
Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy
za školní rok 2017/2018

(Tyto podklady slouží k potřebám KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhl.č.15/2005 Sb.) 

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnosti škol, škol. zařízení
Název právnické osoby Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo nám. Míru 22, 666 25 Tišnov

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává
Název Nejvyšší povolený počet 

ZŠ 50
ZŠ speciální 10



B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  A VÝCHOVY 

MATEŘSKÉ  ŠKOLY:

Mateřská škola
Mateřská škola

Počet Počet z toho předškolního 

tříd dětí věku

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení***

 Mateřská škola 
Počet Celkový Počet dětí- Počet vyuč. Prům. naplně-

tříd počet dětí* denní stav** dnů ve šk. r. nost (slou.F/G)****

při zdravotnických zař.

Celkem

* celkový počet dětí, který prošel zařízením bez ohledu na délku hospitalizace
** počet dětí - součet vyplývající z denního stavu dětí - sečteno za celý rok
*** stálé třídy při zdravotnických zařízeních vyplnit do první tabulky
****podíl denního stavu dětí a počtu vyučovacích dnů ve školním roce - sloup. F/G

Počet dětí, které přešly do běžné mateřské školy: 
Počet dětí, které přišly z běžné mateřské školy: 

Kroužky

Školy v přírodě



Další aktivity

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY:

Základní škola při zdravotnickém zařízení***
Ročník Počet tříd Celkový Počet dětí- Počet vyuč. Prům. naplně-

počet dětí* denní stav** dnů ve šk. r. nost (F/G)****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

celkem
* celkový počet dětí, který prošel zařízením bez ohledu na délku hospitalizace
** počet dětí - součet vyplývající z denního stavu dětí - sečteno za celý rok
*** stálé třídy při zdravotnických zařízeních vyplnit do předchozí tabulky a uvést typ postižení 
****podíl denního stavu dětí a počtu vyučovacích dnů ve školním roce - sloup. F/G

Základní škola  -  školní vzdělávací program  připravený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Název ŠVP: Společně to půjde lépe - Učíme se s úspěchem
Ročník Počet tříd Počet žáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

postižení

1. 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
4. 0 1 0 1 0 0
5. 1 5 0 5 0 0
6. 1 5 0 5 0 0



7. 1 4 0 4 0 0
8. 0 1 0 1 0 0
9. 0 1 0 1 0 0

celkem 3 17 0 17 0 0

Základní škola - školní vzdělávací program  připravený podle RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
Název ŠVP:
Ročník Počet tříd Počet žáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

postižení

1. 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0
8. 0 3 0 3 0 0
9. 0 1 0 1 0 0

celkem 0 4 0 4 0 0

Základní škola - školní vzdělávací program  připravený podle RVP pro ZŠS 
Název ŠVP:
Ročník Počet tříd Počet žáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

postižení

1. 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0
6. 0 1 0 1 0 0
7. 0 0 0 0 0 0
8. 0 1 0 1 0 0
9. 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0



celkem 0 2 0 2 0 0

Nepovinné předměty

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:                    a) v 9.ročníku 2
b) v nižším než 9. ročníku
c) kurz k získání základního vzdělání 
d) kurz k získání základů vzděláníl
e) přímý pracovní poměr
f) invalidní důchod
g) neumístění
h) přihlášeni a přijati ke střednímu vzdělávání

SOŠ, G SOU OU PrŠ

přihlášených 0 1 1 0
přijatých 0 1 1 0

i) počet žáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním  vzdělávání dle § 55 odst.2 školského zákona: 
do dvacáteho roku věku
do dvacátého šestého roku věku

Počet žáků, kteří přešli do běžné základní školy: 0

Počet žáků, kteří přišli z běžné základní školy: 3

 
Kurzy pro získání základů vzdělání a základního vzdělání

Počet tříd Počet žáků z toho ukončilo

závěr. zkouškou z jiných důvodů

Kurz pro základní vzdělání



Kroužky
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školy v přírodě, zahraniční výjezdy
Škola v přírodě - Bedřichov - 12 žáků

