metodiků prevence. Schází se jednou týdně a řeší aktuální problémy 

žáků ve vztahu ke škole i osobnímu životu. Jeho činnost je založena na vzájemné spolupráci, 

komunikaci a kooperaci jednotlivých členů, spolu s třídními učiteli a vedením školy. 

- Třídnické hodiny, jejichž základním cílem je vznik a upevnění otevřeného vztahu mezi 

třídním učitelem a žákem, řešení projevů rizikového chování, nastavení pozitivního klimatu 

ve třídě, a samozřejmě výchovné vedení žáků a řešení individuálních problémů žáků a třídy. 

Naše třídnické hodiny jsou každý týden, trvají 25 minut, žáky i učiteli jsou vnímány 

pozitivně, protože obě strany si uvědomují důležitost pozitivního vztahu mezi žáky a učiteli. 

- Adaptační pobyty pro žáky šestých ročníků, kterých se zúčastňují se svými třídními učiteli, 

metodikem prevence a nově i se zástupcem ředitele pro II. stupeň. Konají se vždy v období 

září – října, v době vzniku nových kolektivů s jiným třídním učitelem (příchod nových žáků, 

přechod na II. stupeň, změna učitelů, režimu třídy a školního dne). Adaptační pobyty mají 

za cíl vytvoření zdravých kolektivů, budování a posilování sociálních vazeb a vztahů, 

vzájemné sebepoznávání a sebeprosazování, formování vztahu třídní učitel – žák, adaptace 

na nové požadavky a styly učení na II. stupni, prevence rizikového chování. 

- K adaptačním pobytům se váže i podpora ze strany Spolku rodičů, které pravidelně prevenci 

na naší škole finančně podporuje.  

- Aktivity zaměřené na rodiče v podobě besed s odborníky, nebo zprostředkovaně přes třídní 

učitele v rámci třídních schůzek či informačních odpolední (v tomto případě je cílem 

seznámit rodiče s aktuálními problémy, jejich možnými příčinami a návrhem řešení). 
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- Aktivity zaměřené na žáky v podobě besed s preventistkou Městské policie Litvínov, která 

se velmi konkrétně zabývá základními projevy rizikového chování, trefně reaguje na jejich 

věk, zaměření a následně i dotazy během diskusí v kolektivu i soukromí 

- Aktivity podporující prevenci rizikového chování probíhají i ve školní družině 

- Schránka důvěry, elektronická i fyzická, která umožňuje žákům a jejich zákonným 

zástupcům v soukromí či anonymně otevřít a následně řešit konkrétní problém. Velmi často 

se problém týká klimatu třídy, šikany a vztahů žák-učitel. 

Výchovné poradenství 

V rámci výchovného poradenství je věnována velká pozornost:  

1. Řešení výchovných a výukových problémů žáků.  

2. Otázkám profesionální orientace žáků (velmi dobrá spolupráce s Úřadem práce, návštěva 

IPS v Litvínově, konzultace pro rodiče žáků, testy profesionální orientace. Bylo využíváno 

webových stránek – Infoabsolvent, Volba povolání…  

3. Otázkám prevence negativních jevů  

4. Otázka ubližování – náznaky a prokazatelná šikana – spolupráce se SVP Most  

5. Přijímání odlišností – multikulturní výchova a inkluze  

6. Řešení problémů záškoláctví a skrytého záškoláctví – řešeno s OSPOD a P MÚ Litvínov, 

Policií ČR  

7. Zapojení se do projektu IKAP A v rámci kariérového poradenství našeho kraje.  

V průběhu školního roku v rámci konzultačních hodin jsou dle potřeby řešeny problémy týkající se 

záškoláctví žáků, vztahů mezi žáky (klima třídy), otázky neprospěchu, nedostatečné péče rodiny 

o děti, výchovné problémy a kázeňské přestupky, otázky kariérového postupu se žáky i s rodiči  

Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog nabízí v rámci konzultací řešení výchovných a výukových problémů jak 

pedagogům, tak rodičům žáků naší školy, pomoc při nastavení systému optimální domácí přípravy, 

individualizaci výuky. V 1. třídách pak probíhá depistáž žáků s případnými výukovými obtížemi. 

