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Výroční zpráva ,,Sdružení - BES" za  školní rok 2014-15 

 
 
 
Sdružení BES vzniklo v roce 1999 a jeho prvořadým úkolem se stala podpora 

činnosti Základní školy a Mateřské školy na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě - Porubě, 

zajišťování materiálních podmínek pro zkvalitnění péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (děti s dětskou mozkovou obrnou, ADHD, LMP, 

kombinovanými vadami, s poruchami autistického spektra apod.) a také umožnění 

dalšího vzdělávání zaměstnanců školy. 

Sdružení má cca 60 členů. Její činnost a pravidla fungování jsou uvedena ve 

stanovách sdružení. 

 

Tak jako každý rok i letos proběhlo několik akcí, které jsou velmi oblíbené jak 

u dětí, tak i rodičů a personálu školy. Pravidelně probíhají v rámci volnočasových 

klubových činností:  

Dramatický kroužek 

Činnost dramatického kroužku začala v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 patnáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. 

V dramatickém kroužku se využívá  metoda dramaterapie, muzikoterapie, 

arteterapie, dramatické výchovy. Děti se schází 1x za 14 dní, v případě nutnosti – 

přípravy divadelních představení – se schází častěji. 2x ročně je pořádáno tzv. „spaní 

ve škole“, jež slouží zároveň jako secvičení před vystoupením. Snažíme se o rozvoj 

komunikačních kompetencí, schopnost soustředění, improvizace, empatie pomocí 

hraní rolí, různých her pro rozvoj těchto schopností, také hra s loutkou. Divadelní 

představení nacvičujeme nejen na divadelní besídku, ale také na Festival dětské 

divadelní tvorby ARÉNKA, divadelní představení žáků ostravských škol HRAJEME 

DIVADLO!!!, na akci asociace Trigon Modrý motýlek pro handicapované děti, apod. 

Dramatický kroužek se snaží rozvíjet u žáků senzorické, motorické a řečové 

schopnosti, schopnost soustředění, představivost a fantazii, emocionalitu, kreativitu, 
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sebepoznání a sebedůvěru, seberegulaci, schopnost adaptace, transfer naučeného 

do běžného života, komunikační schopnosti, kooperaci, sociální inteligenci a empatii, 

dovednosti ochrany proti škodlivým sociálním vlivům. 

 
 

Hudební kroužek  

Činnost Hudebního kroužku začala v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 dvacet handicapovaných dětí ve věku 10-15let. 

V hudebním kroužku se scházejí handicapované děti, které rády zpívají, poslouchají 

hudbu, tančí nebo pohybem hudbu ztvárňují. Děti hrají na různé hudební nástroje, 

seznamují se s rytmickými nástroji, ale také zkouší hrát na klávesy, flétny, kytaru a 

xylofon. Především ale s velikou chutí zpívají - jak písničky lidové, tak taky písničky 

známých interpretů a skupin. Tvoří dohromady malý orchestr, jehož malí členové s 

chutí a všemi dostupnými prostředky interpretují svou radost ze zpívání a 

muzicírování. V Hudebním kroužku se opíráme o prvky Hudební výchovy a 

muzikoterapie. U dětí rozvíjí tato volnočasová aktivita schopnost soustředění, 

emocionalitu, kreativitu a estetické cítění. Žáci připravují pravidelná vystoupení pro 

rodiče a s rodiči, účinkují na pravidelných akcích školy a sdružení BES jako jsou 

Malé vánoční radosti, na akci asociace Trigon Modrý motýlek pro handicapované 

děti, apod. 

 

Keramická dílna 

Činnost Keramické dílny začala v roce 2008. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 jedenáct handicapovaných dětí ve věku 6-10let. 

