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Součástí Dětského domova, Základní školy a Praktické školy je odloučené pracoviště 
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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 21/22 21/22 21/22 

ZŠ  0 5* - 

Přípravný stupeň - - - 

ZŠ speciální 2 6 3 

Rehabilitační třída - - - 

Praktická škola 2 11 5,5 

ŠD/ŠK 2 10 5 

 

*5 Žáků s LMP se vzdělává ve třídách ZŠ speciální (4 žáci v Návojné, 1 žákyně ve Smolině) 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY  

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

v ročnících počet žáků 

Rehabilitační vzdělávací program  Škola pro všechny - - 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ) 

 RVP ZV - minimální 

doporučená úroveň 

 Škola pro život 

288/2007 

I. 

II. 

III. 

VI. 

VII. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Školní vzdělávací program 

(ZŠ speciální) 

 Škola pro všechny 

503/2010 

III. 

V. 

VII. 

 

 

1 

1 

4 

 

 

 

Školní družina  DD/0591/2019  10 

Praktická škola dvouletá 

 Učením a prací 

k samostatnosti 

DD/0443/2012 

I. 

II. 

6 

5 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Školní rok 2021/2022 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 10 (+ 1 DPP) 8,5 



Externí pracovníci 0 0 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

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. 21 

Uč.  1,00 MD VŠ - Mgr. - spec.ped.  8 

Uč. 0,5 VŠ - Mgr. - spec.ped. 8 

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

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 22 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 27 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 7 

Uč. 1,00 VŠ - Mgr.- spec.ped. 14 

AP 0,55 ÚSO 9 

VYCH. ŠD 0,458 ÚSO 9 

VYCH. ŠD 0,3  2 

    

    

* 

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů 

 2021/2022 

Požadované vzdělání v % 100 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (ŠKOLA + DĚTSKÝ DOMOV) 

2021/2022 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 15 13,6 

 

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 

22 13 3 6 

Základní školní docházku letos neukončil nikdo. 9. června k nám nastoupila nová žákyně, do 

celkového počtu žáků není uvedena. 

Počet žáků nově zařazených pro školní rok 2022/2023 

 Příprav.st. ZŠ ZŠ spec. PrŠ 

Zařazení do 1. ročníku - 1 - - 

Zařazení do jiného ročníku - 1 - - 

Zápis žáků do 1. ročníků proběhl ve dnech 8. 04. a 22. 04. 2022. 

Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách pro školní rok 2022/2023  

OU a PrŠ Jiné SŠ 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

0 0 0 0 

Skladba žáků 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Mentální postižení 14 

 lehké  5 

 středně těžké  8 

 těžké 1 

Souběžné více vadami 8 

Autismus 0 

Vývojové poruchy 0 

Ostatní 0 

 

  



NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Škola pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. Školní vzdělávací programy zohledňují potřeby žáků, bere v úvahu jejich 

mentální schopnosti a zdravotní stav. Naplňování cílů je dosahováno v nejrůznější 

rozmanitosti, stejně jako je rozmanitá sestava žáků v jednotlivých třídách. U některých žáků 

je samozřejmě úspěch snadnější, u některých je cesta k úspěchu složitější. Tomu také 

odpovídá celkové hodnocení na konci školního roku, případně pololetí. Také v minulém roce 

naplňování cílů ovlivňovalo covidové onemocnění a problémy s tím spojené. 