Vyhledáváním, včasnou diagnostikou individuálních potřeb a nastavením cílené intervence se daří 

lépe předcházet dlouhodobému školnímu neúspěchu a tím i předchází demotivaci žáků pro další 

studium. Tato intervence je realizována v běžných hodinách i individuálně v rámci reedukace se 

speciálním pedagogem. Žáci jsou vybráni a zařazeni do péče na základě doporučení PPP, SPC 

po dohodě s třídní učitelkou a rodiči. Pracují v malých skupinkách příp. individuálně. Pracovnu 

ŠSPg navštěvují pravidelně v rámci vyučování (rozvrh speciálně pedagogických lekcí je vhodně 

stanoven a upraven dle rozvrhu kmenové třídy s TU). Obsah práce – zejm. reedukací - vychází ze 

závěrů PPP, SPC a potřeb učitelů).  

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé 

problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně 

pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních: 

http://www.zsruska.cz/spp-charakteristika.html 

http://www.zsruska.cz/spp-charakteristika.html
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Práce výchovného poradce, metodika prevence a školního speciálního pedagoga jsou úzce 

provázané, často se prolínají. Členové školního poradenského pracoviště se proto pravidelně každý 

týden scházejí a informují se o svých aktivitách a řeší společně vzniklé problémy. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných upravuje 

vyhláška č.73/2005 Sb. Integrace a péče o tyto žáky umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, 

neomezuje možnost vzdělání, má pozitivní vliv na jejich povahový a citový vývoj, na odpovídající 

celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti.  

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je náročná. Děti se snadno unaví, bývají 

nepozorné, nesoustředěné, rychle zapomínají učivo, někdy ztrácí zájem, jsou citlivé, potřebují 

poskytovat stálou podporu a povzbuzení, podnětné a vstřícné prostředí a individuální přístup 

učitele. 

Do této skupiny žáků na naší škole patří: 

• Žáci se zdravotním postižením (s vývojovými poruchami učení nebo chování, s tělesným 

postižením, zrakovým postižením, poruchami autistického spektra, těžkým postižením řeči, 

mentálním postižením1) 

• Žáci se zdravotním znevýhodněním 

• Žáci se sociálním znevýhodněním 

• Žáci nadaní 

   

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Mezi žáky se zdravotním postižení, kteří nejčastěji čerpají PO (podpůrná opatření) 2 nebo PO 3 

patří žáci s vadami řeči, poruchami učení a chování, tělesným postižením, pervazivními 

vývojovými poruchami.  

Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří na naší škole k početnější skupině žáků 

se speciálně vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, 

dyslexie a dysgrafie. Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo 

poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných 

poruch vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. 

Žáci se SPU nezávisle na inteligenci se potýkají ve škole s opakovanými neúspěchy a výkyvy 

ve školní práci, mívají obtíže při osvojování čtení, psaní, počítání a při nabývání a užívání takových 

dovedností, jako je mluvení a porozumění mluvené řeči. Tito žáci od 1.-5. ročníků docházejí 

pravidelně jednou týdně na hodinu ČJ – 2 („Nápravy“). Nápravy jsou zaměřeny na reedukaci 

specifických potíží žáků. Žáci vyšších ročníků pak  v rámci konzultací spolupracují individuálně se 

speciální pedagožkou a pod jejím vedením procvičují učivo a oslabené oblasti, případně se 

domlouvají na efektivních strategiích, které jim pomohou překonávat výukové obtíže. 

Efektivní fungování vzdělávání a péče o žáky se SPU předpokládá velmi těsnou spolupráci 

učitelů, třídních učitelů a rodičů.  

