
1 

 

Dětský domov se školou, základní škola 
a středisko výchovné péče Jiříkov 

 

 
 

Výroční zpráva 
 

za školní rok 2017/2018 
 
 
 

 
 
 



2 

 

 

 
 
Obsah: 
                                                                             
 
1. Charakteristika DDŠ …………………….……………..…3 
 
2. Personální obsazení DDŠ ………………….………………3 
 
3. Zpráva o činnosti Základní školy při DDŠ……………….4 
 
4. Vyhodnocení minimálního preventivního programu.…..13  
 
5. Zpráva o činnosti úseku výchovy ………………………..20 
 
6. Zpráva o činnosti sociálního úseku ….………………..…28 
 
7. Zpráva o činnosti zdravotnice …………………………...29 
 
8. Zpráva o činnosti SVP „Šluknovsko“……………………30 
 
9. Zpráva o hospodaření za rok 2013 a kontrolní činnosti...35 
 
10. Zpráva o činnosti provozního úseku ……………………41 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

1. Charakteristika DDŠ 
 

     Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov je 
koedukované zařízení určené pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 48 dětí. Děti jsou 
rozčleněny do 3 rodinných skupin a tří léčebně výchovných skupin v rámci léčebně 
výchovného oddělení (dvě chlapecké a jedna dívčí). Rodinné skupiny jsou členěny na jednu 
skupinu dívek a dvě skupiny chlapců. 
     Součástí DDŠ je základní škola s kapacitou 78 žáků, školní jídelna s kapacitou 95 jídel 
a ambulantní středisko výchovné péče „Šluknovsko“. 
 
 
2. Personální obsazení DDŠ 
 
Vedení DDŠ: 
 
Ředitel ……………………………………………………. Mgr. Dušan Šimonka 
První zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu … Mgr. Karel Brouček 
Zástupce ředitele pro ZŠ ………..……………..…………. Mgr. Dana Morkusová 
Vedoucí SVP ………………………………………………Mgr. Jana Bajanová 
Vedoucí ekonom ..………………………………………... pí. Miroslava Hauzrová 
Vedoucí školní jídelny …………………………………… pí. Petra Karmanová  
Vedoucí provozního úseku .……………………….……… p. Milan Vajda 
 
Odborní pracovníci: 
 
Speciální pedagog – etoped     Mgr. Zdeněk Staněk Ph.D. 
Psycholog       PhDr. Miroslav Schovanec 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Lenka Hendrychová 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Jana Bajanová 
 
Základní škola: 
 
6 třídních učitelů  
4 učitelé bez třídnictví (3 na částečný úvazek)  
3 asistenti pedagoga  
 
 
Úsek výchovy:  
 
6 kmenových vychovatelů 
6 skupinových vychovatelů 
5 vychovatelů - střídačů  
6 asistentů pedagoga LVS v denní službě  
7 asistentů pedagoga v noční službě  
2 sociální pracovnice 
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Středisko výchovné péče „Šluknovsko“ : 
 
2 speciální pedagogové – etopedi    
1 psycholog  (částečný úvazek) 
1 sociální pracovník 
 
 
Ekonomický úsek: 
 
1 účetní  
1 skladnice, švadlena  
 
Úsek školního stravování: 
 
4 kuchařky   
 
Úsek provozní: 
 
1 údržbář 
3 uklízečky (1 částečný úvazek) 
 
 

 
 
3. Zpráva o činnosti Základní školy v Jiříkově  

za školní rok 2017 – 2018 
 
Součástí zprávy o činnosti je:  

• přehled počtu žáků na začátku a konci školního roku 
• vycházející žáci – ukončení povinné školní docházky 2017/2018 
• Přehled nových žáků od začátku školního roku 2017/2018  - obsazení školy  
• údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 
• třídní a netřídní učitelé, údaje o pracovnících školy 
• vyhodnocení plánu školních akcí 
• vyhodnocení ŠVP 

 
       
Přehled počtu žáků na začátku a na konci školního roku 

Datum Počet žáků celkem - ŠVP děvčata chlapci 

 4. 9. 2017 31 =  ZŠS - 3  ZŠP -10  ZŠ - 18   9 22 
 29. 6. 2018 44 =  ZŠS - 3  ZŠP -15  ZŠ – 26   13 31 
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Přehled tříd na začátku a na konci školního roku 
 
Stav žáků 4. září 2017 (zahájení školního roku 2017 - 2018 od pondělí 4. 9.2017)  

Třída (ročník, počet žáků a ŠVP) Počet žáků celkem děvčata chlapci 

I. (8. ZŠ – 1D + 3CH a 9. ZŠ - 3CH) 7 1 6 
II. (6. ZŠ – 1CH a 7. ZŠ - 3D + 2CH) 6 3 3 
III. (4.ZŠS - 2CH, 4. ZŠP - 2CH) 4 0 4 
IV.  (8. ZŠP  - 3CH a 6. ZŠP – 1D) 4 1 3 
V. (2. ZŠ - 2CH , 3. ZŠ -1CH a 5. ZŠ-1CH+1D) 5 1 4 
VI. (7.ZŠS – 1CH, 5. ZŠP - 1D, 7. ZŠP – 2D +1CH) 5 3 2 
Celkem  31 9 22 
Počet žáků celkem - ŠVP 1. stupeň 2. stupeň datum 
 
31 žáků =  ZŠS - 3  ZŠP -10  ZŠ - 18   

10 žáků 
ZŠ – 5 žáků 
ZŠP – 3 žáci 
ZŠS – 2 žáci 

21 žáků 
ZŠ – 13 žáků 
ZŠP – 7 žáků 
    ZŠS – 1 žák 

 
4. 9. 2017 

 
Stav žáků k 29. 6. 2018 (ukončení školního roku 2017 - 2018 v pátek 29. 6. 2018) 

Třída (ročník, počet žáků a ŠVP) Počet žáků celkem děvčata chlapci 

I. (8. ZŠ – 1D+3CH a 9. ZŠ - 3CH) 7 1 6 
II. (6. ZŠ – 1CH a 7. ZŠ - 3D+2CH) 8 5 3 
III. (4.ZŠS - 2CH, 4. ZŠP - 2CH) 6 1 5 
IV.  (8. ZŠP  - 3CH a 6. ZŠP – 1D) 8 1 7 
V. (2. ZŠ - 2CH , 3. ZŠ  -1CH a 5. ZŠ-1CH+1D) 9 1 8 
VI. (6.ZŠS – 1CH, 5. ZŠP - 1D, 7. ZŠP – 2D +1CH) 6 4 2 
Celkem  44 13 31 
Počet žáků celkem - ŠVP 1. stupeň 2. stupeň datum 
 
44 žáků =  ZŠS - 3  ZŠP -15  ZŠ - 26   

17 žáků  
ZŠ – 11 žáků 
ZŠP – 4 žáci 
ZŠS – 2 žáci 

27 žáků 
ZŠ – 15 žáků 
ZŠP – 11 žáků, 
ZŠS – 1 žák 

 
29. 6. 2018 

 

58%
32%

10%

Přehled žáků v ZŠ při DDŠ Jiříkov
4. 9. 2017

žáků celkem 31 ZŠ ZŠP ZŠS
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Vycházející žáci 2017/2018 – ukončení povinné školní docházky 
 

počet třída ročník a rok PŠD ŠVP dívka chlapec 
1)  VI. 7./9. ZŠP 1  
2)  IV. 8./9. ZŠP  1 
3)  IV. 8./9. ZŠP  1 
4)  I. 8./9. ZŠ  1 
5)  I. 8./9. ZŠ  1 
6)  I. 9./9.      ZŠ  1 
7)  I 9./9.      ZŠ  1 
8)  I. 9./9.      ZŠ  1 

Celkem 8 žáků 1 žák – 7. roč. ZŠP 
4 žáci - 8. roč. ZŠP(2) ZŠ(2) 
3 žáci – 9. roč. ZŠ (3) 

3 ZŠP  
 5 ZŠ 

1 ZŠP 7 
2 ZŠP, 5 ZŠ 
 

 
Poznámka: V tomto školním roce 1 vycházející žák ZŠ (9. ročník) absolvoval přijímací 
zkoušku v centrálně zadávaných testech na střední školu s maturitní zkouškou, na základě 
úspěšného absolvování přijímací zkoušky byl přijat na střední školu. 
 
 
Přehled nových žáků od začátku školního roku 2017/2018 
 
počet datum přijetí 

žáka 
ročník/ rok šk. docházky a 
ŠVP 

dívka chlapec Vřazen(a) do 
třídy 

1)  1. 9. 2017 7./ 8.ZŠ 1  II. 
2)  1. 9. 2017 4./ 4.ZŠS  1 III. 
3)  13. 11. 2017 4./ 4. ZŠP  1 III. 
4)  12. 12. 2017 7./ 7. ZŠ 1  II. 
5)  11. 1. 2018 2./ 3. ZŠ  1 V. 
6)  11. 1. 2018 3./ 4. ZŠ  1 V. 
7)  17. 1. 2018 7./ 7.  ZŠP 1  VI. 
8)  18.1. 2018 2./  2.ZŠ  1 V. 
9)  18.1. 2018 2./ 3. ZŠ  1 V. 
10)  18.1. 2018 5./ 6. ZŠ  1 V. 
11)  8.2.2018 6./ 6. ZŠP  1 IV. 

59%

34%

7%

Přehled žáků v ZŠ při DDŠ Jiříkov
29. 6. 2018

žáků celkem 44 ZŠ ZŠP ZŠS
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12)  8.2.2018 6. /6. ZŠP  1 IV. 
13)  9.3. 2018 7./ 8. ZŠP 1  VI. 
14)  9.4. 2018 5./ 5.ZŠ  1 V. 
15)  26. 4. 2018 7./ 7. ZŠ 1  II. 

 Celkem 1  ZŠS + 5 ZŠP  + 9 ZŠ 5 10  
 

 
 
Poznámka: Naše ZŠ vyučovala žáky podle tří ŠVP (otevřeno z 28 možných ročníků 14 
ročníků: (ZŠ – 9/7, ZŠP – 9/5, ZŠS – 10/2). Ke změnám v počtech žáků, obsazení tříd a 
rozvrhu hodin docházelo v průběhu školního roku 2017-2018 velmi často, bylo přijato celkem 
15 nových žáků. Nově přijatí žáci přicházeli z DDÚ Liberec, z terénu na základě rozhodnutí 
soudu, i z jiných zařízení (DD, DDŠ, SVP). Během tohoto školního roku došlo k několika 
změnám v obsazení tříd, třídy byly sestaveny tak, aby nově přicházející žáci byli plynně 
zařazeni do jednotlivých (kombinovaných) tříd. Poslední změna ve stavu žáků byla dne 26. 4. 
2018. 
 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2017/2018: 

60%

33%

7%

Přehled nově přijatých žáků v ZŠ při DDŠ Jiříkov 
školní rok 2017/2018

celkem 15 nových žáků ZŠ ZŠP ZŠS

Třída – ročník, ŠVP Počet žáků 
CH/D 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 1. stupeň 2. stupeň 

I. 
(8. a 9. ZŠ) 

6/1 1 
 

7 
 

0 
 

0 
 

7 

II. 
(6. a 7. ZŠ) 

3/5 0 
 

7 
 

1 
 

 

0 
 

8 

III. 
(4.ZŠS, 4. a 5.ZŠP) 

 

5/1 
 

1 
 

5 
 

1 
 

6 
 
0 

 

IV. 
(3. ZŠ, 6. a 8. ZŠP) 

 

7/1 
 

1 
 

6 
 

2 
 

2 
 

6 

V. 
(2. a 5. ZŠ) 

 

8/1 0 
 

9 
 

0 
 

9 
 

0 
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Třídní a netřídní učitelé od 4. 9. 2017 
 

Třída (ročník a ŠVP) Třídní učitel/ka +  as. pedagoga Učitelé bez třídnictví 
I. (8. a 9. ZŠ) Učitel od 1. 9. 2017 do 31. 10. 

2017,  od 1. 11. 2017 učitelka 
1 učitel (22 hodin/týdně –Aj, (22 
hodin/týdně –Aj, D, Pv, I, Pnp, 
Vz,Pv, I, Pnp, Vz) 

II. (6. a 7. ZŠ) Učitelka  1učitel (6 hodin/týdně – D, Tv, Pv) 
 

III. (4. ZŠS,  4. ZŠP) Učitelka + as. pedagoga zástupce pro ZŠ (8 hodin/ týdně – 
Tv, Hv, Ov, Vo) 

IV. (6. a 8. ZŠP) Učitelka + as. pedagoga 1učitel (2 hodiny /týdně - Tv) 
 

V. (2., 3. a 5. ZŠ) Učitelka + as. pedagoga 1učitel (2 hodiny /týdně - Tv) 
 

VI. (7. ZŠS,  5. a 7. ZŠP) Učitel ředitel (1 hodina /týdně - F) 
 

Celkem  6 tř. učitelů + 3 as. pedagoga 6 netřídních učitelů 
 
Výchovný poradce:    Mgr. Dušan Šimonka 
Metodik primární prevence:   Mgr. Dana Morkusová 
 
Poznámka: V ZŠ při DDŠ Jiříkov pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků tj.: 
1 ředitel, 1 zástupce pro ZŠ, 6 třídních učitelů, 1 učitel na plný úvazek - bez třídnictví, 3 
učitelé na částečný úvazek, 3 asistentky pedagoga, 1 výchovný poradce, 1 metodik primární 
prevence. 
 
 
 
Údaje o pracovnících školy 
 

TU – třídní učitel (úvazek př.p.) 
NU – netř.učitel (úvazek př. p.) 

Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje  
ano/ne 

TU – I.tř. (22 hodin/týdně) ano  1 ne 
TU – II.tř. (22 hodin/týdně) ano  1 ne 
TU – III.tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ano 
TU – IV.tř. (22 hodin/týdně) ano  1 ne 
TU – V.tř. (22 hodin/týdně) ano  1 ano 
TU – VI.tř. (22 hodin/týdně) ne 1  ano 
NU (22 hodin/týdně) ne 1  ano 
NU (8 hodin/týdně) ano  1 ne 

 

VI. 
 ( 7.ZŠS, 7. ZŠP) 

2/4 0 
 

6 
 

0 
 

0 
 

6 
 

CELKEM  44 žáků  
ZŠ ( 26) ZŠP (15 ) ZŠS (3) 

 
31/13 
 

3 
 
40 
 

 
4 
 

 
17 
 

 
27 
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NU (6 hodin /týdně) ne 1  ne 
NU (2 hodiny/týdně) ne 1  ano 
NU (2 hodiny/týdně) ne 1  ne 
NU (1 hodina/týdně) ano 1  ne 
Celkem 6 kvalifikovaných uč. 

6 nekvalifikovaných 
uč. 

6 6 5 studuje  
7 nestuduje 

AP – asistent pedagoga Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje 
ano/ne 

AP ano  1 ne 
AP ano  1 ne 
AP ano  1 ne 
Celkem 3 0 3 3 nestudují 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: od 1. 9. 2017 

Učitel/ka, asistentka 
pedagoga 

Kterým rokem 
a semestrem 

Studijní obor Místo 

1 učitel 3. (5. – 6. s.) Mgr. studium – učitelství 1. Stupeň ZŠ UJEP – Ústí n.L 

1 učitelka 2. (3. s.) Doplňující studium – učitelství 2. stupeň CCVPFUJEP - Ústí n.L 

1 učitel 1. (1. – 2. s.) Bc. studium – historie a informatika TU Liberec 

ředitel 56 hodin Aj kurz - Šablony DDŠ Jiříkov 

1 učitelka 56 hodin Aj kurz - Šablony DDŠ Jiříkov 

1 asistentka pedagoga 56 hodin Aj kurz - Šablony DDŠ Jiříkov 

1 asistentka pedagoga 56 hodin Aj kurz - Šablony DDŠ Jiříkov 

Všichni učitelé a as. 
pedag. 

32 hodin Matematická gramotnost - Šablony DDŠ Jiříkov 

Poznámka: Semináře – na základě nabídky Pedagogického centra se pracovníci zúčastní 
výcvikových seminářů vzdělávání dle svého výběru a potřeb školy. 
 
TERMÍNY PRÁZDNIN             ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018 
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018 
Jarní prázdniny pondělí 12. února – neděle 18. února 2018 
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 

(pondělí 2. 4. 2018 Velikonoce) 3. ŘV – úterý 3. dubna 2018 
Hlavní prázdniny pondělí 2. července 2018 - pátek 31. srpna 2018 

 
ŘEDITELSKÁ VOLNA ve školním roce 2017/ 2018 
 
1. ŘV - 29. 9. 2017 (pátek), 28. 9. st. svátek „Den čes. státnosti“ 
2. ŘV - 26. 1. 2018 (pátek) Futsal - XIV. ročník 
3. ŘV - 3. 4. 2018 (úterý) Velikonoční prázdniny 
4. ŘV - 7. 5. 2018 (pondělí) 8. 5. st. svátek „Den Vítězství“ 
5. ŘV - 15. 6. 2018 (pátek) Branný závod - XVI. ročník 
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TŘÍDNÍ SCHŮZKY ve školním roce 2017/ 2018 
 
I. pololetí: 
ŘÍJEN 2017 (2. - 6. 10. 2017) 
LISTOPAD 2017 (20. - 24. 11. 2017) 
LEDEN 2018 (15. - 19. 1. 2018) 
 
II. pololetí:  
BŘEZEN 2018 (19. - 23. 3. 2018) 
KVĚTEN 2018 (14. – 18. 5. 2018) 
ČERVEN 2018 (4. – 8. 6. 2018) 
 
Vyhodnocení plánu školních akcí 
 
SRPEN 2017 
28. 8. 2017 (pondělí) Nastoupili učitelé do školy a začali si plnit své povinnosti tak, aby mohl 
začít nový školní rok (dokumentace, výzdoba tříd, výzdoba školy).  
 
ZÁŘÍ 2017 
4. 9. 2017 Pedagogická rada (1.) 
4. 9. 2017 (úterý) Nástup žáků do školy. Všichni žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování 
během výuky i mimo ni, dále byli seznámeni se školním řádem.  
6. 9. 2017 Porada LVS (1.), (LVO – léčebně výchovné oddělení má 3 LVS - léčebně výchovné skupiny) 
11. 9. 2017 Besedy, nástěnky ve všech třídách na téma „Terorismus v USA 11. září“  
12. 9. 2017 Rumburk, zahájeno plavání  
V rámci školy probíhal plavecký výcvik v Rumburku (plavecký bazén) pod vedením 
instruktora + asistent, konec plaveckého výcviku dne 12. 12. 2017 
21. 9. 2017 Supervize výchova  
21. 9. 2017 Třídní učitelé vypracovali a odevzdali individuální vzdělávací plány pro všechny 
žáky DDŠ, učební plány a další školní dokumentaci. V každé třídě si žáci se svým třídním 
učitelem vytvořili pravidla třídy. 
27. 9. 2018 Turistický pochod do přírody – II. a V. třída 
28. 9. (čtvrtek) Státní svátek „Den české státnosti“  
29. 9. 2016 - 1. ŘV (ředitelské volno) 
 
ŘÍJEN 2017 
15. 10. Matrika – škola, sběr ostrých dat „Bakalář“  
19. 10. Supervize škola  
26. – 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny 
26. 10. Školení v programu Bakalář pro učitele  
28. 10. 2017 (sobota) Státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“ 
 
LISTOPAD 2017 
1. 11. 2017 ve škole proběhl Halloween 
1. 11. 2017 Porada LVS (2.)  
2. 11. 2017 (čtvrtek) Akce pro vycházející žáky „ Živá knihovna vzdělávání“ v RBK v 
Domě kultury Střelnice. Této akce se zúčastnila 1 učitelka s 8 žáky. 
4. 11. 2017 Zahájen kurz Aj (v rozsahu 56 hodin) – určen pro zaměstnance DDŠ 
13. 11. 2017 (pondělí) Výstava vzdělávání 2018/2019 pro vycházející žáky v RBK v Domě 
kultury Střelnice, účast 2 učitelé + 7 vycházejících žáků. 
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20. 11. 2017 Klasifikační porada (1.) 
20. 11. 2017 - Pedagogická rada (2.) 
22. 11. 2017 a 30. 11. 2017 BOZP  - školení pro všechny zaměstnance 
23. 11. 2017 Supervize výchova  
24. 11. 2017 Turnaj sálová kopaná v České Kamenici – 1. místo. 
28. 11. 2017 Česko vesluje – soutěž mezi DD v Ústeckém kraji, účast celé školy 
 
PROSINEC 2017 
12. 12. 2017 Supervize škola  
12. 12. 2017 Ukončen plavecký výcvik, který probíhal od 12. 9. 2017 (úterý), uskutečnilo se 
celkem 14 hodin plavání, pod vedením instruktora + asistenta, učitelů Tv. Závěrečného 
plavání se zúčastnilo celkem 26 žáků a všichni uměli plavat.  
13. 12. 2017 soutěž v Děčíně -  poskytování PRVNÍ POMOCI, 1 učitelka + 3 žáci 
14. 12. 2017 Vánoční besídka  
15. 12. 2017 Den otevřených dveří ve Šluknově, Střední lesnická škola a střední odborná 
škola sociální, T. G. Masaryka 580, účast - 1 učitelka a 7 vycházejících žáků. 
20. 12. 2017 (středa) 10 dětí odjelo na hory, výuka nadále pokračovala pro zbývající žáky do 
(pátku) 22. 12. 2017. 
Od 23. 12. 2017 (sobota) do 2. 1. 2018 (úterý) VÁNOČNÍ PRÁZDNINY  
 
LEDEN 2018 
Od 9. 1. 2018 (úterý) zahájeno bruslení – zimní stadion v Rumburku 
11. 1. 2018 Porada LVS (3.) 
19. 1. 2018 Den otevřených dveří ve Varnsdorfu, Bratislavská 2166, Vyšší odborná škola, 
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, účast 2 učitelé + 
7 vycházejících žáků. 
22. 1. 2018 Klasifikační porada (2.) 
22. 1. 2018 Pedagogická rada (3.) 
26. 1. 2018 (pátek) 2. ŘV - Futsal XIV. ročník 
31. 1. 2018 (středa) vydáno vysvědčení za 1. pololetí 
 
ÚNOR 2018 
2. 2. 2018 Zahájení kurzu Matematická gramotnost (v rozsahu 32 hodin, určeno pro 
učitele a as. pedagoga) 
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny 
12. 2. – 16. 2. 2018 Jarní prázdniny 
22. 2. 2018 Supervize škola 
 
BŘEZEN 2018 
8. 3. 2018 Porada LVS (4.) 
20. 3. 2018 Ukončeno bruslení  - zimní stadion Rumburk 
20. 3. 2018 Inspekce  - KHS (Krajská hygienická stanice) Ústecký kraj 
23. 3. 2018 Florbal v České Kamenici – 1. místo 
29. 3. – 2. 4. 2018 Velikonoční prázdniny 
 
DUBEN 2018 
3. 4. 2018 – 3. ŘV (úterý - následně po Velikonočním pondělí)  
5. 4. 2018 Supervize výchova  
10. 4. 2018 Matrika  -  škola, sběr ostrých dat „Bakalář“ 
23. 4. 2018 Klasifikační porada (3.) 
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23. 4. 2018 Pedagogická rada (4.) 
 
KVĚTEN 2018 
3. 5. 2018 Porada LVS (5.) 
7. 5. 2018 - ŘV (4.), (úterý 8. 5. st. svátek „Den Vítězství“) 
7. 5. 2018 Kurz matematické gramotnosti – pro učitele a asistenty pedagoga 
10. 5. 2018 Zlaté kladívko v Rumburku 
17. 5. 2018 Zlatá nitka v Děčíně – 2. místo 
17. 5. 2018 Supervize škola  
18. 5. 2018 Legionvlak v Rumburku, akce  pro 1. stupeň (1 učitelka a as. pedagoga + 9 
žáků)  
25. 5. 2018 SHM ve Varnsdorfu 
31. 5. 2018 Exkurze pro 2. stupeň ZŠ – Čistička odpadních vod ve Varnsdorfu (1 učitelka a 
as. pedagoga + 8 žáků) 
 
ČERVEN 2018 
1. 6. 2018 Den dětí – soutěžní dopoledne na hřišti 
8. 6. 2018 Malá kopaná Šluknov – 1. místo 
14. 6. 2018 Ukázka psovodů z PČR Rumburk 
15. 6. 2018 Branný závod XVI. ročník v Jiříkově – 1. místo  
18. 6. 2018 Klasifikační porada (4.) 
20. 6. 2018 Pedagogická rada (5.) 
28. 6. 2018 Porada LVS (6.) 
 
 
Třídní výlety: 
III. třída 21. 6. 2018 – Národní park České Švýcarsko - Kyjov 
V. třída 21. 6. 2018 – Krásná Lípa 
II. třída 25. 6. 2018 – IQlandie Liberec 
I. třída 26. 6. 2018 - IQlandie Liberec 
 
 
Vyhodnocení ŠVP 
 

Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV  a 
z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, 
analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a žáků. 
Děti se u nás mohou učit anglickému jazyku již od 3. ročníku. Další cizí jazyk nebyl do ŠVP 
zařazen podle školského zákona č.561/2004 Sb., § 16 odst. 4 (Vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, bod 4. písmeno a, b).  

Naše ZÁKLADNÍ ŠKOLA – si klade takové cíle, aby byla místem, které žáky motivuje 
a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli k encyklopedickým vědomostem, ale pro život 
důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Samotná práce má 
v dětech podporovat rovněž pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého 
sebevědomí, rozvoje kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení tak, aby byla základem 
pro další etapy lidského života. Aby naše škola byla školou pro život a pro všechny. 

Důležitým cílem naší školy je i aktivně předcházet projevům agrese mezi žáky. Vyvstává 
stále naléhavější potřeba změnit emoční klima ve škole, zvládnout projevy agrese a nezájmu 
žáků pochopit trápení druhého. Pomoci dětem naučit se odpovědnosti za zvládnutí emocí a 
především za svůj život i za společnost jako celek. Proti projevům agrese a násilí, které se 
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v poslední době projevily v nebývalé míře, bude škola bojovat, samozřejmě za podpory žáků, 
učitelů a rodičů, všemi dostupnými prostředky. 
Od září 2013 na naší škole učíme podle ŠVP pro žáky ZŠ, ZŠP (ZŠ pro žáky s LMP), 
ZŠS. 
ZŠ – ŠVP pro základní vzdělávání – Základní škola 
ZŠP – ŠVP pro základní vzdělávání – upravující vzdělání žáků s LMP 
ZŠS – ŠVP pro obor vzdělání - Základní škola speciální 

Ve všech předmětech byly v souladu s učebními osnovami rozvíjeny klíčové 
kompetence, zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, 
personální a pracovní. Osvojené kompetence žáci realizovali při vlastní pracovní činnosti, při 
různých dovednostních soutěžích („Zlaté kladívko“, „Zlatá nitka“ atd.), při sportovních akcích 
(SHM, turnaje v kopané, ve florbalu atd.). Při zvládání učiva byl uplatňován individuální 
přístup a metody. Všichni žáci byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Prohloubily se mezipředmětové vztahy, vyučující se spolu naučili lépe spolupracovat a 
společně řešit výuku průřezových témat. 