DĚTSKÝ DOMOV 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 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 30 

Vych.  1,00 VŠ - Bc 12 

Vych. 1,00 VŠ - Bc 12 

Vych.  1,00 ÚSO 4 

Vych.  1,00 ÚSO nad 32 

Vych.  1,00 VŠ - Mgr. 8 

Vych.  1,00 ÚSO Nad 32 

Vych.  1,00  ÚSO nad 32 

Asist. ped.  1,00 ÚSO 3 

AP    0,25 ÚSO 9 

Bezpečnostní pracovník  1,00 ÚS - MAT. 20 

BP     1,00 ÚS - MAT. 2 

BP     1,00 střední 18 

BP    1,00 ÚS - MAT 2 



ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

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

6(+2 int.) 7 8 5 (+2 int.) 26 (+4 na internátu) 

Stav k 31. 8. 2022 
1 RS 2RS 3RS 4RS   Celkem dětí v DD 

6(+2 int.) 12 * 4 (+1 int.) 7  29 (+3 na internátu) 

* (z počtu 12 jsou 4 děti na prodloužené dovolence u rodičů – pobyt před zrušením ÚV) 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

ŠKOLA 

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

 rozvoj zdravého životního stylu žáků – výchova ke zdraví, duševní hygiena, pohybové 

aktivity 

 mezilidské vztahy, posilování komunikačních schopností 

 řešení konfliktů bez agresivních prvků chování 

 prevence šikany – vytváření a posilování pozitivního sociálního klimatu třídy, 

vzájemná pomoc a spolupráce mezi žáky 

 prevence v oblasti kyberšikany 

 spolupráce ŠMP s pedagogickými spolupracovníky zařízení 

 

Smyslem preventivního programu je vést žáky a děti 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. 

U žáků a dětí se snažíme o posilování jak stránky fyzické, tak psychické, což souvisí s jejich 

zdravým sebevědomím a překonáváním překážek. 

Cílem preventivního programu je výchova žáků a dětí ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, zvýšení odolnosti vůči 

rizikovému chování. Prostřednictvím vzájemné komunikace se snažíme u všech žáků a dětí 



rozvíjet sociální dovednosti, sebepoznávání, vzájemné poznávání, uvědomění si vlastních 

pocitů, schopnost empatie a řešení konfliktů. Rozvoj kooperace při společných činnostech. 

Vzhledem k dlouhodobé situaci spojené s nemocí COVID 19 jsme i v tomto školním 

roce, stejně jako loni, nadále směřovali a realizovali naše preventivní aktivity především 

na půdě našeho zařízení. 

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:       

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

Sběr jablek a moštování – sběr na školním pozemku  

Sběr hřibů – poznávání hřibů v našich lesích 

Sběr léčivek – ochrana přírody, péče o zdraví 

Bruslení 

R- Ego – specializovaný preventivní program 

Témata: 1. Moje osobní bezpečí (pokračování) 

   2. Podívej se kolem 

Podzimní tvoření - pracovní terapie s žáky 

Drakiáda – soutěž v pouštění draků 

Mikulášská nadílka – tradice (čerti, andělé, Mikuláš)  

Vánoce – vánoční besídky ve třídách, sdílení tradic vánočních svátků 

Karneval – ve školní tělocvičně pro naše žáky a žáky ze ZŠ Návojná 

Hostětín – environmentální výchova 

Velikonoční vajíčko – soutěž pro naše žáky – tvořivost, zručnost, dovednost 

Soutěž ve zpěvu a recitaci - v tělocvičně naší školy – snaha, píle, zapojení 



Z přírody pro naše zdraví – pěstování zeleniny, ovoce 

Dětský den – soutěže, závodění, táborák – sportujeme v kolektivu a na čerstvém vzduchu 

Výstavka dětských prací ve Valašských Kloboukách – mnoholetá tradice, propagace 

zařízení 

Školní výlet 

Táborák – opékání na závěr školního roku na střelnici ve Smolině 

 

V tomto školním roce 2021/2022 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, vyhrožování 

