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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název:   
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s. 
 

Sídlo školy: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 
 
IČO: 280 86 830 
IZO: 181006324 
RED IZO: 691 000 450 
 
Obory: 79-01-B/01    ZŠ speciální 
               
Zřizovatel: 
Martina Koudelková, Dlouhé Role 589, Včelná 
Ing. Vanda Polívková, Pohůrecká 14, 370 06 České Budějovice 
 
Sídlo zřizovatele: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
 
Vedení školy: 
Ředitelka: Mgr. Jana Kuzdasová do 31. října 2016 
Ředitel: Mgr. Milan Abrman od 1. listopadu 2016 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Barbora Dubská od 1. února 2017 
 
Kontakty: 
tel. 602 600 242 
e-mail: skola@centrumbazalka.cz 
 
https://cs-cz.facebook.com/CentrumBAZALKA 
www.centrumbazalka.cz 
 
Školská rada: 
Mgr. Barbora Dubská – za pedagogické pracovníky  
Martina Koudelková – za zřizovatele, předsedkyně školské rady (od 1. 2. 2016) 
Mgr. Vendula Welserová – za zákonné zástupce žáků 
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CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY  
 
Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s., je určena pro žáky  
se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina našich žáků má kombinované postižení.  
Prioritou školy je pomoci našim žákům stát se zralou originální osobností, kterou se narodili. Vedeme je 
k co největší samostatnosti a pomoci ostatním, aby mohli zažít pocit úspěchu a užitečnosti. Podporujeme je 
v orientaci ve svém sociálním prostředí a v komunikaci s využitím AAK tak, aby se cítili součástí společnosti. 
Škola je certifikovaným pracovištěm Konceptu Bazální stimulace, při výuce také využíváme prvky Snoezelen 
konceptu a respektujeme sexuální potřeby žáků. 
Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinami žáků, s fyzioterapeuty, dalšími pracovníky Centra BAZALKA, 
o.p.s. a všemi externími pracovníky. 
 
Úplnost a velikost školy 
Základní škola je plně organizovanou školou. V tomto roce jsme vyučovali 22 žáků ve čtyřech třídách. 
Mateřskou školu navštěvovaly od začátku školního roku 4 děti, ale po dodatečném odkladu ke dni  
16. 11. 2016 navštěvovalo mateřskou školu 6 dětí. 
V letošním roce jsme pro děti Mateřské školy připravili nové prostory.  
Základní škola získala nové prostory v prvním patře, které se vybavily a připravily pro otevření nové třídy. 
 
Vybavení školy 
Škola sídlí v budově U Jeslí 619 a v budově Centra BAZALKA, o.p.s., U Jeslí 198/13.  
V budově U Jeslí 619 má škola k dispozici odpovídají prostory pro 3 třídy, včetně zázemí pro zaměstnance  
a ředitelnu školu. Dále jsou zde k dispozici prostory pro rehabilitaci, zrakovou stimulaci a logopedii. 
V budově U Jeslí 198/13 má k výuce k dispozici část budovy, v níž je Mateřská škola, jedna třída Základní 
školy, místnost pro Snoezelen terapii a prostory pro individuální práce s žáky. V této budově také 
využíváme společné prostory se sociální službou, místnost pro zrakovou stimulaci a pro rehabilitaci.  
Za vhodného počasí mohou žáci trávit čas na zahradě. Využívají zde různé herní a relaxační prvky.  
Budova škole poskytuje odpovídající pracovní a sociální zázemí pro žáky i zaměstnance.  
Veškeré prostory jsou bezbariérové. Škola je dobře dostupná prostředky městské hromadné dopravy  
i osobními automobily (obě budovy mají vlastní parkovací místa). 
 