Kromě nově zakoupených učebnic pro ZŠ byly ve výuce používány atlasy, odborná 
literatura, pracovní sešity, ale i jiné informační zdroje, jako např. internet. Do šesti učeben byl 
nainstalován počítač s dotykovým displejem a velká obrazovka, toto zařízení slouží k velmi 
dobré interaktivní výuce. Počítačová třída byla vybavena přenosným IBM, která slouží jako 
interaktivní tabule. Všichni učitelé se připravují na výuku pomocí písemných příprav a 
prezentací - DUM. Celoroční autoevaluační činností byly hospitace ředitele i zástupce pro ZŠ, 
hodnocení práce učitelů ředitelem koncem března a koncem září, v pololetí a na konci 
školního roku hodnocení individuálních vzdělávacích plánů. Sebehodnocení práce učitelů 
byla prováděna na provozních a klasifikačních poradách, s výsledky hodnocení školy byla 
vždy seznámena pedagogická rada. ¨     V Jiříkově dne 10. 9. 2018
          
 

4. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
za školní rok 2017 – 2018 

 
A) Kvalitativní hodnocení 
 
ZÁŘÍ 2017  
Terorismus ve světě 

V tomto měsíci byla vyhotovena nástěnka v prostorách školy s danou tématikou. 
Uskutečnila se beseda v rámci třídnických hodin pod vedením třídních učitelů, kteří 
informovali své žáky o terorismu, žáci měli i možnost shlédnout dokument o 11. září 2001 
v USA. Tímto tématem učitelé navázali rozhovory s dětmi o mezilidských vztazích v naší 
společnosti - kamarádství, přátelství, tolerance, nesnášenlivost. Na základě vytyčených 
ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i 
v následujícím roce. 
ZÁŘÍ  - ŘÍJEN 2017  
Den plný kamarádství a přátelství 

Během měsíce září a říjen bylo uskutečněno několik vycházek, výletů a víkendových 
pobytů na chatě Staré Hraběcí. Tyto akce proběhly především v rámci výchovy. 
Ve škole rovněž probíhalo seznámení žáků s novým prostředím, s novými spolužáky, učiteli. 
V jednotlivých třídách si učitelé společně se svými žáky určili interní pravidla třídy a zároveň 
seznámili žáky s vnitřním řádem školy. Vztahy a klima ve třídách bylo průběžně řešeno 
během celého školního roku. O situaci ve třídách a na skupinách bylo jednáno průběžně 
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během školního roku na provozních, klasifikačních, LVS poradách i pedagogických radách. 
V případě výskytu šikany se úzce spolupracovalo s vedením DDŠ, vychovateli, učiteli, 
etopedem, psychologem či sociální pracovnicí našeho zařízení. Učitelé se zaměřili na 
pozorování vztahů v třídních kolektivech a individuálně řešili s jednotlivými žáky problémy 
se začleněním do kolektivu. Spolupráce mezi výchovou a školou byla dobrá – pravidelné 
konzultace, třídní schůzky, provozní, klasifikační a LVS porady, hospitace. Během celého 
školního roku, především v předmětu občanská výchova, bylo s dětmi projednáváno téma 
asertivního chování, jak si navzájem naslouchat, jak spolu hovořit a předcházet konfliktům, 
s žáky probíhal i nácvik respektující komunikace pro každý den, modelová řešení 
každodenních „krizových“ situací. Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo 
stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
LISTOPAD 2017 
Využívání mobilních telefonů a internetu. Kyberšikana a jak jí čelit.  

Tato přednáška proběhla pod vedením MPP a učitelů předmětu Informatiky. Přednáška 
proběhla ve dvou blocích především u žáků 2. stupně. První blok zahrnoval monitorování 
žáků na sociálních sítích a besedu na toto téma. Přičemž se zjistilo, že převážná část žáků má 
ve svých kontaktech osoby, které osobně nezná. Zjistilo se, že někteří žáci si ani 
neovědomují, co je všechno může ohrozit na sociálních sítích jako např. Facebook.  

Žáci získali i vědomosti o vhodném využívání mobilních telefonů a internetu, také byli 
upozorněni na jistá rizika sociálních sítí. Zároveň byli poučeni o prevenci kyberšikany a jak jí 
čelit. Druhý blok probíhal v rámci předmětu Informatika, kde byla žákům poskytnuta pomoc a 
rada, jak nejlépe zabezpečit své osobní údaje. Prostřednictvím metodika primární prevence 
byly předány informace všem pedagogům na téma sociální sítě - zásady bezpečnějšího 
používání, kyberšikana - zásady ochrany a obrany, kybergrooming - rizikové seznamování 
v prostředí internetu, sexting – rizikové sdílení intimních materiálů, webcam trolling – 
podvody s webkamerou. Na základě těchto témat pak v každé třídě pod vedením třídních 
učitelů byly žákům předávány další aktuální informace. Na základě vytyčených ukazatelů 
bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
PROSINEC 2017 
Vánoční besídka 

Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se konala dne 14. 12. 2016 vánoční besídka - 
ukázka zájmové umělecké činnosti dětí. Bližší informace jsou vypracovány v celoroční 
zprávě o činnosti úseku výchovy za školní rok 2017 – 2018. Na základě vytyčených ukazatelů 
bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
LEDEN 2018 
Turnaj ve futsalu - XIV. ročník 

Dne 26. ledna 2018 se uskutečnil turnaj ve futsalu - XIV. ročník. Bližší informace jsou 
vypracovány v celoroční zprávě o činnosti úseku výchovy za školní rok 2017 – 2018. Na 
základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme 
pokračovat i v následujícím roce.  
 
ÚNOR 2018  
Rizika užívání drog – žloutenka typu C 

Tato přednáška se uskutečnila především pro žáky II. stupně (29 žáků) v rámci hodin 
Výchova ke zdraví pod vedením učitelů, kteří informovali své žáky o riziku užívání drog. 
Veškeré podklady zajistil MPP. Cílem přednášky bylo monitorování zkušeností či užívání 
drog našich dětí, zjištění úrovně znalostí o drogách, také měla objasnit pojem agresivita, 
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závislost a tolerance. Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, 
v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
                                
BŘEZEN 2018 
Výtvarná soutěž „STOP DROGÁM“ – VI. ročník se nekonal z organizačních důvodů. 
Důvodem byla změna klientely dětí, převážně mladší školní věk. Na základě toho byla 
dohodnuta s třídními učiteli změna tématu - individuální erb a společný třídní erb.  

Žáci měli tentokrát celé dva měsíce (duben a květen) na vyhotovení artefaktů – nejprve 
individuální erb každého žáka a následně společný erb třídy, toto časové rozmezí jim bylo 
umožněno, protože měli žáci o tuto soutěž velký zájem. Cílem této soutěže byla prevence 
rizikového chování žáků ve škole. Vést žáky k toleranci, kamarádství, přátelství, slušnému a 
asertivnímu chování, vzájemné spolupráci, vytváření dobrého klimatu ve třídě. Vyhodnocení 
soutěže proběhlo v jídelně, kde všichni žáci byli odměněni sladkostmi. Realizátory této 
soutěže byli všichni učitelé, zodpovědná osoba MPP. Na základě vytyčených ukazatelů bylo 
dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
DUBEN 2018  
Bezpečná doprava 

V tomto měsíci proběhly ve výchově v rámci dopravní výchovy cyklistické testy. Všechny 
děti se sešly v jídelně, kde byly obeznámeny s obsahem testů a jednotlivé otázky jim byly 
názorně vysvětleny. Okruh otázek byl volen s přihlédnutím na jejich vědomosti, schopnosti a 
obsahově zaměřen převážně na pohyb cyklisty pohybující se na veřejné komunikaci doplněný 
základními dopravními značkami. Dne 1. 6. 2018 proběhla ve škole v rámci dopravní 
výchovy akce - BESIP. Tato akce byla spojena s „Mezinárodním dnem dětí.“ Proběhla během 
odpoledního vyučování na hřišti. Žáci měli za úkol ve skupině své třídy plnit úkoly na 6 
stanovištích – znalosti z dopravních značek a předpisů, jízda zručnosti na kole, ověření 
znalostí ze zdravovědy, důležitá telefonní čísla, popis a údržba kola, důležitost přilby apod. 
Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme 
pokračovat i v následujícím roce.  
 
KVĚTEN 2018  
Světový den bez tabáku 31. 5. – STOP KOUŘENÍ 

V tomto měsíci byla vyhotovena nástěnka v prostorách školy s danou tématikou. 
Přednáška – beseda se uskutečnila v rámci třídnických hodin pod vedením třídních učitelů, 
kteří byli informováni o možných tématech MPP. Ukázalo se, že převážná část žáků má 
osobní zkušenosti s kouřením a užíváním alkoholu při pobytu doma. V našem zařízení je 
důsledně dodržován zákon o kouření, bohužel při pobytu doma mnozí rodiče tento zákon 
nedodržují a sami dětem cigarety tolerují, dokonce i kupují a vůbec nedomýšlí důsledky 
zdraví jejich dětí. 
 
ČERVEN 2018 
Branný závod XVI. ročník  

Dne 15. 6. 2018 se konal branný závod  - XVI. ročník. Na této akci se podílel celý 
učitelský sbor. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 6 ZŠP okresu Děčín (Šluknov, Rumburk, 
Česká Kamenice, Děčín, Varnsdorf a Jiříkov). Naši vybraní žáci vyhráli v mladší i starší 
kategorii 1. místo, v celkovém umístění škol jsme byli také na 1. místě. Na základě 
vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat 
i v následujícím roce.  
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MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 
Dne 1. 11. 2017 se ve škole konal „Helloween.“ V České republice nejde o tradiční svátek, 
ale vzhledem k tomu, že naši žáci se na naší škole učí anglický jazyk, tento svátek se začíná 
stávat populárním a s ním přichází možnost se skvěle pobavit. Proto byl na návrh učitelů 
uskutečněn tento den i na naší škole. Cílem této akce bylo seznámit žáky s historií tohoto 
svátku, vytvořit si halloweenskou výzdobu. Všichni učitelé se převlékli do svých 
originálních masek, ve kterých hned zrána přivítali své žáky. Vyučování probíhalo dle 
rozvrhu s touto tématikou. Žákům i učitelům se tato akce líbila, protože všichni měli možnost 
zpestřit své dny ve škole.  
Dne 11. 11. 2017  V. třída (I. stupeň), pod vedením tř. učitelky a as. pedagoga si připravila na 
téma „Svatý Martin“ krátké vystoupení, které předvedli ve všech třídách. 
Dne 28. 11. 2017 Česko vesluje – soutěž mezi DD v Ústeckém kraji, účast celé školy. 
Dne 5. 12. 2017 beseda s T. Slavatou na téma „Sport a zdravý životní styl.“ 
Dne 13. 12. 2017 soutěž v Děčíně -  poskytování PRVNÍ POMOCI, 1 učitelka + 3 žáci. 
Dne 15. 12. 2017 se celá škola rozhodla navštívit „Jiříkovský Betlém.“ Návštěva probíhala 
průběžně během dne po jednotlivých třídách. Této mimořádné akci (viz. Kronika školy) jsme 
dali název „Cesta do Betléma.“ 
Dne 18. 5. 2018 Legionvlak v Rumburku, akce  pro 1. stupeň (1 učitelka a as. pedagoga + 9 
žáků).  
Dne 31. 5. 2018 Exkurze pro 2. stupeň ZŠ – Čistička odpadních vod ve Varnsdorfu (1 
učitelka a as. pedagoga + 8 žáků). 
Dne 14. 6. 2018 byla předem domluvena v DDŠ, ZŠ a SVP návštěva PČR Rumburk – 
Psovodi. Ukázka výcviku policejních psů (jak se zadržuje pachatel) proběhla na hřišti za 
školou, a to bez problémů. 
 
B) Kvantitativní hodnocení 
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Ve školním roce 2017 - 2018 ředitel Mgr. Dušan Šimonka zajistil pro úsek školy a 
výchovy odbornou pomoc - supervizi. Cílem supervize je zkvalitnit a zefektivnit práci 
pedagogů, posilovat vztahy v pracovním týmu, zlepšit vztahy na pracovišti, rozvinout 
kreativitu týmu, najít řešení na problematické situace, naučit se vnímat a reflektovat svou 
práci a předejít profesnímu vyhoření.  
 
Přehled supervizí v DDŠ,ZŠ a SVP Jiříkov 
 
SUPERVIZE VE VÝCHOVĚ  
21. 9. 2017 (4 hodiny) 
23. 11. 2017 (4 hodiny) 
5. 4. 2018 (4 hodiny) 
 
 

SUPERVIZE VE ŠKOLE  
19. 10. 2017 (4 hodiny) 
12. 12. 2017 (4 hodiny) 
28. 2. 2018 (4 hodiny) 
17. 5. 2018 (4 hodiny) 
 

 Přehled vzdělávacích  akcí pro pedagogy (škola a výchova) 
 
Téma vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky v oblasti prevence RCH 
(rizikové chování) 

Datum Místo konání Počet 
proškol. 
pedagogů 

Počet 
hodin 

Sebezkušenostní výcvik pedagoga 15.10. - 20.10. 2017 
24. 3.  - 29. 3. 2018 

 2 50 
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50 
Konference o ÚV (ústavní výchově)  7. 11. 2017 Praha 1 6 
Asociace NV (náhradní výchova) 14. 11. – 15. 11. 

