
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 

Teplice, Plynárenská 2953 

 

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Základní údaje o škole 

Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, 
Plynárenská 2953 
Adresa: Plynárenská 5953, 415 01 Teplice 
IČO: 46069771 
IZO: 600084809 
Zřizovatel: Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
Právní forma: příspěvková organizace 
Statutární zástupce: Mgr. Marcela Prokůpková 
Počet žáků školy k 30. 9. 2014: 349 
Přípravné třídy: 23 žáků 
Základní škola: 326 žáků 
Školní družina: 60 žáků 
 
a) charakteristika školy 

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky je sídlištní 

školou s kapacitou 685 žáků. Školu navštěvuje 349 žáků včetně žáků přípravných tříd a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají podle RVP pro ZV s přílohou pro 

LMP formou skupinové integrace. Spádovou oblastí školy je sídliště se zvýšeným počtem 

obyvatel ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Na tuto skutečnost již několik let, kdy 

se měnilo sociální složení obyvatel sídliště, musela reagovat škola, která se postupně 

přizpůsobovala potřebám svých žáků a zaváděla opatření na podporu jejich vzdělávání. 

Škola patří mezi úplné základní školy s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 

5. ročník) je ve školním roce 8 tříd, s výjimkou 3. a 5. roč. vždy po 2 třídách v každém ročníku, 

na 2. stupni (6. až 9. ročník) je 5 tříd, po 2 třídách je pouze v 8. roč. Škola zřizuje zatím jako 

jediná ve městě Teplice 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním. Součástí 

školy je školní družina s kapacitou 157 žáků. 

Jedním z cílů školy je postupná integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola se dlouhodobě profiluje jako škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní 

techniky. 

Školu navštěvují i žáci mimo spádovou oblast. 

Na škole působí tříčlenná Školská rada, která se schází přibližně 2x do roka a svými 

aktivitami přispívá k dobrému chodu školy. Zákonní zástupci žáků se prostřednictvím Školské 

rady vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy.    



 
b) materiální a prostorové podmínky školy 

Škola je na standardní úrovni vybavena didaktickými pomůckami a učebními 

materiály, ve vyučovacích předmětech je využíván výukový SW a interaktivní tabule. 

V letošním školním roce bylo s finanční podporou zřizovatele zakoupeno 8 dataprojektorů do 

kmenových učeben 1. stupně a do učebny hudební výchovy. Škola má 2 učebny výpočetní 

techniky. 

Pro výuku jsou využívány kmenové učebny, odborné učebny a pracoviště (učebna 

fyziky, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků, hudebna, dílny pracovního vyučování, školní 

cvičná kuchyňka), dvě tělocvičny, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, venkovní 

hřiště s atletickým oválem a atletickými sportovišti, dvě „letní školy“ pro výuku venku za 

příznivého počasí. Pro zájmovou činnost žáků slouží 2 oddělení školní družiny a herna. 

Kmenové a odborné učebny jsou dle finančních možností školy průběžně doplňovány 

učebními pomůckami a vybavovány didaktickou a projekční a technikou. 

Škola není bezbariérová. Je tvořena třemi vzájemně propojenými budovami určenými 

pro výuku. V hlavní budově je sekretariát a vedení školy, je zde umístěna odborná učebna 

výpočetní techniky. 

V pavilonu navazujícím na hlavní budovu jsou umístěny třídy prvního stupně, 

přípravné třídy, školní družina, třídy 2. stupně a odborné učebny. Ve třetí části školy jsou 

speciální třídy, odborné učebny a tělocvična. 

2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi 

a) Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Škola nás baví“, podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola nás baví“ a podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP „Škola nás baví“. 

b) Školní minimální preventivní program.      

 Ve školním roce 2014-2015 se škola zapojila do pilotního projektu VYNSPI 2, 

který je zaměřený na zlepšování školního klimatu a kvality ve vzdělávání. 

Realizátorem projektu je Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy ve spolupráci 

s regionálním partnerem WHITE LIGHT I. o. s.    

