
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky 

Smolina 16, 766 01 

 

Výroční zpráva o činnosti  

Dětského domova, Základní školy 

a Praktické školy Valašské Klobouky 

 

za školní rok 2020/2021 

 

dle vyhlášky 15/2005 Sb., dle Školského zákona 

561/2004 Sb. 

  



CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
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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 

odst. 9 školského zákona) a jedno oddělení školní družiny. 

 

 

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 20/21 20/21 20/21 

ZŠ  0 3* - 

Přípravný stupeň - - - 

ZŠ speciální 2 9 4,5 

Rehabilitační třída - *1 - 

Praktická škola 2 11 5,5 

ŠD/ŠK 2 12 6 

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

*3 Žáci s LMP se vzdělávají ve třídě ZŠ speciální 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY  

Vzdělávací program Č. j. MŠMT Školní rok 2020/2021 

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. 

V. 

VI. 

 

1 

1 

1 

 

 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ speciální) 

 Škola pro všechny 

503/2010 

II. 

V. 

VI. 

XII. 

X. 

1 

1 

2 

2 

2 

 

Školní družina  DD/0591/2019  12 

Praktická škola dvouletá 

 Učením a prací 

k samostatnosti 

DD/0443/2012 

I. 

II. 

6 

5 

 



 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Školní rok 2020/2021 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 (+ 2 DPP, + 2MD) 8 ( + DPP, + MD) 

Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

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. 20 

Uč.  MD VŠ-Mgr. - spec.ped.  7MD 

Uč. - DPP 0,5 VŠ- Bc 1 

Uč.,  MD VŠ - Mgr.- spec.ped. 7MD 

Uč. - DPP 0,5 VŠ - Mgr.- spec.ped. nad 32 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 21 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 26 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 7 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 13 

Vych. ŠD 0,266 ÚSO 2 

Vych. ŠD 0,40 ÚSO 8 

As.ped. 0,50 ÚSO 8 

As.ped. 0,80 ÚSO 1 

 

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů 

 2020/2021 

Požadované vzdělání v % 95 



NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (ŠKOLA + DĚTSKÝ DOMOV) 

2020/2021 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 14                       1 8 

Základní školní docházku ukončily 2 žákyně, které byly přijaté do Praktické školy dvouleté  

při zařízení. Jeden žák předčasně ukončil vzdělávání na naší škole. Dva studenti úspěšně 

ukončili studium na Praktické škole dvouleté. 

 

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 - - 1 - 

Zápis žáků do 1. ročníků proběhl ve dnech 12. 04. a 23. 04. 2021. 

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 15 

 lehké  2 

 středně těžké  12 



 těžké 1 

Souběžné více vadami 8 

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 29 

Vych.  1,00 VŠ - Bc 11 

Vych. 1,00 VŠ - Bc 11 

Vych.  1,00 ÚSO 3 

Vych.  1,00 ÚSO nad 32 

Vych.  1,00 VŠ - Mgr. 7 

Vych.  1,00 ÚSO 32 

Vych.  1,00  ÚSO nad 32 

Asist. ped.  1,00 ÚSO 2 

AP    0,25 ÚSO 8 

Bezpečnostní pracovník  1,00 ÚS - MAT. 19 

BP     1,00 ÚS - MAT. 1 

BP     1,00 střední 17 

BP    1,00 ÚS - MAT 1 

 



 
 

ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

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

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

Stav k 31. 8. 2021 
1 RS 2RS 3RS 4RS   Celkem dětí v DD 

6(+2 int.) 7 8 5 (+2 int.) 26 (+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. Záškoláctví 

6. Rizikové chování v dopravě 

7. Sexuální rizikové chování 

 

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

MPP. 

Smyslem preventivního programu je poskytnout žákům, rodičům, 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 snažit se posilovat jejich fyzický a psychický vývoj, který 

souvisí s jejich zdravým sebevědomým. 