                                                           
1 Tito žáci mají prostřednictvím IVP upravené minimální výstupy 
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U mnohých dětí jsou také diagnostikovány specifické poruchy lehčího rázu, u kterých pro úspěšné 

a bezproblémové zvládnutí učiva respektujeme doporučení a závěry školních poradenských 

zařízení a poskytujeme jim potřebný rozsah individuální péče v hodinách, příp. hodinách Náprav. 

  

Druhou početnou skupinou žáků jsou žáci s poruchami chování- tj. nejčastěji nedostatky 

v chování narušující výchovně - vzdělávací proces, tj. kázeňské nedostatky různého typu, rozsahu 

a původu. 

Poruchy chování mají širokou etiologii a řešení výchovných problémů jednotlivých žáků věnujeme 

velkou pozornost. Při analýze poruch chování zjišťujeme příčiny a motivy jednání žáků, vycházíme 

ze sociálních norem žákova prostředí a hlouběji analyzujeme každý přestupek. 

Ve škole se setkáváme se skupinou žáků, kdy se poruchy chování projevují jako důsledek ADHD, 

ADD, stresových situací, psychických poruch apod. 

 

Druhou skupinu žáků tvoří žáci, jejichž obtíže v chování jsou podmiňovány působením vnějších 

činitelů: nevhodná rodinná výchova, špatný vliv vrstevníků, party apod. Tito žáci jsou zařazeni 

nejčastěji do PO 1 a péče o ně je ve spolupráci s vyučujícími řešena v rámci školního poradenského 

pracoviště. 

Vzdělávání a péče o žáky s poruchami chování je individuální a vychází z etiologie poruchy. 

  

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

Za zdravotně znevýhodněné žáky považujeme žáky se zdravotním oslabením, dlouhodobým 

onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. 

Při vzdělávání a péči o tyto žáky škola zohledňuje a respektuje individualitu a potřeby žáka: 

• dle potřeby je žák zařazen do PO 1, v případě potřeby je vypracováván plán pedagogické 

podpory 

• po návratu ze zdravotnických zařízení jsou žáci citlivě a postupně zapojováni 

do vzdělávacího procesu 

• při prověřování vědomostí a hodnocení výsledků vyučující zohledňují zdravotní 

znevýhodnění žáka (odložená klasifikace, slovní hodnocení, redukce učiva, volba vhodných 

forem a metod prověřování), 

• nabízíme individuální konzultace žáků i rodičů s vyučujícími. 

 Při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním je nutná spolupráce rodiny, lékařů a školy. 

  

Vzdělávání žáků s odlišnými životními podmínkami 

Na naší škole do této skupiny řadíme děti z rodinného prostředí, které jim nedovolí dlouhodobě 

uspokojovat jejich základní životní potřeby. Vyrůstají v socioekonomicky znevýhodněném 

prostředí, například v bytové nestabilitě, násilných vztazích, v péči drogově či na alkoholu 

závislých rodičů. Někteří rodiče nemají potřebné rodičovské kompetence, jiní se potýkají 

s dlouhodobou nezaměstnaností, hmotnou nouzí či sami mají závažné duševní problémy. To vše 

a mnoho dalšího má vliv a potenciální negativní dopady do duševního zdraví dětí, kteří si je 
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nevybírají a nemohou za to, do jakého prostředí se narodí a v jakém prostředí žijí. Nezanedbatelně 

se tento fakt promítá také do školních výsledků dětí. O to výrazněji potřebují naši podporu. 

Vzdělávání a působení na tyto žáky je realizováno utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí 

a vzdělávacím obsahem, aktivitami a činnostmi, které ve škole probíhají. K základním potřebám 

a dovednostem žáků, majícím významnou roli v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, 

patří: schopnost komunikace, schopnost týmové práce, dostatek sebedůvěry a dobrá odolnost vůči 

stresu, učení se přiměřeně se vyrovnat s osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními 

problémy a různými náročnými životními situacemi. 

Základními nástroji, které má škola k dispozici pro realizaci preventivní strategie, je školní 

vzdělávací program a minimální preventivní program, který vychází z potřeb a podmínek školy. 

