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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Kumulované zařízení dětského domova a škol pro děti se zdravotním postižením. 
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S účinností od 1.9.2010 č.j. 67505/2009 se zřizuje internát při zařízení. 
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Třída T. Bati 3792, Zlín 761 90 
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Statutární zástupce:                        Mgr. Eva Bartošáková  
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E mail:     dd.smolina@seznam.cz 
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Datum zřízení:    1. 9. 1991 

Datum zařazení do sítě:   1.1.1995 - Zřizovací listina č.j. 29589/94-61 

Poslední aktualizace:   č.j. 33076/05--21 

 

Součástí Dětského domova, Základní školy a Praktické školy je odloučené pracoviště 

v Návojné, kde se v minulém školním roce provozovala 1 třída základní školy (dle §16 odst.9 

školského zákona) , 1 třída základní školy speciální a jedno oddělení školní družiny. 

http://www.ddsmolina.cz/


ŠKOLA 

 SOUČÁSTI ŠKOLY A JEJICH VÝKONY V DANÉM OBDOBÍ 

Součásti školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků 

na třídu 

Školní rok 16/17 16/17 16/17 

ZŠ  2 13 6,5 

Přípravný stupeň - - - 

ZŠ speciální 2 12 6 

Rehabilitační třída - *1 - 

Praktická škola 2 7 3,5 

ŠD/ŠK 2 20 10 

*Žák v rehabilitačním vzdělávacím programu se vzdělává ve třídě ZŠ speciální. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY  

Vzdělávací program Č. j. MŠMT Školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Rehabilitační vzdělávací program  Škola pro všechny VII. 1 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ) 

 RVP ZV - minimální 
doporučená úroveň 

 Škola pro život 

288/2007 

II. 

 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

3 

 

1 

3 

2 

4 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ speciální) 

 Škola pro všechny 

503/2010 

III. 

VII. 

VIII. 

X. 

2 

4 

2 

3 

Školní družina  DD/0591/2012  20 

Praktická škola dvouletá 

 Učením a prací 

k samostatnosti 

DD/0443/2012 

I. 

II. 

3 

4 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

1.  Pedagogičtí pracovníci 

Školní rok 2016/2017 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 12 (+ 1 DPP) 10 

Externí pracovníci 0 0 



1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 

Ped.prac. 

 

Pracovní 

zařazení 

úvazek Kvalifikace, obor, aprobace Ped. 

praxe 

1 Reditel 1,00 VŠ,1.st.ZŠ+spec.ped. 29 

2 Učitel 1,00 VŠ- Z-OV pro 2. stupeň ZŠ, spec. 

ped. 

9 

3 Učitel 1,00 VŠ spec.ped.  3 

4 Učitel 1,00 VŠ spec.ped. 9 

5 Učitel, zástupce 1,00 VŠ spec.ped. 2 

6 Učitel 1,00 VŠ spec.ped. 35 

7 Učitel 0,60 VŠ spec.ped. 16 

8 Asistent pedagoga 0,50 VŠ spec.ped. 16 

9 Učitel 1,00 VŠ- Bc.spec.ped. 23 

10 Učitel 1,00 VŠ-Bc.spec.ped. 4 

11 Vych. ŠD 0,40 ÚSO 4 

12 Asistent pedagoga 0,50 ÚSO 4 

13 Vych. ŠD DPP   

*ŠD v Návojné byla zajištěna formou dohody o provedení práce. 

1.1. Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů 

 2016/2017 

Požadované vzdělání v % 100 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (ŠKOLA + DĚTSKÝ DOMOV) 

2016/2017 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 16 13,8 

 

Nepedagogičtí pracovníci jsou uvedeni za všechny součásti, protože se u některých jejich 

práce prolíná jak do školy, tak do dětského domova (např. ekonomka, topič, údržbář, 

kuchařky apod.). 

ÚDAJE O ŽÁCÍCH    

1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

celkem žáků prospěli prospěli s vyznamenáním neprospěli 

32 25 4 3 



Pochvala byla udělena 1 žákovi za ochotu a pracovní nasazení.  