Letošní školní rok byl pro nás a naši školu, vzhledem k dlouhodobé situaci spojené s nemocí 

Covid 19 výjimečný, a to především v tom, že preventivní aktivity zaměřené na naše žáky 

jsme většinou realizovali na půdě naší školy, v její blízkosti a okolí. Po celou dobu jsme 

všichni zaměstnanci a žáci dbali na dodržování hygienických předpisů. 

Cíle a principy byly plněny formou pravidelných školních akcí, které se odehrávaly 

především na půdě školy a v její blízkosti. Dále byla témata v rámci prevence integrována 

přímo do vyučování podle obsahu vyučovacích předmětů.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů byly v souladu s MPP uskutečněny tyto 

programy: 

- R-ego – preventivní program na téma: „Moje osobní bezpečí“ 

- Sportovní den v Mirošově – seznámení s novými spolužáky, hry, táborák 

- Sběr jablek a moštování – specializovaný program v hodinách pracovního vyučování 

- Podzimní tvoření – ovoce a zelenina z naší zahrádky 

- Bobové závody – odvaha, překonání strachu 

- Karneval – pro naše žáky a žáky z našeho detašovaného pracoviště Návojná – 

navazování kamarádských vztahů 

- Pěvecká a recitační soutěž – snaha, píle, zapojení 

- Dětský den – zábavné dopoledne – hravost, soutěživost, zdatnost 

V tomto školním roce 2020/2021 jsme v naší škole v rámci primární prevence evidovali 

zejména tyto negativní jevy: 

- slovní agresivita a vulgarismy vůči žákům a dospělým 

- chování s prvky šikany – urážky, zesměšňování, ponižování 

 

 



DĚTSKÝ DOMOV 

V části DĚTSKÝ DOMOV se v rámci primární prevence dlouhodobě zaměřujeme na 

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

aktivní využívání volného času, nácvik  sociálních dovedností (např. formou individuálních 

brigád ve firmách)  a na přípravu na život po odchodu z dětského domova (např. formou 

krátkodobých pobytů v zařízeních, kam by měly děti od nás v budoucnu odejít). Přestože celý 

náš život byl v posledních měsících  silně ovlivněn a omezen pandemickou situací 

v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 v naší republice, snažili jsme se ve výše uvedeném 

duchu pokračovat také  v uplynulém školním roce. Je nutno podotknout, že v našem zařízení 

se zvýšil počet dětí předškolního a mladšího školního věku, což s sebou samozřejmě přineslo 

jednak změnu charakteru problémů a jednak změnu obsahu části našich aktivit.  Při jejich 

realizaci a řešení jsme však i nadále  používali postupy, které se nám v minulých letech 

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

schopnostem dětí, o něž pečujeme. 

Naše aktivity 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). . 

K podpoře našeho úsilí o zlepšování vztahů a života v našem dětském domově jsme 

v minulosti (4. dubna 2016) instalovali SCHRÁNKU DŮVĚRY, kterou pravidelně (nejméně 

jedenkrát za dva dny) kontroluje pracovník zodpovědný za primární prevenci. Prakticky jsme, 

za celou dobu  existence Schránky,  zaznamenali celkem pět případů, kdy po výběru Schránky  

byly získány  materiály, které následně prošetřil a řešil  ředitel zařízení Mgr. Josef Fusek. 

V posledním sledovaném období se jednalo o dva materiály (22. 05. 2021 a 02. 06. 2021). 

Jeden (podepsaný) se týkal sourozeneckých vztahů mezi bratrem a sestrou, druhý (anonym) 

se vyjadřoval k chování jednoho dítěte v zařízení.  

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 v rámci Vnitřního řádu jejich dodržování.  Ve sledovaném období jsme  

v jednom případě (patnáctiletý chlapec)  nakonec museli přistoupit k přesunutí dítěte do 

psychiatrické nemocnice a následně do diagnostického ústavu, čímž chlapec pro svoje hrubé 



porušení Vnitřního řádu (vulgární a agresívní chování chlapce vůči dětem i dospělým) 

prakticky ukončil pobyt v našem zařízení  

Vzniklé krizové situace řešíme v rámci možností bezodkladně. Společně s dětmi hledáme 

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

bezpečí a zázemí i v náročných či krizových situacích.  

