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1. Charakteristika DDŠ 
 

     Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov je 
koedukované zařízení určené pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 42 dětí. Děti jsou 
rozčleněny do 3 rodinných skupin (dvě chlapecké a jedna dívčí) a tří výchovně léčebných 
skupin v rámci výchovně léčebného oddělení (dvě chlapecké a jedna dívčí).  
     Součástí DDŠ je základní škola s kapacitou 42 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       Mgr. Monika Ihnátová 
Psycholog SVP      PhDr. Miroslav Schovanec 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Jana Bajanová 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Lenka Hendrychová 
 
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 VLS 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) 
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3. Zpráva o činnosti Základní školy v Jiříkově  
za školní rok 2020/21 

 
Součástí zprávy o činnosti je:  

 přehled počtu žáků na začátku, v průběhu a na konci školního roku 2020/2021 
 přehled přijatých a odhlášených žáků od začátku školního roku 2020/2021 
 stav žáků 2. září 2020 a 25. června 2021, poznámka 
 vycházející žáci – ukončení povinné školní docházky 2020/2021 
 údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 
 třídní a netřídní učitelé, údaje o pracovnících školy 
 další vzdělávání pedagogických pracovníků od 1. 9. 2020 
 organizace školního roku 2020/2021 
 vyhodnocení plánu školních akcí a ŠVP 

 
Přehled počtu žáků na začátku, v průběhu a na konci školního roku 2020/2021 

Datum Počet žáků celkem - ŠVP děvčata chlapci 

1. 9. 2020 28 = ZŠMV - 14  ZŠ - 14   5 23 
2. 9. 2020 30 = ZŠMV - 14  ZŠ - 16   6 24 
4. 9. 2020 33 = ZŠMV - 17  ZŠ - 16    9 24 
16. 9. 2020 34 = ZŠMV - 18  ZŠ - 16    9 25 
21. 10. 2020 35 = ZŠMV - 18  ZŠ - 17   9 26 
15. 12. 2020 36 = ZŠMV - 19  ZŠ - 17    10 26 
9. 1. 2021 35 = ZŠMV - 18  ZŠ - 17    9 26 
25. 3. 2021 37 = ZŠMV - 18  ZŠ - 19    10 27 
3. 5. 2021 36 = ZŠMV - 17  ZŠ - 19    10 26 
26. 5. 2021 37 = ZŠMV - 18  ZŠ - 19    11 26 

 
Přehled přijatých a odhlášených žáků od začátku školního roku 2020/2021 

Počet 
změn 

datum přijetí 
žáka 

datum odhlášení žáka 
(konec ÚV, PU) 

ročník/ rok šk. 
docházky a ŠVP 

dívka chlapec Vřazen(a) 
do třídy 

1)  2. 9. 2020  6./ 7.ZŠ 1  II. 
2)  2. 9. 2020  5./ 6. ZŠ  1 III. 
3)  4. 9. 2020  3./ 3. ZŠMV 1  IV. 
4)  4. 9. 2020  4./ 5.  ZŠMV 1  IV. 
5)  4. 9. 2020  5./ 6.  ZŠMV 1  III. 
6)  16. 9. 2020  7./ 9. ZŠ  1 II. 
7)  21. 10. 2020  6./ 6.ZŠ  1 II. 
8)  15. 12. 2020  7./ 7.  ZŠMV 1  V. 
9)   9. 1. 2021 – konec ÚV 9./ 9.  ZŠMV 1  VI. 
10) 25. 3. 2021  4./4. ZŠ  1 IV. 
11) 25. 3. 2021  7./7. ZŠ 1  II. 
12)  3. 5. 2021 - PU 4./5. ZŠMV  1 IV. 
13) 26. 5. 2021  5./5. ZŠMV 1  III. 
14)  31. 8. 2021- PU 2./2. ZŠ  1 IV. 
 Celkem   5 ZŠMV   

 6 ZŠ 
7 přijatých 
1 odhlášena 

4 přijati 
2 odhlášeni 
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Stav žáků 2. září 2020 (zahájení školního roku 2020 - 2021 od úterý 1. 9.2020)  

Třída (ročník, počet žáků D/CH a ŠVP) Počet žáků 
celkem 

děvčata chlapci 

I. (8. ZŠ – 1D + 3CH) 4 1 3 
II. (6. ZŠ – 1D + 2CH a 7. ZŠ – 1D +1CH) 5 2 3 
III. ( 5. ZŠ – 5 CH ) 5 0 5 
IV.  ( 4. a 5. ZŠMV– 2CH, 2. ZŠ-1CH, 4. ZŠ - 1CH)) 4 0 4 
V. (7. ZŠMV - 5CH) 5 0 5 
VI. (6. ZŠMV - 1CH, 8. ZŠMV - 2D +1CH, 9. ZŠMV –1D+1CH) 7 3 4 
Celkem  30 6 24 
Počet žáků celkem  1. stupeň 2. stupeň datum 
 
30 žáků = ZŠMV - 14  ZŠ  - 16   

9 žáků 
ZŠ – 7 žáků 

ZŠMV – 2 žáci 

21 žáků 
ZŠ – 9 žáků 

ZŠMV – 12 žáků 

 
2. 9. 2020 

 
Stav žáků k 25. červnu 2021 (ukončení školního roku 2020 - 2021 v pátek 25. 6. 2021) 