S těmito žáky pracují zjm. školní asistentky. Pracují s nimi nejen v rámci vyučování, ale i mimo 

něj. (Tato problematika je rozvedena dále). 

Při podpoře žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí se osvědčilo fungování Klubíku 

= zařízení neformálního vzdělávání. Klubík funguje každé odpoledne přímo v základní škole, 

pro děti je zdarma. Děti se zde za podpory školních asistentek a školní speciální pedagožky 

připravují na výuku, píší úkoly, připravují si např. penály, probíhá doučování, děti se učí základům 

stolování, pravidel slušného chování, hrají společenské hry, navštěvují výstavy, divadelní či filmová 

představení, sportují, chodí na výlety či na vycházky. 

 

Vzdělávání žáků nadaných  

Tato kapitola je rozvedena v samostatném dokumentu: Péče o děti a žáky vykazující 

nadprůměrných výsledků v určitých oblastech vzdělávání. Koordinaci péče o tyto žáky spolu 

s pracovníky školního poradenského pracoviště zajišťují koordinátorky pro nadané. 

 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

Ke vzdělávání žáků - cizinců, či žáků s odlišným mateřským jazykem přistupujeme dle § 20 

Školského zákona nebo dle § 16 a příslušných navazujících vyhlášek. I tito žáci  potřebují ve škole 

zažít pocit přijetí a porozumění. Musíme jim pomoci zachovat svou vlastní identitu a charakteristiky 

a zároveň jim pomoci navázat kontakty s členy nové skupiny- tj. školní třídy.  Využíváme přitom 

tyto strategie: 

• Zařazujeme nového žáka do struktur – nenecháváme ho sedět samotného, ve třídě se 

snažíme pracovat ve dvojicích nebo malých skupinkách, i tento žák mohl někam patřit a mít 

nějakou přirozenou formu interakce s ostatními jako součást výuky.  

• Nabízíme patronát spolužáků- některý spolužák dobrovolník se ujme nového žáka a pomáhá 

mu se základní orientací v novém systému, látce, struktuře školy a dalších věcech. 

• Využíváme znalosti a dovednosti nového žáka, které mohou být zásadním obohacením celé 

třídy.   

• Stimulujeme ve třídě takové aktivity, při kterých mohou všichni žáci reflektovat své 

individuální rozdíly (necháme např. žáky porovnat některé aspekty jejich rodinného zázemí, 

vypracovat referáty o čtvrtích či obcích, ze kterých pocházejí atd.).  

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
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• Nabízíme žákům možnost pedagogické intervence jako prostředku k rozvoji komunikace 

a znalosti českého jazyka. 

  

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole   

• DVPP – péče o děti a žáky s SVP, s odlišnými životními podmínkami, odlišným 

mateřským jazykem, nadané – kurzy, literatura  

• Důsledné posilování spolupráce školy s některými (problémovými) rodiči 

• Zapojování více žáků do běžného života školy, přenést díl odpovědnosti za klima ve škole  

• Psycholog (např. 1 den v týdnu)  

 

Personální podmínky školy pro potřeby inkluze   

Zmapování současného stavu  

Pedagogičtí a další pracovníci školy 

V letošním školním roce na naší škole pracuje 28 asistentů pedagoga, z toho 2 školní asistentky.  

Asistenti pedagoga se pravidelně 1 x měsíčně scházejí s vedením školy a se speciální pedagožkou, 

v případě potřeby i se zástupci pro 1. a 2. stupeň. Na těchto schůzkách všichni společně sdílejí 

poznatky z absolvovaných DVPP, konferencí a podobných vzdělávacích akcí, informují vedení 

školy o aktuální situaci „svého“ žáka a třídy, o plánovaných aktivitách, předkládají ke kontrole své 

týdenní záznamy, probíhá zde výměna odborné literatury a časopisů, učebních pomůcek pro žáky. 

Ranní schůzky jsou velmi efektivní a určitě v nich budeme pokračovat i v následujícím období.  