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

 Zneužívání návykových látek /kouření mimo zařízení/   u jedné osoby 

 Zneužívání návykových látek /kouření v zařízení/    u žádné osoby 

 Zneužívání jiných návykových látek  v zařízení     u žádné osoby 

 Zneužívání jiných návykových látek  mimo zařízení    u žádné osoby 

 Slovní agresivita a vulgarismy       u čtyř osob 

 Chování s prvky šikany /urážky, zesměšňování, ponižování,  

vyhrožování, …/                u jedné osoby 

 Problémy v oblasti sexuality         u dvou osob 

 Fyzická agresivita           u pěti osob 

 Rasistické výroky            u jedné osoby 

 Prvky se znaky kyberšikany           u jedné osoby 

 Drobné krádeže            u tří osob 

 Slovní agresivita vůči dospělým                     u dvou osob 

 Útěky               u jedné osoby 

 Přesun do jiného zařízení             u jedné osoby 

 Ukončení ústavní výchovy            u jedné osoby  

                      

    

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

vedením zařízení v souladu s Vnitřním řádem, s aktuálním psychickým stavem dětí, jejich 

schopnostmi i možnostmi pro dodržování pravidel, která  z Vnitřního řádu našeho zařízení 

vyplývají. V nutných případech jsme spolupracovali s  POLICIÍ České republiky, 



psychologem,  dětským či dorostovým lékařem, psychiatrem, se soudy i diagnostickým 

ústavem. 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.  

Ve školním roce 2020 - 2021 odešly z našeho zařízení dvě děti (po ukončení ústavní výchovy 

jedno dítě do jiného zařízení, druhé dítě bylo převedeno do jiného zařízení vzhledem ke svým 

opakovaným problémům v chování). 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

    Všechny naše aktivity a akce byly ovlivněny a ve vysoké míře omezeny opatřeními vlády 

          v  rámci pandemické situace kolem šíření nemoci COVID-19 v naší republice. 

 

Pravidelné akce: 

 Péče o krmelec (pravidelné přikrmování lesní zvěře v zimním období   + údržba 

krmelce). 

 Vypůjčování knih v městské knihovně jedenkrát za měsíc, samostatná i společná 

četba. 

  

Opakované akce: 

 KERAMICKÉ TVOŘENÍ v našem dětském domově pod vedením tet. 

 FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ v kině SVĚT ve Val. Kloboukách: Divoký Spirit, Raya a 

drak 

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

vzdálenějšího okolí DD – podzim, jaro) 

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU ve Smolině (podzim,  jaro)  

 VÝZVA „100 jarních kilometrů“ – výzva k pohybu v přírodě přišla z Dětského 

domova a ZŠ ve Vizovicích a my jsme ji přijali a na turistických vycházkách jsme ušli 



několik desítek kilometrů (Rybníky – Brumov, Orlův mlýn, Mirošovské paseky, 

Březina, …) 

 VÝZVA „KLOBUCKÉ JARO“ (rodinné centrum Kaštánek ve Valašských 

Kloboukách vyhlásilo v březnu 2021 zábavnou hru v ulicích s názvem „Klobucké 

jaro“, hra obsahovala devět týdenních výzev, v nichž děti plnily různé úkoly a 

poznávaly svoje město a jeho okolí)  

 

 

Prezentace našeho zařízení: 

 Živé dřevěnice (akce ve Val. Kloboukách) – prezentace našeho zařízení formou 

rukodělné dílničky a představení našich výrobků 

 Oslavy založení obce Újezd – prezentace našeho zařízení formou představení našich 

výrobků 

Jednorázové akce: 

 CHARITATIVNÍ KONCERT SKUPINY ADORARE  - návštěva akce 

 DEN BEZ AUT – v rámci celorepublikové kampaně jsme sledovali hustotu silničního 

provozu v blízkosti našeho dětského domova  a uspořádali soutěžní odpoledne 

s dopravní tematikou (jízda zručnosti, poznávání dopravních značek) 