Třída (ročník, ŠVP počet žáků D/CH) Počet žáků 
celkem 

děvčata chlapci 

I. (8. ZŠ = 1D + 3CH) 4 1 3 
II. (6. ZŠ = 1D + 2CH a 7. ZŠ – 1D +1CH) 7 3 4 
III. (5. ZŠMV - 1CH + 2D, 5. ZŠ – 5 CH) 8 2 6 
IV.  (3. ZŠMV- 1D, 4. ZŠMV– 1D, 2. ZŠ-1CH, 4. ZŠ- 2CH)) 5 2 3 
V. (7. ZŠMV – 1D + 6 CH) 7 1 6 
VI. (6. ZŠMV- 1CH, 8. ZŠMV- 2D +2CH, 9. ZŠMV –1CH) 6 2 4 
Celkem  37 11 26 
Počet žáků celkem - ŠVP 1. stupeň 2. stupeň datum 
 
37 žáků = ZŠMV - 18  ZŠ - 19   

13 žáků 
ZŠ – 8 žáků 

ZŠMV – 5 žáků 
 

24 žáků 
ZŠ – 11 žáků 

ZŠMV – 13 žáků 
 

 
25. 6. 2021 

Poznámka:  
Naše ZŠ vyučovala žáky podle  ŠVP pro ZV (ZŠMV a ZŠ). Od začátku školního roku bylo 

přijato celkem 11 nových žáků.  Noví žáci přicházeli z DDÚ Liberec a ze ZDVOP Klokánek 
FOD Praha. Během roku došlo k několika změnám v obsazení tříd, třídy byly sestaveny tak, 
aby nově přicházející žáci byli plynule zařazeni do jednotlivých (kombinovaných) tříd, také 
docházelo z organizačních důvodů velmi často ke změnám v rozvrhu hodin. 
Na základě „Nouzového stavu“ v ČR (COVID 19), probíhala výuka ve 2. pololetí školního 
roku zčásti na výchově formou distanční výuky - individuální práce, pomocí pracovních listů 
apod. V období od 8. 3. 2021 do 12. 3.2021 a od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 byla nařízením KHS 
Ústí nad Labem a ředitele školy prezenční výuka ve škole zrušena.  Po dobu distanční výuky 
ve výchově byly žákům pravidelně poskytnuty připravené domácí úkoly z matematiky a 
českého jazyka. Procvičovali si tím již osvojené učivo a prohlubovali své vědomosti. Učivo 
z ostatních předmětů se částečně doplnilo po návratu do školy.  
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Vycházející žáci 2020/2021 – ukončení povinné školní docházky 
počet třída ročník a rok PŠD ŠVP dívka chlapec 

1.  VI. 9./9. (konec ÚV 9.1.2021) ZŠMV 1  
2.  VI. 9./9.  ZŠMV  1 
3.  VI. 8./9.  ZŠMV 1  
4.  I. 8./9.  ZŠMV  1 
5.  I. 8./9. ZŠ  1 
6.  II. 7./9.  ZŠ  1 

Celkem 6 žáků 1 žák 7. roč. ZŠ 
3 žáci - 8. roč. ZŠMV(2) ZŠ(1) 

2 žáci - 9. roč. ZŠMV 

4 ZŠMV 
2 ZŠ 

2 
2 ZŠMV 

 

4 
2 ZŠMV 

2 ZŠ 
 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2020/2021 

Třídní a netřídní učitelé od 1. 9. 2020 
Třída (ročník a ŠVP) Třídní učitel/ka +  as. 

pedagoga 
Učitelé bez třídnictví 

I. (8. ZŠ) Učitel 1 učitelka (11 hodin/týdně – Čj, F, 
P,Pv) 

II. (6. a 7. ZŠ) Učitel 1učitel (9 hodin/týdně – Ch, Vv, Pv) 
III. (5. ZŠ, 5.ZŠMV) Učitelka + as. pedagoga 1 učitelka (6 hodiny /týdně – Čj, P) 
IV. (2. a 4. ZŠ, 3. a 4. 
ZŠMV) 

Učitelka + as. pedagoga 1učitel (4 hodiny /týdně – Tv, D) 

V. (7.ZŠMV) Učitel  1 učitel (2 hodiny/týdně – Tv) 
VI. (6., 8. a 9. ZŠMV) Učitelka + as. pedagoga zást.pro ZŠ (8 hodin/týdně – 

Tv,Hv,Ov) 
ředitel (1hodina /týdně - F) 

Celkem  6 tř. učitelů + 3 as. pedagoga 5+2 netřídních učitelů 
 

Třída – ročník, ŠVP Počet žáků 
CH/D 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 1. stupeň 2. stupeň 

I. (8. ZŠ) 3/1 1 ZŠ 3 0 0 4 

II. (6. a 7. ZŠ) 4/3 - 6 1 0 7 

III. (5. ZŠ, 3. a 5.ZŠMV) 6/2 1 ZŠ 7 0 8 0 

IV. (2. a 4. ZŠ, 3. a 4. 
ZŠMV) 

3/2 0 5 0 5 0 

V. (7. ZŠMV) 6/1 2 ZŠMV 5 0 0 7 

VI. (6., 8. a 9. ZŠMV) 4/2 1 ZŠMV 4 1 0 6 
 

CELKEM   37 žáků  
ZŠ (19) ZŠMV (18)   

 
26/11 

 

2 ZŠ 
3 ZŠMV 

30 
1 ZŠ 

1 
ZŠMV 

13 24 
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Poznámka: V ZŠ při DDŠ Jiříkov pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků tj.: 
1 ředitel, 1 zástupce pro ZŠ, 6 třídních učitelů, 5 učitelů na částečný úvazek, 3 asistentky 
pedagoga, 1 výchovný poradce (ředitel), 1 metodik primární prevence (zást.pro ZŠ) 

 
Údaje o pracovnících školy 

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

Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje 
ano/ne 

TU – I.tř. (22 hodin/týdně) ne 1  ano 

TU – II.tř. (22 hodin/týdně) ne 1  ano 

TU – III.tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ano 

TU – IV.tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ne 

TU – V.tř. (22 hodin/týdně) ne 1  ne 

TU – VI.tř. (22 hodin/týdně) ano 1  ne 

NU (11 hodin/týdně) ano  1 ne 

NU (9 hodin/týdně) ne 1  ano 

NU (6 hodin /týdně) ano  1 ne 

NU (4 hodiny/týdně) ne 1  ano 

NU (2 hodiny/týdně) ne 1  ne 

NU (8 hodiny/týdně) ano  1 ne 

NU (1 hodina/týdně) ano 1  ne 

Celkem 5 kvalifikovaných uč. 
8 nekvalifikovaných 
uč. 