 

Asistent pedagoga zprostředkovává žákům s odlišnými životními podmínkami nebo žákům 

s těžkým zdravotním postižením učivo dle jejich možností a schopností s ohledem na druh a stupeň 

jejich postižení, pomáhá jim zapojit se do sociálního dění ve třídě nebo zprostředkovává 

komunikaci. Dále poskytuje pomoc při adaptaci žáka na školní prostředí (napomáhá při rozvoji 

sociálních dovedností, navazování sociálních vztahů, orientaci v prostoru a čase, při řešení konfliktů 

se spolužáky, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, podílí se na vytváření 

hygienických a pracovních návyků, zajišťuje bezpečnost žáka při akcích mimo školu, při tělesné 

výchově, zajišťuje dohled o přestávkách, zajišťuje relaxaci).  

 

V rámci Klubíku asistentky pořádají pravidelné společné akce s OSPOD MÚ Litvínov 

a nízkoprahovým zařízením Jaklík, které je provozované MP Litvínov (zápisy o pořádaných akcích 

jsou  zdokumentovány v kronice Klubíku). 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, sdílení a metodická podpora 

Pondělní odpoledne jsou rozvrhu pracovní doby pedagogů vyhrazena na společné porady, ale také 

vzdělávací workshopy. Pozitivní je, že sami učitelé přicházejí s tématy workshopů, sami od sebe se 

hlásí k lektorování, automaticky sdílejí ostatním kolegům poznatky z absolvovaných 

a akreditovaných školení.  
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Pro zkvalitnění online výuky, která ve velké míře probíhala distančně, jsme pořídili všem učitelům 

grafické tablety, pořádali jsme on line školení pro celou sborovnu – nejčastěji na téma „Práce 

s Teams“, „Tipy do online výuky“, „Jak pracovat s grafickým tabletem“. Pedagogové se také 

individuálně zúčastňovali nejrůznějších webinářů.  

 

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole   

• DVPP  

• Rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků ve znalostech příslušných právních 

norem, orientaci v potřebách jednotlivých skupin žáků se SVP, technikách zvládání stresu 

a předcházení syndromu vyhoření, znalosti možných způsobů spolupráce s rodiči žáků se 

sociálním znevýhodněním,  

• U některých pedagogů zlepšit práci s autoritou a pedagogickým taktem.  

•  

Poradenské a podpůrné služby škole  

Zmapování současného stavu   

Pedagogicko psychlogické poradny (PPP) jsou odborná pracoviště zaměřená na řešení výukových 

a výchovných problémů dětí předškolního, školního a adolescenčního věku (od 3 let do ukončení 

střední školy) se souhlasem jejich zákonných zástupců. Poskytují diagnostickou, intervenční, 

reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství. Spolupracují na kariérovém 

poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogických a psychologických kompetencí učitelů.  

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Pracoviště Most 

PPP Most  723 321 593 most@pppuk.cz 

Elokované pracoviště 

Litvínov 

775 441 264 litvinov@pppuk.cz 

 

Na základě žádosti rodičů o vyšetření v PPP vyplňujeme dotazník o žákovi a předáváme 

prostřednictvím rodičů do PPP. Po vyšetření rodiče odevzdávají zprávu o vyšetření ve škole. Podle 

výsledků se dále pracuje se žákem.  

Velkou výhodou pro naši školu je zřízení elokovaného pracoviště PPP Most v našem městě. 

Dochází tak k úzké a okamžité spolupráci, k řešení nutných problémů. 

 

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou specializovaná zařízení určená pro práci s dětmi a 

mladistvými se zdravotním postižením – ať již tělesným, smyslovým, mentálním či s autismem. Se 

souhlasem zákonných zástupců pečují zpravidla o děti a nezletilé ve věku 3-26 let. 

 

SPC Teplice 417 537 428, 731 706 773  info@spcteplice 

SPC Měcholupy 415 722 508 specialniskola@lzs-

mecholupy.cz 

 

mailto:most@pppuk.cz
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Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem 

vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným 

zástupcům) nebo škole.  