Kroužek Keramická dílna využívá prvky arteterapie, děti se v něm postupně setkávají 

se základními dovednostmi při práci s keramickou hlínou, modelováním, glazováním 

a zdobením keramiky. Své výrobky tematicky zaměřují na jednotlivá roční období, 

rádi vytvářejí výrobky s vánočním nebo velikonoční tematikou. Při práci v kroužku si 

děti rozvíjejí svou představivost a fantazii, jsou tvořivé a rády se účastní se svými 

výrobky soutěží, připravují společné výstavky a největší úspěch sklízejí při 

společných akcích, jako jsou: akce pořádaná ostravskou charitou Advent plný 
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andělů, Malé vánoční radosti, Den řemesel, Velikonoční besídka, akce sdružení 

Podkova Vánoční dopoledne apod. Výsledkem dětského snažení jsou malá 

umělecká díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci projektů 

Comenius a navazujících projektů Erasmus KA1 a KA2. 

Kulinářský kroužek 

Činnost Kulinářského kroužku začala v roce 2008. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 dvanáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. 

V kulináři se děti učí vařit, péct, připravovat teplé i studené pokrmy. V rámci 

Kulinářského kroužku pořádáme kulinářské soutěže pro děti samotné i rodiče dětí. 

Výrobky soutěže zhodnotí odborná porota sestavená z pedagogů, někdy i z rodičů. 

Autoři nejlepších jídel jsou pak odměněni. Pro naše kuchtíky a jejich spolužáky 

vydáváme každoročně kuchařku s recepty a fotografiemi jídel. Naši kulináři 

připravují občerstvení pro účastníky akcí jako jsou: akce pořádaná ostravskou 

charitou Advent plný andělů, Malé vánoční radosti, Den řemesel, Velikonoční 

besídka, školní výlety apod. 

Mediální kroužek  

Činnost Mediálního kroužku začala v roce 2008. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 deset handicapovaných dětí ve věku 10-15let. 

Kroužek mediální výchovy je charakterizován prací na PC, prací s denním tiskem,  

s fotografiemi, obrázky, vytvářením vlastních mediálních sdělení, kreseb a ilustrací. 

Finálními výsledky ergoterapie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

školní časopisy, almanachy, příspěvky na webových stránkách školy, prezentace 

toho nejlepšího na nástěnkách školy. Zdařilé literární žánry jsou prezentovány 

formou autorského čtení před spolužáky, ale také před širší veřejností. Jednotlivé 

pracovní činnosti rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. K žákům je využíván individuální přístup. Práce v mediálním 

kroužku rozvíjí kreativitu žáků, jejich myšlení v globálních souvislostech, kritické 

postoje ke čtenému a čtenářskou gramotnost. 

Celá řada účastníků si zvýší své sebevědomí prezentací jimi vytvořených prací, a to 

jak  autorským čtením, tak publikováním ve školním časopise a almanachu, jejich 

umístěním na webových stránkách školy a na nástěnce mediální výchovy. 
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Děti se soustředí na sledování aktuálního dění doma i v zahraničí prostřednictvím 

internetu a denního tisku - kritické čtení, tvorbu vlastních zpráv nápodobou, psaní 

názorů na akce pořádané naší školou, psaní krátkých zpráv o dění ve škole, i ve 

vyučovacích předmětech s cílem prezentace. Dále jsou děti vedeny k tvorbě veršů a 

příběhů, her na básníky a spisovatele, her se slovy, věnování se kreslení obrázků, 

čímž podporujeme a rozvíjíme dětskou fantazii. Školní časopis, který děti publikují 

pro své spolužáky a rodiče, se nazývá „Dětský sen“.  

 

Relaxační kroužek 

Činnost Relaxačního kroužku začala v roce 2010. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 třináct handicapovaných dětí ve věku 6-15let. Slouží 

k celkovému uvolnění a zklidnění organismu dětí. Je vhodný také pro neposedné a 

neklidné děti. Děti se zde učí aktivně odpočívat, poznávat samy sebe  

a své reakce při  relaxační hudbě, hrách, poslechu pohádky a při spolupráci 

s ostatními dětmi. Relaxační kroužek pomáhá dětem obstát v dětském kolektivu 

a posilovat zdravé sebevědomí. Tato volnočasová aktivita je nesmírně důležitá ke 

zlepšení zdravotního i psychického stavu postižených dětí. Tento kroužek se rovněž 

pravidelně účastní pravidelné muzikoterapie v ostravské nestátní neziskové 

organizaci Mens Sana, kde jsou děti vedeny školenou lektorkou. 