Základní školní docházku ukončilo 6 žáků. 1 žák byl přijat do 2-leté PrŠ při zařízení, 4 žáci 

byli přijati na SOU ve Val. Kloboukách, učební obor Stravovací a ubytovací služby a 

Strojírenské práce, 1 žák ve studiu na střední škole nepokračuje.  

Praktickou školu dvouletou úspěšně ukončili 2 žáci složením závěrečné zkoušky. Oba žáci 

byli dále přijati na SOU ve Val. Kloboukách, učební obor Stravovací a ubytovací služby a 

Strojírenské práce. Jeden žák v průběhu školního roku ukončil vzdělávání na Praktické škole 

dvouleté. 

Budeme si všichni přát, aby žákům, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na střední škole, 

předsevzetí vyučit se zvolenému učebnímu oboru vydrželo. 

Chování:  

Na konci školního roku nebylo uděleno žádné kázeňské opatření. 

2. Počet žáků nově zařazených pro školní rok 2016 /2017   

 Příprav.st. ZŠ ZŠ prakt. ZŠ spec. PrŠ 

Zařazení do 1. ročníku - - - 1 1 

Zařazení do jiného ročníku - - - - - 
*1 žákyně byla zapsána do 1. ročníku ZŠ speciální dne 29. 06. 2017. 

Zápis žáků do 1. ročníků proběhl ve dnech 21. 04. a 26. 04. 2017. 

3. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách pro školní rok 2017/2018  

OU a PrŠ Jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

7 7 0 0 

4. Skladba žáků 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Mentální postižení 32 

 lehké  17 

 středně těžké  11 

 těžké 1 

Souběžné více vadami 3 

Autismus 0 

Vývojové poruchy 0 

Ostatní 0 

 



DĚTSKÝ DOMOV 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

 Školní vzdělávací program Dětského domova „Vychováváme pro život“. 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DĚTSKÉHO DOMOVA 

1. Vychovatelky a bezpečnostní pracovníci a jejich úvazky, vzdělání a praxe 

Zařazení Úvazek Vzdělání Praxe (roků) 

Vychovatelka  1,00 VŠ-Bc 22 

Vych.  1,00 VŠ - MGR 3 

Vych. 1,00 ÚSO Nad 32 

Vych.  1,00 ÚSO 23 

Vych.  1,00 VŠ -Bc 7 

Vych.  1,00 ÚSO 26 

Vych.  1,00 ÚSO 29 

Vych.  1,00  VŠ-Bc 7 

Asist. ped.  1,00 ÚSO 12 

AP    0,20 ÚSO 4,5 

AP   0,60 ÚS - MAT. 2 

Bezpečnostní pracovník  1,00 ÚS - MAT. 15 

BP     1,00 ÚS - MAT. 19 

BP     1,00 ÚSO - MAT. 2 

BP    1,00 střední 13 

2. Údaje o počtu dětí v dětském domově 

Stav k 31. 8. 2016 
1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Celkem dětí v DD 

5 7 6 (+1 int.) 7 25 (+1 na internátu) 

Stav k 31. 8. 2017 
1 RS 2RS 3RS 4RS   Celkem dětí v DD 

5 7 6 (+1 int.) 7 25 (+1 na internátu) 



V průběhu školního roku odešel jeden klient do života (po dovršení zletilosti a nalezení 

vhodného ústavu) a jeden chlapec byl k nám do zařízení přijat.  

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

ŠKOLA 

Primární prevence rizikového chování u žáků naší školy je primárně zaměřena na tyto oblasti: 

1. Zajištění bezpečnosti žáků  

2. Evidence úrazů 

3. Návykové látky – alkohol, tabák, drogy 

4. Šikana 

5. Extremistické chování  

6. Krádeže a vandalismus 

7. Záškoláctví 

8. Rizikové chování v dopravě 

9. Sexuální rizikové chování 

10. Poruchy příjmu potravy 

11. Nebezpečí sekt 

Jednotlivé body vycházejí z KRIZOVÉHO PLÁNU ŠKOLY, který byl zakomponován do 

MPP. 

Smyslem preventivního programu je poskytnout žákům, rodičů, zástupcům, pedagogickým 

pracovníkům a veřejnosti co nejvíce přehledných a srozumitelných informací v oblasti 

prevence rizikového chování. 