8 5 5 studuje  
8 nestuduje 

AP – asistent pedagoga Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje 
ano/ne 

1. AP ano  1 ano 

2. AP ano  1 ano 

3. AP ano  1 ne 

Celkem 3 0 3 1 studuje 
2 nestudují 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: od 1. 9. 2020 

Učitel/ka, 
asistentka 
pedagoga 

Kterým rokem 
a semestrem Studijní obor Místo 

1 učitelka 1. (1. – 2. s.) Mgr. studium – učitelství 1. stupeň ZŠ se 
spec. pedagogikou 

UJEP – Ústí n.L 

1 učitel 1. (1. – 2. s.) Speciální pedagogika (bakalářské studium) UJEP – Ústí n.L 

1 asist. pedagoga 1. (1. – 2. s.) Mgr. studium – učitelství 1. stupeň ZŠ se 
spec. pedagogikou 

UJEP – Ústí n.L 
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1 asist. pedagoga 1. (1. – 2. s.)  Bc. studium - učitelství 2. stupeň ZŠ Zeměpis 
a matematika se zaměřením na vzdělávání  

TU Liberec 

ředitel 56 hodin Aj kurz – Šablony II. DDŠ Jiříkov 

1 učitelka 56 hodin Aj kurz – Šablony II. DDŠ Jiříkov 

1 etoped 56 hodin Aj kurz – Šablony II. DDŠ Jiříkov 

 
 

Organizace školního roku 2020/2021 
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
I. pololetí 
ŘÍJEN 2020  (19. 10. - 23. 10. 2020 ) 
LISTOPAD 2020 (23. 11. - 27. 11. 2020) 
LEDEN 2021 (11. 1. - 15. 1. 2021) 
 
II. pololetí  
BŘEZEN 2021 (15. 3. - 19. 3. 2021) 
KVĚTEN 2021 (3. 5. – 7. 5. 2021) 
ČERVEN 2021 (7. 6. – 11. 6. 2021  
 

ŘEDITELSKÁ VOLNA  
 

1. ŘV - 16. 11. 2020 (pondělí), 17. 11. st. svátek (úterý)  
2. ŘV – 22. 1. 2021 (pátek) Futsal - XVII. ročník 
3. ŘV – 6. 4. 2021 (úterý) po Velikonočních prázdninách 
4. ŘV - červen 2021 (pátek) Branný závod - XVIII. Ročník 
Ředitelská volna 1. – 4. se neuskutečnila na základě Nouzového stavu ČR. 
Dodatečně bylo uskutečněno 1. – 3. ředitelské volno - 28. 6. (pondělí) - 30. 6. 2021 (středa) 
 

TERMÍNY PRÁZDNIN  
Podzimní prázdniny 28. října 2020 st. svátek (středa)  

29. října (čtvrtek) a 30. října 2020 (pátek) 
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 (středa) - 3. ledna 2021 (neděle) 
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021 (pátek) 
Jarní prázdniny 1. března 2021 (pondělí) - 7. března 2021 (neděle) 
Velikonoční prázdniny 1. dubna – 2. dubna 2021 (čtvrtek a pátek)  

5. dubna 2021 Velikonoce (pondělí) 
6. dubna 2021 je 3. ŘV – (úterý) 

Hlavní prázdniny 1. července 2021 (čtvrtek) – 31. srpna 2021 (úterý) 
 
 

Vyhodnocení plánu školních akcí 
Poznámka: Vzhledem k situaci v letošním školním roce (Nouzový stav – COVID 19),  
nebylo možné některé naplánované akce uskutečnit. 
 
SRPEN 2020 
26. 8. 2020 (středa) Nastoupili učitelé do školy a začali si plnit své povinnosti tak, aby mohl 
začít nový školní rok (dokumentace, výzdoba tříd, výzdoba školy).  
 



10 
 

ZÁŘÍ 2020 
1. 9. 2020 Pedagogická rada (1.) 
1. 9. 2020 Nástup žáků do školy. Všichni žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během 
výuky i mimo ni, dále byli seznámeni se školním řádem.  
1. 9. 2020 Aktualizace ŠVP pro ZŠMV 
11. 9. 2020 Besedy, nástěnky ve všech třídách na téma „Terorismus v USA 11. Září“  
11. 9. 2020 Seminář pro pedagogy „Emoční a sociální zralost osobnosti dítěte“ – účast 4 
pedagogové (škola a SVP), Rumburk – ZŠ. 
11. 9. 2020 Rumburk, zahájeno plavání  
V rámci školy probíhal plavecký výcvik v Rumburk (plavecký bazén), pod vedením 
instruktora plavání + učitelé Tv, plánovaný konec plaveckého výcviku dne 1. 11. 2019. 
15. 9. 2020 Zahájen kurz Aj (v rozsahu 56 hodin) – určen pro zaměstnance DDŠ 
16. 9. 2020 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. 
17. 9. a 29. 9. 2020 Návštěva pedagogů ze ZŠ speciální Děčín „sdílení zkušeností“ 
28. 9. 2018 (pondělí) Státní svátek „Den české státnosti“  
29. 9. 2020 Porada VLO (1.), (VLO – výchovně léčebné oddělení má 3 VLS - výchovně 
léčebné skupiny) 
 