DĚTSKÝ DOMOV 

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

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). Je nutno podotknout, že v dětském domově ve Smolině pečujeme o děti předškolního 

věku, mladšího školního věku, staršího školního věku i mladé dospělé. Každá tato skupina 

dětí má svoje specifické nároky a potřeby, což s sebou samozřejmě přináší různé problémy, k 

jejichž řešení se v každodenním životě s dětmi dostáváme. Je nutné zohlednit také 

různorodost volnočasových zájmů jednotlivých skupin dětí a to klade vysoké nároky na 

pedagogy a přípravu celého výchovného procesu. Při jeho realizaci jsme 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 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 jsme však nezaznamenali žádný problém, který by děti řešily přes 

schránku důvěry.  V našem dětském domově se snažíme vytvářet prostředí bezpečné dětem i 

dospělým, budovat jejich důvěru, upevňovat pocit jistoty a posilovat vzájemné pozitivní 

vztahy. Zároveň máme ovšem vytvořena jasná pravidla, stanoveny přiměřené mantinely pro 

chování našich svěřenců a v rámci Vnitřního řádu vyžadujeme jejich dodržování.  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/    ne 

 Zneužívání návykových látek /kouření v zařízení/     ne 

 Zneužívání jiných návykových látek v zařízení      ne 

 Zneužívání jiných návykových látek mimo zařízení      ne 

 Slovní agresivita a vulgarismy             u dvou osob 

 Chování s prvky šikany /urážky, zesměšňování, ponižování,  

vyhrožování, …/                      u čtyř osob 

 Problémy v oblasti sexuality        ne 

 Fyzická agresivita                u pěti osob 

 Rasistické výroky                u dvou osob 

 Prvky se znaky kyberšikany        ne 

 Drobné krádeže                           u jedné osoby 

 Slovní agresivita vůči dospělým                         u dvou osob 

 Útěky                   u jedné osoby 

 Přesun do jiného zařízení                 u tří osob 



 Ukončení ústavní výchovy                u tří osob 

 Těhotenství nezletilé                 u jedné osoby 

 Sebepoškozování        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 poradenským centrem ZEBRA ve Val. 

Kloboukách, pracovníky OSPOD, POLICIÍ ČR, zařízením Krizová pomoc DC Zlín, p. o., 

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

ústavem. Můžeme konstatovat, že ve sledovaném období jsme řešili pouze jednodušší a 

středně problémové situace jednorázového typu. Ani tyto jsme však nepodceňovali, takže 

hlavními metodami při jejich řešení 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 2021 - 2022 odešlo z našeho zařízení pět dětí (po ukončení ústavní výchovy 

jedno dítě do jiného zařízení, dvě děti odešly zpět ke svým příbuzným a nastoupily cestu 

samostatného života a dvě děti byly přeřazeny na žádost zákonného zástupce do jiného 

dětského domova). 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ ROZVOJ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo formou samostudia, 

institucionální formou studia kvalifikačních předpokladů a studiem k prohlubování odborné 

kvalifikace formou školení, kurzů a seminářů. Dále proběhla všechna školení pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, jako například školení BOZP a PO, obsluhy kotelny, školení 

spisové služby, hospodaření s FKSP, hygienické minimum pro pracovníky školní jídelny,… 



DALŠÍ AKTIVITY 

V roce 2022 si v dětském domově ve Smolině připomínáme 65. výročí uvedení do 

provozu, takže část našich aktivit je věnována a zaměřena právě k tomuto výročí (modré 

značení). 

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. 

 Keramický kroužek v našem zařízení pod vedením lektorky z DDM v Brumově-

Bylnici. 

 Taneční kroužek realizovaný v DDM Valašské Klobouky. 

 Kroužek kopané FC Brumov. 

 Snoezelen v RC Kaštánek - lekce jedenkrát týdně 

 

Opakované akce: 

 KERAMICKÉ TVOŘENÍ v našem dětském domově pod vedením tet. 

 FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ v kině SVĚT ve Val. Kloboukách: CROODSOVI: Nová 

doba, Myši patří do nebe, ZPÍVEJ 2. 

 UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO (aktivní zapojení se do celosvětové akce, 

úklid blízkého i vzdálenějšího okolí DD – podzim, jaro) 

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU ve Smolině (podzim, jaro)  

 VÝZVA 65 km - děti se snaží v průběhu roku postupně společně ujít 65 km. 