Cílem je umožnit žákům cestu ke zdravému životnímu stylu, vést k zodpovědnosti, aktivně a 

smysluplně využívat volný čas a podporovat je po všech stránkách v jejich rozvoji. 

Tyto principy a cíle byly plněny formou pravidelných školních akcí, dále byla tato témata 

integrována přímo do vyučování podle obsahu vyučovacích předmětů a také byly realizovány 

specializované programy – Ve spolupráci s R-Ego Slavičín žáci absolvovali Programy 

specifické primární prevence rizikového chování na téma: Já jsem já a Šikana inač celkem 4 

hodiny. Zážitkové workshopy zaměřeny na primární prevenci rizikového chování na téma: 

Rizikové chování, Komunikace a Zážitkové rytmické pohádky v délce 3 hodin. V Uherském 

Brodě jsme se zúčastnili dne otevřených dveří a zapojili se do programu: Pracovat je 



normální. Přednáška MPP na téma Kouření a Rizikové chování. Opět jsme navštívili 

HASIČSKOU ZBROJNICI ve Valašských Kloboukách – prevence rizikového chování. Další 

programy – Soutěž mladých zdravotníků, Den Země (třídění odpadu, včely), farma Lipina a 

Canisterapie (na naší škole). 

V tomto školním roce nebyly řešeny žádné závažnější rizikové jevy. Atmosféra ve škole byla 

převážně klidná a příjemná. 

Žáky vedeme k získávání a udržování zodpovědného přístupu k životu, k vytváření a 

prohlubování kladných mezilidských vztahů, ke smysluplnému využívání volného času a 

k pozitivnímu pohledu na život a svět kolem nás. 

DĚTSKÝ DOMOV 

V části DĚTSKÝ DOMOV se preventivní program dlouhodobě zaměřuje na formování 

pozitivních mezilidských vztahů, prevenci šikany, zneužívání návykových látek, aktivní 

využívání volného času, výcvik v sociálních dovednostech a na přípravu na život po odchodu 

z dětského domova. Všechny aktivity v rámci uvedených oblastí prevence se uskutečňovaly 

formou volnočasových činností, formou pravidelných akcí /viz příloha Akce a aktivity/ a 

formou specializovaných akcí pro děti z dětských domovů – viz příloha Projekty/.  

Všechny činnosti a akce byly přizpůsobeny věkovým, fyzickým i psychickým možnostem a 

schopnostem dětí, o něž pečujeme v našem dětském domově. 

K podpoře našeho snažení jsme instalovali na chodbě dětského domova dne 4. dubna 2016 

SCHRÁNKU DŮVĚRY, kterou pravidelně nejméně jedenkrát za dva dny kontroluje 

pracovník zodpovědný za primární prevenci. První výběr schránky se uskutečnil 6. května 

2016 a získané materiály byly předány k řešení řediteli zařízení Mgr. J. Fuskovi. Od té doby 

jsme žádný vzkaz ve schránce nezaznamenali.  

Ve sledovaném období jsme v rámci primární prevence evidovali zejména tyto problémy: 

 Zneužívání návykových látek /alkohol, kouření/    u pěti osob 

 Slovní agresivita a vulgarismy      u sedmi osob 

 Chování s prvky šikany /urážky, zesměšňování, ponižování, vyhrožování/ u tří osob 



 Problémy v oblasti sexuality      u tří osob 

 Fyzická agresivita       u dvou osob 

 Rasistické výroky       u dvou osob 

 Prvky se znaky kyberšikany      u jedné osoby 

 Jiné /krádeže, slovní agresivita vůči dospělým,…/    u tří osob 

Veškeré problémy byly řešeny v úzké spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky a 

vedením zařízení v souladu s aktuálním psychickým stavem dětí, jejich schopnostmi i 

možnostmi při dodržování pravidel, která vyplývají z Vnitřního řádu našeho zařízení. 

V některých situacích jsme spolupracovali i s POLICIÍ České republiky. Intenzita řešených 

událostí se pohybovala od jednodušších a jednorázových případů k náročnějším a 

opakovaným situacím. Hlavními metodami při řešení problémů byl rozbor krizové situace a 

domluva, v krajním případě omezení dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních.  