Kapacita školy 

součást školy kapacita 
Mateřská škola 12 
Základní škola  36 
 
Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2016/17 
 

součást školy 
počet tříd/ 
oddělení 

počet dětí/ 
žáků pedagog 

Mateřská škola 1 6 Bc. Nikola Pošmurová 

Základní škola 4 22 

Mgr. Andrea Sitařová 
Mgr. Barbora Dubská 
Mgr. Pavel Prázdný 
Mgr. Miloslava Prokopcová 

Základní údaje o jednotlivých třídách ve školním roce 2016/2017 
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třída zařazené 
ročníky počet žáků třídní učitel 

asistent pedagoga 

I. 2., 3., 7., 10. 6 Mgr. Pavel Prázdný 
Kristýna Kovářová 

IV. 3., 5., 8. 5 

Mgr. Helena Bartůňková 
od 3. 10. 2016 Mgr. Jitka 
Melounková 
od 3. 4. 2017 Mgr. Miloslava 
Prokopcová 
AP: Ludmila Ziffreinová 

V. 2., 3., 4., 8. 6 Mgr. Andrea Sitařová 
Bc. Kristýna Mikešová 

X. 2., 4., 9. 5 Mgr. Barbora Dubská 
Mgr. Zuzana Prokopová 

 
 
Vzdělávání podle ročníků 
 
Ročník 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Počet 
žáků 2 3 3 4 3 X 1 2 1 3 

 
 
PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
 

vzdělávací program zařazené ročníky 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciální 
„Světem křížem krážem“ I. a II. díl 1.- 10. 

 
Všichni žáci jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Jedna žákyně je vzdělávána podle § 50 odst. 3 podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 
 
Školní rok 2016/2017 zaznamenal velké personální změny. Ke konci října skončila ve funkci ředitelky školy 
Mgr. Jana Kuzdasová. Od listopadu ji ve funkci nahradil Mgr. Milan Abrman.  
Personální změna proběhla v mateřské škole, kdy v létě odešla na mateřskou dovolenou učitelka  
Mgr. Jana Nešetřilová a na její pozici nastoupila v listopadu nová učitelka Bc. Nikola Pošmurová. 
Základní škola zaznamenala změny ve dvou třídách. Na základě výběrového řízení, které proběhlo v létě, 
nastoupila do V. třídy nová třídní učitelka Mgr. Andrea Sitařová, která pracovala v Bazalce již dříve jako 
zraková terapeutka.  
Další personálně složitá situace zavládla ve IV. třídě. Po prvním zářijovém týdnu rozvázala pracovní poměr 
třídní učitelka Mgr. Helena Bartůňková a od října ji nahradila třídní učitelka Mgr. Jitka Melounková, která 
rozvázala pracovní poměr v březnu. Od dubna je ve třídě třídní učitelka Mgr. Miloslava Prokopcová. 
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pedagogičtí pracovníci funkce úvazek 
roků 

ped.praxe 
stupeň 

vzdělání 
aprobace 

kvalifikace 

Mgr. Milan Abrman  ředitel 
od listopadu 2016 

1,0 3 VŠ 

speciální 
pedagogika, 
učitelství všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 2. st. ZŠ a 
SŠ 

Mgr. Helena Bartůňková učitelka ZŠ  
do září 2016 1,0 1 VŠ 

učitelství pro 1. st. 
ZŠ, rozšíření 
pedagogické 
způsobilosti o 
speciální školy 

Mgr. Barbora Dubská 

učitelka ZŠ  
zástupkyně 

ředitele 
od února 2017 

1,0 7 VŠ 

učitelství pro ZŠ 

Kristýna Kovářová 
asistentka 

pedagoga ZŠ 
 

1,0 2 SŠ 
kurz pro asistenty 
pedagoga 

Mgr. Jana Kuzdasová ředitelka  
do října 2016 

1,0 13 VŠ 
speciální pedagogika 

Mgr. Jitka Kyselová asistentka 
pedagoga MŠ 1,0 2 VŠ 

kurz pro asistenty 
pedagoga 

Mgr. Jitka Melounková 
učitelka ZŠ 

od října 2016 
do března 2017 

1,0 15 VŠ 

učitelství všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů pro 5.-12. 
ročník 