 VÝZVA 65 míst - společně v průběhu roku navštívíme 65 různých míst, výzva je 

určena také ostatním dětským domovům z našeho regionu. 

 VÝZVA 65 úkolů - děti se snaží v průběhu roku splnit 65 úkolů podle daného 

seznamu. 

 VÝZVA 650 km - výzva pro dospělé pracovníky zařízení ke společnému zvládnutí 

alespoň 650 km.  

 

Prezentace našeho zařízení: 

 Setkání schol v Lidečku - prezentace našich činností na akci 



 

Jednorázové 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) 

 Dvoudenní pobyt na Envicentru ve Vysokém Poli - relaxačně vzdělávací akce našeho 

DD 

 HOŘÍ -  akce DD Zlín pro dětské domovy v regionu  

 Podzimní výšlap po lúkách - akce našeho DD 

 Výšlap na Orlův mlýn - akce našeho DD 

 UDRŽUJEME TRADICE: nakládání zelí  - akce našeho DD 

 Výšlap na Královec a Dělanovec - akce našeho DD 

 Společná vycházka do Mirošova - akce našeho DD 

 ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve Smolině  - tradiční akce našeho DD 

 BALÓNKOVÉ ODPOLEDNE - akce našeho DD - vypuštění 65 balónků pro štěstí 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA -  zapojení dětí do celorepublikového projektu 

 Tříkrálové nadělování - akce našeho DD 

 Výšlap na Hrušovou - akce našeho DD 

 Výstava portrétových fotografií našich dětí - vernisáž - akce našeho DD 

 4. zimní olympijské hry ve Smolině - akce našeho DD 

 Hry bez hranic - soutěžní odpoledne - akce našeho DD 

 Návštěva krytého bazénu v Brumově - akce našeho DD 

 PONOŽKOVÝ DEN - zapojení se do akce na podporu lidí s Downovým syndromem 

 GALAXIE  - návštěva zábavního centra ve Zlíně - akce našeho DD 

 Výlet do Zlína - návštěva festivalu IQ PLAY  

 Koncert skupiny FORTUNA pro děti našeho dětského domova 

 Noc s Andersenem - zapojení se do mezinárodního projektu 

 Bowling ve Val. Kloboukách - akce našeho DD 

 Výstava kreseb Davida Stavinohy - vernisáž - akce našeho DD 

 VEČEŘE S PANEM ŘEDITE LEM - akce našeho DD k 65. výročí 

 UDRŽUJEME TRADICE: Vynášení Moreny- akce našeho DD 

 Výšlap do Brumova - akce našeho DD 



 Výšlap do Březiny - akce našeho DD 

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

 ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE - akce našeho DD  

 ATLETICKÉ ZÁVODY v Uherském Hradišti - akce DD Uherský Ostroh pro dětské 

domovy v regionu  

 PŘIJĎTE K NÁM (nejen) NA KAFE - akce našeho DD i pro veřejnost 

 MAJÁLES ve Val. Kloboukách - účast a vystoupení na akci 

 Liptálské kufrování - akce DD Liptál pro dětské domovy v regionu 

 KULIČKOVÝ KRÁL – tradiční akce našeho DD 

 UDRŽUJEME LIDOVÉ TRADICE: STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY - akce našeho 