ŘÍJEN 2020 
8. 10. 2020 Matrika – škola, sběr ostrých dat „Bakalář“ 
8. 10. 2020 Výkaz o ředitelství školy pro MŠMT 
9. 10. 2020 Přerušen a ukončen plavecký výcvik (Nouzový stav – COVID 19)  

9. 10. 2020 Nákup učebnic pro 1. stupeň ZŠ 
14. 10. 2020 Metodické sdružení pro asistenty pedagoga v DDŠ Jiříkov 
14. 10. 2020 Supervize škola - neuskutečněno (Nouzový stav – COVID 19) 
26. 10. – 27. 10. 2020 Volné dny (pondělí, úterý) (Nouzový stav – COVID 19) 

28. 10. 2020 (středa) Státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“ 
29. 10. 2020 Polytechnický kurz (Šablony II.) neuskutečněno, uskutečněno 28. 6. 2021  
29. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek) 
 
LISTOPAD 2020 
13. 11. 2020 (pátek) Zahájení bruslení – zimní stadion v Rumburku – neuskutečněno 
16. 11. 2020 Beseda, rozhovory s žáky na téma 17. Listopad 1989 v ČR 
23. 11. 2020 Klasifikační porada (1.) – uskutečněna individuálně s třídními učiteli 
 
PROSINEC 2020 
23. 12. 2020 (středa) - 3. 1. 2020 (neděle) Vánoční prázdniny  
 
LEDEN 2021 
25. 1. 2021 Klasifikační porada (2.) - uskutečněna individuálně s třídními učiteli 
27. 1. 2021 Supervize škola - uskutečněna 
28. 1. 2021 Supervize výchova - uskutečněna 
28. 1. 2021 (čtvrtek) Vydáno vysvědčení za 1. pololetí 
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny (pátek) 
 
ÚNOR 2021 
Vyplňování přihlášek do učebních oborů – vycházející žáci 
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BŘEZEN 2021 
1. 3. 2021 změna rozvrhu 
1. 3. 2021 Kontrola dokumentace ve škole 
1. 3. - 7. 3. 2021 Jarní prázdniny (pobyt na horách se neuskutečnil) 
8. 3.  - 12. 3. 2021 Karanténa - distanční výuka ve výchově 
 
DUBEN 2021 
5. 4. 2021 Matrika  -  škola, sběr ostrých dat „Bakalář“ 
1. 4. – 5. 4. 2021 Velikonoční prázdniny 
6. 4. 9. 4. 2021 Karanténa – distanční výuka 
12. 4. 2021 Zahájena výtvarná soutěž ve škole „Státy Evropy“ 
30. 4. 2021 Vyhodnocení výtvarné soutěže „Státy Evropy“ 
 
KVĚTEN 2021 
3. 5. 2021 Zahájena  výtvarná soutěž ve škole „EKOLOGIE“ 
31. 5. 2021 Vyhodnocení výtvarné soutěže „EKOLOGIE“ 
  
ČERVEN 2021 
1. 6. 2021 Den dětí – soutěžní dopoledne na hřišti v rámci výchovy 
18. 6. 2021 Klasifikační porada (3.) 
22. 6. 2021 Pedagogická rada (3.) 
24. 6. Školení řidičů 
25. 6. 2021 (pátek) Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky 
v kinosále 
28. 6. 2021 Polytechnický kurz (Šablony II.) v rozsahu 8 hodin, na téma „Objevme s žáky 
kouzlo badatelsky orientované výuky“, účast 13 pedagogů. Organizace a zajištění DVPP 
z agentury - Tým vzdělávání ITveSkole.cz, o.p.s. 
28. 6. – 30. 6. 2021 dodatečně uskutečněno 1. - 3. Ředitelské volno 
 
 
Třídní výlety se tento školní rok uskutečnily (od 21. 6. do 24. 6. 2021) 
I. TŘÍDA – 2 učitelé a 7 žáků, 22. 6. 2021 (úterý) ZOO Ústí nad Labem 
II. TŘÍDA – 1 učitel a 1 as. pedagoga a 7 žáků, 21. 6. 2021 (pondělí) Terezín – pevnost 
III. TŘÍDA – 1 učitelka a 1 vychovatel a 5 žáků, 21. 6. 2021 (pondělí) – Voda 
IV.  TŘÍDA –1 učitelka a 1 as. pedagoga, 1 řidič a  5 žáků, 23. 6.2021 (středa) – ZOO 
Liberec 
V.  TŘÍDA –1 učitel a 1 as. pedagoga, 1 řidič a 6 žáků, 23. 6. 2021 (středa), Praha muzeum 
VI. TŘÍDA –1 učitelka a 1 as. pedagoga a 6 žáků, 24. 6. 2021 (čtvrtek), pěší túra po okolí 
Jiříkov 
 
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 učí anglickému jazyku již od 3. ročníku. Další cizí jazyk nebyl do RUP 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). U některých žáků na základě 
doporučení ŠPZ probíhala výuka dle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření.   
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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 
v poslední době projevily v nebývalé míře, bude škola bojovat, samozřejmě za podpory žáků, 
učitelů, vychovatelů, sociální pracovnice, etopeda, psychologa a rodičů všemi dostupnými 
prostředky. Veškeré učení a vzdělávání v tomto programu je ovlivněno názory a myšlenkami 
pedagoga J. A. Komenského (Didaktika analytická) a všech jeho pokračovatelů v českých 
reformních činných školách. 

