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

v Návojné, kde se v minulém školním  roce provozovala jedna  třída základní školy  (dle §16 
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http://www.ddsmolina.cz/


ŠKOLY 

SOUČÁSTI ŠKOLY A JEJICH VÝKONY V DANÉM OBDOBÍ 

Součásti školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků 

na třídu 

Školní rok 19/20 19/20 19/20 

ZŠ  - *5 5 

Přípravný stupeň - - - 

ZŠ speciální 3 10 5 

Rehabilitační třída - *1 - 

Praktická škola 1 7 7 

ŠD/ŠK 2 18 9 

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

*Žáci s LMP se vzdělávají ve třídě pro žáky se STMP  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY  

Vzdělávací program Č. j. MŠMT Školní rok 2019/2020 

v ročnících počet žáků 

Rehabilitační vzdělávací program  Škola pro všechny X. 1 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ) 

 RVP ZV - minimální 

doporučená úroveň 

 Škola pro život 

288/2007 

I. 

         IV. 

V. 

IX. 

1 

1 

1 

2 

 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ speciální) 

 Škola pro všechny 

503/2010 

         IV. 

V. 

VI. 

X. 

1 

2 

2 

5 

 

 

Školní družina  DD/0591/2019  18 

Praktická škola dvouletá 

 Učením a prací 

k samostatnosti 

DD/0443/2012 

I. 

II. 

6 

1 

 



 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Školní rok 2019/2020 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 10 (+ 1 DPP, + 2MD) 8,2 ( + DPP, + MD) 

Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

Pracovní zařazení úvazek Kvalifikace, obor, aprobace Ped. praxe 

Ředitel 1,00 VŠ-Mgr.1.st.ZŠ+spec.ped. Nad 32 

Uč.-zást. 1,00 VŠ -Mgr.- spec.ped. 19 

Uč.  MD VŠ-Mgr. - spec.ped.  6MD 

Uč. 1,00 VŠ- Mgr.Z-OV pro 2. stupeň ZŠ, spec. ped. 12 

Uč.,  MD VŠ - Mgr.- spec.ped. 6MD 

Uč. - DPP 6 h./týden VŠ - Mgr.- spec.ped. nad 32 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 20 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 25 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 5 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 12 

Vych. ŠD 0,266 ÚSO 1 

Vych. ŠD 0,40 ÚSO 7 

As.ped. 0,50 ÚSO 7 

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů 

 2019/2020 

Požadované vzdělání v % 100 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (ŠKOLA + DĚTSKÝ DOMOV) 

2019/2020 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 16 13,87 

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 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

celkem žáků prospěli prospěli s vyznamenáním neprospěli 

23 13 2 8 

Základní školní docházku ukončili 4 žáci. 3 žáci byli přijati do Praktické školy dvouleté (dále 

PrŠ) při zařízení, 1 žák byl přijat na SOU ve Valašských Kloboukách, učební obor Zednické 

práce.  

Počet žáků nově zařazených pro školní rok 2020/2021 

 Příprav.st. ZŠ ZŠ spec. PrŠ 

Zařazení do 1. ročníku - 1 - 4 

Zařazení do jiného ročníku - - - - 

Zápis žáků do 1. ročníků proběhl individuálně, po telefonické domluvě bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách pro školní rok 2020/2021  

OU a PrŠ Jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

4 4 0 0 

Skladba žáků 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Mentální postižení 17 

 lehké  5 

 středně těžké  11 

 těžké 1 

Souběžné více vadami 6 

Autismus 0 

Vývojové poruchy 0 

Ostatní 0 

 

 



DĚTSKÝ DOMOV 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

 Školní vzdělávací program Dětského domova „Vychováváme pro život“. 