DD 

 BESEDA O KAZACHSTÁNU - akce našeho DD 

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

položení květin k pomníku 

 Koncert skupiny ADORARE - účast na akci 

 SLAVATA TRIATLON TOUR - účast na akci 

 Výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm - akce našeho DD 

 Natáčení videoklipu k 65. výročí našeho dětského domova - akce našeho DD 

 Soutěžní výzva ŽIVÁ ZAHRADA - zapojení se do akce 

 Výlet na Vsetín - návštěva zábavního centra DŽUNGLE - akce našeho DD 

 Celodenní výlet do Pivečkova lesoparku ve Slavičíně - akce našeho DD 

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

terapeutické pobyty PN v Kroměříži a PL Šternberk) + příměstský sportovní tábor 

DDM Valašské Klobouky, pobyt SOLA GRATIA Bystřice pod Hostýnem, DOMOV 

JITKA - odlehčovací pobyt Vsetín, DOMOV BEZ ZÁMKU - odlehčovací pobyt 

Hrotovice) – účast dětí 

 POBYT NA CHATĚ DUBINĚ akce našeho DD, 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  

 

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 

Město Valašské Klobouky 

Policie ČR 

DDM Brumov – Bylnice 

Zimní stadion Brumov - Bylnice 

MŠ Návojná 

OU Návojná 

Háčko 

Charita Slavičín 

Mikuláš, čerti a anděl z Nedašova 

 

V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

ALCEDO – středisko volného času Vsetín 

AUXILIUM, o. p. s.  Vsetín 

BYLINY MIKEŠ, Číčenice 



Centrum OVO, spol. s r. o. 

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

ČESKÁ POŠTA 

ČLOVĚK V POHYBU, z. S. Zlín 

DAKS STROJNÍ VYŠÍVÁNÍ Vizovice 

Diakonie Vsetín 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p. o. 

Domov Jitka, o. p. s.  Vsetín 

Drogerie František Jedlička, Brumov-Bylnice 

ENVICENTRUM PRO KRAJINU Vysoké Pole 

HAMÉ s. r. o. 

HORS, Jiří Šašinka, Hodonín 

KAFÉ MATÉ, Horní Lideč 

KISS PUBLIKUM RADIO Zlín 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

MAJKA SHOP, Valašské Klobouky 

Mgr. Jiří Ročák, Dětský tábor REVIKA Vizovice 

Městské kino SVĚT Valašské Klobouky 

Městská knihovna Valašské Klobouky  

Město Valašské Klobouky 

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 Kyjanka ml., Val. Klobouky 

Pan Křižka Michal, Zlín 

Pan Slavata Tomáš a HROMOVÁ PARTA (Nadační fond pomoci) 

Pan Staník Pavel, Křekov 

Pan Súkup, Lipina 

Pan Šumšal, Pozlovice 

Paní Bačová Marie, Brumov-Bylnice 

Paní Ďulíková, Valašské Klobouky 



Paní Fusková Dagmar, Smolina 

Paní Hořáková Jitka, Brumov-Bylnice 

Paní Ivanišová Martina, Brumov-Hrbáč 

Paní Janáčová, Valašské Klobouky 

Paní Janošková, Kardašova Řečice 

Paní Kučerová Dagmar, Smolina 

Paní Marcaníková 

Paní Salvetová Jana, Valašské Klobouky 

Paní Tomaštíková, Valašské Klobouky 

Paní Vrbová Dagmar, Praha 

Papírnictví MIKLASOVÁ, Brumov-Bylnice 

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

Salon LEJA, Slavičín 

Singulární společnost, z. s.   Brumov-Bylnice. 

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 

a mnozí další nejmenovaní příznivci a přátelé našeho dětského domova 

 

ÚDAJE O KONTROLÁCH ZŘIZOVATELE A VÝSLEDCÍCH 

INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

Z pověření Zlínského inspektorátu České školní inspekce byla dne 2. 3. 2022 zahájena 

inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Ve dnech 2. 3. 2022 - 4. 3. 2022 kontroloval inspekční tým dodržování 

právních předpisů a Protokol o kontrole, Č. j.ČŠIZ-230/22-Z konstatuje, že nebylo zjištěno 

porušení právních předpisů. Inspekční zpráva, Čj. ČŠIZ-229/22-Z konstatuje závěry, vývoj 