  
Od 1. 9. 2019 kapacita školy snížena ze 78 na 42 žáků. 
Od 1. 9. 2020 jsme na naší škole učili podle ŠVP pro žáky ZŠ (ZŠ a ZŠMV) 
ZŠ – ŠVP pro základní vzdělávání – Základní škola 
ZŠMV– ŠVP pro základní vzdělávání – Základní škola s minimálními výstupy 

Vzhledem ke krizové situaci (Nouzový stav v ČR – COVID 19), probíhala výuka 
během školního roku zčásti na výchově distanční formou - individuální práce, pomocí 
pracovních listů apod. Po dobu distanční výuky byly žákům pravidelně poskytnuty připravené 
domácí úkoly z matematiky, českého jazyka, ale i z ostatních předmětů. Procvičovali si tím již 
osvojené učivo a prohlubovali své vědomosti. Některé učivo se z části doplnilo po návratu do 
školy. Vzhledem k situaci, nebylo probráno veškeré učivo ve větších časových obdobích a též 
nebylo vše zcela důkladně procvičeno, bude nutné opakovat a procvičovat v příštím školním 
roce, což bude zohledněno v IVP každého žáka. 

V 1. pololetí ve všech předmětech byly v souladu s učebními osnovami rozvíjeny 
klíčové kompetence, zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, 
sociální, personální a pracovní. Při zvládání učiva byl uplatňován individuální přístup a 
metody. Všichni žáci byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Prohloubily se 
mezipředmětové vztahy, vyučující se spolu s vychovateli naučili lépe spolupracovat a 
společně řešit výuku průřezových témat. Při výuce byly používány atlasy, slovníky, odborná 
literatura, pracovní sešity, ale i jiné informační zdroje, jako např. internet. V šesti učebnách je 
nainstalován počítač s dotykovým displejem a velká obrazovka, toto zařízení slouží k 
interaktivní výuce. Počítačová třída byla vybavena novými počítači. Všichni učitelé se 
připravovali na výuku pomocí písemných příprav a prezentací - DUM. Celoroční 
autoevaluační činností byly především kontroly ředitele i zástupce pro ZŠ, hospitace převážně 
jen u začínajících učitelů. Hodnocení individuálních vzdělávacích plánů proběhlo u všech 
žáků v 1. pololetí a na konci školního roku. Sebehodnocení práce učitelů byla prováděna na 
provozních a individuálních klasifikačních poradách, s výsledky hodnocení školy byla vždy 
seznámena pedagogická rada.  

 
V Jiříkově dne 30. 9. 2021         Vypracovala: Mgr. Dana Morkusová  
                             zást. řed. pro ZŠ 
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4. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
za školní rok 2020/21 
 
A) Kvalitativní hodnocení 

V letošním školním roce 2020/2021 na základě krizových opatření vlády (Nouzový stav – 
COVID 19), nebylo možné následující plánované akce uskutečnit.  
Jedná se o tyto akce: 
PROSINEC 2020 - Vánoční besídka 
LEDEN 2021 - Turnaj ve futsalu - XVII. ročník 
DUBEN 2021 - Výtvarná soutěž „Klima třídy“   
ČERVEN 2021 - Branný závod XVII. ročník  
 
ZÁŘÍ 2020 
Terorismus ve světě 

V tomto měsíci se uskutečnila přednáška - 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 2020  
Den plný kamarádství a přátelství 

Ve škole 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 projednáváno průběžně 
během školního roku na provozních, klasifikačních, poradách VLO 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 a utváření 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 porady a porady VLO, hospitace 
(kromě Nouzového stavu). Během školního roku, především v předmětu občanská výchova, 
bylo s dětmi projednáváno téma asertivní 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. Během měsíce září a října bylo 
uskutečněno několik vycházek, výletů v okolí Jiříkova a víkendových pobytů na chatě Staré 
Hraběcí. Tyto akce proběhly ve škole i ve výchově, pobyty na chatě byly především v rámci 
výchovy.  

Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu 
budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
LISTOPAD 2020 
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 
chování žáků na sociálních sítích a besedu na toto téma, přičemž se zjistilo, že převážná část 
žáků má ve svých kontaktech osoby, které osobně nezná. Žáci soutěží, kdo bude mít víc osob 
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v přátelích a vůbec si ani neuvědomují, 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.  
 
ÚNOR 2021 - Drogy 
BŘEZEN 2021 - Rizika užívání drog – žloutenka typu C. 

Tyto přednášky se z organizačních důvodů spojily a  uskutečnily se především pro žáky II. 
stupně, 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 s drogami či užívání drog našimi dětmi, zjištění úrovně znalostí o drogách. Také 
měla objasnit pojem agresivita, závislost a tolerance. Tyto pojmy byly probírány v rámci 
předmětu Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Na základě vytyčených ukazatelů bylo 
dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  

Zároveň byli všichni žáci upozorněni  a poučeni třídními učiteli i vychovateli o  pandemii 
Covid-19 a o jiných vysoce infekčních onemocnění, jak postupovat při epidemii nebo 
nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  Žáci byli 
průběžně poučeni jak dodržovat základní hygienická pravidla. Pokud byli žáci již nemocní, 
zůstávali ležet na pokojích, aby se nemoc nešířila, ve výchově byly zřízené skupiny  jen pro 
nemocné děti, nebo děti v karanténě. V souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 a s 
ohledem na aktuální situaci a informace v průběhu tohoto školního roku vydal ředitel DDŠ 
několik nařízení (např. zakázány veškeré návštěvy v zařízení, zákaz pohybu s dětmi mimo 
areál DDŠ,  zrušeny veškeré sportovní a kulturní akce, dodržování zvýšené hygieny, denní 
dezinfekce povrchů, nošení roušek apod.). 