2017 
Skalský dvůr 1 12 

Kyberšikana a počítačová kriminalita 24. 11. 2017 Liberec  2 8 
Asociace NV 17. 4. – 18. 4. 2018 Skalský dvůr 3 12 
Rozpravy o ÚV 24. 5. – 25. 5. 2018 Ostravice 2 12 
Dítě v krizi 28. 5. – 30. 5. 2018 Zlín 2 12 
Přístup v dětské adiktologické péči 
(Nemocnice Milosr. sester sv. K. Boromejského) 

24. 5. 2018 Praha  2 6 

Celkem  15 168 
SUPERVIZE  
Supervize - výchova  Jiříkov - DDŠ 32 12 
Supervize - škola  Jiříkov - DDŠ 13 16 
Celkem  45 28 
Ostatní vzdělávací akce  
Školení v programu Bakalář pro 
učitele 

26. 10. 2017 Jiříkov - DDŠ 12 4 

BOZP 22. 11. 2017 Jiříkov - DDŠ 45 2 
Školení řidičů 5. 1. 2018 Jiříkov - DDŠ 15 2 
Celkem  8 
 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti 
prevence RCH (rizikové chování) 

  

Počet vzdělávacích aktivit  8 + 7 (supervizí) = 15 celkem 
Počet celkově proškolených pedagogů  45 pedagogů (výchova a škola) 
Počet hodin 168 + 28 (supervize) = 196 hodin 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

Vánoční besídka byla určena nejen pro zaměstnance, ale i pro rodiče a příbuzné našich 
dětí, na tuto akci se dostavil velký počet rodičů a příbuzných našich dětí. Zároveň byli 
pozváni zastupitelé města Jiříkov, externí pracovníci našeho zařízení (náboženství), také byli 
pozváni bývalí zaměstnanci našeho zařízení i příbuzní současných zaměstnanců. Někteří  naše 
pozvání srdečně přijali a zúčastnili se. V průběhu roku jsou průběžně prováděny vychovateli a 
soc. pracovnicí - návštěvy v rodinách (viz. Výroční zpráva sociální pracovnice). 
 
 
 

Počet 
aktivit 

Počet 
hodin 

Počet zúčastněných 
rodičů a příbuzných 

Aktivity pro rodiče 
v oblasti prevence RCH 

Vánoční besídka 
+ návštěvy v rodinách 

3 
+ viz. výroční zpráva sociální 
pracovnice 

25 - ván. besídka 

 
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 
Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet 
aktivit 

Počet žáků 
(studentů) 

Počet hodin 
přímé práce 

Blok primární prevence 8 31 – 45 cca 40  
Interaktivní seminář 1 31 - 45 4 
Beseda /přednáška 5 31 - 45 cca 15 
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Pobytová akce (zimní, jarní, letní prázdniny) 3 až 26 dětí/1 pobyt 1-2 týdny 
Situační intervence 4 31 -  45  cca 20 
Jiné (sportovní a umělecké akce) 8 45 cca 20 
 
Víkendové akce školy a výchovy 

Pro víkendové akce bylo pravidelně využíváno objektu DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov ve Starém 
Hraběcí. Zde se střídaly jednotlivé výchovné skupiny. Objekt byl využit na prázdninové 
pobyty ostatních zařízení pro ústavní výchovu. 
 
Prázdninové akce školy a výchovy:  
Zimní prázdniny: Pec pod Sněžkou (20. 12. – 26. 12. 2017) viz výroční zpráva – výchova. 
Jarní prázdniny: Dolní Malá Úpa (10. 2. – 7. 2. 2018) viz výroční zpráva – výchova. 
Letní prázdniny: Krkonoše - Dolní Malá Úpa (3. 8. – 17. 8. 2018) viz výroční zpráva – 
výchova. 
Během letních prázdnin 2018 se ve výchovné činnosti podíleli i zaměstnanci školy: 3 učitelé a 
3 asistentky pedagoga. 
Školní výlety probíhaly pod vedením třídních učitelů během měsíce červen 2018 - viz výroční 
zpráva – škola. 
 
Volnočasové aktivity při DDŠ, ZŠ a SVP: 



• Ruční práce  
• Řečové techniky  
• Hudební  
• Modelářský  
• Keramika  
• Výtvarný  
• Náboženství (externě - řádová sestra) 
• Kopaná  
• Jezdecký  
• Vaření  
• Sportovně - pohybový  
 
Závěr EVALUACE MPP 
Ve zpětném pohledu vidím tyto slabé a silné stránky našeho zařízení: 
 
Slabé stránky: 
• Malý zájem rodičů iniciativně se zapojit do spolupráce s naším zařízením v průběhu roku, 
nejedná se pouze o účast na tradičních akcích školy, ale celková spolupráce vůbec. Např.: 
někteří rodiče vědomě při pobytu doma podporují své děti v závislosti na drogách (tabák, 
THC, pervitin, alkohol), jiní přechovávají své děti na útěku – porušují soudní rozhodnutí, 
často se stává, že rodiče nezajistí včasný návrat svých dětí do našeho zařízení, pod různými 
výmluvami apod. 

Úkol: Více s rodiči komunikovat, navázat s nimi důvěru vůči našemu zařízení, zvážit 
nové způsoby předávání informací apod. 
• ŠKOLA: Naplněnost tříd formou spojení několika ročníků, poruchy chování jsou u všech 
žáků (často se jedná např. o děti s ADHD – několik těchto dětí je v jedné třídě) - těžší 
podmínky pro individuální práci.  
• VÝCHOVA: Nedostatek vychovatelů a asistentů pedagoga na pokrytí služeb, vysoké 
přesčasové hodiny u všech vychovatelů, není možnost vybrat řádnou dovolenou do konce 
kalendářního roku. Stále přibývá dětí vyžadující léčebně výchovný program a nedostatek 
asistentů pedagoga vychovatelům práci neusnadňuje. 
 
Silné stránky: 
• Kvalifikovanost pedagogického sboru – od září 2017 opět vzrostla, kvalifikovanost 
vychovatelů je také vysoká, nadále se pedagogové vzdělávají.  

Úkol: Nadále umožnit doplnění kvalifikace v odpovídajícím studiu pro zbylé učitele a 
vychovatelé, formou vhodné organizace práce, vytvořit podmínky pro samostudium. 
• Pěkné a nové prostředí, ve kterém se děti DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov nacházejí. 
• Srdečný vztah všech zaměstnanců k dětem. 
• Ochota zaměstnanců školy plnit zadané úkoly, tvořivý přístup k práci. 
• Pravidelné pedagogické rady, porady vedoucích pracovníků, provozní porady vychovatelů a 
učitelů, porady léčebně výchovných skupin (LVS), sezení s dětmi každý čtvrtek a mimořádné 
problémy při výskytu (rizikového chování) RCH. 
• Dobré výsledky hodnocení ze strany kontrolních orgánů. 
• Spolupráce s jinými institucemi (exkurze), velký zájem studentů o praxi v našem zařízení 
(VŠ, SOU).  
• Dobré jméno DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov na veřejnosti související s úspěšnou  reprezentací 
našich dětí na různých celostátních a regionálních sportovních akcí.  
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• Ředitel má velký zájem řešit finanční problémy našeho zařízení, plně podporuje vzdělávání 
všech pedagogů, také zajišťuje supervizory na jednotlivé úseky, umožňuje exkurze různým 
institucím a studentům z různých škol praxi v našem zařízení. 

 
Priority pro další období: 
• prohloubení a rozvíjení spolupráce s rodiči dětí 
• prohloubení a rozvíjení spolupráce škola s výchovou, zlepšení vztahů mezi vychovateli 

 
 
 

5. Zpráva o činnosti úseku výchovy  
za školní rok 2017 – 2018 
 

Na úseku výchovy pracovaly v loňském školním roce tyto zájmové útvary: 
 
• Výtvarný 
• Ruční práce  
• Atletický 
• Hudební 
• Náboženství  
• Kopaná 
• Jezdecký 
• Vaření 
• Modelářský 
• Šití 
• Řečové techniky 
• Sportovně pohybový 

 
 

Tak jako v letech minulých patřily mezi naše nejúspěšnější zájmové útvary kopaná a 
sportovní. Výrazně se začaly děti účastnit i kroužků mimo naše zařízení (Judo Varnsdorf, 
atletika Rumburk). Ve školním roce 2017/2018 se našim dětem povedlo úspěšně 
reprezentovat převážně na sportovních akcích. I nadále se neúčastníme žádných větších 
kulturní soutěží. O to více se zaměřujeme na sport, hlavně na turnaje v kopané, kde se nám i 
letos dařilo. Dále se některé děti účastnily turnajů v judu, a to i na mezinárodní úrovni, kde 
získali úžasné výsledky. Zúčastnili jsme se také LOH dívek a chlapců, kde se nám nejvíce 
dařilo v atletice a plavání. DDŠ i nadále úzce spolupracuje s triatlonistou Tomášem Slavatou. 
A nově také spolupracujeme s Českou olympijskou nadací, která naše děti pozvala na několik 
krásných akcí, například na setkání s naším olympijským vítězem Lukášem Krpálkem.  

Účastnili jsme se akcí pořádaných městem Jiříkov, kde jsme prezentovali naše zařízení.  
 

Některé naplánované akce a soutěže se bohužel z objektivních důvodů nemohly v průběhu 
roku realizovat. Velice nás limituje finanční náročnost mnoha pořádaných akcí, kterých se 
s těchto důvodů neúčastníme.  
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Umístění dětí DDŠ v kulturních a sportovních akcích v roce 

2017 – 2018 

 
6. 10. 2017 Malá kopaná - Chrudim 3. místo 
25. 11. 2017 Děčínská kotva - turnaj v judu  2. místo 
6. - 7. 12. 2017 Hroší hry - Chrudim Účast 
26. 01. 2018 Futsal - Jiříkov 2. místo 
26. 04. 2018 Turnaj v malé kopané Buškovice Účast 
10. 05. 2018 Memoriál Luboše Kudly  4. místo 
27. - 30. 5. 2018 LOH - dívky Liběchov Účast 
3. - 7. 6. 2018 LOH - chlapců Moravský Krumlov - cyklistika 2. místo 
3. - 7. 6. 2018 LOH - chlapců Moravský Krumlov - 3000 m 2. místo 
3. - 7. 6. 2018 LOH - chlapců Moravský Krumlov - 100 m 3. místo 
9. 6. 2018 Turnaj v malé kopané a vybíjené Lipová (kopaná) 2. místo 
9. 6. 2018 Turnaj v malé kopané a vybíjené Lipová (vybíjená) 2. místo 

 

Činnost úseku výchovy ve školním roce 2017/2018 
 
Září 2017 
 
Koncert Kryštof Praha 
V neděli 17. 9. jsme se zúčastnili koncertu skupiny Kryštof na Pražském Strahově. Jelo nás 7 
dětí vybraných ze šesti skupin. Koncert a chování dětí hodnotím jako velmi vydařené, dětem 
se moc líbilo, vše se zvládlo bez problému a děti si dovezly i drobné upomínkové předměty.  

V Jiříkově 19. 9. 2017 
                                                                                         

Říjen 2017 
 
Dne 01. 10. 2017 jsme navštívili divadlo „Cirk La Putyka“ v Praze. 
Setkali jsme se zde s p. Tomášem Slavatou, kterému patří velké poděkování za to, že nám 
umožnil toto divadlo navštívit a shlédnou představení s názvem „Batacchio“. Celé představení 
se nám velmi líbilo. Viděli jsme cirkusové dech beroucí akrobacie, divadelní a hudební 
scénky plné humoru v podání sedmi akrobatů a herců. Po skončení představení jsme měli také 
možnost nahlédnout do zákulisí divadla, kde akrobati a herci svá vystoupení trénují a 
připravují, a to s podrobným výkladem jednoho z aktérů, opět díky p. Slavatovi. 
Domů jsme se sice vrátili v pozdních nočních hodinách, ale s nadšením, že jsme viděli a zažili 
něco nového.         V Jiříkově 3. 10. 2017 

 
Turnaj Chrudim 
V pátek 06. 10. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje v Chrudimi. Jelo nás 7 dětí – fotbalistů. 
Chlapci pro náš domov vybojovali pěkné 3. místo a myslím, že si celý den pěkně užili.  
V Jiříkově 7. 10. 2017 
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Návštěva automobilových závodů Autodrom Most 
V neděli 08. 10. jsme se zúčastnili Grand Finále Touring Car Cup na Autodromu v Mostě. Za 
celý den jsme viděli několik závodů, akrobacii letadla, vyfotili jsme se se závodníky a 
podívali se i do závodních boxů. Děti byli velmi spokojené a určitě se do Mostu zase někdy 
vrátíme.         V Jiříkově 10. 10. 2017 
 
Dne 28. 10. 2017 - návštěva zvukové zkoušky kapely KABÁT 

V neděli 28. 10. jsme se zúčastnili zvukové zkoušky skupiny Kabát na zimním stadionu v 
Liberci. Bylo nás 14 dětí + 3 vychovatelé. Na hudební zkoušce jsme byli od 13h a děti zažili, 
jak se na takový velký koncert kapela připravuje. Po zkoušce se za námi přišli chlapi podívat, 
s dětmi se fotili, odpovídali na jejich otázky a přinesli i každému tašku s drobnými dárky a 
také jejich CD.  
        V Jiříkově 30. 10. 2017 
Listopad 2017 
 
Drakiáda 
Dne 24. 11. 2017 se uskutečnila meziskupinová soutěž ve výrobě papírového draka a 
testování jeho letových schopností. Z účasti se předem omluvila 2. skupina, která plánovaně 
odjela na pobyt ve Starém Hraběcí. Ostatní děti se zapojily, mimo ty, které bohužel ležely 
s nemocí. Letos nám velmi příznivě přálo počasí, foukal pěkný vítr a zároveň bylo příjemné 
slunko. Některé draky se skutečně podařilo přimět k letu, byť jen na krátkou dobu. Jiné 
prověřil vítr a jejich konstrukce nevydržela. To ovšem nevadilo a všichni jsme se vrátili 
s dobrou náladou zpět na DDŠ. Příjemně vyvětraní s červenými tvářičkami a s vědomím, že 
bude následovat i sladká odměna za vynaložené úsilí.   V Jiříkově 26. 11. 2017 