Ve střediscích pracují pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové, na které se lze 

obracet v případech problémů v chování dětí, žáků a studentů. 

 

SVP Chomutov 474 621 682 svpchomutov@volny.cz 

SVP Most 476 704 014 svpmost@volny.cz 

Spolupráce s ostatními organizacemi: 
Městský úřad Litvínov, OSPOD: 

Vedoucí odboru sociálních věcí a školství 476 767 960 

Odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže 476 767 975 

Odbor sociálních služeb 476 767 980 

 

Policie České republiky 

PČR Litvínov 476 753 033, 974 435 711, 158 krpulk.uo.mo.oo.litvinov@pcr.cz 

 

Městská policie Litvínov 

476 767 850, 737 523 523, 156 mpo@mulitvinov.cz 

 

Preventistka MP Litvínov, p. M. Hejčová 

603 151 631 michaela.hejcova@mulitvinov.cz 

 

K-centrum Most 

476 102 288 vedouci.kcm@mostknadeji.cz 

 

Další kontakty 

Linka bezpečí 800 155 555 www.linkabezpeči.cz  

Linka bezpečí (pro děti, které odešly z 

domova) 

800 111 113  

Linka duševní tísně Most 476 701 444  

Bílý kruh bezpečí(pro oběti a svědky 

tr. činů, pozůst. po obětech)  

257 317 110  

Dětské krizové centrum 241 484 149  

Týrání, zanedbávání a traumatizování 

dětí 

 www.dck 

problem@ditekrize.cz 

Záchranný kruh  www.zachrannykruh.cz  

Kyberšikana  www.ebezpeči.cz  

Kyberšikana  www.ovce.cz  

Pravidelně zařazujeme besedy s MP Litvínov (několikrát ročně, všechny ročníky).  

 

 

mailto:mpo@mulitvinov.cz
mailto:vedouci.kcm@mostknadeji.cz
http://www.linkabezpeči.cz/
http://www.dck/
mailto:problem@ditekrize.cz
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.ebezpeči.cz/
http://www.ovce.cz/
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Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole   

• Legislativní změny ve prospěch pružnějšího jednání s OSPOD a kurátory  

• Seznámit pedagogické pracovníky s možností spolupráce s NNO (nestátní neziskové 

organizace)  

• Pokračovat v osvědčené spolupráci s OSPODem (orgán sociálně právní ochrany dětí), 

využít jejich pravomoc a možnosti  

• Zařadit besedy s PČR (Policie České republiky)  

 

Žáci a děti 

Zmapování současného stavu 

Skladba žáků a dětí 

Za vzdělávání žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídá školní speciální 

pedagog, který spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními- ať už PPP nebo SPC, případně 

dalšími odbornými pracovišti, sleduje plnění individuálních vzdělávacích plánů žáků a vede 

kartotéku sledování všech diagnostikovaných žáků. Na začátku školního roku a na závěr každého 

pololetí vypracovává přehled sledovaných žáků, který je k dispozici vedení školy i všem 

pedagogům.  

Třídní učitelé mají vytipované žáky s odlišnými životními podmínkami  nebo ohrožené rizikovým 

chováním a snaží se je začleňovat do kolektivu třídy a při jejich podpoře spolupracuji se školním 

poradenským pracovištěm a rodiči.  

Za žáka s odlišnými životními a kulturními podmínkami se nejčastěji pro účely poskytování 

vyrovnávacích opatření považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory 

k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák 

znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.  

V minulých letech jsme během zápisů do 1. tříd ověřovali formou pozorování, rozhovoru a kresby 

základní znalosti a schopnosti dětí – výslovnost, grafomotoriku, počítání tvarů, sociální kontakt.  