 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DĚTSKÉHO DOMOVA 

Vychovatelky a bezpečnostní pracovníci a jejich úvazky, vzdělání a praxe 

Zařazení Úvazek Vzdělání Praxe (roků) 

Vychovatelka  1,00 VŠ- Bc 28 

Vych.  1,00 VŠ - Bc 10 

Vych. 1,00 VŠ - Bc 10 

Vych.  1,00 ÚSO 2 

Vych.  1,00 ÚSO nad 32 

Vych.  1,00 VŠ - Mgr. 6 

Vych.  1,00 ÚSO 31 

Vych.  1,00  ÚSO 32 

Asist. ped.  1,00 ÚSO 1 

AP    0,25 ÚSO 7 

Bezpečnostní pracovník  1,00 ÚS - MAT. 18 

BP     1,00 ÚS - MAT. 22 

BP     1,00 střední 16 

BP    1,00 ÚS - MAT 1 

 

 
 



ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

 

Stav k 31. 8. 2019 
1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Celkem dětí v DD 

3 (+2 int.) 7 5 (+1 int.) 5 20 (+3 na internátu) 

Stav k 31. 8. 2020 
1 RS 2RS 3RS 4RS   Celkem dětí v DD 

6(+2 int.) 7 4  5 (+2 int.) 22 (+4 na internátu) 

 

 

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 je 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. Je velmi důležité žáky zaměstnat a vytvářet jim činnost a tím 

působit preventivně proti rizikovému chování.  K již pravidelným akcím naší školy patří:  

 

* Mirošov – i letos jsme školní rok zahájili malým adaptačním výletem do Mirošova. Tento 

výlet zahajujeme samotným přesunem (pěším nebo na kole) do Mirošova. Návštěva strýce 

Miloše (bývalý zaměstnanec našeho zařízení – údržbář), která je vždy spojena s ochutnávkou 

skvělých buchet a povídáním si. Po návštěvě přejdeme na fotbalové hřiště Mirošov. Společně 

nanosíme dřevo, připravíme ohniště a palice na opékání. Následuje opékání a samotná 

konzumace špekáčků. Po dobrém jídle žáci navštěvují připravená stanoviště a plní soutěžní 

úkoly. Po splnění všech úkolů se sbalíme, uklidíme po sobě a odcházíme společně směr škola. 

*  Moštování – zapojení žáků do výroby moštu (sběr jablek, omytí, drcení, lisování, následný 

úklid po práci a zasloužený zdravý produkt). Moštování probíhá především v hodinách 

pracovní a tělesné výchovy.  

* Bruslení –  I tento rok žáci naší školy absolvovali deset hodin bruslení na zimním stadionu 

v Brumově.  

* Požární nácvik – Nácvik na požární poplach – HOŘÍ – evakuace žáků ze školy, dle 

požárních směrnic. Nastoupení školy na hřišti a kontrola přítomnosti. Následně 

soutěžní hry s protipožární tématikou.   

* Plovárna Luhačovice – Dvakrát až třikrát do roka navštěvujeme naše místní lázně 

Luhačovice, kde objevujeme krásy těchto lázní a potom si zaplaveme v plovárně Luhačovice. 



* Canisterapie - již třetím rokem probíhá spolupráce s organizací Podané ruce, která nám 

zabezpečuje canisterapii. Canisterapie je jednoznačně pozitivním přínosem pro rozvoj 

psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na naše žáky. Canisterapie tento školní rok 

probíhala pouze první pololetí školního roku. 

*  Školní soutěže – PRACOVAT JE NORMÁLNÍ, kterou pořádá SOU Uherský Brod – Dne  

18. prosince 2019 proběhl na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě 9. ročník 

dovedností soutěže žáků Praktických škol ze Zlínského a Jihomoravského kraje. I tento rok se 

naše škola zúčastnila a žáci si vyzkoušeli své dovednosti a navázali nové kamarádství.  

Ve spolupráci s R-Ego Slavičín žáci letos absolvovali pouze 5 hodin preventivních programů 

(z důvodu koronavirové pandemie) Třída je rozdělena na 2 skupiny: První skupina starší žáci    

JÁ A MŮJ SEBEOBRAZ (Preventivní program zaměřený na vlastní sebeobraz, pohled sama 

na sebe, jaký jsme, jak se vidím, kdo vlastně jsme. V úvodní seznamovací aktivitě si žáci 

vytvořili svůj ,, Osobní profil“ pomocí zvolených symbolů. V aktivitě ,,Můj den aktivit“ si 