Další aktivity
Projekt "Mléko do škol"
Projekt "Ovoce a zelenina do škol"
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji"
Šablony I



B1 Střední škola - VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Obor: 78-62-C/02

Počet tříd Počet žáků Prospěli Neprospěli NeklasifikovániPraktická škola 2letá
1.ročník
2.ročník
celkem

        Obor: 78-62-C/01
Praktická škola 1letá

1.ročník
celkem

Výsledky závěrečných zkoušek

Prospěli Neprospěli

PrŠ
2letá

1letá

celkem

Údaje o přijímacím řízení 

Obor celkem   (za všechna kola) Počet

Kód Název přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

celkem

OSTATNÍ:

Předčasné 
ukončení

Počet žáků 
konajících 
zkoušku

Prospěli s 
vyznamenáním

Nepřipuštěni ke 
zkoušce



Nepovinné předměty

Kroužky

Další aktivity

Obory vzdělání s výučním listem - obory E

Ročník

3 leté obory

denní studium

Počet tříd Počet žáků

1.
2.
3.

celkem

3 leté obory

Ročník Prospěli Neprospěli Neklasifikováni

Počet

zam.hodin z toho neoml.

1.
2.
3.

celkem

Ročník

2 leté obory

denní studium

Předčasné 
ukončení



Ročník
Počet tříd Počet žáků

1.
2.

celkem

2 leté obory

Ročník Prospěli Neprospěli Neklasifikováni

Počet

zam.hodin z toho neoml.

1.
2.

celkem

Výsledky závěrečných zkoušek

Prospěli Neprospěli

2leté obory

3leté obory

celkem

Údaje o přijímacím řízení

Obor 1.kolo - počet další kola - počet

Kód Název (forma) přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých

celkem

Předčasné 
ukončení

Počet žáků 
konajících 
zkoušku

Prospěli s 
vyznamenáním

Nepřipuštění ke 
zkoušce



Volnočasové aktivity žáků střední školy

Kroužky
Zaměření kroužků Počet
jazykové
umělecké
sportovní
počítačové
jiné:

celkem

Další volnočasové aktivity

V kolika případech spolupracovala Vaše škola s OSPOD? (žáci E oborů)

S kolika podniky, které zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS), spolupracujete ?

Výčet nejdůležitějších podniků (max. 10)

V kolika případech spolupracovala Vaše škola v průběhu roku se zdravotnickým zařízením? (žáci E oborů)



Uskutečnila škola seminář/workshop na téma podpora uplatnění žáků se SVP na trhu práce?

ANO NE

Realizovala škola techniky ověření dobře zvoleného oboru vzdělání v E oborech?

ANO NE

Zpracovala škola opatření a postupy pro zamezení odchodu ze vzdělávání  z E borů?

ANO NE

V kolika případech byla žákovi umožněna změna oboru (na jiný E obor)?

V kolika případech jste přizpůsobili praktickou výuku potřebám praxe na základě PÍSEMNÉHO POŽADAVKU 
konkrétního podniku?



C. Dětský domov

Celkem

Věkové složení dětí (a NZO) Z celk. počtu

do 3 let 3 - 6 let 7 - 15 let 16 - 18 let nad 18 let s PO

dívek       /

chlapců       /

Celkový součet údajů ve sloupcích L-N musí odpovídat celkovému počtu dětí v zařízení, uvedenému ve sloupci C.

Školy, které děti (a NZO) navštěvovaly 

MŠ běžná ZŠ běžná

Vzdělávací program

SOU, OU SOŠ, G VOŠ, VŠ Jiné (jaké)ZV ZV LMP ZŠs 

Ostatní údaje o zařízení 

Z toho

mentálně tělesně zrakově sluchově s záv.v.řeči s více vad. autismus ZPU, ZPCH

Přijetí a propuštění ve školním roce Změny v průběhu roku

Z toho Z toho Děti, které se vrátily 

Struktura dětí včetně nezaopatřených zletilých osob (dále jen NZO), pobývajících v zařízení na základě smlouvy

Celková 
kapacita dle 
rejstříku škol 

a šk.z.