 
 
Turnaj v judu 
Dne 25. 11. 2017 proběhl podzimní turnaj v Děčíně, kde se účastnili mláďata, mladší a starší 
žáci a žákyně a dorostenci. Na turnaj jeli dva chlapci, kteří závodili v kategoriích dorostenců. 
Turnaje se účastnilo 300 dětí, naši chlapci si vedli střídavě, jeden obsadil 2. místo a druhý ve 
své váhové kategorii bohužel poslední. Pro kluky to ale byl obrovský zážitek a dobrá 
zkušenost do dalších turnajů.        Jiříkově 26. 11. 2017 

 

V měsíci listopadu 2017 proběhla v rámci ročního plánu v areálu DDŠ výstava čerta a 
Mikuláše. Do akce se zapojily všechny děti a každý dle vlastní fantazie namaloval nebo 
vyrobil obrázek postavy čerta a Mikuláše.      V Jiříkově 30. 11. 2017                                                  

Prosinec 2017 
 
První adventní neděle ve Vratislavicích  
Dne 3. 12.2017 skupinka dětí a dva vychovatelé jeli společně s naší řádovou sestrou do 
Vratislavic na první adventní neděli, kde nás v nově postaveném kostele přivítali velmi milí 
lidé. Měli pro nás i ostatní děti připravenou Krakonošskou pohádku a poté přišel i Mikuláš, 
který všechny děti odměnil dárečky za přednesené básničky či písničky. Všichni byli 
spokojeni.         V Jiříkově 5. 12. 2017 
 
 
Dne 5.12.2017, jako každý rok, proběhla mikulášská nadílka na všech skupinách našeho 
zařízení. Děti měly připravené básničky a písničky pro Mikuláše, čerty a andílky. Po odříkání 
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básniček a odzpívání písniček byly všechny děti odměněny nadílkou. Byl to příjemně  
strávený podvečer.         Jiříkově 8. 12. 2017 
 
 
Atletické závody 9. 12. 2017 
Díky spolupráci s AC Rumburk a hlavním trenérem jsme měli možnost zúčastnit se 
atletických závodů v krosu. Všechny dívky včetně vychovatelek se aktivně zapojily a dokonce 
se dočkaly ocenění v podobě krásných cen. I přes velkou chumelenici jsme si celou akci užili 
a ve zdraví ji přežili.        V Jiříkově 10. 12. 2017 
 
Vánoční besídka 2017  
Dne 14. 12. 2017 jsme se v kinosále našeho zařízení opět sešli, abychom si společně s našimi 
hosty (rodinnými příslušníky a přáteli DDŠ) navodili alespoň na chviličku vánoční atmosféru 
pohody a klidu. Pozastavili se v tom předvánočním shonu a dopřáli si trocha odreagování a 
zábavy. K tomu nám posloužil zejména program, který jsme s dětmi připravili, dobrá nálada, 
kterou jsme všichni donesli a skromné pohoštění v podobě vánočních cukrátek. Domnívám 
se, že se nebylo za co stydět, že jsme pobavili nejen sami sebe, ale také všechny přítomné 
hosty, což prozrazovaly jejich široké úsměvy. K naplnění vánoční idyly dopomohlo rozdávání 
drobných dárečků dětmi našim milým hostům, což je také konec konců nedílnou součástí 
tohoto období. Závěrem bych velmi rád poděkoval všem svým pedagogickým kolegům a to 
nejen za pomoc při vytvoření důstojného vánočně laděného prostředí, ale také za čas, 
motivaci a úsilí věnované přípravě všech vystoupení.    V Jiříkově 16. 12. 2017 

 
Vánoce  2017 
Dne 20. 12. – 26. 12. 2017 odjela skupina několika dětí v doprovodu vychovatelů strávit 
Vánoce do Pece pod Sněžkou. Byli jsme ubytováni v Penzionu U vleku Javor. Celý pobyt děti 
většinou trávily na bobech, učily se lyžovat, sledovaly pohádky, malovaly, hrály společenské 
hry a měly možnost si prohlédnout okolí. Štědrý večer se nesl ve svátečním duchu, děti si 
ozdobily stromeček, zazpívaly si koledy a těšily se na dárky. V 17:00 proběhla štědrovečerní 
večeře a hned po večeři jsme se společně odebrali ke stromečku, kde byly dětem rozdány 
vánoční dárky. Dne 26. 12. 2016 jsme se vrátili zpět do našeho zařízení. 
V Jiříkově 28. 12. 2017 

Leden 2018  

14. ročník Jiříkovského turnaje ve futsalu  
Datum: 26. 1. 2018, čas: 9:00, místo: Sportovní hala Varnsdorf, 
účastníci: Jiříkov, Hamr na Jezeře, Místo u Chomutova, Děčín, Lipová u Šluknova, Chrudim, 
Jihlava, Kostelec. Hrací systém: Hrálo se systémem každý s každým. Hrací doba 1x 8 minut. 
Výsledné pořadí: 1. Chrudim, 2. Jiříkov, 3. Místo u Chomutova, 4. Jihlava, 5. Děčín, 6. 
Kostelec, 7. Lipová, 8. Hamr.      V Jiříkově 28. 1. 2018 
 

Únor 2018  

Krkonoše - Dolní Malá Úpa chata Krakonoš 4. 2. - 11. 02. 2017 
Letošní jarní prázdniny jsme strávili opět v Krkonoších, v Dolní Malé Úpě na chatě 
Krakonoš. Počáteční inverzní počasí se vzpamatovalo a my jsme si ten týden na horách užili. 
Dojížděli jsme do ski areálu Mladé Buky, kde jsme zdokonalovali a učili lyžařské dovednosti 
hlavně na večerních sjezdovkách. I děti, které nelyžovaly, si v tomto areálu užily sněhu při 
bobování. Uspořádali jsme závody na bobech. Volné chvíle jsme trávili u televize, PSIII, hráli 
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karty, kreslili a hráli si. Navštívili jsme plavecký bazén v Trutnově. Velkolepě jsme oslavili 
10. narozeniny a 16. narozeniny našich dětí. Po celou dobu pobytu nás vzorně vykrmovala 
paní kuchařka. Na konci týdne jsme si rozdali také sladké odměny za úklid, chování, aktivitu 
apod. Domů jsme odjeli zdraví a spokojení.     V Jiříkově 14. 2. 2018 

 
 
Březen 2018 
 
Discomaraton  

Dne 23. 03. 2017 se uskutečnila akce RP „Discomaraton“ v kinosálu DDŠ od 15:00 do 
17:15h. Tato akce byla předem plánovaná a včas oznámená. Discomaratonu se zúčastnily 
všechny skupiny (35 dětí). Všichni soutěžící byli upozorněni na předem stanovená pravidla 
taneční soutěže. Tančilo se zhruba 2 hodiny a 15 min. s přestávkou na WC a pitný režim. Do 
poroty usedli sloužící vychovatelé. Porota hodnotila dynamiku, kreativitu, originalitu a 
vytrvalost tance a v neposlední řadě fair-play. O hudbu se postaral pan vychovatel, který 
pouštěl mimo jiné také písně na přání dětí.  Děti byly hodnoceny 1 až 5 body, kdy 
vychovatelé zapisovali body každému soutěžícímu. Celkový součet bodů u každého 
soutěžícího nám pomohl určit vítěze Discomaratonu 2017.   V Jiříkově 25. 3. 2018 
 
 
Duben 2018 
 
Dopravní výchova - cyklistiské testy 
Dne 30. 4. proběhly v rámci dopravní výchovy cyklistické testy. Všechny děti se sešly 
v kinosále, kde jim byla promítnuta animovaná verze dopravní výchovy týkající se především 
chování cyklistů na silnici, výbavy kola a dodržování bezpečnosti při jízdě na kole. Na závěr 
si ověřily své znalosti vypracováním jednoduchého testu. Okruh otázek byl volen 
s přihlédnutím na jejich schopnosti a obsahově zaměřen převážně na pohyb cyklisty na 
veřejné komunikaci.       V Jiříkově dne 02. 05. 2018                                                 

 
Dne 30. 04 se uskutečnila v rámci ročního pánu akce – pálení čarodějnic.  Děti si vyrobily 
čarodějnici, udělaly si masky a proběhl průvod městem. Na závěr si děti opekly na zahradě 
DDŠ vuřty.          V Jiříkově 02. 05. 2018 

 
Akce ročního plánu - Výrobky z přírodního materiálu proběhla během měsíce dubna. 
Účastnila se většina dětí v DDŠ.       V Jiříkově 03. 05. 2018 

 
       
Květen 2018 
 
Dne 10. 5. 2018 se naše děti zúčastnily turnaji v kopané v Býchorech. 
Všechny děti se chovaly velmi dobře a předvedly dobré výkony, které zasluhují pochvalu a 
ocenění. Umístili se celkově na 4. místě i přes nízký věkový průměr družstva. Chování bylo 
velmi dobré.         V Jiříkově 11. 5. 2018 

 
Atletická olympiáda 2018 
Dne 13. 5. 2018 se uskutečnila olympiáda pro děti z DDŠ Jiříkov. Celá akce probíhala 
v Rumburku na atletickém stadionu. Děti byly rozděleny do kategorií s ohledem na pohlaví, 
věk a fyzickou zdatnost. Měly možnost změřit své síly v několika disciplínách jako je skok 
daleký, skok do výšky, hod míčkem, běh na 60 a také na 400 m, štafeta. Celá akce proběhla 
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bez problémů, děti zvládly vše v dobré náladě, s nadšením a bez úrazu. Všechny děti byly 
oceněny sladkou odměnou, pamětním listem, nejlepší výkony také diplomem.  
V Jiříkově 15. 5. 2018 

 
Přespolní běh, malování v přírodě, cyklistické závody – jízda zručnosti 
Z organizačních důvodů jsme spojili akce ročního plánu a děti tak měly možnost zažít více 
aktivit najednou. Přespolní běh měl okruh zhruba 400 m přírodním terénem, kdy děti plnily 
úkoly na stanovištích. Po doběhnutí okruhu absolvovaly cyklistický okruh, kde měly možnost 
zdokonalit své jízdní schopnosti. Ti co právě neplnily žádný z těchto sportovních úkolů, 
malovali v přírodě na volné téma. Akce se povedla, děti si ji užily a všichni účastníci se 
dočkali sladké odměny ve formě nanukových dortů a ti nejzdatnější získali sušenku.  
V Jiříkově 17. 5. 2018 
 
Jizera 2018 - 1. skupina 
Dne 23. 5. 2018 se chlapci z 1. skupiny zúčastnili vodáckého výletu na Jizeře. Ta byla spluta 
z Malé Skály do Trutnova (statek Dolánky). Chlapci se chovali velmi slušně, dávali pozor a 
učili se vodáckému sportu. Výlet se jim velmi líbil a užili si jej.   V Jiříkově 25. 5. 2018 

 
Liběchov 27. 5. - 30. 5. 2018 LOH - dívek 
Této akce se zúčastnilo šest dívek z našeho zařízení. Zapojily se aktivně do všech nabízených 
sportovních utkání a závodů (atletika, plavání, kros, stolní tenis, mini golf, vybíjená). 
Reprezentovaly nás úspěšně především v atletice, kde získaly tři medaile. Snažily se velice, 
k účasti v olympiádě přistupovaly zodpovědně a s nadšením. Během celé akce nedošlo 
k žádným výchovným problémům ze strany našich dívek, zaslouží si pochvalu. Cestou domů 
jsme se stavily na výborném zmrzlinovém poháru. Dívky si celou akci velice užily. 
V Jiříkově 2. 06. 2018 
 
Červen 2018 
 
LOH chlapců 
Dne 03. 06. – 7. 6. 2018 jsme se sedmi chlapci odjeli na LOH  do Biskupic, které pořádal VÚ 
Moravský Krumlov. Ubytováni jsme byli kempu v Biskupicích. Děti soutěžily v atletických 
disciplínách, v plavání, v odbíjené, fotbale, nohejbale, cyklistice, v jízdě na kánoi, biatlonu a 
stolním tenise. Chlapci se snažili podat co nejlepší výkony a nejlepším výsledkem bylo druhé 
místo v běhu na 3000 m. Celkově se z 24 zařízení naši chlapci umístili na 7. místě. Celý pobyt 
proběhl bez problému, chlapci i vychovatelé si celý pobyt užili.   V Jiříkově 13. 06. 2018 

 
Turnaj v míčových hrách Lipová u Šluknova  
9. 6. 2018 se děti z našeho zařízení zúčastnily tradičního turnaje v míčových hrách. Dívky nás 
zdárně reprezentovaly ve vybíjené, chlapci v malé kopané. Oba týmy se velice aktivně 
zapojily do hry, což se odrazilo na jejich výsledcích. Dívky i chlapci se dostali do finále a 
z turnaje si odvezli poháry za druhá místa v celkovém umístění. Akce proběhla bez problémů, 
jak výchovných, tak zdravotních. Dětem patří velká pochvala.   V Jiříkově 12. 6. 2018                                                                              
 
DDŠ hledá talent 18. 5. 2018 
Tak jako každý rok i letos proběhla v našem domově hudební soutěž pod názvem DDŠ hledá 
talent. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 dětí, dohromady 41 vystoupení. Takže i letos měla 
odborná porota těžkou práci s výběrem tří nejlepších vystoupení. Všechna vystoupení a 
představení byla totiž povedená a velice zajímavá, bylo vidět, že se každý na soutěž důkladně 
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připravoval. Soutěžící i porota si tuto akci velmi užili, byla dobrá nálada a příjemná 
atmosféra.  