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

 UDRŽUJEME TRADICE: nakládání zelí  - akce našeho DD 

 ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve Smolině  - tradiční akce našeho DD 

 UDRŽUJEME LIDOVÉ TRADICE: VYNÁŠENÍ MORENY - akce našeho DD  

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

 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE - akce našeho DD  

 KULIČKOVÝ KRÁL – tradiční akce našeho DD 

 UDRŽUJEME LIDOVÉ TRADICE: STAVĚNÍ  A KÁCENÍ MÁJKY - akce našeho 

DD 

 VZPOMÍNKOVÁ AKCE u památníku rodiny Valčíkových ve Smolině – účast dětí a 

položení květin k pomníku 

 KAMARÁDI Z PTAČÍ ŘÍŠE (12. ročník osvětové kampaně Ptáci – žijí tady s námi) – 

zapojení se našich dětí vlastními aktivitami – výroba krmítek, zimní přikrmování 

ptactva 



 NAŠE JEDLÁ ZAHRADA, BALKÓN ČI TRUHLÍK (9. ročník osvětové kampaně 

Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny) – zapojení se našich dětí vlastními 

aktivitami – setí semínek, pěstování rajčat, brambor, dýní, … sběr a využití plodů ze 

zahrady (dýně, jablka, rybíz) 

 Divadelní představení FERDA MRAVENEC  (hrad Brumov) – účast našich dětí 

 Celodenní výlet do Luhačovic - akce našeho DD 

 80. výročí založení klubu SK Bylnice - účast dětí na sportovním odpoledni 

 Den pro děti v obci Štěpán - účast našich dětí 

 Letní tábory ( REVIKA ve Vizovicích, POHODA v Sidonii, ALCEDO v Semetíně, 

PIRÁTI PN v Kroměříži) + příměstské tábory (CHARITA Slavičín)  –  účast dětí 

 Letní kempy ARCHA v RC Kaštánek ve Val. Kloboukách – účast dětí 

 POBYT NA CHATĚ DUBINĚ  akce našeho DD, relaxační týdenní pobyt dětí 

v přírodě 

 NOC S ANDERSENEM - akce našeho DD v rámci celorepublikové akce 

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 

Papírnictví Pavla Miklasová 

Farma Lipina 

Město Valašské Klobouky 

MŠ Návojná 

OU Návojná 

Háčko 

Mikuláš, čerti a anděl z Nedašova 

Společnost Albert 

Procter and Gamble 

 

V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

ALCEDO – středisko volného času Vsetín 

AUXILIUM, o. p. s.  Vsetín 

Bar VALENTÝN, Valašské Klobouky 

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

BYLINY MIKEŠ, Číčenice 

Centrum OVO, spol. s  r. o. 

Cukrárna u Kostků, Brumov – Bylnice 

Cukrárna  u Fandy, Valašské Klobouky 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

ČLOVĚK V POHYBU,  z. s.  Zlín 

Diakonie Vsetín 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p. o. 

Domov Jitka, o. p. s.  Vsetín 

Drogerie František Jedlička, Brumov-Bylnice 

DÚBRAVA,  CHVD Val. Klobouky 

EDEL, výroba nábytku Lačnov 

ENVICENTRUM PRO KRAJINU Vysoké Pole 



HAMÉ  s. r. o. 