Celkový 
počet dětí 
(a NZO)

Naplněnost 
v %

Z celkového 
počtu dětí 

(a NZO)
s nař. ÚV/ 
prodl.ÚV

smlouva  se 
zařízením

MŠ zříz. 
podle § 16 

odst. 9

ZŠ zříz. 
podle § 16 

odst. 9

SŠ zříz. 
podle § 16 

odst. 9
Z toho na 
internátě

Celkem počet 
dětí   (a NZO)

Počet 
rodinných 

skupin

Počet 
postiž.dětí (a 

NZO)

Z toho 
náležející 
příspěvek 
na péči (§7 
Z.č.106/2006 

Sb.)

Dětí s ciz. 
státním 
občan-
stvím

Počet 
přijatých

Počet 
propuště-

ných 
(odchody)*

Změna ÚV 
(PO) na 

smlouvu se 
zařízením 
po skonč. 

ÚV §2, odst. 
6 zákona 

č.109/2002 
Sb. 



* z celkového počtu do níže uvedené tabulky uveďte, kam odešly děti po propuštění z DD  

Odchody dětí ze zařízení

Po ukončení pobytu odešly děti (a NZO)

Z toho

ÚV PO

Zpět do rodiny (k rodičům)

Do rodiny (širší příbuzenstvo) 

z toho adopce

z toho pěstounská péče

z toho jiná osoba (§ 45 zákona o rodině)

Jiná osoba (osoby), uveďte vztah dítěte k těmto osobě (osobám)

z toho adopce

z toho pěstounská péče

Samostatné bydlení

 z toho azylový dům

z toho dům na půl cesty

Počet 
přijatých

Počet 
propuště-

ných 
(odchody)*

Změna ÚV 
(PO) na 

smlouvu se 
zařízením 
po skonč. 

ÚV §2, odst. 
6 zákona 

č.109/2002 
Sb. 

na základě 
předběž. 
opatření

s nařízenou 
ústavní 

výchovou

 smlouva se 
zaříz. (NZO) 
dle §2, odst. 

6 zákona 
č.109/2002 
Sb. - nové 

přijetí (do 1 
roku od 

odchodu z 
DD)

s nařízenou 
ústavní 

výchovou či 
přijaté na 
základě 
předběž. 
opatření

 smlouva se 
zařízením 
(NZO) dle 
§2, odst. 6 

zákona 
č.109/2002 

Sb. 

z předadop-
ční péče- 
podle § 69 
zák. o rod.

z předpě-
stounské 

péče

z péče jiné 
osoby než 

rodiče, 
které bylo 

dítě 
svěřeno do 
péče dle § 

45 zákona o 
rodině

opakova-né 
umístění po 
již skonče-

ném PO 
nebo 

zrušení ÚV 

Počet dětí 
(a NZO)

z toho     (ÚV 
a PO) po 
dosaž. 

zletilosti

Smlouva se 
zařízením 
(NZO) § 2, 
odst. 6 z. 
109/2002



z toho vlastní (osobní, družstevní, nájemní) byt

jiné (uveďte jaké)

neznámý pobyt, příp. nestálá adresa

Výchovný ústav

Jiný dětský domov

Dětský domov se školou

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Dlouhodobé pobyty dětí (a NZO) s nařízenou ÚV (PO) v průběhu roku mimo zařízení (více jak 21 dní)

Rodina Na útěku Letní tábory Jiné (jaké*) * uveďte na samost. řádku

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech, soutěžích

Organizace soutěží, účast v soutěžích, umístění 

Jiné, uveďte jaké (případně přidejte řádky tabulky)

Lázeňské 
pobyty, 
léčebny 

Dětské 
psychiatric. 
nemocnice

Dětské 
ozdravovny

Hospitali-
zace (mimo 

dět. 
psychiatr. 

nemocnice)
Předadop- 
ční péče

Předpěst. 
péče

Další údaje o DD (uveďte pouze údaje týkající se činnosti DD)

Volnočasové aktivity dětí v rámci zařízení a mimo zařízení (kroužky apod.)



okresní kola:

krajská kola:

celostátní kola:

Letní činnost

Zahraniční zájezdy

Spolupráce  s rodiči, probl. vymáhání "ošetřovného" apod.