DALŠÍ AKTIVITY   

AKCE A AKTIVITY 

Pravidelné: 

 Jedenkrát za měsíc návštěva Městské knihovny ve Val. Kloboukách /knihovnické 

lekce, rozvoj čtenářských dovedností, práce s knihou, 

 Jedenkrát týdně cvičení jógy v rámci projektu JÓGA DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ 

Jednorázové: 

 Návštěvy filmových představení v kině Svět ve Val. Kloboukách (Čapí dobrodružství, 

Kráska a Zvíře, Já, padouch 3) 

 Návštěvy divadelních představení (Krkonošské pohádky, Ať žijí strašidla, Princezna 

Chechtanda, Červená Karkulka, Mikulášovy prázdniny 

 DĚTSKÝ DEN ve Štěpáně 

 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ (akce v Hranicích na Moravě) 

 DEN BEZ AUT /cyklistická jízda zručnosti, sledování hustoty silničního 

provozu v blízkosti dětského domova, jízda zručnosti /akce našeho DD v rámci 

celorepublikové kampaně/ 

 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE S OPÉKÁNÍM (akce našeho domova) 

 NÁVŠTĚVA Z RC KAŠTÁNEK Valašské Klobouky, vození dětí na poníkovi 



 NÁVŠTĚVA ZOO LEŠNÁ – večerní lampiónová prohlídka 

 DĚTSKÝ KARNEVAL (akce našeho dětského domova pro veřejnost) 

 UKLIĎME SVĚT (aktivní zapojení se do celosvětové akce, úklid blízkého i 

vzdálenějšího okolí DD – podzim, jaro) 

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU ve Smolině (podzim + jaro)- akce našeho DD 

 NAKLÁDÁNÍ ZELÍ (připomínka tradic našeho kraje, akce našeho DD) 

 TURNAJ ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE (pro děti z různých DD pořádal náš DD) 

 NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ S ČLENY SPOLKU VĚRNI ZŮSTANEME 

 VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK ve Valašských Kloboukách (pomoc při 

přípravě + prezentace našeho zařízení) 

 BARBORČINO ŠTRÚDLOVÁNÍ (soutěžní pečení jablečných závinů v našem DD) 

 ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve Smolině (tradiční akce našeho DD) 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (aktivní zapojení se do celostátní akce) 

 12. PŘEBOR DĚTSKÝCH DOMOVŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE v lyžování a lopatění 

(účast) 

 ZÁVODY V JÍZDĚ NA BOBECH (akce našeho dětského domova) 

 TURNAJ V KUŽELKÁCH (pro děti z DD pořádal DD v Bojkovicích) 

 Dětský karneval v Brumově (účast) 

 GALAXIE Zlín (společná návštěva v zábavním centru ve Zlíně, akce našeho DD) 

 NOC S ANDERSENEM (svým programem jsme se zapojili do této mezinárodní akce) 

 COOLINAŘENÍ (vaříme zdravě, zapojení do celorepublikového projektu) 

 VYNÁŠENÍ MORENY (připomínka tradic našeho kraje, akce našeho DD)  

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ (pro děti z DD pořádal DD ve Val. Meziříčí) 

 STAVĚNÍ MÁJKY + MÁJOVÝ TURNAJ v ruských kuželkách (akce našeho DD 

 SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJNÍKŮ (Čarodějný les, akce našeho DD) 

 LAZOHRANÍ (pro děti z DD pořádal DD ve Zlíně) 

 Pietní akt u památníku rodiny Valčíkových ve Smolině (účast a aktivní zapojení se do 

programu) 

 KÁCENÍ MÁJE (připomínka tradic našeho kraje, akce našeho DD) 

 Hrátky se ZDRAVOU 5 + PÁRTY se ZDRAVOU 5 (akce na podporu zdravého 

stravování v rámci Nadačního fondu Albert) 

 DEN DĚTÍ (akce osadního výboru ve Smolině pro děti) 

 MOTORKÁŘSKÉ ODPOLEDNE (akce našeho dětského domova) 

 MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE na střelnici ve Smolině 

 Letní tábory (PLOŠTINA, DOMINO, E-ON)  

 DUBINA – společný týdenní pobyt dětí na horské chatě (akce našeho DD) 

 

Opakované: 

 návštěva lezecké stěny v Brumově,  

 jedno i vícedenní pobyty na ENVICENTRU ve Vysokém Poli 

 

 



Prezentace našeho dětského domova: 

 JABLEČNÁ SLAVNOST Hostětín 

 PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK (Brumov, Lidečko) 

 SVATOVÁCLAVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH, Brumov 

 10. ročník setkání schol v Lidečku  

 VELIKONOČNÍ JARMARK (Vysoké Pole, Brumov, Valašské Klobouky) 

Různé: 

V rámci našich aktivit blízkých přírodě /viz výše/ také 

  pěstujeme, sbíráme a sušíme bylinky, ze kterých připravujeme např. pampeliškový 

med, bezový sirup 

  pracujeme na zahradě: vyvýšený záhon, kompost, kompostér, sázení různých plodin 

  chodíme na společné výlety/Čertovy skály, Pivečkův lesopark ve Slavičíně, Královec, 

Březina, Hrušová / 

  sušíme seno pro lesní zvěř a v zimě se staráme o náš krmelec 

V rámci sportovních činností využíváme v areálu zařízení 

 hřiště 

 nadkrytý bazén 

 herní prvky 

 ruské kuželky 

 altán 

V UPLYNULÉM OBDOBÍ NÁS PODPOŘILI A 

SPOLUPRACOVALI S NÁMI 

VE  ŠKOLE   

Beňo Autoškola s.r.o. 

Cyklosport Kolex 

Čerti Nedašov 

DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín 

DDM Brumov Bylnice 

Háčko, z.s. 

Hopa s.r.o. 

Charita Slavičín a Sociálně terapeutická dílna Štítná nad Vláří 

Klip, s.r.o. 

Kowag s.r.o 

Macháč Petr, s. r. o 

Martina Poláchová 

Město Valašské Klobouky 

MěÚ Brumov Bylnice 

MŠ Návojná 

OÚ Návojná 



OÚ Nedašov 

Pavla Miklasová, papírnictví 

Prabos plus a.s. 

Růžový slon s.r.o. 

Řeznictví Súkup 

Valašské cukrářství 

ZŠ a MŠ Kroměříž 

ZŠ a MŠ Újezd 

ZŠ a SPC Zlín 

ZŠ Nedašov 

ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské Dráze 

ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín 

ZUŠ Valašské Klobouky 

V DĚTSKÉM DOMOVĚ  

Belit, spol. s. r. o. Val. Klobouky 

BYLINY MIKEŠ, Číčenice 

Centrum OVO spol. s. r. o. 

Cukrárna Kostkovi, Brumov – Bylnice 

CUKRÁRNA U FANDY, Valašské Klobouky 

Česká spořitelna a. s., pobočka Valašské Klobouky 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

Dětský domov Bojkovice 

Dětský domov Valašské Meziříčí 

Dětský domov Vizovice 

Dětský domov Zlín 

DOMINO o.s. Zlín 

Drogerie Jedlička, Brumov-Bylnice 

Dúbrava CHVD Val. Klobouky 

ELSEREMO, Brumov – Bylnice 

E-ON České Budějovice 

ENVICENTRUM PRO KRAJINU Vysoké Pole 

HÁČKO z. s. Brumov 

HADAŠ JIŘÍ 

HAMÉ s. r. o. 

HORS, Jiří Šašinka, Hodonín 

CHARITA Valašské Klobouky 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Levné knihy 

Macháč Petr, s. r. o. 