Bc. Kristýna Mikešová asistentka 
pedagoga ZŠ 1,0 2 VŠ 

kurz pro asistenty 
pedagoga 

Bc. Nikola Pošmurová učitelka MŠ 
od listopadu 2016 1,0 1 VŠ 

speciální pedagogika 
- vychovatelství 

Mgr. Bc. Pavel Prázdný učitel ZŠ 1,0 3 VŠ 
speciální pedagogika 
- učitelství 

Mgr. Zuzana Prokopová asistentka 
pedagoga ZŠ  1,0 7 VŠ 

speciální pedagogika 

Mgr. Miloslava 
Prokopcová 

učitelka ZŠ 
od dubna 2017 1,0 1 VŠ 

učitelství všeobecně 
vzdělávacích 
předmětů 2. st. ZŠ a 
SŠ 

Mgr. Andrea Sitařová učitelka ZŠ 1,0 1 VŠ speciální pedagogika  

Ludmila Ziffreinová asistentka 
pedagoga ZŠ 1,0 3 SŠ 

kurz pro asistenty 
pedagoga 

 
Na mateřskou dovolenou o prázdninách nastoupila Bc. Jana Nešetřilová (učitelka MŠ). 
Na rodičovské dovolené jsou dvě zaměstnankyně: BcA. Martina Pulcová (asistentka pedagoga ZŠ)  
a Bc. Hana Štěpková (asistentka pedagoga ZŠ).  
Pravidelně spolupracujeme se zrakovou terapeutkou  Mgr. Andreou Sitařovou a logopedkou Mgr. Radkou 
Lacinovou (dohoda o provedení práce). 
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Složení pedagogického sboru podle věkové struktury 
 

26 – 30 let 31 – 35 let 36 – 40 let 41 – 45 let 46 – 50 let 51 – 55 let 

4 1 2 3 0 1 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
Nepedagogickými pracovníky školy jsou Ing. Vanda Polívková a Ing. Petr Vágner, kteří jsou ve škole 
zaměstnáni na částečný úvazek jako ekonomové. 
 
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
Počet dětí přihlášených k zápisu k povinné školní docházce 3 
Počet dětí přijatých do prvního ročníku 2 
 z toho počet dětí s nástupem po odkladu školní docházky 2 

Počet dětí nepřijatých, jimž byl udělen odklad školní docházky 1 
 
 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
ročník počet žáků prospělo neprospělo 

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

 
1 

 
1 - 

8. 2 2 - 
9. 1 1 - 

10. 3 2 1 
 
Všichni žáci jsou hodnoceni pozitivně formulovaným širokým slovním hodnocením, zároveň pro radost 
dostávají ještě jedno, neformální vysvědčení.  
 
Údaje o zameškaných hodinách 
 

Počet oml./neoml. 
hodin I.pololetí 

Počet oml./neoml. 
hodin II.pololetí 

Počet oml./neoml. 
hodin celkem 

Počet oml./neoml. 
hodin na žáka 

3371/34 3196/0 6567/34 299/1,5 
 
Vysoká absence je dána velkou nemocností související se závažností postižení našich žáků. 
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Spolupráce s rodiči – informace o výsledcích vzdělávání 
Pedagogičtí pracovníci se s rodiči setkávají průběžně během celého roku. Hlavním zdrojem informací  
o průběhu vzdělávání však i nadále zůstávají individuální schůzky koncipované jako setkání 
multidisciplinárního týmu celého centra služeb (pedagog, sociální pracovník, fyzioterapeut, zástupce vedení 
školy a sociálních služeb). Schůzky probíhají dvakrát ročně (podle potřeby i častěji) a rodiče jsou na nich 
seznámeni s individuálním plánem dítěte, s plánem rehabilitace a plánem sociální péče a s jejich plněním. 
Zároveň mají prostor vznést dotazy, připomínky, specifikovat svá očekávání tak, aby byla zajištěna  
co možná nejkvalitnější péče o jejich dítě. O průběhu setkání vedeme písemný záznam (snazší přenos 
informací mezi všemi zaměstnanci Centra Bazalka, kteří o dítě pečují). Setkání jsou pro nás cenným 
zdrojem informací o projevech dětí v domácím prostředí. Kromě těchto schůzek měli rodiče a zaměstnanci 
řadu příležitostí k neformálním setkáním při akcích pořádaných centrem služeb. 
 