Besedy s dětmi na různá témata (např. sebepoškozování, hygiena, žloutenka a její druhy, 
antikoncepce, sexuální výchova, AIDS, drogy a rizika jejich užívání, kouření) provádí 
průběžně vychovatelé a zdravotnice. 

 
KVĚTEN 2021 - Bezpečná doprava  

Dne 23. 4. 2021 ve výchově proběhly v rámci ročního plánu cyklistické testy. Děti byly 
poučeny o pravidlech týkající se bezpečnosti a chování cyklistů v silničním provozu. (viz 
Výroční zpráva výchovy), byly obeznámeny s testy. 
  
MIMOŘÁDNÉ AKCE 

Během měsíce března 2021 byla navázána spolupráce s Armádou ČR, centrum vojenské 
kynologie pro resort Ministerstva obrany, který má na starost výcvik služebních psů 
(Grabštejn). Toto centrum zabezpečuje a připravuje psovody a služební psy požadovaných 
kategorií na vyslání do zahraničních operací, zajišťuje všestrannou péči služebním psům pro 
resort obrany a v rámci meziresortních smluv i dalším organizačním složkám státu. 

Během měsíce dubna a května 2021 probíhaly ve škole mimořádné výtvarné soutěže na 
téma: státy Evropy a Ekologie. Na soutěži se vždy podílel celý kolektiv třídy. Výtvarnými 
kolážemi se vyzdobila jídelna a společné prostory školy. Tyto soutěže měly za úkol třídní 
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kolektiv utužovat, naučit žáky spolupracovat, ale zároveň i vzdělávat. Více méně dostatečně 
nahradily výtvarnou soutěž „Klima třídy,“ která byla v plánu na duben 2021. 

V červnu 2021 (21. 6. - 23. 6. 2021) proběhly ve škole třídní výlety pod vedením třídních 
učitelů a asistentů pedagoga.  Ve výchově se uskutečnilo několik výjezdů na vodu pod 
vedením vodáckého instruktora a vychovatelů, všechny výjezdy i výlety proběhly bez 
problémů a všem dětem se líbily. Bližší informace jsou vypracovány v celoroční zprávě o 
činnosti úseku školy a výchovy za školní rok 2020 – 2021. 
 
B) Kvantitativní hodnocení 
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Ve školním roce 2020/2021 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. Bohužel některé naplánované supervize v tomto školním roce nebyly 
uskutečněny na základě Nouzového stavu (Covid – 19). 

 
Přehled naplánovaných supervizí v DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov 
 
SUPERVIZE VE VÝCHOVĚ:  
15. 10. 2020 (4 hodiny) neuskutečněno 
18. 12. 2020 (4 hodiny) uskutečněno 
28. 1. 2021 (4 hodiny) uskutečněno 
11. 3. 2021 (4 hodiny) neuskutečněno 
29. 4. 2021 (4 hodiny) neuskutečněno 
SUPERVIZE VE ŠKOLE:  
14. 10. 2020 (4 hodiny) neuskutečněno 
18. 12. 2020 (4 hodiny) uskutečněno 
27. 1. 2021 (4 hodiny) uskutečněno 
10. 3. 2021 (4 hodiny) neuskutečněno 
28. 4. 2021 (4 hodiny) neuskutečněno 



 
 Přehled vzdělávacích  akcí pro pedagogy (škola a výchova) 

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

Datum Místo konání Počet 
proškolených 
pedagogů 

Počet 
hodin 

Seminář „Emoční a sociální zralost osobnosti 
dítěte“ 

11. 9. 2020 Rumburk - ZŠ 
Nová škola 

4  (1 škola+ 3 
SVP) 

8 

Metodické sdružení pro asistenty 
pedagoga 

14. 10. 2020 DDŠ Jiříkov 3 AP škola 
7 AP výchova 

4 

Seminář „spolupráce mezi školskými 
zařízeními a terénními službami“ 

14. 6. 2021 Varnsdorf - MěK 2 (2 SVP) 8 

Polytechnické vzdělávání – Šablony II. 28. 6. 2021 DDŠ Jiříkov 13 (10 škola a 
3 výchova) 

8 

Minimalizace šikany pro školy 26. 8. 2021 Varnsdorf - MěK 1 (1 škola) 8 

Celkem  30 38 

SUPERVIZE  
Supervize - výchova viz. přehled super. Jiříkov - DDŠ 24 8 
Supervize - škola viz. přehled super. Jiříkov - DDŠ 13 8 
Celkem  37 16 
Ostatní vzdělávací akce  
Školení řidičů 24. 6. 2021  Jiříkov - DDŠ 14 + (3)17 2 
Celkem                                                                40 

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

  

Počet vzdělávacích aktivit   3 + 4 supervize = 7 celkem (44 hodin) 
Počet celkově proškolených pedagogů  45 pedagogů (výchova, škola a SVP) 
Počet hodin 28 + 4 (supervize) = 44 hodin 

 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI, KURÁTORY nebo SOC. PRACOVNÍKY DĚTÍ  

 
V průběhu celého školního roku v rámci možností probíhala společné sezení s dětmi a 

jejich kurátory nebo sociálními pracovníky při návštěvách v našem DDŠ (viz. Výroční zpráva 
sociální pracovnice). 

V průběhu roku byly v rámci možností průběžně prováděny vychovateli a soc. pracovnicí - 
návštěvy v rodinách, doprovázení dětí za rodiči, sourozenci (návštěvy doma, v DD, VÚ, 
VTOS apod., viz výroční zpráva sociální pracovnice. Vánoční besídka  se neuskutečnila.  
 