Zapojenost dětí do chodu zařízení

Občanská sdružení a nadační fondy při DD

Spolupráce  s kmenovými školami, příprava na vyučování a volbu povolání (úspěšnost při přijímání na SŠ apod.)

Spolupráce s dalšími subjekty (obdobný typ zařízení, občanská a zájmová sdružení apod.)



Účast dětí a pedagogů DD na životě v obci

Realizace vzdělávacích projektů týkajících se pracovníků DD (kursy, semináře, přednášky) v rámci DVPP, spolupráce s PF MU apod.

Zapojení do rozvojových programů

(účel sponzorského daru, příp. dárce) (výše sponz.příspěvku….) Kč

Celková výše darů

Celková částka investic

Další údaje, které se týkají záměrů zařízení, předpoklad a trendy dalšího vývoje, návrhy pro zřizovatele

Úspěšnost dětí při pozdějším zapojení do praktického života (uveďte poznatky, jsou-li Vám známy, z doby za posledních 10 let)

Sponzorská činnost (uveďte které věci,příp. činnosti byly financovány pomocí sponzorů a v jaké výši, příp. uveďte částku, kterou DD obdržel)

Hlavní změny a události v DD v uplynulém šk. roce (rekonstrukce, výstavba, opravy, pořízení automobilu, nového vybavení - pořizovací cena) 

(pořizovací cena, výše investice, 
zdroj finanč. prostředků) Kč

Problémy k řešení, vyplývající z legislativy (zejména ŠZ a prováděcích práv. předpisů a z.č. 109/2002 Sb. a prováděcích práv. předpisů)



Úhrada příspěvku na úhradu péče v zařízení ("ošetřovné") v dětském domově

pravidelně hradící příspěvek v plné výši
pravidelně hradící příspěvek nižší
nepravidelně hradící příspěvek v plné výši
nepravidelně hradící příspěvek nižší
kterým byla úhrada příspěvku prominuta
ostatní
celkem
z toho soudně vymáhaných
*celkový počet dětí, které mají tito rodiče (rodiny) v zařízení umístěny  (odpovídá stavu k 31.8.)
Hradí-li příspěvek společně oba rodiče, případně v kombinaci rodič-dítě, uveďte pouze počet jednoho za rodinu.

            Osoby  odpovědné za výchovu, děti 
s vlastními pravidelnými příjmy

Počet rodičů, rodin, 
dětí s pravid. příjmy

Počet 
dětí*















D. INTERNÁT   

Počty dětí v zařízení

Naplně-nost v %

Z toho Věkové složení dětí

dívek chlapců 3 - 6 let 7 - 15 let 16 - 18 let nad 18 let

Údaje o ubytování na internátu
Pokojů Z toho Skupinové Skupinové Obývací

celkem jednolůžk. dvoulůžk. třílůžk. čtyřlůžk. pětilůžk. šestilůžk. sedmilůžk. osmilůž. vícelůž. byty kuchyňky místnosti

Pokoje Metrů čtverečních

1. x x

2. x x

3. x x

4. x x

5. x x

Celkem x x

do řádků vepište počty metrů čtverečních u jednotlivých místností

E ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna Výdejna Náhradní stravování*

Žáků školy

Žáků jiných škol

Pracovníků školy

Cizích strávníků

Celkem

* náhradní stravování vyplní školy, jejichž žáci se stravují např. v restauraci či závodní jídelně

Celková 
kapacita dle 

rejstříku 
škol a šk.z.

Celkový 
počet dětí    

  (žáků)

Počet zapsaných strávníků (podle stavu k 30.9.2018)



F. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE

V tomto oddíle uvádějte údaje k 30.6.2018

Počty pracovníků školy (uvádějte přepočtený počet pracovníků) - uvádějte souhrnně počty externích i interních pracovníků 

Pracovníci
MŠ ZŠ PrŠ ŠD, ŠK Internát DD ŠJ ostatní

Ředitel

Zástupce ředitele 0,8
Učitel 4
Vychovatel

Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením 1
Asistent ped. pro žáky se soc. znevýhod. 