školy, silné stránky, slabé stránky a určitá doporučení pro zlepšení činnosti školy. Úplné znění 

inspekční zprávy je možné dohledat v Registru inspekčních zpráv. 

http://www.milyjezisku.eu/


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2021 

neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  13 911 561 14 040 920 

Ostatní osobní náklady  581 818 488 622 

ONIV přímé 5 465 867 5 479 726 

ONIV provozní 3 805 000 3 972 967 

NIV ostatní 0 455 240 

Celkem 23 764 246 24 437 475 

Limit počtu zaměstnanců 31,17 31,39 

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 2021 Skutečnost 2021 

Přímé náklady celkem 20 009,27 20 019,98 

Z toho: 

 Mzdové prostředky 

 Zákonné poj. a FKSP 

 Ostatní přímé náklady 

 

 

14 529,54 

5 100,64 

379,09 

 

14 529,54 

5 097,51 

392,93 

Provoz. náklady celkem 6 031,21 6 196,26 

Náklady celkem 26 040,48 26 216,24 

Výnosy celkem 26 040,48 26 259,18 

Z toho 

 Tržby za prodej 

vlast.výrobků 

 Příspěvky a dotace 

 Zúčtování fondů 

 Ostatní výnosy 

 

543,00 

 

24 437,48 

1 060,00 

0 

 

 645,28 

 

24 437,48 

1 088,14 

88,29 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Organizace nemá doplňkovou činnost. 



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Organizace za rok 2021 skončila s celkovým hospodářským výsledkem ve výši 42 942,00 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. 

2020 

Tvorba v r. 

2021 

Čerpání v r. 

2021 

Stav k 31. 12. 

2021 

Fond odměn 200,00 0,00 0,00 200,00 

FKSP 284 606,37 282 560,00 228 021,00 339 145,37 

Investiční fond 2 140 793,30 563 223,00 2 100 000,00 604 016,30 

Rezervní fond 

(413) 
335 905,27 52 041,00 16 900,00 371 046,27 

Rezervní fond 

(414) 
258 313,85 1 038 000,00 71 238,75 1 225 075,10 

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, UKLIĎME ČESKO - Celosvětový úklidový den (anglicky World 

Cleanup Day) je myšlenka národních úklidů rozšířená do více než 100 zemí na všech 

kontinentech. Národním koordinátorem pro Českou republiku je spolek Ukliďme Česko. Při 

této akci se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky, parky, 

cesty, lesy, břehy řek a podobně. V rámci tohoto projektu s dětmi uklízíme pravidelně dvakrát 

ročně blízké i vzdálenější okolí našeho dětského domova – zapojeno 16 dětí. 

* EVROPSKÝ (MEZINÁRODNÍ) DEN BEZ AUT (22. září) - Tato celorepubliková a 

mezinárodní kampaň je zaměřena na propagaci šetrné dopravy, poukazuje na negativní 

vliv výfukových plynů automobilů na životní prostředí. V rámci ní nejen sledujeme hustotu 

silničního provozu v blízkosti našeho dětského domova (zaznamenáváme počet projíždějících 

aut), 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 (22. dubna) - Celosvětový ekologicky motivovaný svátek – kampaň, která 

vznikla k propagaci a na podporu ochrany životního prostředí na naší planetě. V rámci DNE 

ZEMĚ pravidelně sbíráme starý papír, hliník, třídíme odpad a pečujeme o zeleň – zapojeno 24 

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. 

* ZDRAVÁ 5   -  Jedná se o unikátní celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřený 

na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Vzdělávací program Zdravá 5 je 

realizován společností Albert - zapojeno 9 dětí. 

* NOC S ANDERSENEM -  Jedná se o mezinárodní akci Klubu dětských knihoven SKIP 

ČR, při níž děti, bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, nocují v knihovnách, školách a 

jiných spřátelených organizacích. Akce se účastní knihovny, školy, kluby či dětské domovy v 

Čechách, v Evropě, ale také v zámoří.  Akce je spojena s výročím narození dánského 

pohádkáře H. Ch. Andersena a s Mezinárodním dnem dětské knihy - účast 13 dětí. 



* TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA -  je akce organizovaná Charitou Česká republika a v ní 

sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. 

ledna) a má charakter celonárodní sbírky,   do níž se pravidelně zapojují i naše děti - účast 3 

děti.  

 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

Ve škole není odborová organizace organizována. 

ZÁVĚR 

Již potřetí v řadě musím, vzpomenou ve výroční zprávě onemocnění COVID - 19. 

Stejně jako v minulých letech se logicky nemohla vyhnout ani našemu zařízení. Komplikace 

způsobené touto nemocí u dětí a zaměstnanců většinou nezpůsobily zvlášť těžké průběhy v 

zásahu do zdraví, jednalo se spíše o složitější organizační pokrývání služeb pracovníků ve 

škole i v dětském domově. Se zkušenostmi z minulých covidových sezón jsme situace zvládli 

vzájemnou spoluprací mezi jednotlivými součástmi zařízení. Přes neustálou tendenci 

snižování počtu žáků v oblasti speciálního školství, hlavně pak přímo ve školách samostatně 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, jsme v loňském roce udrželi stejný počet tříd. 

Počty dětí v dětském domově se během roku minimálně snižují a zase zvyšují v závislosti na 

případném operativním umisťování nebo přemísťováním dětí v rámci ústavní výchovy nebo 

návratu dětí do rodiny. Kapacita není nikdy překročena. Ve škole i na domově pracuje 

stabilizovaný kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků s minimální fluktuací a 

se snahou vytvářet žákům ve škole i dětem na domově co nejpříjemnější podmínky pro dobré 

žití. Avšak ani v této době se našemu zařízení nevyhýbají některé patologické jevy, které jsou 

podrobněji popsány v samostatné kapitole. Věnujeme se prevenci rizikového chování, mimo 

jiné nám pomáhají různé jednorázové nebo pravidelné akce a aktivity, které vytváříme nebo 

se jich zúčastňujeme. Nemalé díky patří těm, kteří naše zařízení podporují nebo s námi přímo 

spolupracují, a to v podobě materiálních nebo finančních darů v široké škále od malých částek 

až po obrovský finanční dar určený výhradně dětem DD na nadstandardní potřeby dětí. Naše 

zařízení (škola, dětský domov, odloučené pracoviště) bylo v loňském školním roce 

zkontrolováno poměrně hodně, přičemž výstupy ze strany ČŠI, státního zastupitelství, MPSV, 



VZP, OSSZ a podobně nekonstatovaly žádné velké nebo zásadní pochybení či porušení 

zákona a dalších norem. O svěřený majetek se snažíme pečovat v duchu řádného hospodáře. 

Opravujeme, renovujeme a udržujeme v rámci možností, i když v této oblasti není prostředků 

nikdy dost. Skutečný stav budovy a okolí se totiž s naší představou dalších oprav, budování a 

vylepšování prostředí zatím hodně liší. Celkově jsme hospodařili s výsledkem ve výši 42 

942,00 Kč, který byl převeden do rezervního fondu. Dlouhodobý problém týkající se 

vypouštění odpadních vod je zatím řešen výjimkou do roku 2025, kdy má být celá obec 

odkanalizovaná v souvislosti s plánovanou výstavbou vodního díla Vlachovice.  

Výroční zpráva je přístupná na   www.ddsmolina.cz   . 

 

Projednáno na schůzi pedagogické rady dne 12. října 2022. 

a předloženo školské radě ke schválení dne 12. října 2022. 

 

Školská rada: 

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

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

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

Ve Smolině 12. října 2022    ….……………………………...………… 

Mgr. Josef Fusek, ředitel školy 

 

http://www.ddsmolina.cz/