 
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 
Mgr. Milan Abrman studuje kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Mgr. Barbora Dubská 
studuje speciální pedagogiku (zvyšování kvalifikace), Mgr. Andrea Sitařová studuje Učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ a SŠ (zvyšování kvalifikace) a Bc. Zuzana Prokopová získala titul Mgr. ve 
speciální pedagogice.  
 
Pracovníci opět měli možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí dle svého vlastního výběru: 
 
Mgr. Milan Abrman 
 Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení 
 Komunikace s rodiči – vedoucí pracovníci základních a středních škol 
 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 
 Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 
 Zdravotní rizika dětí ve školách a na školních výjezdech 
 Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva 
 Právní úskalí ve školství – mateřské školy 
 Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole 

Mgr. Barbora Dubská 
 Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení 
 Kurz první pomoci 
 Komunikace s rodiči – vedoucí pracovníci základních a středních škol 
 GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU 
 Slovní hodnocení žáků jako součást individuálního vzdělávacího plánu 
 Podpora oromotorických funkcí jako předpoklad rozvoje mluvené řeči u dětí s těžkým 

kombinovaným postižením 
 Celostátní oborová konference ADHD 
 Profil na jednu stránku 

Kristýna Kovářová 
 Kurz první pomoci 
 Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém 

prostředí (SNOEZELEN) 
 Využití canisterapie v sociálních službách 
 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 
 Komunikační systém VOKS 
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Mgr. Jitka Kyselová 
 Přístupy k dítěti s autismem a metody podpory jeho vývoje 

Bc. Kristýna Mikešová 
 Základní kurz aromaterapie 
 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 

Bc. Nikola Pošmurová 
 Základní kurz Bazální stimulace 
 Nástavbový kurz Bazální stimulace 
 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 

Mgr. Pavel Prázdný 
 Kurz první pomoci 
 Autismus všemi směry 

Mgr. Zuzana Prokopová 
 Kurz první pomoci  
 Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky 
 Autismus všemi směry  
 Slovní hodnocení žáků jako součást individuálního vzdělávacího plánu 
 Využití canisterapie v sociálních službách 
 Podpora oromotorických funkcí jako předpoklad rozvoje mluvené řeči u dětí s těžkým 

kombinovaným postižením 
 Celostátní oborová konference ADHD 
 Profil na jednu stránku 

Mgr. Andrea Sitařová 
 Autismus všemi směry 
 Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 
 Základní kurz Bazální stimulace 
 Nástavbový kurz Bazální stimulace 
 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 

Ludmila Ziffreinová 
 Kurz první pomoci 
 Základy muzikoterapie v práci s klienty s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 
 Komunikační systém VOKS 
 Profil na jednu stránku 

 
Mimo tyto vzdělávací aktivity byli zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a PO. 
Spolupracovali jsme s těmito supervizory:  
Petr Eisner, DiS. – supervize práce se sexualitou lidí s postižením  
PhDr. Hynek Jůn Ph.D., NAUTIS Praha – supervize práce s klienty s autismem 
Mgr. Jiří Kučera – supervize pracovníků   
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Datum Akce 
6.9. Překročme bariéry 
8.9. Loutky v nemocnici 
13.10. Jihočeské divadlo – Karel – táta vlasti 
24.10. Halloween (výroba masek, dlabání dýní) 
1.11. Jihočeské divadlo – Etiketa pro sígry 
9.11. Jihočeské divadlo – Dítě a kouzla 
30.11. Loutky v nemocnici 
8.12. Bruslení s hokejisty na stadionu 
13.12. Jihočeské divadlo – Ježíšek superstar 
14.12. Návštěva vánočních trhů na náměstí 
15.12. Vánoční setkání (tradiční posezení s rodiči a sourozenci žáků) 
prosinec Kupte knihu BAZALCE (dobročinný nákup knih v českobudějovických 