V letošním a minulém školním roce proběhly zápisy do škol převážně on-line formou, což mělo za 

následek horší možnost odhadu vzdělávacích potřeb žáků. Školní zralost posuzuje PPP ve 

spolupráci s mateřskou školou. Doporučení k odkladu povinné školní docházky vydává kromě ŠPZ 

také lékař.  

Během výchovně vzdělávacího procesu poznávají učitelé žáky detailněji v nejrůznějších situacích, 

při nichž probíhá pedagogická diagnostika. Mezi nejčastější metody patří pozorování, rozhovor se 

žákem, rozbor prací žáka, analýza pedagogické dokumentace, portfolio žáka (na 1. i 2.stupni), 

každoroční sociometrická šetření.  
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Podpůrná a vyrovnávací opatření pro žáky 

Jako podpora pro žáky ohrožené školním neúspěchem v letošním školním roce MŠMT vyhlásilo 

„Národní plán doučování“. Naše škola byla zařazena do kategorie D. Postupně od září vytypujeme 

žáky a začneme plán doučování realizovat. 

Ve škole funguje Klubík Sluníčko, který je určen zejména pro děti s odlišnými životními 

podmínkami. Klubík probíhá denně od 11.45 – 15.00. Činnosti Klubíku jsou koncipovány jako 

naučné, tvořivé i relaxační. Jedná se v podstatě o alternativu ke školní družině, kterou tyto děti 

z finančních důvodů nemohou navštěvovat. Jeho cílem je zkvalitnit přípravu do školy, umožnit 

dětem navázat nová přátelství, učit děti kvalitně trávit volný čas. Skupiny jsou věkově heterogenní, 

jedná se o děti ve věku 5- 12 let. Činnost Klubíku je limitována rozpočtem školy. Klubík Sluníčko 

vedou kvalifikované školní asistentky.  

Činnost školních asistentek je podpořena ze školského projektu“ -   „PODPORA KVALITY 

VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“; CZ. 02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437. Projekt je zaměřen na 

řešení problematiky žáků, kteří se potýkají se znevýhodněním ve vzdělávání v závislosti na jejich 

životních podmínkách a nepodnětného prostředí v rodině. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména 

na spolupráci ZŠ a MŠ s důrazem na snadný přechod předškoláků do první třídy, na kariérové 

poradenství žáků II. stupně, na navázání spolupráce s rodinami např. prostřednictvím rodičovských 

kaváren, ale také na vzdělávací aktivity pedagogů.  

Garantem Sluníčka je školní speciální pedagog. Školní asistentky společně s dětmi navštívily 

výstavy, městskou knihovnu, zábavnou formou vedly děti k samostatnosti při domácí přípravě na 

vyučování a plnění domácích úkolů. 

V letošním školním roce proběhla poprvé Letní školička“ postupně pro žáky 1.-2. tříd a 3.-4.tříd. 

zjm. u rodičů mladších žáků se setkala s pozitivním ohlasem. 

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole  

• snížení počtu žáků ve třídě  

• zápisy do ZŠ provádět převážně prezenční formou 

• činnost 2 přípravných tříd 

• dle situace a potřeby pokračovat i v dalších letech v Letní školičce 

• nabídnout možnost letního doučování i žákům z vyšších ročníků- primárně těm, 

co neúspěšně ukončili ročník a připravují se složení opravných zkoušek 

• informovat rodiče formou besed, individuálních setkání o připravenosti dětí ke vstupu 

do 1.třídy 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a místní komunitou   

Zmapování současného stavu  

Zákonní zástupci se poprvé setkají s naší školou v červnu při schůzce pro rodiče prvňáků a dětí 

z budoucích přípravných tříd. Zde jsou představeny třídní učitelky. Některé pomůcky pro prvňáky 
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a děti z přípravky máme připravené, některé si musí zakoupit. Je jim dále nabídnuta docházka 

do školní družiny.  

Prostředí, ve kterém se děti dobře orientují a cítí, vztahy mezi pedagogickým sborem a žáky, mezi 

učiteli a rodiči, hledání nových metod a forem práce při soustavné komunikaci s rodiči (společné 

třídní schůzky se žáky, besídky, dílny, zapojení rodičů do výuky) jsou silnými stránkami školy. 