Městské kino SVĚT Valašské Klobouky 

Městská knihovna Valašské Klobouky  



Město Valašské Klobouky 

Mikulášský jarmek o. s., Valašské Klobouky 

Motoklub 1. trnková motorizovaná divize 

Motoklub Valašská krev 

Muzeum, Brumov-Bylnice 

Nadace JANA PIVEČKY ve Slavičíně 

Nadace pro rozvoj plného vědomí 

Nadační fond Albert 

Nízkoprahové zařízení KAMPAK Valašské Klobouky 

Obec Lidečko 

Obecní úřad Štítná nad Vláří 

Osadní výbor místní části Smolina 

Pan Bařinka Lukáš 

Pan Flachs, Křekov 

Pan Gregušiak Michal 

Pan Hůla Mira 

Pan Karbus Zdeněk, Horní Lideč 

Pan Liška Mira 

Pan Machů Lukáš 

Pan Naňák Patrik 

Pan Procházka Michal 

Pan Staník Pavel, Křekov 

Pan Súkup, Lipina 

Pan Valenčík Jan 

Paní Bařinková Jana 

Paní Červenková, Valašské Klobouky 

Paní Fusková Dagmar, Smolina 

Paní Hořáková, Brumov 

Pan Hrnčiřík Franta 

Paní Ivanišová, Brumov 

Paní Janošková 

Paní Kavanová, Zlín 

Paní Knapová, Valašské Klobouky 

Paní Lorencová Petra 

Paní Manová 

Paní Mozgvová, Vysoké Pole 

Paní Nedavašková, Vrbětice 

Paní Plevová Anička, Valašské Klobouky 

Paní Ptáčková Jana, Tichov 

Paní Rašková Dana, Valašské Klobouky 

Paní Salvetová Jana, Valašské Klobouky 

Paní Suvháčková, Brumov 

Paní Tkadlecová Mirka 

Paní Tomaštíková, Valašské Klobouky 



Paní Vávrová 

Paní Vrbová Dagmar, Praha 

Papírnictví MIKLASOVÁ, Brumov-Bylnice 

PENNY MARKET Valašské Klobouky 

RADIO KISS PUBLIKUM ZLÍN 

Rodinné centrum KAŠTÁNEK Valašské Klobouky 

Salon LEJA Slavičín 

SCHOLA Lidečko 

Slavičínská farnost 

SPOLEK JIŽNÍ VALAŠSKO  

Střešní konstrukce Strnka, Brumov 

Tělovýchovná jednota SOKOL Valašské Klobouky 

TOPAS kuchyň 

TVD Slavičín 

VE SPOJENÍ, z. s. Praha 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky o. p. s. 

www.milyjezisku.eu 

ZAHRADNICTVÍ VILÍMEK, Brumov 

a další nejmenovaní příznivci a přátelé našeho dětského domova. 

 

ÚDAJE O KONTROLÁCH ZŘIZOVATELE A VÝSLEDCÍCH 

INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

Ve sledovaném období kontrola ze strany zřizovatele ani ze strany ČŠI nebyla provedena. 

http://www.milyjezisku.eu/


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2016 

neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  9 637 092 9 781 348 

Ostatní osobní náklady  160 000 193 000 

ONIV přímé 3 599 310 3 661 741 

ONIV provozní 2 850 000 3 115 000 

NIV ostatní 0 0 

Celkem 16 246 402 16 751 089 

Limit počtu zaměstnanců 34,70 34,70 

Závazné ukazatele byly vyčerpány v plné výši dle stanovených závazných ukazatelů. Všechny 

dotace byly použity na stanovený účel. 

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK 

NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI V TIS.KČ 

 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost 2016 

Přímé náklady celkem 13 700,09 13 688,06 

Z toho: 

 Mzdové prostředky 

 Zákonné poj. a FKSP 

 Ostatní přímé náklady 

 

 

9 974,35 

3 538,00 

187,74 

 

9 974,35 

3 474,80 

238,91 

Provoz. náklady celkem 4 446,00 4 465,29 

Náklady celkem 18 146,09 18 153,34 

Výnosy celkem 18 146,09 18 228,93 

Z toho 

 Tržby za prodej 

vlast.výrobků 

 Příspěvky a dotace 

 Zúčtování fondů 

 Ostatní výnosy 

 

1 335,00 

 

16 751,09 

60,00 

0 

 

1 262,70 

 

16 751,09 

184,36 

30,79 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Organizace nemá doplňkovou činnost. 



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Organizace za rok 2016 skončila s celkovým hospodářským výsledkem ve výši 75 593,- Kč. 