žáci vytvořili svůj souhrn denních aktivit – školních i osobních povinností, zájmů… . V další 

aktivitě ,, Ovály“ se žáci zamýšleli nad pocity a přirovnáním k různým barvám – subjektivní 

prožívání vlivu barev. Výstupem aktivity ,,Moje karta chvály“ – bylo uvědomění si kdo jsem 

a co dobře umím. Všechny jmenované aktivity byly tak namířeny i ke společnému poznávání 

mezi sebou. Druhá skupina – DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŇ (Cílem dnešního programu bylo 

uvědomit si používání zásad slušného chování a používání zdvořilých frází v životě. Program 

začal aktivitou v kruhu ,, koleno, rameno“, ve které se žáci více uvolnili a zároveň si 

procvičili své dovednosti (postřeh a rychlost). Následovalo povídání týkající se používání 

kouzelných slovíček ,, děkuji, prosím, promiň“ – vybavení situací z vlastních zážitků. Při 

technice ,,pozdravy“ si děti procvičily možné způsoby zdravení a také pomocí scének se 

snažily poznat momentální náladu. V technice ,, pochvalná louka“ si každý žák vybarvil 

květinu a snažil se pochválit svého spolužáka. V pracovním listě ,,co patří k jídelnímu stolu“ a 

,, špatná třída“ určovali žáci správné a nesprávné věci. 

 

 

 

 



Zhodnocení rizikových jevů ve školním roce 2019/2020 

Tento rok do značné míry ovlivnila koronavirová pandemie, která v podstatě zastavila přímou 

výuku na naší škole. Výuka probíhala na dálku formou posílání pracovních listů. 

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

příjemná a přátelská až rodinná a je to dáno jednak tím, že jsme poměrně malá škola a také 

profesionálním přístupem všech pracovníků školy. 

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. 

Ve sledovaném období jsme ve škole v rámci primární prevence evidovali zejména tyto 

 problémy: 

oblast                                                                                                                       počty osob 

 Zneužívání návykových látek /kouření/            0 

 Slovní agresivita a vulgarismy              3 

 Chování s prvky šikany /urážky, zesměšňování, ponižování, vyhrožování/                   1 

 Problémy v oblasti sexuality                                   0 

 Fyzická agresivita                                    1 

 Rasistické výroky                                     0 

 Prvky se znaky kyberšikany                                     0 

 Jiné /krádeže, slovní agresivita vůči dospělým,…/                      0 

 

 

 

 

 



 

V části DĚTSKÝ DOMOV se v rámci preventivní prevence dlouhodobě zaměřujeme 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.  Ve stejném duchu byly v uplynulém školním roce vedeny 

všechny aktivity v rámci uvedených oblastí prevence. Ty se uskutečňovaly ve třech hlavních 

proudech. Jednalo se o volnočasové činnosti, pravidelné akce (viz příloha Další aktivity) a 

specializované akce pro děti (viz příloha Projekty). Při jejich realizaci jsme používali postupy, 

které byly přizpůsobeny věkovým, fyzickým i psychickým zvláštnostem, možnostem a 

schopnostem dětí, o něž pečujeme v našem dětském domově a které se nám v minulých letech 

osvědčily.  

K podpoře našeho snažení jsme v minulosti (4. dubna 2016) instalovali na chodbě dětského 

domova SCHRÁNKU DŮVĚRY, kterou pravidelně (nejméně jedenkrát za dva dny) 

kontroluje pracovník zodpovědný za primární prevenci. Prakticky jsme, za celou dobu její 

existence,  zaznamenali pouze tři případy, kdy po výběru schránky (6. května 2016, 13.  

května 2019, 21. dubna 2020) byly získány  materiály, které byly následně předány řediteli 

zařízení. V prvním případě se jednalo o anonymní podklady pro řešení problému, jenž se 

týkal vztahu dětí a dospělých pracovníků. V druhém případě byly ze schránky vyzvednuty 

dva archy papíru velikosti A4. Jeden byl bez jakékoli souvislosti počmárán jmény některých 

pracovníků a dětí našeho zařízení. Na druhém archu autor krátce vyjádřil obdiv k jedné 

zaměstnankyni. Poslední, neadresovaný a nepodepsaný, případ se týkal výhrad pisatele vůči 

jedné tetě – vychovatelce.   V našem dětském domově se snažíme vytvářet prostředí bezpečné 

dětem i dospělým, budovat jejich  důvěru, upevňovat jejich pocit jistoty a posilovat vzájemné 

pozitivní vztahy. Zároveň se však snažíme vytvářet jasná pravidla, stanovovat přiměřené 

mantinely pro chování našich svěřenců a vyžadovat jejich dodržování.  Toto však v poslední 

době dělalo problémy zejména čtyřem našim „náctiletým“ svěřencům (jeden chlapec a tři 

dívky). 