knihkupectvích) 
prosinec Vánoční trhy (prezentace a prodej výrobků) 
prosinec Strom splněných přání (Obchodní centrum Géčko) 
19.1. Jihočeské divadlo - Kazisvět 
26.1. Návštěva studentů SOŽS – studentské představení 
27.1.  Kino Kotva – Anděl páně II. 
2.2. Loutky v nemocnici 
7.2. Školní besídka - Masopust 
2.3. Jihočeské divadlo  
4.4. a 18.4. Dny otevřených dveří ZŠ 
6. 4.  Loutky v nemocnici 
10.4. Návštěva studentů SOŽS – barvení vajíček, pletení pomlázek 
4.5. a 16.5. Dny otevřených dveří MŠ 
16.5. Mobilní sférické kino – korálový útes 
31.5. Návštěva studentů VŠTE – malování triček 
7.6. Svachova Lhota – hraní golfu, jízda na golfových vozících, procházka 
15.6. Zahradní slavnost – divadlo Studna, malování na obličej, pohádková stezka 
21.6. Otáčivé hlediště ČK – Pták Ohnivák a lišák Zorro 
30.6. Vysvědčení – vystoupení bublináře 
 
Spolupráce s dalšími institucemi, odborníky a institucemi 
 
Centrum BAZALKA, o.p.s. – sociální služby, fyzioterapie 
SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ Štítného, České Budějovice 
Středisko rané péče České Budějovice 
Koníček, o.s. (hipoterapie) 
Hafík, o.s. (canisterapie) 
Zdravotně sociální fakulta JU, katedra psychologie a speciální pedagogiky (studentské praxe a exkurze) 
SOŠZ 
VŠTE 
Petr Eisner, DiS. – supervize práce se sexualitou lidí s postižením  
PhDr. Hynek Jůn Ph.D., NAUTIS Praha – supervize práce s žáky s autismem  
Mgr. Jiří Kučera – supervize pro pedagogické pracovníky  
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 
 
ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná další kontrola. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Ekonomické ukazatele za rok 2016 
 
Aktiva  
Bankovní účty 538 402,06 Kč
Pokladna 42 587,00 Kč
Ostatní pohledávky 5 100,00 Kč
Provozní zálohy 5 000,00 Kč
Náklady příštích období 2 331,00 Kč
Celkem 593 420,06 Kč
 
Pasiva   
Závazky 348 178,00 Kč
Vlastní jmění 1 500,00 Kč
Fondy 245 000,00  Kč 
Neuhrazená ztráta z minulých let -137 626,87 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky 78 454,00 Kč
Celkem 535 505,13 Kč

Hospodářský výsledek 57 914,93 Kč 

VÝSLEDOVKA 2016   
   
  Příjmy podle zdrojů - výnosy   
Dotace od Jč. kraje na provoz školy 3 987 615,00Kč
Dotace od Jč. kraje na financování   
asistentů 1 205 907,00 Kč
Ostatní výnosy 83 350,50 Kč
Úroky 44,85 Kč

 Tržby z prodeje služeb 2 700,00 Kč
 Celkem 5 279 617,35 Kč
 
Nákladové položky   
Mzdové náklady 3 177 199,00 Kč
Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1 026 257,00 Kč
Spotřebované nákupy 79 022, 62 Kč
Služby 936 803,80 Kč
Daně a poplatky 2 420,00 Kč
Celkem 5 221 702,42 Kč

Zpracoval Ing. Petr Vágner 
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Členům dozorčí a správní rady nebyly v roce 2016 poskytnuty žádné odměny. 
 
Výsledky hospodaření jsou zpracovány za rok 2016. Hospodářský rok 2017 bude zpracován v další výroční 
zprávě.  
 
Zpracoval: Mgr. Milan Abrman 
       Mgr. Barbora Dubská 
       Ing. Petr Vágner 
 
Vydal: Mgr. Milan Abrman 
 
Schváleno pedagogickou radou dne 10. října 2017 
 
Schváleno školskou radou dne 11. října 2017 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Milan Abrman 
ředitel školy 
 