 
Teraristický kroužek 
 
Činnost Teraristického kroužku začala v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 dvanáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. Děti 

se učí, jak pečovat o domácí mazlíčky, např. králíky, činčily, leguána, křečka, vodní 

želvu, agamu vousatou a jiné. Děti sledovaly zajímavé dokumenty 

o zvířatech, vyhledávaly informace a zajímavosti na internetu, četly odbornou 

literaturu. Žáci si připravovali prezentace o zajímavých zvířatech, probíhala  

i zooterapie. Pro handicapované děti je kontakt se zvířetem nesmírně důležitý, zvíře 

nabízí přátelství, pocit sounáležitosti, bezpečí a psychickou podporu v mnohdy 

nelehké životní etapě dětí. 
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Taneční hry – starší žáci  

Činnost Tanečních her začala v roce 2009. Tuto volnočasovou aktivitu navštěvovalo 

v roce 2014/2015 dvanáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. V tanečních hrách 

si děti opravdu hrají, vymýšlí a tančí při různé hudbě a také na různá témata (indiáni, 

historie, pohádky, Disko, Romové přírodní živly apod.) Děti se pohybují jiným  

způsobem,  než je obvyklé, rozvíjí fantazii, nápaditost, odvahu projevit se,  

spolupráci, jiný způsob kontaktu – v páru. Žáci připravují pravidelná vystoupení pro 

rodiče a s rodiči, účinkují na pravidelných akcích školy a sdružení BES jako jsou 

Malé vánoční radosti, na akci asociace Trigon Modrý motýlek pro handicapované 

děti, apod. 

 

Kreativní kroužek 

Činnost Tanečních her začala v roce 2009. Tuto volnočasovou aktivitu navštěvovalo 

v roce 2014/2015 dvanáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. V Kreativním 

kroužku děti malují trička, hledají šablony a inspiraci na internetu. Kroužek se opírá o 

prvky ergoterapie a navazuje na výuku Pracovních činností a Výtvarné výchovy, 

rozvíjí kreativitu, představivost, fantazii a nápaditost u dětí s SVP. V kroužku 

vyrábíme upomínkové předměty a dárky pro potřeby sdružení BES a školy, 

připravujeme dárky pro rodiče na Malé vánoční radosti či akci Advent plný andělů, 

Velikonoční výstavku, Den řemesel, apod. Výsledkem dětského snažení jsou i 

malá umělecká díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci 

projektů Comenius a navazujících projektů Erasmus KA1 a KA2. 

Výtvarný kroužek 

Činnost Výtvarného kroužku začala v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 patnáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. 

Výtvarný kroužek je pro děti, které mají zájem o výtvarnou činnost v širším rozsahu 

než je v osnovách školy. S dětmi se věnujeme nejen tvorbě s přírodními materiály, 
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jako jsou sklo, keramika, hedvábí, dřevo aj. Ale také na prohlubování dovedností při 

malbě, kresbě, grafice či pastelu. Výsledkem dětského snažení jsou malá umělecká 

díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci projektů 

Comenius a navazujících projektů Erasmus KA1 a KA2. V kroužku vyrábíme 

upomínkové předměty a dárky pro potřeby sdružení BES a školy, připravujeme dárky 

pro rodiče na Malé vánoční radosti či akci Advent plný andělů, Velikonoční 

výstavku, Den řemesel, apod. 

 

Taneční kroužek – mladší žáci 

Činnost Tanečního kroužku začala v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 deset handicapovaných dětí ve věku 6-10let. Děti 

tančí, cvičí s hudbou, mají rády pohybové hry a nacvičují jednoduché taneční 

choreografie, se kterými vystoupí na besídce pro rodiče. Taneční kroužek je založen 

na poslechu hudby a následném tanečním vystoupení, nacvičeném s dětmi. Při tanci 

si děti formou hry osvojí lásku k pohybu, zahrají si a vymyslí různé kreace na různou 

hudbu a témata. Žáci připravují pravidelná vystoupení pro rodiče a s rodiči, účinkují 

na pravidelných akcích školy a sdružení BES jako jsou Malé vánoční radosti, na 

akci asociace Trigon Modrý motýlek pro handicapované děti, apod. 