 Projekt má 2 cíle: 

1. Identifikace relevantních nástrojů a metod pro úspěšnou realizaci 

Minimálního preventivního programu. Smyslem tohoto návrhu je ověření 

možnosti sestavit tímto způsobem funkční podobu MPP. 

2. Otestovat v praxi navrženou metodu 4 úrovňového modelu 

kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového 

chování. 

Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015. 



3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze 

Pedagogičtí pracovníci 

Ve škole pracuje 28 pedagogických pracovníků, z toho 25 učitelů, 2 vychovatelky 
školní družiny, 1 asistent pedagoga. Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační 
předpoklady, ostatní splnili podmínky novely zákona o pedagogických pracovnících o 
zahájení studia ke splnění kvalifikačních předpokladů do konce roku 2014. V pedagogickém 
sboru je také zastoupeno 5 pedagogů s kvalifikací pro speciálně pedagogickou péči, a to 
především na 1. stupni. Škola také zajištuje v oblasti speciálně pedagogické péče reedukaci 
SPU. 

Pedagogický sbor je poměrně stabilizovaný. K obměně většinou dochází při 
odchodech pedagogů do důchodu nebo při zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Prioritní oblastí DVPP je vzdělávání ke splnění odborné kvalifikace. Průběžné 
vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem 
vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání budou zejména nové poznatky 
z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, pedagogicko–psychologické 
diagnostiky a diagnostiky třídních kolektivů, teorie výchovy, obecné didaktiky, nové poznatky 
z oborů souvisejících s vyučovanými předměty, oborových didaktik, prevence rizikového 
chování a bezpečnosti a ochrany zdraví, inkluzivní vzdělávání, jazykové vzdělávání, práce 
s ICT, vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, multikulturní výchovy 

Škola se bude snažit využít nabídky vzdělávání celého pedagogického týmu s ohledem 
na potřeby školy jako celku, např. základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele, 
prevence rizikového chování, inkluzivní vzdělávání. Vzhledem k rozpočtovým možnostem 
školy (částka na přímé ONIV) se škola bude snažit využít vzdělávací nabídky financované 
z ESF. 

Vedení školy bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako 
týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu. 

Vedení školy se bude nadále zaměřovat na autoevaluaci, v rámci které realizovala ve 
školním roce 2013/2014 dotazníkové šetření Mapa školy. Z vyhodnocení dotazníků pro 
pedagogické a nepedagogické pracovníky školy mimo jiné vyplynula nedostatečná 
spolupráce pedagogů prvního a druhého stupně, rezervy v oblasti využívání nových 
výukových metod, nedostatečné materiální vybavení a potřeba pro vzdělání pedagogů v 
oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky a v diagnostice třídních kolektivů Vzhledem k 
tomu, že se škola nachází v oblasti s vysokým počtem sociálně znevýhodněných obyvatel a z 
kulturně odlišného prostředí, budeme se zaměřovat na oblast prevence rizikového chování, 
oblast multikulturní výchovy a rovnost příležitostí ve vzdělávání. 

V souvislosti se zařazováním žáků z kulturně odlišného prostředí a žáků s odlišným 
mateřským jazykem a jejich přijetí kolektivem, chtěli bychom zaměřit vzdělávání na třídních 
učitelů v práci s třídním kolektivem a komunikačních dovednostech učitelů, v posilování 
třídních vztahů. Pro zlepšení klimatu školy a v rámci psychohygieny pedagogů se zaměříme 
na oblasti supervize a syndromu vyhoření. 

Na škole pracuje několik týmů, jako jsou předmětové komise a metodická sdružení, 
tým zabývající se přípravou a realizaci dlouhodobých školních projektů, dále výchovný 
poradce, školní metodik prevence, koordinátor EVVO, ICT a ŠVP. Výstupy z práce 
předmětových komisí a metodických sdružení jsou převážně konstruktivně diskutovány jak s 
vedením školy, tak i s ostatními pedagogickými pracovníky školy dle jejich zájmu.  
 