Vzniklé problémy jsme řešili a řešíme v rámci možností bezodkladně. Společně s dětmi 

hledáme optimální východiska tak, abychom pro všechny vytvářeli v našem dětském domově 

pocit bezpečí a zázemí v náročných či krizových situacích. Ve sledovaném období jsme se 

potýkali také s nárůstem kouření nezletilých dětí. Řešení tohoto problému bylo a je velmi 



složité. Museli jsme přistoupit i k udělení opatření ve výchově, ale nepodařilo se nám 

přesvědčit děti o škodlivosti kouření tak, aby s tímto zlozvykem přestaly.   

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

 Zneužívání návykových látek /kouření v zařízení/   u tří osob 

 Zneužívání návykových látek /kouření mimo zařízení/   u jedné osoby 

 Zneužívání jiných návykových látek  v zařízení     u žádné osoby 

 Zneužívání jiných návykových látek  mimo zařízení    u žádné osoby 

 Slovní agresivita a vulgarismy       u pěti osob 

 Chování s prvky šikany /urážky, zesměšňování, ponižování,  

vyhrožování, …/                u čtyř osob 

 Problémy v oblasti sexuality         u tři osob 

 Fyzická agresivita           u tří osob 

 Rasistické výroky           u jedné osoby 

 Prvky se znaky kyberšikany          u tří osob 

 Drobné krádeže           u dvou osob 

 Slovní agresivita vůči dospělým                   u tří osob 

 Útěky              u dvou osob 

 Přesun do jiného zařízení            u tří osob 

 Ukončení ústavní výchovy           u jedné osoby

                    

    

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 pro dodržování pravidel, která vyplývají z Vnitřního řádu našeho zařízení. 

V některých situacích jsme spolupracovali s POLICIÍ České republiky, psychologem,  

dětským či dorostovým lékařem, psychiatrem, se soudy i diagnostickým ústavem. Ve školním 

roce 2019 - 2020 jsme na základě rozhodnutí soudu realizovali přesun tří dětí do jiného 

dětského domova (žádost  rodičů o přemístění dětí).  



Intenzita řešených událostí se pohybovala od jednodušších a jednorázových případů 

k náročnějším až těžkým problémovým situacím. Hlavními metodami při řešení problémů byl 

rozbor krizové situace s dítětem i pedagogickými pracovníky, konzultace s odborníky a 

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

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních.  

 

V rámci rozvoje kompetencí, psychohygieny a DVVP se nám v uplynulém období 

podařilo: 

* Zajistit pro pedagogické pracovníky dětského domova (osm osob) supervize (v tomto 

školním roce proběhla dvě setkání), které budou pokračovat i v příštím školním roce.  

* 18. června 2020 se zúčastnili  zaměstnanci našeho zařízení semináře „ Terapie 

problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem – úvod)“ pod vedením 

PhDr. Hynka Jůna, Ph. D. 

* Dvě zaměstnankyně našeho dětského domova si v současnosti doplňují odborné vzdělání 

studiem speciální pedagogiky a psychologie. 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Pravidelné akce: 

 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. 

 Dvakrát za měsíc KERAMICKÉ TVOŘENÍ v našem dětském domově pod vedením 

tet. 