Je nekrytý a tvoří jej v plné výši neuhrazené dluhy na ošetřovném od rodičů dětí. Celý HV byl 

převeden do rezervního fondu. 

FONDY 

V Kč 
Stav k 31. 12. 

2016 

Tvorba v r. 

2016 

Čerpání v r. 

2016 

Stav k 31. 12. 

2016 

Fond odměn 200,00 0,00 0,00 200,00 

FKSP 20 243,37 147 107,00 112 375,00 54 975,37 

Investiční fond 283 002,70 645 957,60 400 000,00 528 960,30 

Rezervní fond 

(413) 
260 378,27 55 052,00 117 926,00 197 504,27 

Rezervní fond 

(414) 
189 824,74 125 500,00 66 433,31 248 891,43 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Tyto aktivity ve škole neprobíhají. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ) se v našem zařízení realizuje 

následovně: 

 institucionální formy DVPP (kvalifikační předpoklady, další kvalifikační předpoklady 

a prohlubování odborné kvalifikace - dle nabídky, např. NIDV) 

 samostudium. 

Dále jsou vzděláváni také nepedagogičtí pracovníci formou školení a seminářů (např. 

ekonom, sociální pracovník, vedoucí školní jídelny…). 

Naše zařízení neorganizuje vzdělávání pro cizí subjekty.  



ÚČAST V PROJEKTECH 

PROJEKTY školní rok 2016 - 2017: 

* UKLIĎME SVĚT /v České republice koordinuje ČSOP/ - je mezinárodní kampaň, v 

rámci které se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky, 

parky, cesty, lesy, břehy řek apod. – zapojeno 10 dětí 

/V rámci tohoto projektu uklízíme pravidelně dvakrát ročně blízké i vzdálenější okolí 

našeho dětského domova. / 

* DEN BEZ AUT je celorepubliková a mezinárodní kampaň na propagaci šetrné dopravy – 

zapojeno 20 dětí  

/V rámci této kampaně sledujeme hustotu silničního provozu v blízkosti našeho 

dětského domova, učíme děti bezpečnému pohybu po komunikacích, poznáváme 

dopravní značky. / 

* DEN ZEMĚ - Celosvětový ekologicky motivovaný svátek - kampaň, upozorňující lidi na 

dopady ničení životního prostředí na naší planetě  - zapojeno 15 dětí 

/V rámci DNE ZEMĚ sbíráme starý papír, pečujeme o zeleň, účastníme se programů, 

které se pořádají v našem městě. / 

* JÓGA DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ – Projekt Nadačního fondu pro rozvoj plného 

vědomí, ve kterém se organizátoři zaměřují na osobní rozvoj dětí a znevýhodněných 

skupin – zapojeno 8 dětí 

/Pravidelně jedenkrát za týden – vždy ve středu odpoledne – se naše nejmladší děti 

věnovaly cvičení jógy pod vedením cvičitelky, kterou zajišťuje a hradí Nadační fond 

pro rozvoj plného vědomí/. 

* ZDRAVÁ PĚTKA - Nadační fond Albert realizuje unikátní celorepublikový vzdělávací 

program, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 

stravování. 

Lektoři Zdravé 5 seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a 

interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti 

k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do 

životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje vzdělávací program zdarma – zapojeno 

22 dětí 

/Programu Hrátky Zdravé 5 (pro menší děti) se pod vedením odborné lektorky 

zúčastnilo devět dětí a programu Párty se zdravou 5 (pro starší děti) se účastnilo třináct 

dětí/. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD


* ZKUS TO JINAK – Realizátorem projektu je Vzdělávací a kulturní středisko při Nadaci 

Jana Pivečky, o. p. s. Hlavním cílem projektu je posílit primární prevenci rizikového 

chování mládeže prostřednictvím realizace jednodenních a vícedenních volnočasových 

zážitkových aktivit. Dílčím cílem projektu je posílení možností smysluplného trávení 

volného času, které je pro cílovou skupinu mládeže atraktivní. Projekt je svou koncepcí 

rovněž zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a podporu sociální interakce. 