Poradenské služby škole 

Na škole se vzdělává vyšší počet žáků s potřebou podpůrných opatření. Jedná se 

především o žáky s poruchami učení, žáky s odlišným mateřským jazykem (žáci cizinci), žáky 

sociálně znevýhodněné, žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

Vzhledem ke skladbě žáků a jejich potřebám je nutná individualizace výuky a využívání 

nových výukových metod. Ideálním stavem v komplexní péči o žáka a uplatňování 

inkluzivního vzdělávání je zřízení školního poradenského pracoviště. Škola zaměstnává 5 

speciálních pedagogů (kombinované studium speciální pedagogiky a 1. stupně, rozšiřující 

studium speciální pedagogiky) a kvalifikovaného školního metodika prevence a výchovného 

poradce (specializační studium). 

 
Ostatní poradenské a podpůrné služby 

OSPOD, oddělení sociální prevence 

Z důvodu nejčastěji se ve škole vyskytujících problémů výchovného rázu, je nejčastější 
spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Výchovný poradce, odborní pracovníci 
OSPOD, kurátoři a sociální pracovníci komunikují často osobně nebo prostřednictvím e-
mailu. Pracovníci OSPOD a oddělení sociální prevence (kurátoři pro mládež) se účastní podle 
závažnosti projednávaných problémů poradních komisí a případových konferencí. 

Nestátní neziskové organizace 

Škola spolupracuje se sdružením Romano Jasnica, Sociálně právním zabezpečením, o. 

s., Salesiánským střediskem, Člověkem v tísni, Poradnou pro integraci. 

Škola je také zapojena do programu environmentálního  vzdělávání , např. sdružení 

Tereza – Les ve škole, škola v lese, do programu Člověka v tísni Jeden svět na školách. Velmi 

dobré zkušenosti má škola se spoluprací s Městskou policií v Teplicích a s obvodním 

oddělením Policie ČR, několik let škola pořádá ve spolupráci s Magistrátem města Teplice 

statistické šetření. 

 

4. Počty, specifika a složení cílové skupiny dětí a žáků 

Ve škole se vzdělává z celkového počtu 349 dětí a žáků 22 žáků podle IVP, z toho 1 žák 

s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem, žáci s odlišným mateřským 

jazykem, žáci ze sociokulturně odlišného prostředí, žáci se zdravotním postižením (žáci s LMP 

formou skupinové integrace), žáci s vývojovými poruchami učení, žáci s ADHD, 1 žák se 

zrakovým postižením. Žáky, u kterých byly na základě vyšetření školského poradenského 

zařízení diagnostikovány vývojové poruchy učení, škola doporučuje po dohodě se zákonnými 

zástupci podpůrná opatření, která zajišťuje škola. 

Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní 

individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován, doplňován a vyhodnocován. 



Škola také pořádá exkurze, výlety a mnoho dalších aktivit, které napomáhají stmelování a 

pozitivním vazbám v třídních kolektivech a ve škole. Významnou roli v zájmové činnosti žáků 

mají sportovní, tělovýchovné a kombinované poznávací akce Asociace školních sportovních 

klubů, jehož pobočka působí na škole. 

Žáci sociálně znevýhodnění jsou uvedeni v § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a ve vyhlášce č. 147/2011 Sb. 

Žákem se sociálním znevýhodněním se v novelizované vyhlášce rozumí zejména žák: 

 žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či 
přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, 
nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze 
strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině), 

 jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu 
oprávněných zájmů žáka, 

 žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením 
ohrožených, 

 který je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či 
specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s 
nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z 
důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazyka v 
domácím prostředí žáka. 

 

Z celkového počtu 349 žáků školy tvoří 23 dětí ze 2 přípravných tříd, 51 žáků s odlišným 

mateřským jazykem. Celkový počet dětí a žáků, kteří se mohou označit jako žáci sociálně 

znevýhodnění, je 195. 

 

5. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků a místní komunitou 

Škola předává zákonným zástupcům informace o výsledcích vzdělávání a výchovy jejich 

dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, dnech 

otevřených dveří, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). 