1. místo  interpret s romskou písní 
2. místo  představitelka písně „Ztracená“ 
3. místo  zpěvačka a její vlastní tvorba  

Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou, kterou si zasloužily za jejich nasazené úsilí a 
píli, se kterou se připravovaly.      V Jiříkově 18. 6. 2018
        
Turnaj ve vybíjené 
Dne 22. 6. 2018 se na kurtech DDŠ uskutečnil turnaj ve vybíjené. Celkem 36 dětí bylo 
rozděleno do čtyř smíšených družstev. Všichni účastnící byli seznámeni s pravidly. Po celou 
dobu sportovního klání bylo slyšet hlasité povzbuzování z řad vychovatelů. 
Všechny děti dostaly sladkou odměnu a zároveň pochvalu za sportovní a fér přístup a 
chování.         V Jiříkově 25. 6. 2018                                           

 
Beseda na libovolné téma  
Sezení probíhala během celého roku se skupinami dětí tak, aby zvolené téma odpovídalo 
jejím aktuálním potřebám. Záměrně bylo upuštěno od organizovaných celoústavních besed 
vzhledem k tomu, že děti, které jsou do našeho zařízení umisťovány, vyžadují specifický a 
individuální přístup (je nutné se více přizpůsobit jejich aktuálnímu psychickému naladění a 
momentální potřebě). 
Zvolená témata: 
Vycházející žáci - výběr učebních oborů a následných vhodných zařízení, do kterých budou 
přemístěni 
Mladší děti - každodenní hygiena a její důležitost (péče o zuby, vlasy a celkovou tělesnou 
hygienu), péče o vyprazdňování 
Starší děti - sexuální výchova (vhodné a nevhodné sexuální praktiky, masturbace), šikana, 
škodlivost alkoholových a nealkoholových drog (riziko vzniku závislosti, prevence, pomoc 
v krizové situaci), bezpečné chování na internetu a sociálních sítích 
Dívky - ženská hygiena (menstruace- používání vložek a tamponů, péče o sebe při 
menstruaci) hormonální a nehormonální antikoncepce a její použití (proč zvolit antikoncepci a 
jaká je vhodná), poruchy příjmu potravy- obezita, bulimie, anorexie 
Učni - chování v městské hromadné dopravě, galantnost ke starším lidem a ženskému pohlaví 
                                      V Jiříkově 30. 6. 2018 
 
Červenec 2018 
 
Během měsíce července se uskutečnily tyto akce: 

• konírna Království  
• Výlety - Dolský mlýn, Dymník, Černé rybníky, Doubice, pramen Mandavy, Jiřetín pod 

Jedlovou, Mikulášovice – rozhledna Tanečnice, pěší výlet po okolí + koupání v přírodě 
rybník Mexiko  

• turnaj v míčových hrách, soutěž v jízdě zručnosti, turnaj ve vybíjené, v líném tenisu, 
turnaj ve volejbalu, turnaj v malé kopané  

• stavby z přírodních materiálů, celodenní hra - úprava areálu + grilování, netradiční hry, 
bojová hra vojenský prostor, hry v přírodě, stopovaná, zábavné odpoledne plné her. 
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Vysoká Lípa 09. 07. - 13. 07. 2018  
Dne 09. 07. odjela skupina chlapců a dívek v doprovodu vychovatelů strávit prázdniny do 
kempu Intercamp Mosquito ve Vysoké Lípě. Během pobytu děti navštívily Dolský Mlýn, 
Edmundovu soutěsku, kde se svezly se na lodičkách, podnikly turistický výšlap na Malou 
Pravčickou bránu a měly možnost vidět pozůstatky hradu Šaunštejn. Navštívily Zoo Děčín – 
Rajské ostrovy (terárium plazů a akvária ryb), Hopsarium v Děčíně (Svět rodinné zábavy plný 
atrakcí a akcí). V kempu měly děti možnost kulturního a sportovního vyžití (dětské a 
fotbalové hřiště, bazén, možnost grilování).    V Jiříkově, dne: 18. 07. 2018 

 
Berounka  
Ve dnech 16. - 20. 7. 2018 probíhal vodácký výlet na řece Berounce. Výletu se účastnilo 6 
dětí a 3 dospělí jako pedagogický dozor. Během 5 dnů na řece jsme dokázali splout řeku 
v délce cca 45 km. Chlapci se naučili žít v souladu s přírodou, vodáckému sportu a díky 
příznivému počasí spát pod širým nebem. Výrazně se zlepšil jejich um v samoobslužných 
činnostech. Starší chlapec pak byl výraznou oporou při pomoci mladším. Celý výlet hodnotím 
jako velmi zdařilý, finančně nenáročný a hlavně velmi přínosný pro děti, kdy si musí 
pomáhat, kooperovat při složitějších činnostech.   V Jiříkově, dne: 28. 07. 2018 

 
 
Srpen 2018 
 
Letní prázdninový pobyt Krkonoše - Dolní Malá Úpa, chata Krakonoš 03. - 18. 08. 2018 

Prázdninového pobytu se zúčastnilo 26 dětí. Děti byly seznámeny s programem 
pobytu, který byl nazván Putování Krkonošských zvířátek. Počasí bylo příznivé na koupání, 
proto děti užívaly sluníčka na koupališti v Trutnově, kde měly možnost jízdy na tobogánu, 
skluzavce a mohly také využívat ostatní atrakce (trampolína apd.). Děti měly také možnost 
prohlédnout si zvířátka v ZOO ve Dvoře Králové. Tento výlet se dětem velice líbil, a to 
hlavně jízda autem mezi volně pobíhající zvěří. Děti se také zúčastnily pěších turistických 
výletů po okolí, kdy zvyšovaly svoji fyzickou kondici.   
Velký zážitek měly děti po několikakilometrovém výstupu do  zábavného centra Portášky, 
které je 780 m. n. m. Méně zdatné děti si cestu zpříjemnily jízdou na sedačkové lanovce, která 
je vyvezla až k samému cíli. Na místě na děti čekaly různé prolézačky, skluzavky či lanové 
centrum v korunách stromů a obří zvířata vyrobená ze dřeva.  
Během pobytu si děti zdokonalovaly jízdu na kole či koloběžce a měly možnost se zapojit do 
různých sportovních aktivit. Děti také plnily různé úkoly, které souvisely s programem 
pobytu. Za splněné úkoly byly odměněny sladkostí, nebo jinou dobrotou.  

V Jiříkově, dne: 28. 08. 2018  

 
Během měsíce srpna se uskutečnily tyto akce: 

• konírna Království  
• výlety - Vlčí hora, Kyjovské údolí 
• turnaj ve florbalu, atletický trojboj  
• míčové hry v areálu, malování na tělo, celodenní hra - úprava areálu + grilování, 

zábavné odpoledne plný her, netradiční hry, hledání pokladu, malování v přírodě 
• pěší výlet po okolí, koupání v přírodě, slunění a hry Mexiko. Proběhla také úprava 

areálu a s tím spojené grilování na zahradě.  
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Vyhodnocení plánu vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 
2017 - 2018 

 
 

Ve  školním roce úspěšně ukončili naši pracovníci tyto odborné kurzy a školy: 
  

• UJEP - Ústí nad Labem - navazující magisterské studium vychovatelství pro speciální 
zařízení - 1 vychovatel 

• UJEP - Ústí nad Labem – DPS (1. ročník) – 1 vychovatel + 1 asistent pedagoga 
 

 
 

6. Zpráva o činnosti sociálního úseku  
za školní rok 2017 – 2018 

  
- evidence úhrady dávek státní sociální podpory, přídavku na dítě, spolupráce s úřady 

práce 
- příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních 

dle § 27 zákona 109/2002 ve znění pozdějších předpisů: spolupráce s rodiči a úřady 
při dokládání příjmů rodičů, stanovování výše příspěvku, každoměsíční evidence 
příspěvků, vymáhání příspěvků 

- sirotčí důchody: ve spolupráci s úřady vyřizování zvláštního příjemce sirotčího 
důchodu, evidence důchodů, jejich ukládání na vkladní knížky, seznamování dětí 
s výší úložek sirotčích důchodů 

- spolupráce s ČSSZ Praha 
- návštěvy v rodinách dětí umístěných v DDŠ 
- účast na týdenních sezeních dětí  
- vyřizování invalidních důchodů pro děti 
- spolupráce s městskými úřady a magistráty 
- příjem nových dětí umisťovaných do našeho zařízení 
- převozy dětí z útěku do DDŠ 
- převozy dětí přemístěných do jiných zařízení 
- vyřizování pobytů dětí v rodinách  

 
Práce sociální pracovnice s dětmi: 
 

- převoz dětí z útěků zpět do zařízení z oddělení PČR  

- v průběhu celého školního roku přijímání nových dětí, přivítání, vstupní rozhovor, 
základní informace, popis osoby, měření, vážení; dále propouštění dětí – předávání 
dokumentace, rady a informace při vstupu do života;  

- v průběhu celého školního roku společné sezení s dětmi a jejich kurátory nebo 
sociálními pracovníky při návštěvách v našem DDŠ - rozhovory o rodinách, odjezdech 
domů, ÚV, PO, chování, řešení osobních problémů dětí a podobně; 

- při výslechu či vytěžení dětí Policií České republiky bývá sociální pracovnice DDŠ 
vždy přítomna výslechu dítěte mladšího 15-ti let;  

- během roku doprovod a zastupování dětí u soudů; 
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- podle potřeby ráno dohled u jedné z výchovných skupin na osobní hygienu dětí, 
oblékání a úklid, odchod s nimi na snídani a do školy; 

- realizace individuálních rozhovorů s dětmi, kterým končí ústavní výchova se 
zaměřením na sociální dovednosti (hlavně vyplňování dotazníků, orientace v jízdních 
řádech, tel. seznamech apod.); 

- během roku aktualizace osobních karet dětí  

- sezení s vycházejícími dětmi ze ZŠ výběr vhodného oboru, nabídka oborů z blízkého 
okolí a z výchovných zařízení;  

- doprovázení dětí za rodiči, sourozenci (návštěvy doma, v DD, VÚ, VTOS apod.) 

- Konzultace při vedení individuální odborné praxe studenta  

 
Dále vykonáváme přímou práci u dětí, práci dle našich pracovních náplní, ročního plánu, 
vnitřního řádu a aktuálních potřeb DDŠ  Jiříkov.    V Jiříkově 3. 9. 2018 
 

 
 

7. Zpráva o činnosti sociální pracovnice - zdravotnice  
za školní rok 2017 - 2018 

 
Od 4. 9. 2017 do 2. 9. 2018 registrace u OL s 20 novými dětmi, z toho bylo 7 dívek. 
Trvalá spolupráce s odbornými lékaři a zdravotnickými pracovišti.  

 
Pravidelné návštěvy psychiatra v DDŠ v těchto dnech: 

- 12. 10. 2017 
- 23. 11. 2017 
- 11. 01. 2018 
- 22. 02. 2018 
- 05. 04. 2018 
- 10. 05. 2018 
- 21. 06. 2018 
- 23. 08. 2018 

 
Spolupráce s odbornými lékaři: 
 

- praktický lékař pro děti a dorost  
- dětský psychiatr  
- stomatologie  
- otorinolaryngologie  
- oční ambulance 
- dětská neurologie  
- kožní ambulance 
- Lužická nemocnice Rumburk 
- chirurgická ambulance Rumburk 
- ortopedická ambulance 
- rehabilitace  
- gynekologie  
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- logopedie a psychologie  
- dětská alergologie  
- další specializovaná pracoviště (endokrinologie, kardiologie, jaterní a infekční 

poradna, ORL nemocnice Děčín, …atd.) 
 
Konkrétní činnosti zdravotnice 
 

- odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry) dle ordinace OL 
- příprava dlouhodobě užívaných léků 
- aplikace depotních injekcí dle ordinace psychiatra 
- aplikace SOS injekcí dle ordinace lékaře 
- doprovod dětí na vyšetření, ošetření k lékařům 
- spolupráce s psychiatrickými léčebnami 
- doprovod dětí k plánovaným i akutním hospitalizacím 
- besedy s dětmi na různá témata (např. sebepoškozování, hygiena, žloutenka a její 

druhy, antikoncepce, sexuální výchova, AIDS, drogy a rizika jejich užívání, kouření) 
- vedení osobní zdravotní dokumentace dětí 
- vedení knihy úrazů 
- vedení zdravotních záznamů v programu EVIX 
- evidence klíšťat 
- písemná korespondence s rodiči při zdravotních potížích dětí 
- spolupráce s pojišťovnou UNIQA 
- spolupráce se zdravotními pojišťovnami (vyřizování duplikátů kartiček pojištěnců) 
- objednávání dětí na různá doporučená odborná vyšetření 
- spolupráce s rodiči při nutnosti podpisu souhlasu k různým zdravotnickým výkonům, 

operacím, vyšetřením 
- odborný výklad pedagogickým pracovníkům při různých úkonech (rozdávání léků, 

asistence při odběru moče, převazech…) 
- nákup a výdej hygienických potřeb na jednotlivé úseky našeho zařízení 
- doplnění a kontrola lékáren na jednotlivých úsecích   
-  ranní činnost na skupině dle potřeby  
- účast na poradách LVS a konzultace jejich závěrů s psychiatrem 
- účast na poradách vychovatelů a pedagogických radách 

 
          
     

 8. Zpráva o činnosti SVP „Šluknovsko“ 
za školní rok 2017 – 2018 
 

Základní charakteristika zařízení 

Středisko výchovné péče „Šluknovsko“ (dále jen středisko nebo SVP) je součástí Dětského 
domova se školou, základní školy a střediska výchovné péče Jiříkov. SVP sídlí na adrese: 
9. května 900/2, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov. Svou činnost zahájilo dne 1. 7. 2015. 