Opakované akce: 

 NÁVŠTĚVY KRYTÉHO BAZÉNU v Brumově-Bylnici (dvakrát v průběhu školního 

roku) 

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (PLAY THE GAME -  Uherské Hradiště, Sněhová 

královna v ledovém království – Luhačovice, Pyšná princezna – Zlín, Petr a Lucie – 



Zlín, Kdo zachrání královnu – Brumov-Bylnice, Sněhurka na ledě – zimní stadion ve 

Zlíně) 

 FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ v kině SVĚT ve Val. Kloboukách: Ovečka SHAUN ve 

filmu, Zloba – Královna všeho zlého, Willy a jeho kouzelná planeta, Ledové 

království 2, Zakleté pírko, Sněhová mela, V síti: Za školou, Toy story 4, Špioni 

v převleku 

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

vzdálenějšího okolí DD – podzim, jaro) 

 SBĚRY STARÉHO PAPÍRU ve Smolině (podzim + jaro)  

 TURISTICKÉ AKCE (výšlap na Jelenovskou) 

 BRUSLENÍ  na zimním stadiónu v Brumově  (dvakrát ročně) 

 NÁVŠTĚVA KOPALIŠTĚ ve Slavičíně (třikrát ročně) 

 

Prezentace našeho zařízení: 

 VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK ve Valašských Kloboukách – prezentace 

našeho zařízení formou rukodělné dílničky  

 SETKÁNÍ SCHOL v Lidečku – prezentace našeho zařízení  formou rukodělné 

dílničky 

 PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK v Brumově-Bylnici – prezentace našeho zařízení 

formou rukodělné dílničky  

 

Jednorázové akce: 

 DEN BEZ AUT – v rámci celorepublikové kampaně sledujeme hustotu silničního 

provozu v blízkosti našeho dětského domova 

 DĚTSKÝ KARNEVAL (akce našeho dětského domova i pro veřejnost) 

 HRY BEZ HRANIC (podzimní a zimní část, akce našeho DD) 

 Podzimní prázdniny na chatě LYŽAŘSKÁ (akce našeho DD) 

 UDRŽUJEME TRADICE: nakládání zelí (akce našeho DD) 

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

domovů našeho regionu) 

 ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA U HASIČŮ v Brumově (akce našeho DD) 

 CHARITATIVNÍ KONCERT SKUPINY ADORARE (návštěva akce) 



 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve Slavičíně – účastnili jsme se na pozvání 

Nadace Jana Pivečky) 

 VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK ve Valašských Kloboukách – pomoc při 

přípravě + účast a vítězství v soutěži O najpekelnějšího čerta 

 UDRŽUJEME TRADICE: BARBORČINO ŠTRÚDLOVÁNÍ – soutěžní pečení 

jablečných závinů v našem DD) 

 ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve Smolině (tradiční akce našeho DD i 

pro veřejnost) 

 VÁNOČNÍ KONCERT PRO NÁŠ DOMOV – THOM ARTWAY (realizováno 

v našem dětském domově) 

 VÝSTAVA BETLÉMŮ v Brumově (návštěva akce) 

 VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY BRUMOVJANKA (NÁVŠTĚVA 

AKCE) 

 KONCERT SKUPINY ADORARE (účast na akci) 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – účast našich koledníků na akci CHARITY ve Valašských 

Kloboukách 

 PŘEBOR VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ A LOPATĚNÍ na Tesáku (pořádal  DD 

Vizovice pro děti z dětských domovů našeho regionu) 

 TURNAJ V KUŽELKÁCH ( pořádal DD Bojkovice pro děti z dětských domovů 

našeho regionu) 

 POLOLETNÍ NOCOVÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ (akce našeho DD) 

 NÁVŠTĚVA ZÁBAVNÍHO CENTRA GALAXIE ve Zlíně (akce pro náš DD) 

 DĚTSKÝ KARNEVAL v Brumově – účast našich dětí  

 PONOŽKOVÁ VÝZVA – den na podporu lidí s Downovým syndromem (účast na 

akci) 

 DVOUDENNÍ POBYT NA ENVICENTRU (akce našeho DD) 

 UDRŽUJEME TRADICE: VYNÁŠENÍ MORENY (akce našeho DD)  

 HLEDÁNÍ JARA – připojili jsme se do celostátní akce MOP při ČSOP 

 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE ( akce našeho DD ) 

 UDRŽUJEME TRADICE: STAVĚNÍ MÁJKY (akce našeho DD) 

 VZPOMÍNKOVÁ AKCE u památníku rodiny Valčíkových ve Smolině – účast a 

položení květin k pomníku 

 OSLAVA DNE DĚTÍ (akce našeho DD) 



 UDRŽUJEME TRADICE: KÁCENÍ MÁJKY (akce našeho DD) 