Ve spolupráci s KÚ ÚK jsme zapojeni do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci 

dětem a žákům ohrožených chudobou. Tento program vyhlašuje MPSV, jeho prostřednictvím je 

možné hradit konkrétním dětem/žákům školní stravování. 

V rámci zkvalitnění komunikace s rodiči používáme elektronickou žákovskou knížku, ve které se 

rodiče dozvídají průběžnou klasifikaci svého dítěte, absenci, rozvrh či suplování, a vlastní školní 

zápisníky. 

Během školního roku se mohou rodiče účastnit 4 třídních schůzek (různé formy). Pokud má rodič 

potřebu konzultace mimo tuto dobu, jsou mu učitelé po domluvě k dispozici. Další informativní 

schůzky jsou dle aktuální potřeby např. škola v přírodě, lyžařské výcviky atp.  

Ve škole dále funguje Spolek rodičů a přátel školy a školská rada, kde jsou zapojeni i zástupci 

rodičů, kteří vznáší případné náměty do práce školy.  

V současné době nás trápí nízká podpora rodičů, kteří nemohou, nezvládají či neumějí být 

dostatečnou podporou v rozvoji svého dítěte. Zde usilovně hledáme možnosti řešení, a to 

i za spolupráce s OSPODem.  

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole  

• Více žáky chválit, oceňovat pokrok  

• Pomoc rodičů při získávání grantů, dotací  

• Finanční pomoc pro žáky ze sociálně slabšího prostředí (vstupné, pobyt apod.)  

• Spolupráce s firemními dárci / sponzory na různých aktivitách  

• Zapojení rodičů a žáků do drobných oprav školy  

• Zvýšit zapojení rodičů žáků ohrožených rizikovými formami chování do řešení této 

situace-  

• Využít školu jako komunitní centrum – více aktivit pro rodiče i veřejnost  

Financování proinkluzivních opatření   

Zmapování současného stavu  

Opatření k uplatňování inkluze jsou v současné době financována převážně z prostředků, které jsou 

doporučeny v rámci podpůrných opatření.  

Škola pro vlastní prezentaci využívá úřední desku u vchodu do budovy, která je dobře přístupná 

všem kolemjdoucím. Zajímavé akce prezentujeme v místním tisku, především v Radnici. Ředitelka 

školy prezentuje činnost školy i v dalších mediích – rozhovory, reportáže, dokumentární film. 

Na hlavní webové stránce školy učitelé, asistentky pedagoga a vychovatelky vyvěšují zprávy 

o zajímavých proběhlých akcích včetně bohaté fotogalerie.  
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Za financování školy je zodpovědná ředitelka. Jednotliví učitelé se však mohou podílet především 

na podávání žádostí o grant.  

Opatření ke zlepšení inkluzivních podmínek ve škole  

• získat sponzorské příspěvky od firem – jako škola bez „profilace“ nejsme pro prezentaci 

firem zajímaví  

 

Ověření implementace Špp (autoevaluace)  

Evaluace Školního podpůrného programu proběhne po ročním ověření, které bude založené na 

dotaznících žáků, rodičů a pedagogických pracovníků. K ověřování budou použity tyto nástroje: 

pozorování, konzultace, dotazníky, řízené rozhovory.   

Výsledky budou projednávány na pravidelných provozních poradách. 

 

 

 

Zdroj  

Vize školy (19. 2. 2021) 

Koncepce rozvoje základní školy na období 2020 - 2024 

Roční plán školy 2021/2022 

Výroční zpráva školy 2020/2021 

Minimální preventivní program školy na šk.rok 2021/2022 

Školní preventivní strategie 2018 - 2023 

Školní řád platný (vč. hodnocení) od 1.9.2021 

Plán práce školního speciálního pedagoga na šk.rok 2021/2022 

Plán práce výchovného poradce na šk.rok 2021/2022 

 
 