 
 

Počet 
aktivit 

Počet 
hodin 

Počet zúčastněných 
rodičů a příbuzných 

Aktivity pro rodiče 
v oblasti prevence RCH 
(rizikové chování) 

návštěvy v rodinách, 
návštěvy kurátorů a 
soc.pracovníků 

návštěvy v rodinách, návštěvy 
kurátorů a soc. pracovníků viz 
výroční zpráva sociální 
pracovnice 

 

 
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 (kamarádství) 1 21 – 37 cca 1 – 2  
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Interaktivní seminář (internet, kyberšikana) 1 21 - 37 cca 2 
Beseda /přednáška (drogy, žloutenka C) 2 21 - 37 cca 4 
Pobytová akce (letní prázdniny) 2 až 18 dětí/1 pobyt 3 týdny 
Jiné (sportovní a umělecké akce) 0 0 0 
 
Víkendové akce školy a výchovy 

Pro víkendové akce bylo pravidelně využíváno rekreačního objektu DDŠ, ZŠ a SVP 
Jiříkov ve Starém Hraběcí. Zde se střídaly jednotlivé výchovné skupiny. Objekt byl využit  i 
na prázdninové pobyty ostatních zařízení pro ústavní výchovu (26. 7. - 1. 7. 2021 Vrchlabí, 
16. 8.  - 22. 8. 2021 Chrudim). 
 
Prázdninové akce školy a výchovy  
Zimní prázdniny: v DDŠ Jiříkov (23. 12. 2020 – 3. 1. 2021),  viz výroční zpráva – výchova. 
Jarní prázdniny: v DDŠ Jiříkov (1. 3. – 5. 3. 2021) viz výroční zpráva – výchova. 
Letní prázdniny:  
1. výjezd na hory Benecko - hotel Krakonoš 24. 07 - 31. 07. 2021 (18 dětí), viz výroční 
zpráva – výchova. 
2. výjezd na hory Dolní Malá Úpa - chata Krakonoš 31. 07. - 14. 08. 2021 (18 dětí), viz 
výroční zpráva – výchova. 
Během letních prázdnin 2021 se ve výchovné činnosti podíleli i zaměstnanci školy: 3 učitelé a 
1 asistentka pedagoga 
 
Volnočasové aktivity při DDŠ, ZŠ a SVP 
Na úseku výchovy pracovaly v loňském školním roce tyto zájmové útvary: 
 Výtvarný 
 Keramický  
 Hudební 
 Náboženství (externě - řádová sestra) 
 Kopaná 
 Vaření 
 Modelářský 
 Šití 
 Logopedie 
 Sportovně - pohybový 
 
Závěr EVALUACE MPP 
Ve zpětném pohledu vidím tyto silné a slabé stránky našeho zařízení: 
Silné stránky: 
 Ředitel má velký zájem řešit finanční problémy našeho zařízení, zajišťuje a dbá na 
rekonstrukci či výstavbě celého areálu DDŠ, ZŠ  a SVP (v tomto školním roce proběhla např.: 
rekonstrukce kuchyně – vzduchotechnika, rekonstrukce chodby rekreačního objektu ve 
Starém Hraběcí, výměna podlahových krytin ve výchově, zajištění relaxační místnosti), plně 
podporuje vzdělávání všech pedagogů, také ochotně zajišťuje supervizory na jednotlivé 
úseky, umožňuje exkurze různým institucím a studentům z různých škol praxi v našem 
zařízení, v neposlední řadě dbá na zdraví všech zaměstnanců. 
 Od 1. 1. 2021 změna závodního lékaře MUDr. Vratislav Prejzek, Náměstí míru 344, 
Šluknov. Zajištění plošného testování a očkování  (Covid-19) pro všechny zaměstnance, 
dobrovolně očkováno 55 zájemců (v DDŠ celkem 68 zaměstnanců).   
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 Kvalifikovanost pedagogického sboru – od září 2020 opět několik pedagogů zahájilo 
studium na VŠ, aby vzrostla jejich kvalifikovanost, někteří pedagogové se nadále úspěšně 
vzdělávají a ukončují kvalifikaci pro svou pozici (ve škole a ve výchově), jiní zdárně ukončili 
studium.  
 Úkol: Nadále umožnit doplnění kvalifikace v odpovídajícím studiu pro zbylé učitele a 
vychovatele, formou vhodné organizace práce, vytvořit podmínky pro samostudium. 
 Pěkné a nové prostředí, ve kterém se děti DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov nachází. 
 Srdečný vztah zaměstnanců k dětem, sociální vazby mezi zaměstnanci a dětmi. 
 Nulová útěkovost dětí z našeho zařízení. 
 Pravidelné pedagogické rady, porady vedoucích pracovníků, provozní porady vychovatelů 
a učitelů, porady výchovně léčebného oddělení (VLO), sezení s dětmi každý čtvrtek a 
mimořádně při výskytu rizikového chování. V době nouzového stavu byla sezení zrušena. 
 Spolupráce s jinými institucemi (exkurze), velký zájem studentů o praxi v našem zařízení 
(VŠ, SŠ).  
 Dobré jméno DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov na veřejnosti související s úspěšnou  reprezentací 
našich dětí na různých celostátních a regionálních sportovních akcí. Bohužel letošní školní 
rok byl díky pandemii ještě více ovlivněn než rok předchozí, takže neproběhlo několik 
sportovních a kulturních akcí. Byli jsme moc rádi, že jsme všichni ve zdraví přežili a mohli 
jsme splnit, to co bylo v našich silách. 