 KULIČKOVÝ KRÁL (akce našeho DD) 

 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S TETOU BOŽENOU (akce našeho DD) 

 DĚTSKÝ DEN ve Štěpáně (účast našich dětí) 

 BAVÍME SE SPOLU – DEN PRO RODINU ve Slavičíně )ÚČAST NAŠICH DĚTÍ) 

 DUBINA – týdenní relaxační pobyt v přírodě (akce našeho DD) 

 Letní tábory ( REVIKA, FYNTASY CAMP,  AUXILIUM) + příměstské tábory 

(CHARITA Slavičín)  –  účast dětí 

  POBYT NA CHATĚ DUBINĚ (relaxační týdenní pobyt dětí v přírodě) 

 Různé akce a činnosti: 

V rámci našich aktivit blízkých přírodě také 

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

med, bezový sirup, čajové bylinkové směsi, .. 

 pracujeme na zahradě: mobilní záhony, kompost, kompostér, sázení různých plodin 

 třídíme odpad (papír, sklo, plasty, hliník, bioodpad) 

 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 

Martina Poláchová  

Papírnictví Pavla Miklasová 

Canisterapie Slavičín 



„Čerti z Nedašova“ 

Město Valašské Klobouky 

Městská plovárna Luhačovice 

Radim Orsák 

Základní škola Újezd 

Zimní stadion Brumov- Bylnice 

ZUŠ Val. Klobouky 

Cukrářství p.Bařinková 

Terapeutická dílna Štítná nad Vláří 

MŠ Návojná 

ZŠ Nedašov 

OU Návojná 

Háčko 

DDM Brumov-Bylnice 

 

V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

AUXILIUM, o. p. s.   Vsetín 

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 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

Dětský domov Bojkovice 

Dětský domov Valašské Meziříčí 

Dětský domov Vizovice 

Dětský domov Zlín 

Diakonie Vsetín 

Drogerie Jedlička, Brumov-Bylnice 

Dúbrava,  CHVD Val. Klobouky 

EDEL, výroba nábytku Lačnov 

ENVICENTRUM PRO KRAJINU Vysoké Pole 



HAMÉ  s. r. o. 

HORS, Jiří Šašinka, Hodonín 

Hřibovi, Luhačovice 

CHARITA,  Valašské Klobouky 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

MAJKA SHOP,  Valašské Klobouky 

MELADO s.r.o. Slavičín, pan Svatopluk Čech 

Macháč Petr s. r. o. 