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

Mistr odborného výcviku

Učitel odborné výchovy

Celkem pedag. prac. 5,8
Osobní asistent

Sociální pracovník

Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.)

Ekonom, účetní, ostatní THP prac.

Pradlena

Švadlena

Kuchař, pomocný prac.v kuchyni

Školník, domovník 0,22
Údržbář, topič

Uklízečka 1
Pracovník sociální péče  (pom.vych.)

ostatní pracovníci: uveďte funkci

Celkem nepedag. pracovníků 1,22
Celkem pracovníků 7,02
Uvést všechny pracovníky včetně nepedagogických, i pracovníky, kteří jsou financováni z jiných zdrojů (do poznámky uvést  z jakých)
Pracovníci SPC se uvedou zvlášť v oddíle SPC

Třída př. 
stupně ZŠ 

spec.

Přípravná 
třída ZŠ



Kvalifikace  v MŠ Kvalifikace  v DD
Učitelé Vychovatelé Kvalifikace a aprobovanost v SŠ 

Odborná kvalifikace (v %) Odborná kvalifikace (v %) Učitelé

Odborná kvalifikace (v %)

Kvalifikace a aprobovanost v ZŠ Kvalifikace a aprobovanost v  PrŠ
Učitelé Učitelé

Odborná kvalifikace (v %) 100 Odborná kvalifikace (v %)

odborná kvalifikace se vypočítá jako podíl hodin vyučovaných učiteli s odbornou kvalifikací (dle z.č. 563/2004 Sb.) týdně k celkovému
počtu vyučovaných hodin (v %)

Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků)

Věk
Pedag. prac. Ostatní

Muži Źeny Muži Źeny
do 35 let
35 - 50 let 2,5
nad 50 let 0,8 2,5 0,22 1
Důchodci
Celkem

Další vzdělávání pedag. a nepedag. pracovníků (kromě pracovníků SPC)
Typ kurzu/školení Počet zúčastněných

Řešení problémů v třídním kolektivu 6
ICT technologie - SAS 1

Komunikace s rodiči 1
GDPR 1

Možnosti práce s agresivním klientem 1
celkem 10



G. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání

Dle § 165 z. č. 561/2004 Sb, např.: 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzděl. plánu § 18

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku § 17 odst. 3

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání § 34

Ukončení předškolního vzdělávání  § 35

Zařazení dítěte do třídy přípravného stupně ZŠ speciální § 48a

Zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ § 47

Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky § 37

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ § 39 odst. 2

Přijetí k základnímu vzdělávání § 46 1
Přestup žáka § 49 odst. 1 4
Převedení žáka do jiného vzděl. programu § 49 odst. 2

Zamítnutí žádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání § 55, odst. 2

Přijetí ke vzdělávání ve střední škole § 59 a následující

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání § 55 odst. 1 

Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo šk. zařízení § 31 odst. 2 a 4

Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání § 70 a 100

Povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka § 41

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b

Dle § 24 z. č. 109/2002 Sb., např.:

O úhradě nákladů na zdrav. péči

O zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření

O umístění dítěte

O přemístění dítěte

O zamítnutí žádosti o povolení pobytu

O zrušení pobytu

O výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaop. os.

Celkem 5

Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování 
ročníku § 66 a 97



 MŠ - Počet nově přijatých žáků   
Září Během roku

Celkem

ZŠ - Počet nově přijatých žáků
roč. Září Během roku Z jin. typu šk.* Ze stej.typu šk.

1.

2.

3.

4.

5. 2 2
6. 1 1 1 1
7. 3 3
8. 1 1 1 1
9.

10.