 

Sportovní kroužek s prvky jógy a relaxace 

Činnost Sportovního kroužku začala v roce 2008. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 dvanáct handicapovaných dětí ve věku 6-15let. 

Navazuje na formální výuku Tělesné výchovy. V tomto kroužku se snažíme rozvíjet 

pohybové aktivity, koordinaci pohybu, získat správné návyky a lásku ke sportu 

obecně. Provází nás aktivity jako hra s míčem, gymnastika, floorbal, badminton, 

frisbee, atletika a další sporty, vše provozováno s ohledem ke zdravotnímu stavu 

dítěte. Tyto aktivity doplňují relaxační oddechová cvičení a prvky jógy. 
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Dívčí klub 

Dívčí klub zahájil činnost v roce 2000. Tuto volnočasovou aktivitu navštěvovalo 

v roce 2014/2015 deset handicapovaných dětí ve věku 6-15let. S děvčaty jsou na 

pravidelných schůzkách plánovány návštěvy divadla, kina, kulturních akcí a akcí 

různých sdružení. Vyrábíme i drobné dárečky k různým příležitostem jako jsou akce 

pořádaná ostravskou charitou Advent plný andělů, Malé vánoční radosti, Den 

řemesel, Velikonoční besídka, akce sdružení Podkova Vánoční dopoledne apod. 

Uskutečňujeme besedy o dospívání. Navštívily jsme muzikály, filmová i divadelní 

představení. Probíráme starosti dospívajících dívek. 

Fotografický kroužek 

Fotografický kroužek zahájil činnost v roce 2013. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo v roce 2014/2015 patnáct handicapovaných dětí ve věku 10-15let. V 

rámci fotografického kroužku si děti zdokonalí své dovednosti na PC . Ve fotokroužku 

se děti seznamují s teoretickými základy práce s fotografiemi a s fotoaparátem, učí 

se pracovat se světlem, časem, clonou a podobně. Na základě toho jsou potom 

schopny zhotovovat kvalitní fotografie s různými motivy. Žáci zpracovávají fotografie 

na počítači a tak proniknou do tajů úpravy fotografií. Při zpracování fotografií na 

počítači se děti zároveň naučí, jak pracovat s digitálním obrazem a jaké základní 

úpravy obrazu mohou provádět. Děti pořádají pravidelné vernisáže pro rodiče a 

přátele sdružení v prostorách školy a rovněž se aktivně účastní i soutěží jako jsou 

Barvy země, pořádané Střediskem volného času Moravská Ostrava. V rámci 

kroužku navštěvují výstavy umělců v Galerii Plato. 

 
DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ BES 

V červenci, o prázdninách,  se našli nadšenci lezení a stanování v přírodě a 

rozhodli se strávit 3 dny na Rabštejnu. Všechny tyto aktivity patří k tradičním 

činnostem sdružení BES. Této aktivity se účastnily i děti s handicapem a jednalo se o 

formální přípravu na každoročně pořádaný Handicamp – setkání handicapovaných 

lezců. 

Mnoha akcí se zúčastní i rodiče. Tradičně je to kulinářská soutěž a akce 

,,Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku"- v prosinci jsme společně vytvářeli 

adventní věnce, v březnu jsme malovali kraslice. Sportovní klub připravil pro děti 
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spoustu zajímavých akcí. Své výkony si mohli naši žáci porovnat na Sportovní 

olympiádě se žáky ze Speciální školy v Opavě a na Dnech pro handicapované 

v Brně a ve Velkých Karlovicích. Tradiční Malé vánoční radosti, spojená s 

výstavkou prací žáků školy, bývá zlatým hřebem na konci roku.  