HORS, Jiří Šašinka, Hodonín 

Ing. Karel Váňa, Slopné 

KAFÉ MATÉ, Horní Lideč 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

MAJKA SHOP,  Valašské Klobouky 

MANUFAKTURA, s. r. o. Praha 5 – Smíchov 

Mgr. Jiří Ročák, Dětský tábor REVIKA Vizovice 

Městské kino SVĚT Valašské Klobouky 

Městská knihovna Valašské Klobouky  

Město Valašské Klobouky 

Nadační fond Veroniky Kašákové 

Nadace Jana Pivečky, Slavičín 

Nadační fond Albert  

Obecní úřad Brumov-Bylnice 

Osadní výbor místní části Smolina 

Pan Flachs, Křekov 

Pan Karbus Zdeněk, Horní Lideč 

Pan Slavata Tomáš a HROMOVÁ PARTA (Nadační fond pomoci) 

Pan Staník Pavel, Křekov 

Pan Súkup, Lipina 

Pan Šumšal, Pozlovice 

Paní Bačová 

Paní Ďulíková, Valašské Klobouky 

Paní Fusková Dagmar, Smolina 

Paní Hořáková  Jitka, Brumov-Bylnice 

Paní Husáková Kamila, ORIFLAME 

Paní Ivanišová Martina, Brumov-Hrbáč 

Paní Janáčová, Valašské Klobouky 

Paní Janošková, Kardašova Řečice 

Paní Kavanová, Zlín 

Paní Plevová Anička, Valašské Klobouky 

Paní Rašková Dana, Valašské Klobouky 

Paní Salvetová Jana, Valašské Klobouky 



Paní Tomaštíková, Valašské Klobouky 

Paní Vrbová Dagmar, Praha 

Papírnictví MIKLASOVÁ, Brumov-Bylnice 

Restaurace U Kollerů, Poteč 

Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s. (Kaštánek) 

Salon LEJA, Slavičín 

Singulární společnost, z. s.   Brumov-Bylnice 

SPUR, a. s.  Zlín 

Střešní konstrukce Strnka, Brumov 

T – MOBILE Czech republic a. s. 

TVD  - Technická výroba, a.s. Rokytnice 

VE SPOJENÍ, z. s. Praha 

www.milyjezisku.eu 

ZAHRADNICTVÍ VILÍMEK,  s. r. o.  Brumov-Bylnice 

Zaměstnanci PENNY MARKETu Valašské Klobouky 

Zaměstnanci kuchyně TOPAS CLUBu,  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 

Z pověření k inspekční činnosti podle školského zákona bylo ze  strany České školní inspekce  

dne 4.6.2021 provedeno šetření formou dotazování mezi školní inspektorkou a vedením 

školy.  Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a 

školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst.2 

písm. a) školského zákona.  Žádná další kontrola ve sledovaném období neproběhla. 

 

http://www.milyjezisku.eu/


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2020 

neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  12 913 291 13 985 413 

Ostatní osobní náklady  231 680 355 630 

ONIV přímé 4 789 585 5 420 299 

ONIV provozní 3 457 000 3 457 000 

NIV ostatní 0 131 890 

Celkem 21 391 556 23 350 232 

Limit počtu zaměstnanců 30,91 31,59 

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 2020 Skutečnost 2020 

Přímé náklady celkem 19 761,34 19 767,90 

Z toho: 

 Mzdové prostředky 

 Zákonné poj. a FKSP 

 Ostatní přímé náklady 

 

 

14 341,04 

5 054,32 

365,98 

 

14 341,04 

5 032,45 

394,41 

Provoz. náklady celkem 4 669,89 4 366,55 

Náklady celkem 24 431,23 24 134,45 

Výnosy celkem 24 431,23 24 186,49 

Z toho 

 Tržby za prodej 

vlast.výrobků 

 Příspěvky a dotace 

 Zúčtování fondů 

 Ostatní výnosy 

 

1 001,00 

 

23 350,23 

80,00 

0 

 

 698,46 

 

23 350,23 

101,21 

36,60 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Organizace nemá doplňkovou činnost. 



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Organizace za rok 2020 skončila s celkovým hospodářským výsledkem ve výši 52 041,00 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. 

2019 

Tvorba v r. 

2020 

Čerpání v r. 

2020 

Stav k 31. 12. 