• ředitel DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov:  Mgr. Dušan Šimonka 

• vedoucí SVP „Šluknovsko“: Mgr. Jana Bajanová 
• zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská  7, 118 12 Praha 

1  
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• e - mail: vedoucisvp@ddsjirikov.cz, etopedsvp@ddsjirikov.cz, socialnisvp@ddsjirikov.cz 

• tel.: 778 742 766, 778 742 765, 770 149 854 

SVP „Šluknovsko“ tvoří pouze ambulantní oddělení. Poskytuje služby dětem (případně 
zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let) 
v obtížné životní situaci, s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, nebo rizikového chování. 
Služby jsou rovněž určeny osobám odpovědným za výchovu těchto dětí a pedagogickým 
pracovníkům.   

Při preventivně výchovné a poradenské práci se zaměřujeme nejen na klienta samotného, ale 
také na jeho celý sociální systém. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu 
vývoji dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby. Zastáváme především zájem dítěte. 
Aktivně spolupracujeme s osobami odpovědnými za výchovu dítěte a s dalšími subjekty, které 
život klienta ovlivňují, formují. Proto také aktivně spolupracujeme se školami a školskými 
zařízeními, s odděleními sociálně právní ochrany dětí v regionu a s ostatními organizacemi 
participujícími na prevenci negativních jevů u dětí a mládeže. Při práci s klienty klademe 
důraz na dodržování etických zásad. Zajišťujeme bezpečné a respektující prostředí. Ze strany 
klientů očekáváme aktivní přístup. 

Provozní doba SVP 

Běžná provozní doba SVP je v pracovních dnech následovně:  

pondělí  7 – 16 hodin 
úterý   7 – 16 hodin 
středa  7 – 17 hodin 
čtvrtek  7 – 16 hodin 
pátek  7 – 15 hodin 

Provozní doba střediska je upravena tak, aby se návštěvy klientů ve středisku mohly 
realizovat také v odpoledních hodinách. Klientům, osobám odpovědným za výchovu 
i pedagogům nabízíme možnost konzultací i v pozdějších odpoledních hodinách, vždy po 
předchozí individuální domluvě. V době prázdnin bývá provoz omezen. Schůzky se 
sjednávají převážně na základě telefonických objednávek.  
 
Personální zabezpečení SVP - úvazky 
                                                          stav k 1. 9. 2017  změna od 1. 2. 2018 
sociální pracovník         0,75    1 
speciální pedagog          2    2 
psycholog     0,6    0,6 
 
Personální obsazení SVP 
ředitel DDŠ, ZŠ a SVP     
vedoucí střediska, speciální pedagog           
speciální pedagog                                  
sociální pracovník      

psycholog        
Všichni odborní pracovníci SVP jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní.  
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Další vzdělávání a odborný růst pracovníků střediska 

• Studium na TU v Liberci, PF, KSS, navazující magisterský program, obor Speciální 
pedagogika – 1 pracovník – studium v červnu 2018 dokončeno. 

• 600 hodinový akreditovaný sebezkušenostní výcvik pro pedagogické pracovníky 
etopedické sítě a školského poradenského systému – bude probíhat v letech 2017 –
2021 – 1 pracovník. 

• Účast na seminářích, konferencích, kurzech a dalších vzdělávacích akcích:  

Dne 24. 11. 2017 se 1 pracovník účastnil vzdělávacího kurzu o počítačové 
kriminalitě a kyberšikaně.  

Dne 29. 11. 2017 získali 2 pracovníci osvědčení v akreditovaném vzdělávacím 
programu MŠMT - Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro 
školské poradenské pracovníky. 

Dne 11. 12. 2017 získali 3 pracovníci osvědčení v akreditovaném vzdělávacím 
programu MŠMT - Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro 
školské poradenské pracovníky – rozšiřující kurz. 

Dne 21. 3. 2018 se 3 pracovníci účastnili mezinárodní konference Zipyho a 
Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole.  

Dne 24. 5. 2018 se 1 pracovník účastnil konference Přístupy v dětské 
adiktologické péči. 

Aktivity ve školním roce  2017/2018  

V rámci ambulantní péče nabízíme 

• Diagnostiku (zhodnocení stavu a situace klienta) – psychologická diagnostika 
osobnosti, speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch 
chování a sociálního vývoje, sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování 
a sociálního vývoje, 

• poradenství a podporu – empatické vcítění do klientových problémů, hledání 
vhodného řešení, 

• terapii, reedukaci – individuální i rodinná sezení, provázení klientů,  

• konzultace s klienty, rodiči, metodické konzultace s pedagogy, 

• krizovou intervenci, jednorázovou podporu a poradenství, 

• skupinové programy – vrstevnické skupiny, 

• programy pro školy – klima třídy, harmonizační program, 

• přednáškové činnosti. 
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Aktivity zaměřené na klienty a jejich rodiny 

• Individuální a rodinná forma práce s klientem – práce s  rodinným systémem klienta, 
v rámci práce s klienty dbáme na spolupráci se školou, kterou daný žák navštěvuje - 
telefonické konzultace, osobní schůzky s pedagogy, výchovnými poradci, školními 
psychology, náslechy ve vyučování. 

• Poskytujeme následnou péči klientům po ukončení jejich pobytu v oddělení 
internátním nebo celodenním, a to zpravidla po dobu jednoho roku. 

• Jsme připraveni nabídnout své služby preventivně výchovné péče klientovi, o jehož 
zařazení do SVP rozhodne soud. 

Aktivity zaměřené na školy (pedagogické pracovníky) 

• Spolupracujeme s výchovnými poradci, metodiky prevence, školními psychology 
a školními speciálními pedagogy v našem regionu – konzultace, společná setkání, 
předávání zkušeností. 

• Metodické konzultace pro pedagogy ze škol a školských zařízení – konzultace 
probíhají individuálně, dle předchozí domluvy; využíváme také možnosti metodické 
konzultace přímo v terénu (navštěvujeme školy a školská zařízení).  

Spolupráce s ostatními subjekty, zařízeními 

• Spolupracujeme s pracovníky OSPOD celého Šluknovského výběžku, napomáháme 
předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování 
příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování a negativních jevů u klientů a v jejich 
rodinách. 

• Spolupracujeme s ostatními středisky výchovné péče. Také v tomto školním roce jsme 
několika našim klientům zprostředkovali pobyt ve SVP Děčín. 

• Dne 1. 6. 2018 jsme se v prostorách MŠMT účastnili setkání SVP.  

• Spolupracujeme s  PPP, SPC, lékaři, psychology, psychiatry, zdravotnickými zařízeními 
a dalšími organizacemi, komunitními centry, obecně prospěšnými společnostmi 
a odborníky zainteresovanými na řešení problémů našich klientů. 

• Dne 20. 3. 2018 jsme se zúčastnili psychosociální burzy, kde jsme představili naše SVP. 

S čím se na nás klienti nejčastěji obrací 

• problémy v rodinných vztazích, 

• neúspěšnost ve škole, záškoláctví, školní fobie, 

• potíže ve škole vyplývající z ADHD, 

• poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky z domova…, 
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• neporozumění s vrstevníky, partnerské problémy dospívající, 

• osobnostní a psychické problémy, 

• rizikové trávení volného času, 

• experimentování s návykovými látkami, 

• akutní krizové stavy, tíživé životní situace apod. 

Shrnutí činností ve školním roce 2017/2018 

Cílová skupina 

Poskytujeme pomoc těm, kteří se potýkají především s problémy v oblasti výchovy a chtějí 
vzniklé potíže aktivně řešit. Klienty střediska jsou děti a mládež ve věku od 3 do 18 let 
s rizikem vzniku poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních 
jevů v sociálním vývoji, případně zletilé osoby do ukončení středního vzdělávání. Služby jsou 
rovněž určeny osobám odpovědným za výchovu (nejčastěji rodičům) a pedagogickým 
pracovníkům. 

Celkový počet klientů 

Celkový počet klientů, jež vyhledali naši pomoc v tomto školním roce: 134 (z toho chlapci: 
90, dívky: 44).  

Nejčastěji nás žádali o podporu a pomoc rodiče dětí, které plní povinnou školní docházku na 
druhém stupni ZŠ.  

Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 

rodinné problémy 49 

školní problémy 55 

zneužívání návykových látek 0 

osobnostní problémy 26 

prekriminální a kriminální problémy 4 

jiný důvod 0 

 

Školní vzdělávání klientů 

mateřská škola 4 

základní škola – 1. stupeň 44 

základní škola – 2. stupeň 73 

střední škola 13 

školsky nezařazení 0 
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Jednorázové vedení klienta 

Během školního roku jsme také poskytovali poradenskou pomoc dětem v obtížné životní 
situaci nebo v životní krizi, kdy ze strany potenciálního klienta nebyl zájem o vedení ve 
středisku a konzultace osobám odpovědným za výchovu v případě výchovných problémů, 
které nedokázali samostatně vyřešit. Jednalo se o jednorázové osobní konzultace.  

Případové konference, výchovné komise 

Účastnili jsme se několika případových konferencí svolaných nejčastěji OSPOD; cílem je 
výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení 
a plánování společného postupu, který vede k řešení situace. 

Dle potřeby se také účastníme výchovných komisí, na které býváme přizváni. 

 
 

9. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a kontrolní činnosti 
 

 
1. ÚDAJE O ORGANIZACI 

 
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov  
Čapkova 814/5  
407 53 Jiříkov 
IČO 00412040  

je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994, jejímž 
zřizovatelem je MŠMT v Praze. Je samostatnou účetní jednotkou a má svůj účet v peněžním 
ústavu. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojen na MŠMT Praha.  

DDŠ zajišťuje výkon soudně nařízené ústavní výchovy, vzdělávání a výchovu dětí  
s poruchami chování. DDŠ je vnitřně členěn na 3 rodinné skupiny a léčebně výchovné 
oddělení, které zahrnuje tři léčebně výchovné skupiny pro děti s psychiatrickou indikací.  
Součástí DDŠ je základní škola, školní jídelna a od 01. 07. 2015 ambulantní středisko 
výchovné péče „Šluknovsko“. Hospodářskou činnost DDŠ neprovozuje. 
 
        Děti jsou v zařízení umístěny celoročně, proto se činnost DDŠ zaměřuje na uspokojování 
jejich potřeb, tj. výchovu, vzdělávání, stravování, ošacení a volný čas. 
 
        Statutárním zástupcem je ředitel Mgr. Dušan Šimonka, který je jmenován zřizovatelem. 
Ředitel jmenuje prvního zástupce ředitele, zástupce ředitele pro ZŠ, zástupce ředitele pro 
výchovu a další vedoucí odborných úseků DDŠ. 
 
Organizačně je DDŠ členěn na odborné úseky: 

� Úsek výchovy – řídí zástupce ředitele pro výchovu Mgr. Karel Brouček, který 
zároveň vykonává funkci 1. zástupce ředitele 

� Základní škola – řídí zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Dana Morkusová 
� Ekonomický úsek – řídí ekonom pí. Miroslava Hauzrová 
� Stravovací úsek – řídí vedoucí stravování pí. Petra Karmanová 
� Provozní úsek – řídí vedoucí provozního úseku p. Milan Vajda 
� Středisko výchovné péče – řídí vedoucí SVP Mgr. Jana Bajanová 
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Za účelem projednávání společných otázek má ředitel tyto poradní orgány: 
 

a) Vedení DDŠ, které tvoří ředitel a vedoucí jednotlivých odborných úseků. Tento orgán 
se schází na poradě zpravidla jednou za dva týdny, jinak dle potřeby a organizačních 
možností. Úkolem porady je projednávat a posuzovat organizační, výchovně 
vzdělávací a technicko-ekonomické záležitosti a další aspekty týkající se činnosti DDŠ 
jako celku. O poradách vedení je veden písemný záznam. 

 
b) Pedagogické vedení DDŠ, které tvoří ředitel, zástupce ředitele pro výchovu, zástupce 
ředitele pro ZŠ, vedoucí SVP, psycholog a etoped. Tento orgán se schází nepravidelně 
dle potřeby řešení pedagogických záležitostí. 

 
c) Pedagogická rada se schází nejméně 5x ročně a jinak dle potřeby a řeší všechny 

zásadní otázky týkající se výchovně vzdělávacího procesu dětí v DDŠ (klasifikace ZŠ 
resocializace dětí, příprava na povolání apod.) 

 
d) Provozní porady pracovníků jednotlivých úseků, které svolávají vedoucí úseků 

nejméně jednou měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž o poradách jednotlivých úseků je 
veden písemný záznam.  

 
e) K řešení některých problémů a záležitostí, které se pravidelně opakují, jsou v DDŠ 

zřízeny odborné komise:  
- komise inventarizační 
- komise stravovací 

 - komise likvidační 
 
Telefonní čísla členů vedení DDŠ: 
 
Mgr. Dušan Šimonka  ředitel    412337352 606 817 383 
Mgr. Brouček Karel  zást. ředitele pro výchovu,  
                                               I. zást. řed.   412338364 606 824 438 
Mgr. Dana Mokusová  zástupce ředitele pro ZŠ 412338364 606 816 506 
Miroslava Hauzrová             vededoucí ekonom  412338364      775 584 218 
Mgr. Jana Bajanová             vedoucí SVP   412338364      778 742 766 
Petra Karmanová  vedoucí stravování  412338364 778 533 520 
Milan Vajda   vedoucí provozu  412338364 606 241 906 
    služebna vychovatelů  412338364 606 806 512 
 
 

2. CELKOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZACE ZA HLAVNÍ 
ČINNOST 

 
     V roce 2017 činil původní rozpočet 32 089 tis. Kč. Během roku byl upraven na konečnou 
výši 34 343 475,- Kč a účelovými prostředky na navýšení platových tarifů nepedagogických 
zaměstnanců ve výši 221 353,- Kč. Hospodářský výsledek 0 Kč. K předkročení ONIV došlo 
ve většině položek tř. 5: spotřeba potravin, PHM, jiného materiálu, DHIM (nákup sportovního 
vybavení), nákupy služeb, pojistné budov a aut.  
     Čerpání mzdových prostředků: MP byly vyčerpány v plné výši 21 247 080,- Kč, včetně 
účelových prostředků ve výši 162 760,- Kč. Přidělené prostředky na  OPPP ve výši 100 tis. 
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Kč byly vyčerpány na výplatu ostrahy objektu v době prázdnin, provedení interního auditu, 
zajištění letního pobytu dětí. 
     V našem zařízení je již plně uplatněn zákon č. 109/2002 Sb. – 3 rodinné skupiny a od 
1.11.2016 3 léčebně výchovné skupiny.  
 