Nesmíme zapomenout ani na společné smažení bramboráků, oslavu masopustu, 

Velikonoční výstavu, volbu Miss čarodějnice, tradiční Den řemesel a Valentýnskou 

oslavu. 

Zimní období v roce 2014 jsme dětem zpříjemnili lyžováním v Kyjovicích na 

Vaňkově kopci a na Červenohorském sedle. Žáci s větším handicapem tak měli 

možnost získat základy lyžování na monoski, biski pod vedením školených 

instruktorů. Tyto aktivity měly u dětí i rodičů velký úspěch. 

V červnu 2015 jsme se jako každý rok zúčastnili rehabilitačního pobytu. Tentokrát 

jsme navštívili krásné prostředí Orlických hor. Program byl zaměřen na získávání 

znalostí. Cílem projektu je organizace pětidenního rehabilitačního pobytu pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Snahou je ukázat handicapovaným dětem a 

jejich blízkým, že i s handicapem se dá zvládnout mnoho. Dokázat, že handicap 

nebrání dětem prožít a vyzkoušet si různé činnosti v jiném, zajímavém prostředí, vést 

děti k novým způsobům a možnostem, jak efektivně prožít každý den, jak a kde 

získávat nové informace, jak s nimi pracovat. Přínosem pro žáky se SVP je také to, 

že jsou zapojeni do přípravy pětidenního rehabilitačního pobytu. K přípravě děti 

přistupují rády a se zájmem, na základě získaných schopností a dovedností snáze 

překonávají bariéry, vidí svou budoucnost optimističtěji. Aktivity projektu pozitivně 

ovlivňují myšlení handicapovaných a tak zabraňují vlivu hrozících nežádoucích jevů. 

Celotýdenním programem se prolínají oblíbené terapie a aktivity: arteterapie, 

muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, léčebná rehabilitace - skupinová i 

individuální a alternativní sportovní aktivity - freesbee, boccia, turistika a 

lezecké aktivity. 

Všechny činnosti podpořily rozvoj fantazie, kreativity, kooperace. Výstupem 

z rehabilitačního pobytu jsou informace na webu školy a nástěnky v budově školy 

s podrobným programem a fotografiemi. Rodiče i hosté si mohou prohlédnout, co děti 

prožily a dokázaly. 
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V červnu naši žáci 9. ročníku navštívili Prahu. Jedná se o pravidelnou několika 

denní akci pro nastávající absolventy. Žáci se tak mohou s kolektivem a školou 

rozloučit akcí, na kterou nezapomenou. 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 
 

• Elvac a.s. 
• Ostravské komunikace 
• VŠB – Technická universita 
• Ostravská univerzita 
• Katedra APA – FTK – UP Olomouc 
• Katedra Speciální pedagogiky – UP Olomouc 
• SŠ prof. Zdeňka Matějčka 
• ZŠ Ukrajinská 13, Ostrava - Poruba 
• SK Kontakt Ostrava 
• SKI areál Vaňkův kopec 
• Dětský ranč Hlučín 
• CDU Ostrava – Výškovice 
• Asociace TRIGON 
• Sdružení ABAK 
• Sdružení DOGMA 
• Galerie výtvarného umění Ostrava  
• DK Ostrava 
• KC Poruba 
• Divadlo loutek, Divadlo J.Myrona, Divadlo A.Dvořáka 
• DDM  O.-Poruba 
• Centrum volného času O.-Poruba 
• OZO Ostrava 
• DRS 

 

Sdružení tedy plní cíle, které si stanovilo. Snažíme se, za finanční podpory našich 

partnerů, rozvíjet osobnosti žáků s postižením, jejich kreativitu, umožnit jim získávat 

nové zkušenosti a poznávat nová místa. Na základě těchto zkušeností se děti lépe 

zapojují do běžného života společnosti a zvládání problémů, se kterými se denně 

setkávají a život je pro ně  aspoň trochu snazší.  

 
 
 
 
 
V Ostravě dne 30.června 2015        
 
zpracovala Mgr. Jana Heřmanová, místopředsedkyně sdružení – BES a ředitelka 
školy ZŠ a MŠ Ostrava - Poruba 
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