Prostřednictvím zážitkových a interaktivních metod s využitím her a odborných 

didaktických pomůcek cíleně působí na prevenci vzniku rizikových typů chování mezi 

mládeží, ohroženou nebo již zasaženou sociálně patologickými jevy. Projekt představuje 

cílové skupině mládeže pozitivní a společensky přijatelné možnosti trávení volného času, 

čímž přispívá k rozvoji jejich pozitivních životních alternativ – zapojeny 3 děti 

/Formou účasti na víkendovém pobytu a pravidelnými návštěvami v nízkoprahovém 

zařízení KAMPAK ve Valašských Kloboukách se do uvedeného projektu zapojila 

trojice našich dětí/. 

 

* VZDĚLÁVACÍ INTERNETOVÉ KLUBY – letos jsme ukončili aktivity v rámci 

udržitelnosti tohoto projektu, jehož nositelem byl DDM Uherský Brod. Ve volném čase 

děti využívaly notebooky, které jsme obdrželi v rámci tohoto projektu, k rozvoji svojí 

počítačové gramotnosti či k získávání prvních znalostí v práci s počítačem - zapojeno 14 

dětí  

* BĚH NADĚJE - organizátorem tohoto projektu je společnost Erbia Holding a.s. Jedná se o 

celostátní dobrovolnou humanitární akci spojenou s veřejnou sbírkou. Naše děti 

podporují tuto akci aktivní účastí ve sportovní části programu – zapojeno 17 dětí. 

 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

Ve škole není odborová organizace organizována. 

 



ZÁVĚR 

Úbytek žáků s lehkým mentálním postižením na školách našeho typu je evidentní. A to jsou 

teprve počátky naprosto zásadního "vylidňování" tříd těchto žáků, zkrátka je tu inkluze. 

Těžištěm naší práce bude ponejvíce výchova a vzdělávání žáků základní školy speciální a 

praktické školy dvouleté. V dětském domově se nám počty dětí pohybují v hodnotách 

odpovídajících čtyřem rodinným skupinám, 1 žákyně byla ubytována internátě, který je 

součástí bytových prostor DD. Jak ve škole, tak i v domově klademe velký důraz na školní a 

domovské klima a za velmi důležitou oblast považujeme prevenci rizikového chování a 

patologických jevů. I přes velké úsilí metodiků prevence a ostatních pracovníků se ani u nás 

nevyhneme problémům, jako jsou krádeže, kouření, vulgarismy, fyzická a slovní agresivita, 

prvky šikany apod. Předcházet a čelit těmto nešvarům se snažíme bohatým programem 

volnočasových aktivit v pravidelných nebo i jednorázových akcích. Účastníme se různých 

projektů, jak z oblasti vzdělávání, sportu, ochrany přírody. Svým přičiněním se podílíme na 

úklidu obce, život našich dětí a dětí obce vzájemně propojujeme formou společných 

karnevalů, vánočních besídek, rozsvěcování vánočního stromu, Dne dětí nebo kulturním 

vystoupením při společenských událostech. Velké poděkování patří již každoročně velkému 

počtu sponzorů, firem i jednotlivců, se kterými je udržována skvělá spolupráce. Minulý 

hospodářský rok jsme ukončili s výsledkem ve výši 75 593,- Kč, který je ovšem nekrytý a 

tvoří jej v plné výši neuhrazené dluhy na ošetřovném od rodičů dětí. Daří se nám udržovat, 

opravovat a rozvíjet objekt školy a domova také po materiální stránce a zvyšovat tím kvalitu 

života dětí a žáků. Byl dokončen nátěr střechy a v těchto dnech dokončujeme generální 

opravu kotelny, která je v našem zařízení největší investiční akcí za několik posledních let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předloženo školské radě ke schválení dne 10. října 2017 

a projednáno na schůzi pedagogické rady dne 5. října 2017. 

 

Školská rada: 

Mgr. Eva Janošová  ........………………………………….. 

Mgr. Jaroslav Kunc  ....................................................... 

Mgr. Dagmar Krahulová …...………………………………. 

 

Ve Smolině 3. října 2017    ….……………………………...………… 

Mgr. Josef Fusek, ředitel školy 

 

 