Komunikace je možná také elektronicky, všichni pedagogové mají své e-mailové adresy, 

budou také umístěny na webových stránkách školy. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně 

pořádá 2x Den otevřených dveří a 1x Týden otevřených dveří. Škola také zve zákonné 

zástupce dětí a žáků na ostatní školní akce, např. Školní akademii a projektové dny. 

V loňském školním roce s pokračováním ve školním roce 2014/2015 škola realizovala 

preventivní program rizikového chování z dotačního programu Prevence rizikového chování 

v Ústeckém kraji v roce 2014 s názvem Dejme šanci toleranci. Projekt byl zaměřen na 

problematiku mezilidských vztahů, vzájemné tolerance, tolerance soužití příslušníků různých 

etnik a národů, na celkové zlepšení klimatu školy. 

Projekt probíhal v několika etapách. V průběhu května až září se žáci všech tříd zúčastnili 

besed o mezilidských vztazích, žáci 2. stupně besed s tématem šikany a agresivity. Výstupem 

byly dotazníky k dané problematice. 



V září proběhly ve všech třídách workshopy. Do této aktivity se zapojili všichni žáci, 

učitelé a pozváni byli i rodiče žáků. Vyučující obdrželi náměty pro realizaci jednotlivých 

témat, hry a pracovní listy. Z finančních prostředků projektu jsme nakoupili materiál a 

potřeby pro práci ve workshopech. Výstupem bylo hodnocení aktivity vyučujícími, pořízení 

fotodokumentace a práce žáků, popř. společné práce žáků a rodičů. 

O dění ve škole se mohou zákonní zástupci dovědět především na webových stránkách 

školy, ve školním časopisu Budíček a v regionálním tisku. 

Škola se bude snažit o další formy spolupráce s rodiči, např. formou pořádání besed a 

přednášek na aktuální témata – zásady zdravé výživy, finanční gramotnost. 

 

6. Zabezpečení financování proinkluzivních opatření 

Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 byla proinkluzivní opatření realizována 

z několika zdrojů: 

a) přípravné třídy – financováno zajištěno ze státních financí (rozpočet mzdových 

prostředků) 

b) kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem – financování 

zajištěno Poradnou pro integraci cizinců 

c) doučování žáků a individuální konzultace – financování zajištěno z Rozvojového 

programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se 

znevýhodněním na rok 2014  

 

7. Vytváření podmínek pro inkluzi – konkrétní navrhovaná opatření pro rok 2015  

a) realizace doučování především v předmětech český jazyk, matematika, anglický 

jazyk, německý jazyk pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro žáky 

s odlišným mateřským jazykem 

b) realizace individuálních konzultací ve vyučovacích předmětech pro žáky ze 

sociálně znevýhodněného prostředí a pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

c) zavedení efektivních postupů při hodnocení schopností a vzdělávacích potřeb 

žáků s odlišným mateřským jazykem 

d) vytvoření vyrovnávacích plánů pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

e) vytvoření podmínek pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti inkluzivního vzdělávání, včetně vzdělávání v problematice výuky žáků, 

pro něž je český jazyk cizím (druhým) jazykem, účast zástupce pedagogického 

sboru na projektu Škola, základ integrace – „kulatý stůl“ na téma vzdělávání a 

začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem v roce 2015 

f) využívání metodiky pro žáky s odlišným mateřským jazykem, využívání 

metodických materiálů pro pedagogické pracovníky – www.inkluze.cz, o. p. s. 

Rytmus, o. p. s. META v rámci dalšího vzdělávání  

g) realizace projektové činnosti v průřezových tématech Multikulturní výchova 

(MKV) a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)  

http://www.inkluze.cz/


h) zapojení žáků – patronů do podpory žáka – cizince při jeho integraci do školního 

kolektivu 

i) vytváření přátelského a bezpečného prostředí ve škole, klima školy 

j) přípravné třídy 

k) reedukační činnost speciálního pedagoga u žáků s vývojovými poruchami učení 

 
 
 
 
 
 

Zpracovala: Mgr. Marcela Prokůpková, 
ředitelka školy 

 
 
V Teplicích 24. 11. 2014 