Městské kino SVĚT Valašské Klobouky 

Městská knihovna Valašské Klobouky  

Město Valašské Klobouky 

Mikulášský jarmek o. s., Valašské Klobouky 

Muzeum, Brumov-Bylnice 

Nadační fond Veroniky Kašákové 

Nadace Jana Pivečky, Slavičín 

Nadace pro rozvoj plného vědomí 

Nadační fond Albert  

Obec Lidečko 

Obec Lačnov 

Obecní úřad Štítná nad Vláří 

Osadní výbor místní části Smolina 

Pan Flachs, Křekov 

Pan Haraga Ivo, Brumov-Bylnice 

Pan Hořák Michal, Brumov-Bylnice 

Pan Karbus Zdeněk, Horní Lideč 

Pan Ptáček Aleš, Slavičín 

Pan Slavata Tomáš 

Pan Sopek Břetislav, Bylnice 

Pan Staník Pavel, Křekov 

Pan Súkup, Lipina 

Paní Červenková Iva, Val. Klobouky 

Paní Fojtíková Jitka, Brumov-Bylnice 

Paní Fusková Dagmar, Smolina 

Paní Hořáková  Jitka, Brumov-Bylnice 



Paní Husáková Kamila 

Paní Ivanišová Martina, Brumov-Hrbáč 

Paní Janáčová, Valašské Klobouky 

Paní Janošková, Kardašova Řečice 

Paní Masaříková Lea, Brumov-Bylnice 

Paní Plevová Anička, Valašské Klobouky 

Paní Rašková Dana, Valašské Klobouky 

Paní Salvetová Jana, Valašské Klobouky 

Paní Tomaštíková, Valašské Klobouky 

Paní Ščuglíková, Vlachovice 

Paní Vrbová Dagmar, Praha 

Papírnictví MIKLASOVÁ, Brumov-Bylnice 

Pizzerie Anděl, Valašské Klobouky 

RADIO KISS PUBLIKUM,  ZLÍN 

Rodinné centrum KAŠTÁNEK,  Valašské Klobouky 

Salon LEJA, Slavičín 

Singulární společnost,  Brumov-Bylnice 

SCHOLA Lidečko 

Střešní konstrukce Strnka, Brumov 

TOPAS,  kuchyň Brumov 

TVD  - Technická výroba, a.s. Rokytnice 

VE SPOJENÍ, z. s. Praha 

www.milyjezisku.eu 

ZAHRADNICTVÍ VILÍMEK, Brumov 

Zdravá výživa – Jaroslav Mitura Valašské Klobouky 

a mnozí další nejmenovaní příznivci a přátelé našeho dětského domova 

 

ÚDAJE O KONTROLÁCH ZŘIZOVATELE A VÝSLEDCÍCH 

INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

Ve dnech  9. - 25.10.2019  proběhla v našem zařízení veřejnosprávní kontrola ze strany 

zřizovatele, kdy předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky včetně 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. V závěru Protokolu o výsledku 

http://www.milyjezisku.eu/


veřejnosprávní kontroly na místě č. 313/2019/EKO bylo konstatováno, že závažná zjištění ve 

smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. nebyla zjištěna. Kontrolovaná organizace pouze 

porušila zákon č.262/2006 Sb. tím, že neurčila některým zaměstnancům vyčerpání celého 

nároku dovolené, což je v provozech s nepřetržitým  provozem , jako je dětský domov někdy 

poněkud složitější. Přesto se již tento nedostatek podařilo ve stanoveném termínu odstranit. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2019 

neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  11 423 445 11 626 605 

Ostatní osobní náklady  200 000 200 000 

ONIV přímé 4 301 424 4 374 156 

ONIV provozní 3 265 000 3 265 000 

NIV ostatní 0 0 

Celkem 19 189 869 19 465 761 

Limit počtu zaměstnanců 32,30 32,30 

Závazné ukazatele byly dodrženy, dotace byly použity na stanovený účel. 

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK 

NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI V TIS. KČ 

 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 

Přímé náklady celkem 16 200,76 16 201,61 

Z toho: 

 Mzdové prostředky 

 Zákonné poj. a FKSP 

 Ostatní přímé náklady 

 

 

11 826,61 

4 253,17 

120,98 

 

11 826,61 

4 205,37 

169,64 

Provoz. náklady celkem 4 532,00 4 339,41 

Náklady celkem 20 732,76 20 541,02 

Výnosy celkem 20 732,76 20 574,46 

Z toho 

 Tržby za prodej 

vlast.výrobků 

 Příspěvky a dotace 

 Zúčtování fondů 

 Ostatní výnosy 

 

1 187,00 

 

19 465,76 

80,00 

0 

 

1 032,49 

 

19 467,49 

58,23 

0 



DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Organizace nemá doplňkovou činnost. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Organizace za rok 2019 skončila s celkovým hospodářským výsledkem ve výši 33 438,00 Kč. 

HV 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. 

2018 

Tvorba v r. 

2019 

Čerpání v r. 

2019 

Stav k 31. 12. 

2019 

Fond odměn 200,00 0,00 0,00 200,00 

FKSP 123 322,37 233 167,00 147 858,00 208 631,37 

Investiční fond 1 010 640,30 565 836,00 0,00 1 576 476,30 

Rezervní fond 

(413) 
274 893,27 59 794,00 0,00 334 687,27 

Rezervní fond 

(414) 
242 486,85 72 750,00 58 231,30 257 005,55 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Tyto aktivity ve škole neprobíhají, zapojujeme se formou účastí. 

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 

* UKLIĎME SVĚT (v České republice koordinuje ČSOP) – je mezinárodní kampaň, při níž  

se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky, parky, cesty, lesy, 

břehy řek a podobně. V rámci tohoto projektu uklízíme pravidelně dvakrát ročně blízké i 

vzdálenější okolí našeho dětského domova – zapojeno 16 dětí. 