     Naše nařízení neprodává ani nepronajímá státní majetek. 
 
 

2.1.HODNOCENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z KAPITOLY MŠMT 
 
Celkové náklady organizace na provoz byly ve výši:         35 698 724,44 Kč 
              výnosy     35 698 724,44 Kč      
                 v tom: dotace na provoz organizace  34 564 828,00 Kč 
                             čerpání fondů (účet 648)       149 500,00 Kč                                             
                             ostatní výnosy        930 168,00 Kč 
                             účelová dotace EU         54 228,00 Kč                                             
 
              hospodářský výsledek                   0,00 Kč     
 

2.2.HODNOCENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ MIMO KAPITOLU MŠMT 
 
Rezervní fond nebyl použit.   
Rezervní fond z ostatních titulů nebyl použit. 
 
 

3.  ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY 
 

          Závazky:                                                          38 353 841,54 Kč 
321 20 – Neinvestiční dodavatelé                      165 658,54 
331 14 – Zaměstnanci – doplatek mezd                   1 522 352,00 
333 10 – Závazky vůči zaměstnancům                        29 349,00 
336 20 – Sociální pojištění                      650 414,00 
337 10 – Zdravotní pojištění                      279 410,00 
341 00 – Daň z příjmu                      267 884,00 
378 30 – Ostatní závazky                      873 946,00 
374 30 – Kr. přijaté zál. na transfery                 34 564 828,00 

 
 
Pohledávky:                                                            35 850 840,24 Kč 

315 00 – Pohledávky ošetřovné                     245 103,24 
377 30 – Ostatní pohledávky                          3 262,00 
377 50 – Krátkodobé pohledávky                     848 889,00 
381 10 – Náklady příštích období                       26 710,00 
388 40 – Dohadné účty aktivní-čerp. přísp.                34 726 876,00 
 
Pohledávky a závazky nejsou soudně vymáhány. 
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4. PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
 

V roce 2017 byly organizaci schváleny účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu EU  
„Zkvalitnění výuky na ZŠ Jiříkov“ v celkové výši dotace 270 080,00 Kč. 
-  poskytnuté finanční v roce 2017 ve výši 162 048,00 Kč, z tohoto příspěvku bylo v roce 
2017 vyčerpáno 54 228,00 Kč, částka 107 820,00 Kč byla převedena do rezervního fondu 
z ostatních titulů. 
- § 3299/N8 navýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců v celkové výši 
221 353,00 Kč. Prostředky byly vyčerpány. 
 
 

5. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ – PŘEHLED O PROSTŘEDCÍCH 
SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU EU A OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ 
PROGRAMY 

 
V roce 2017 byly poskytnuty účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu EU  
„Zkvalitnění výuky na ZŠ Jiříkov“ v celkové výši dotace 270 080,00 Kč. 
 
 

6. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 

- fond odměn       v roce 2017 nebyl FO čerpán ani tvořen  
 
- FKSP                 424 941,60 Kč – 2 % z vyplacených mezd 
                             194 307,00 Kč čerpání FKSP    
  
- rezervní fond     v roce 2017 nebyl RF čerpán ani tvořen 
                                
- rezervní fond z ostatních titulů 
                             107 820,- Kč  - převod nevyčerpaných finančních účelových prostředků 
„Zkvalitnění výuky na ZŠ Jiříkov“                             
 
- FRM                936 516,00 Kč – tvorba z odpisů  
                             39 560,44 Kč – výsledkové snížení FRM z důvodu nezajištění krytí FRM 
                           149 500,00 Kč – výměna podlahové krytiny na ubytovně 
                            
                                
                                                                      
            Fond odměn                195 127,40 Kč 
 FKSP                 557 940,58 Kč 
 Fond rezervní                283 735,94 Kč 
            Fond rezervní z ost.tit   107 820,00 Kč 
 FRM              2 114 760,64 Kč 
   
   C e l k e m                         3 259 384,56 Kč 
   
     Na běžném účtu 241 je dostatek finančních prostředků na krytí fondu odměn, FRM a 
rezervního fondu. FKSP je kryt zůstatkem na účtu 243. Jiné fondy organizace nemá. 
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     Hospodaření FKSP se řídí vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb. O čerpání fondu rozhoduje 
ředitel. Zaměstnancům je poskytován příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, sport a tělovýchovu, dary peněžní k  životním výročím, odchodu do důchodu. 
  
 Jiná činnost – DDŠ jinou hospodářskou činnost neprovádí, a proto nemá další příjmy ke 
krytí nákladů v hlavní činnosti. Ke snížení rozdílu mezi dotací a skutečnými náklady slouží 
pouze příjmy z vlastní činnosti. 
 
 

7.  PŘEHLED O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z MIMOROZPOČTOVÝCH 
     ZDROJŮ 

 
Použit FRM ve výši 149 500,00 Kč – výměna podlahové krytiny na ubytovně. 
                                                           
   

8. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH 
FONDŮ 

 
Hospodářským výsledkem za r. 2017 je 0,00 Kč. 
 
 
Prostředky na ostatní osobní náklady byly vyčerpány, nebyl proveden odvod do státního 
rozpočtu.  
 
Výnosy: 
Celkem:                         35 698 724,44 Kč 
Dotace                          34 564 828,00 Kč  
čerpání fondů (účet 648)                          149 500,00 Kč                                             
převody fondů (účet 649)                           39 560,44 Kč 
šablony 
 
 
Ostatní výnosy:                         890 608,00 Kč     
Ošetřovné    397 463,00 Kč 
Stravné    329 201,00 Kč 
Přijaté pojistné náhrady      18 751,00 Kč 
Ostatní výnosy    145 193,00 Kč 
 
hospodářský výsledek                          0,00 Kč     
 
Ke krytí zhoršeného hospodářského výsledku bylo použito FRM. 

 
 
8.  MAJETEK 

 
Organizace hospodaří s majetkem v celkové výši 60 830 520,31 Kč, v tomto je: 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       351 326,58 Kč 
Stavby 44 992 657,43 Kč 
Samostatné movité věci a soubory MV   5 725 699,00 Kč 
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DHIM   9 548 216,30 Kč 
Pozemky      212 621,00 Kč 
 
Majetek, se kterým organizace hospodaří, se využívá ke vzdělávání a  výchově svěřených 
dětí. 
V roce 2017 byly provedeny účetní odpisy v celkové výši 936 516,00 Kč, odepisování se 
provádí měsíčně. 
 
 
     8.1. PROVEDENÍ ŘÁDNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH INVENTARIZACÍ 
MAJETKU A ZÁVAZKŮ 
 
Inventarizace majetku se provádí každý rok dle Příkazu ředitele k provedení inventarizace. 
Předmětem inventarizace jsou: pokladna, zásoby ve skladech (potraviny- mimořádná kontrola 
z důvodu dlouhodobé PN vedoucí stravovacího provozu 18.5.2017, všeobecný materiál, 
prádlo, obaly), investiční majetek, pozemky, drobný hmotný i nehmotný majetek, budovy a 
stavby. Řádná inventarizace pokladny byla provedena 4x ročně (31. 03., 30. 06., 30. 09., 31. 
12.), mimořádná inventarizace z důvodu čerpání řádné dovolené  (07. 07., 31. 07.).  
V listopadu 2013 byla uzavřena smlouva s Českou poštou o fakturaci poštovného, proto se již 
poštovní známky nenakupují do zásoby. Dále byly provedeny tyto inventarizace: 31.12. 
Budovy a stavby, 31.12. Samostatné movité věci, 31.12. Pozemky, 31. 12. DHIM, 31.12, 
Potraviny, Všeobecný materiál, Prádlo, Obaly, DNM.  Při inventarizaci k 31. 12. nebyl zjištěn 
rozdíl mezi účetním a skutečným stavem, neboť evidenci majetku je věnována mimořádná 
pozornost. Během roku je několikrát prováděna kontrola majetku na jednotlivých úsecích. 
Hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny. 
 
 
V evidenci máme tyto druhy zásob:   112 03   potraviny                      52 574,73 Kč 

                 112 04   všeob. materiál             49 423,30 Kč 
                 112 06   prádlo      102 595,20 Kč 
                            celkem zásoby      204 593,23 Kč 
 
 
            

8.2.POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 
ORGANIZACE 

 
Naše organizace žádné mezinárodní konference nepořádala, zahraniční služební cesty nebyly. 
 
Účast na mezinárodních konferencích: 

         29. – 30. 5. 2017 Dítě v krizi Zlín – účast ředitel, ZŘV 
         07.06.207 Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích – 
                                     účast ředitel + soc. pracovnice. 

 
V  Jiříkově 20. února 2018
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10. Zpráva o činnosti provozního úseku  
za školní rok 2017 – 2018 

 
Září 
Údržba všech zámků u dveří a oken v DDŠ. 
Výměna bojleru v druhém patře ve škole.  
Revize hasičských přístrojů. 
Výměna kabelu ke kameře u zadního vchodu. 
Oprava malotraktoru. 
Sekání trávy. 
Oprava střešní krytiny na kůlně za starou školou. 
 
Říjen 
Čistění atletické dráhy. 
Vymalování chodby na 5. skupině. 
Oprava kotlů v nové budově. 
Sekání trávy. 
Výměna vodovodní baterie v úklidové místnosti v 1. patře vedle výtahu. 
Provedení revize posilovny. 
 
Listopad  
Vymalování 3. pokoje na 3. sk. 
Výměna světel na herně 5. sk., 2. pokoj 6. sk. a 3. pokoj 3. sk. 
Zazimování kurtů. 
Údržba sekaček po sezóně. 
Oprava venkovního osvětlení. 
Oprava kamery u schodiště v přízemí. 
Provedení revize plynu. 
 
Prosinec 
Montáž obložení na zeď u postelí na 6., 3., a 5. sk. 
Výměna koberců na hernách a služebnách všech skupin. 
Výměna koberce na 3. pokoji 5. sk. a 2. pokoji 4. sk. 
Provedení inventur na úseku údržby. 
Provedení el. revize ve St. Hraběcí a v nové budově. 
Nákup záložního el. zdroje pro kotelny. 
Nákup sedaček na herny 5. a 3. sk. 
 
Leden 
Montáž obložení na zeď u postelí na 4., 2., a 1. sk. 
Natažení el. vedení z kotelny nové budovy ke generátoru. 
Zahájení rekonstrukce kuchyně ve Starém Hraběcí. 
 
 
 
Únor  
Pokračování rekonstrukce kuchyně ve Starém hraběcí. 
Výměna světel na 2. pokoji 3. skupiny. 
Oprava ovládání kotlů v kotelně nové budovy. 
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Březen 
Pokračování rekonstrukce kuchyně ve Starém hraběcí. 
Vymalování chodby před kinosálem, schodiště v nové budově a chodeb před výtahem. 
Odvoz suti a odepsaného materiálu po rekonstrukci kuchyně ve Starém Hraběcí. 
 
Duben 
Výměna osvětlení v průjezdu u garáže. 
Vymalování chodby před šatnami. 
Odstraňování závad z el. revizí. 
Sekání trávy. 
 
Květen 
Vyřazení sušiček v prádelně a nákup pěti nových sušiček. 
Odvoz tříděného odpadu. 
Vymalování chodby na 2.sk. 
Odplevelení kutrů. 
Oprava střechy na staré budově školy. 
Montáž bezpečnostních krytů na židle ve škole. 
Rekonstrukce houpaček z kurtů. 
Sekání trávy. 
Oprava pračky na 2. a 5. sk. 
Montáž stropních desek ve skladu kuchyně ovoce a zeleniny. 
 
Červen 
Zhotovení laviček a stolů do Starého Hraběcí. 
Zhotovení přívodu vody k venkovní sprše na zahradě DDŠ. 
Oprava oplocení na hřišti za školou. 
Postřik a odplevelení chodníků a cest v areálu DDŠ. 
Nákup pračky na 2. sk 
Vyvezení lapolu. 
 
Červenec 
Vymalování skladu ovoce a zeleniny. 
Demontáž dlažby v koupelně 4. sk. a opětovné položení dlažby. 
Malování na herně 4. sk. 
Malování chodby a oprava malby na pokojích 3. sk. 
Oprava malby na pokojích 5. a 6. sk. 
Vymalování chodby na 1. skupině. 
Oprava malby na herně 1. sk. a na 3. a 2. pokoji 1. sk. 
 
 
Srpen 
Vymalování druhé skupiny. 
Vyvezení žumpy ve Starém Hraběcí. 
Rekonstrukce bedny na pečivo. 
Oprava malby ve škole. 
Rekonstrukce vytápění ve Starém Hraběcí. 
Výměna pracovní desky v kuchyňce na 4. sk. 
 


