
Úvodní list

Název školy

Adresa Poděbradova 307, Žlutice 364 52
Datová schránka

Ředitel/ka školy Mgr. Luděk Svoboda
e-mail
telefon 353393243
mobil

Mgr. Denisa Slavíková
e-mail
telefon
mobil 725 405141

e-mail
telefon
mobil

Kontaktní osoba
Mgr. Monika Volemanová e-mail

konzultační hodiny pro ŠPZ: telefon 353393243

ÚT 13.30-14.15, ST 11.45-12.45 mobil

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, 
příspěvková organizace

reditel@zszlutice.cz

Zástupce/kyně 
ředitele/ky školy

zastupce@zszlutice.cz

Zástupce/kyně 
ředitele/ky školy

poradkyne@zsazusz.cz

mailto:reditel@zszlutice.cz
mailto:zastupce@zszlutice.cz
mailto:poradkyne@zsazusz.cz


Úvodní list

Dle vyhlášky č. 27/2016 § 11 ředitel školy určí pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci 
se ŠPZ (výchovný poradce, speciální pedagog ŠPP nebo třídní učitelé jednotlivých žáků) apod.)

A14:

Uveďte dny v týdnu  a hodinyB15:



Personální obsazenost

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

LOGO asistenti/preventisté
pozice jméno/úvazek pozice jméno pozice jméno pozice jméno zdroj jméno
výchovný poradce I. st. Mgr. M. Volemanová/1 učitel Mgr. J. Zemanová Učitel Mgr. A. Setničková učitel T. Bremová
výchovný poradce II. st. Mgr. M. Volemanová/1 Učitel Mgr. J. Zemanová
metodik prevence Mgr. M. Smyslová/1 Učitel Mgr. D. Slavíková
speciální pedagog Učitel Bc. M. Maňáková

psycholog Učitel 
další

 

Personální obsazení školního poradenského 
pracoviště

Učitel s odbornou kvalifikací 
speciálního pedagoga

Učitel proškolený v nápravné 
péči

Asistenti pro žáky se sociálním 
znevýhodněním

Mgr. P. 
Janouškovcová



Personální obsazenost

Uveďte např. školní asistent apod.A9:

Úvazek uveďte pouze u speciálních pedagogů a psychologůB3:

Uveďte na jakém stupni a v jakém ročníku vyučuje (př. I.st./4. roč.)C3:

Vyučující I. nebo II. stupněE3:

Uveďte zda ped. pracovník je logopedickým asistentem nebo preventistouG3:

Uveďte zdroj financování (např. projekt, NNO, zřizovatel apod.)I3:



Zaměření školy

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace
SVP (z toho)

MP TP ZP SP VŘ SPU SPCH více vad AUTI Jiné zaměření

Třídy pro 
žáky se 

speciálními 
vzdělávacími 
potřebami      

 (z toho)



Zaměření školy

Uveďte označení třídy a za / uveďte ročník (např. IV.C / 4., 5. roč.A2:

V případě, že třída plně neodpovídá §19 odst. 3 vyhlášky 27/2016 uveďte ji podle převažujícího postižení (uvádíte je pouze jedenkrát)A3:

Třída pro žáky 
s mentálním postižením

B3:

Třída pro žáky 
s tělesným postižením

C3:

Třída pro žáky se zrakovým postiženímD3:

Třída pro žáky s vadami řečiE3:

Třída pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učeníF3:

Třída pro žáky se závažnými vývojovými poruchami chováníG3:

Třída pro žáky 
s více vadami

I3:

Třída pro žáky 
s poruchami autistického spektra

J3:

Jazykové, sportovní třídy, třídy pro žáky mimořádně nadané, apod.K3:



Materiální vybavenost

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Kompenzační učební pomůcky pro jednotlivá postižení: HW SW
tělěsné zrakové sluchové LOGO SPU LMP SMP/TMP HMP druh počet název použitelnost

Poznámka: 

Bezbariérovost 
školy



Materiální vybavenost

Popište, které části školy jsou bezbariérové (výtah, schodolez plošina - celá škola, pouze přízemí apod.)A2:

Uveďte kompenzační pomůcku a vždy za / uveďte zda je nyní obsazena nebo volnáB2:

Uveďte např. notebook, iPad, komunikátor, speciální kalkulačka apod.J2:

Uveďte počet/aktuální využitelnost (obsazenost)K3:

Uveďte soubory např. soubor Terasoft nebo speciální SW - Symwriter, ČJ pro nevidomé apod.L2:

Možnost sdílení, možnost i k domácí práci apod.M3:
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