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

rámci této kampaně nejen sledujeme hustotu silničního provozu v blízkosti našeho dětského 

domova, ale také se snažíme dětem hravou formou vštípit základní pravidla bezpečného 

chování při pohybu v silničním provozu – zapojeno 15 dětí. 

* DEN ZEMĚ - Celosvětový ekologicky motivovaný svátek – kampaň, která upozorňuje lidi 

na dopady ničení životního prostředí na naší planetě. V rámci DNE ZEMĚ pravidelně sbíráme 

starý papír, hliník, třídíme odpad a pečujeme o zeleň  – zapojeno 15 dětí. 

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

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

Jedná se o dlouhodobý projekt, v jehož rámci se pravidelně jedenkrát za týden  naše nejmladší 

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

rozvoj plného vědomí – zapojeno 6 dětí. 

* HLEDÁNÍ JARA  – Projekt organizují MOP při ČSOP v České republice. Hledání jara je 

celostátní akce všech příznivců přírody, kteří každý rok druhý týden v dubnu pátrají po 

projevech jara v naší vlasti. V rámci tohoto projektu pořádáme poznávací a naučné vycházky 

do přírody – zapojeno 9 dětí. 

*  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá každoročně Charita České 

republiky, je určena na pomoc potřebným lidem u nás i v zahraničí. Tříkrálového koledování 

se  účastníme pravidelně každý rok – zapojeny 3  děti. 

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


*     MUŽ A ŽENA, ALEBO MARS A VENUŠA – RODOVÁ  ROVNOSŤ –  

Tento mezinárodní rodní projekt organizovalo OZ Silnější slabším, Slovenská republika ve 

spolupráci s Dětským domovem a ZŠ Vizovice, Česká republika. Jedná se o projekt 

mládežnických výměn, který podporuje grantový program Evropské komise Erasmus +, část 

neformálního vzdělávání, a který se snaží podpořit prostřednictvím těchto projektů rozvoj 

mezikulturního vzdělávání, aktivního občanství, demokracie, dobrovolnictví a jiných 

aktuálních témat na území Evropské unie – zapojena jedna dívka. 

 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

Ve škole není odborová organizace organizována. 

 

ZÁVĚR 

Téměř celé druhé pololetí proběhlo v naprosto neznámých, nevyzkoušených a náročných 

podmínkách. Nezvyklá doba "koronavirová" způsobila, že jsme zažili, zažíváme a 

pravděpodobně ještě zažijeme nestandardní situace plné opatření, doporučení, nařízení, ale 

také  úsilí , snahy a někdy snad i odvahy řešit obecné i konkrétní problémy v našem poměrně 

velkém zařízení, včetně vyučovacího procesu v odloučeném pracovišti. Počty žáků ve škole i 

v dětském domově se měnily vcelku nepatrně bez následků v podobě snižování tříd nebo 

rodinných  skupin. V oblasti prevence rizikového chování se samozřejmě ani našemu zařízení 

nevyhýbají takové neduhy jako kouření, slovní agresivita a vulgarismy, drobné krádeže, útěky 

a podobně. Jsme účastni spousty aktivit, spolupracujeme a jsme podporováni firmami i 

jednotlivci, snažíme se o společenský kontakt s obcí v podobě společných akcí v průběhu 

roku u různých příležitostí. V minulém roce u nás proběhla veřejnosprávní kontrola, která 

konstatovala, že  závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. nebyla 

zjištěna , drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. Hospodařili jsme s celkovým  

výsledkem ve výši 33 438,00 Kč. HV je nekrytý a tvoří jej v plné výši neuhrazené dluhy na 

ošetřovném od rodičů dětí Závazné ukazatele byly dodrženy a  dotace byly použity na 

stanovený účel. 



Výroční zpráva je přístupná na   www.ddsmolina.cz   . 

 

 

Projednáno na schůzi pedagogické rady dne 31.srpna 2020. 

a předloženo školské radě ke schválení dne 31.srpna 2020 . 

 

Školská rada: 

Mgr. Ladislav Ulbricht   ........………………………………. 

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

Blažena Martinková …...……………………………………. 

 

Ve Smolině  31.srpna 2020    ….……………………………...………… 

Mgr. Josef Fusek, ředitel školy 

 

http://www.ddsmolina.cz/