2020 

Fond odměn 200,00 0,00 0,00 200,00 

FKSP 208 631,37 282 792,00 206 817,00 284 606,37 

Investiční fond 1 576 476,30 564 317,00 0,00 2 140 793,30 

Rezervní fond 

(413) 
334 687,27 33 438 32 220,00 335 905,27 

Rezervní fond 

(414) 
257 005,55 63 300 61 991,70 258 313,85 

 

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 (soutěžní odpoledne s jízdou zručnosti) 

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 25 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 15 dětí. 

* LETNÍ KEMPY 2021 – realizátorem tohoto projektu bylo Rodinné centrum Kaštánek ve 

Valašských Kloboukách, které uspělo ve Výzvě LETNÍ KEMPY 2021 vyhlášené  MŠMT na 

podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělání a podporu duševního 

zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku 

pandemie COVID. Dotace dle této Výzvy byly poskytovány na realizaci letních kempů, které 

přispívaly k naplňování Strategie vzdělávací politika ČR do roku 2030+ přijaté usnesením 

vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020 – zapojeno 5 dětí ve dvou turnusech 

 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

Ve škole není odborová organizace organizována. 

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


ZÁVĚR 

Jestliže život v našem zařízení  ovlivnil COVID-19 v předešlém roce  po dobu necelého 

druhého pololetí, tak v tomto aktuálně popisovaném školním roce 2020/2021 nás pandemie 

provázela po celou dobu. Opatření, karantény, testování , očkování. Postupně obešla 

karanténa všechny naše rodinné skupiny a  tyto náročné situace jsme zvládali jenom díky 

zvýšenému úsilí a obětavosti zaměstnanců nejen dětského domova, ale také díky  solidárnímu 

přístupu kolegyň a kolegů ze školy, v neposlední řadě provozních zaměstnanců. Po dobu 

testování žáků v posledních měsících jsme v naší škole  nezjistili ani jeden pozitivní výsledek.  

Počty žáků v naší základní a střední škole zůstaly v podstatě stejné, počty dětí v dětském 

domově včetně dětí v internátě jsou těsně pod hranicí kapacity. V oblasti patologických jevů 

nemáme větších potíží, v současné době totiž máme věkovou strukturu dětí na domově 

poměrně nízkou. V jednom případě je nutno připomenout větší a opakované potíže s 

patnáctiletým chlapcem, které vygradovaly až do nepříjemných, téměř nebezpečných situací , 

kdy bylo nutné ke spolupráci přizvat policii a lékaře. V současné době už chlapec není ve 

stavu našeho domova. Jako druhý závažnější případ z oblasti patologických jevů  uvádím  

útěk dívky, který  je ale datován již daleko dříve před hodnoceným školním rokem. Zapojení 

našeho zařízení do nejrůznějších aktivit bylo zcela zásadně ovlivněno pandemií, a to jak v roli 

pořadatele akcí, tak účastníka v jiných místech a zařízeních. I tak se podařilo realizovat 

spoustu jednorázových či pravidelných akcí. Stejně tak se od nás ani ve složitější době 

neodklonili podporovatelé  našich dětí, za což velmi děkujeme. V hospodaření jsme skončili s 

celkovým  výsledkem ve výši 52 041,00 Kč, závazné ukazatele byly dodrženy a  dotace byly 

použity na stanovený účel. V rámci péče o svěřený majetek jsme realizovali rozsáhlou 

investiční akci Odstranění vlhkosti zdiva, která se týkala všech vnitřních prostor suterénu 

budovy. Cílem investičního záměru bylo nejen odstranění, ale také sanace zdiva a některých 

podlah. Zasažené prostory tak dostaly nové omítky, malby, dlažby a obklady. 

Výroční zpráva je přístupná na   www.ddsmolina.cz   . 

 

 

Projednáno na schůzi pedagogické rady dne 12.října 2021. 

a předloženo školské radě ke schválení dne 12.října 2021 . 

 

Školská rada: 

Mgr. Gabriela Tomečková   ........………………………. 

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

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

Ve Smolině  12.října 2021    ….……………………………...………… 

Mgr. Josef Fusek, ředitel školy 

 

http://www.ddsmolina.cz/