Celkem 5 4 7 2
*) doplnit z jakého



H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE

Školní psycholog: ANO NE
ne

úvazek

zdroj financování

Školní speciální pedagog: ANO NE
ano

úvazek 5

zdroj financování Státní rozpočet - přímé výdaje na vzdělávání

Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2017/18 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?

ANO NE
ne

Investovaná částka v tis. Kč

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/18.
(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)

ANO NE
ne

Investovaná částka v tis. Kč



Pokud ANO, čím: 



I.  SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
k 31.8. 2018

Název zařízení
Místo 
Ulice

Místa výkonu činnosti
Místo
Ulice

I. Výjezdy ve šk. roce 2017/2018
v okrese

jiný kraj*Celkem Blansko Brno Brno-venk. Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Počet dětí
Počet výjezdů
Počet škol
* uveďte konkrétní kraje zde pod tabulkou

SPC vlastní dopravní prostředek/počet:

II. Další vzdělávání pracovníků SPC ve šk. roce 2017/2018

Typ kurzu/školení
Počet 

zúčastněných



III. Délka objednací lhůty ve šk. roce 2017/2018
Objednací doba

Běžná zakázka Akutní problém

IV. Účast v projektech

Název

V. Zahraniční spolupráce a účast v mezinárodních projektech 

Název akce Stát

Počet 
zúčastněných  

pracovníků

Počet 
zúčastněných  

pracovníků 
SPC

Počet 
zúčastněných 

pracovníků 
SPC



VI. Vzdělávací činnost pracovníků SPC pro pedagogy a veřejnost
Počet uspořádaných vzdělávacích akcí

Cílová skupina

 Ostatní aktivity za SPC

Hlavní změny a události v uplynulém roce (rekonstrukce, výstavba a vybavení) za SPC

Hlavní změny a problémy k řešení vyplývající z nové legislativy za SPC

Návrhy pro zřizovatele za SPC

Počet podpořených 
osob

Počet 
zúčastněných 

pracovníků 
SPC





Účast žáků v soutěžích, umístění

Okresní kolo:

Krajské kolo:
Běh 17. listopadu - dvě druhá místa

Člověče nezlob se
Celostátní kolo:

Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních programech

Zapojení školy do rozvojových programů

Rozvojové programy vyhlášené MŠMT:
OP VVV - Šablony
Rozvojové programy vyhlášené krajem:

Ostatní rozvojové programy:

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Nebyla

Plnění dalších úkolů - prevence sociálně patologických jevů,environmentální a multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a  přísl. národ. menšin

Canisterapie
Klima třídy,preventivní programy Inspiro Tišnov

Drogová kriminalita a my v roce 2017 - prev. Program Divadlo U Bolka
Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství - přednáška MUDr. Radima Uzla

Prevence sexuálně přenosných chorob, antikoncepce - přednáška MUDr. Cabálek
Den s Lesy ČR - ekologická výchova

J.  DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE (mimo činnosti DD, údaje týkající se DD vepište prosím do oddílu C)



Kočičí zahrada - výukový program Mgr. Soňa Bajerová (kouření, alkohol, návykové látky)
Bezpečnost účastníka silničního provozu - Policie ČR

Spolupráce školy s dalšími subjekty, občanská a zájmová sdružení, sponzoři, odborové organizace

Klub Čas - nízkoprahové centrum Tišnov
MUDr. Cabálek - gynekolog
Policie ČR Brno - preventivně informační oddělení 
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti - Brno, Sládkova
Spolek psychologických služeb Tišnov
Lesy ČR
Inspiro - středisko volného času Tišnov

Nadační fond, občanské sdružení při škole

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Články v místním tisku
Prezentace výrobků žáků na jarmarcích 
Vánoční výstava
Vánoční besídka žáků v DD Předklášteří a DD Žernůvka
Pásmo k MDŽ v DD Předklášteří

Rekonstrukce kotelny
Rekonstrukce sociálních zařízení a odpadů

Další údaje, které se týkají záměrů zařízení, předpoklad a trendy dalšího vývoje, návrhy pro zřizovatele

Hlavní změny a události v uplynulém škol. roce (rekonstrukce, výstavba a vybavení) 
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