 
Priority pro další období: 
 prohloubení a rozvíjení spolupráce s rodiči dětí 
 prohloubení a rozvíjení spolupráce škola s výchovou, zlepšení vztahů mezi vychovateli a   
učiteli 
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. Mnoho 
rodičů nejeví o své děti žádný zájem, což dokládá vysoký počet dětí v našem zařízení během 
prázdnin. Někteří rodiče při pobytu doma své děti nezvládají a přivezou je do našeho zařízení 
dříve, nebo vědomě při pobytu doma podporují své děti v závislosti na drogách (tabák, THC, 
pervitin, alkohol). Často se stává, že rodiče nezajistí včasný návrat svých dětí do našeho 
zařízení, pod různými výmluvami. 

Úkol: Více s rodiči komunikovat, zvýšit důvěru rodičů vůči našemu zařízení, zvážit 
nové způsoby předávání informací apod. 
 ŠKOLA: Naplněnost tříd formou spojení několika ročníků, poruchy chování jsou u všech 
žáků, některé děti trpí psychickými problémy - těžší podmínky pro individuální práci.  
 VÝCHOVA: Nedostatek vychovatelů a asistentů pedagoga na pokrytí služeb, vysoké 
přesčasové hodiny u všech vychovatelů, mnohdy není možnost vybrat řádnou dovolenou do 
konce kalendářního roku.  
 
V Jiříkově dne 30. 9. 2021      vypracovala: Mgr. Dana Morkusová                              
            metodik primární prevence 
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5. Zpráva o činnosti úseku výchovy za školní rok 2020/21 
 
Na úseku výchovy pracovaly v loňském školním roce tyto zájmové útvary: 
 
 Výtvarný 
 Keramický  
 Hudební 
 Náboženství  
 Kopaná 
 Vaření 
 Modelářský 
 Šití 
 Logopedie 
 Sportovně pohyboví 

 
 

Tradičně jsou naše nejúspěšnější zájmové útvary kopaná a sportovní, ale v letošním roce 
byla velice žádaná keramika a další umělecké zájmové útvary. Také se i nadále děti účastní 
kroužků mimo naše zařízení (Judo Varnsdorf, Spartak Jiříkov - fotbal), i tyto byly letos velice 
omezeny. Ve školním roce 2020/2021 naše děti jen minimálně reprezentovaly naše zařízení 
na sportovních akcích. I nadále se neúčastníme žádných větších kulturní soutěží. Vzhledem k 
pandemii Covid - 19 neproběhla většina soutěží a turnajů kterých se pravidelně účastníme, 
také byla zrušena většina akcí, které pořádáme pro děti v rámci DDŠ. Bohužel letošní rok byl 
díky pandemii ještě více ovlivněn než rok předchozí, a tak se těšíme na další klidnější roky. 
Byli jsme moc rádi, že mohly aspoň částečně proběhnout letní prázdninové akce. 
 
 

Umístění dětí DDŠ v kulturních a sportovních akcích v roce 

2020 – 2021 

Ve školním roce 2020/2021 naše děti jen minimálně reprezentovaly naše zařízení na 
sportovních akcích. 

 

Činnost úseku výchovy ve školním roce 2018/2019 
 
Září 2020 
Bohužel neproběhli žádné sportovní ani kulturní akci (pandemie covid-19, karanténa celého 
DDŠ). 

Říjen 2020 
Kempování 1.sk. 10. - 11. října 2020 
Ve dnech 10. - 11. října 2020 proběhlo kempování s chlapci z 1. výchovné skupiny na Ranči 
v Rumburku. Chlapci po dobu pobytu vykonávali činnosti spojené s péčí o koně, vařili si na 
otevřeném ohni a vyzkoušeli si jízdu na koni. Po celou dobu spolu spolupracovali a plnili 
zadané úkoly. Celá akce se jim líbila a těší se na další podobného typu. 
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Listopad 2020 
Výstava čert a Mikuláš.  
Akce ročního plánu se zúčastnily všechny skupiny. Výrobky dětí byly vystaveny ve vestibulu 
DDŠ. Všechny děti, které se podílely na vyrábění, dostaly sladkou odměnu. 
 
Prosinec 2020 
Mikulášská nadílka 
Jako každý rok, i ten letošní k nám do DDŠ přišel Mikuláš, andělé a čerti. Proběhla 
mikulášská nadílka. Děti měly připravené písničky a básničky, které zazpívaly nebo přednesly 
Mikuláši, andílkům a čertům. Každé z dětí dostalo mikulášskou nadílku. Byl to příjemně 
strávený podvečer. 
 
Daruj hračku  
Dne 18. 12. 2020 se vychovatelé zúčastnily akce Daruj hračku, která se uskutečnila na 
parkovišti DPL u Jihlavy. Kulturní program byl vzhledem k probíhající pandemii zrušen a 
proběhlo jen předávání dárků zástupcům Dětských domovů a zařízení z celé ČR. 
 
Vánoce 2020  
Letošní vánoční prázdniny a vánoce jsme bohužel strávili v DDŠ, ale i tak jsme si je velice 
užili a dárků bylo moc a moc.  
 
 
Leden, únor, březen 2021 
Bohužel neproběhly žádné sportovní ani kulturní akci (pandemie covid-19, karanténa celého 
DDŠ). 
 
Duben 2021 
Cyklistické testy duben 2021 
Dne 23. 4. proběhly v rámci ročního plánu cyklistické testy. Děti byly obeznámeny s testy a 
poučeny o pravidlech týkajících se bezpečnosti a chování cyklistů v silničním provozu. Dětem 
byly rozdány testy, které obsahovaly otázky týkající se pravidel pohybu cyklistů na silniční 
komunikaci a dopravních značek. Zároveň si děti mohly ověřit znalosti z povinné výbavy 
kola, a to s pomocí ilustračního obrázku, který si mohly následně vybarvit. Děti, které 
samostatně nezvládly vypracovat zadané testy, byly individuálně o jejich správnosti poučeny.  
 

                                                          
Pálení čarodějnic  
V letošním roce z důvodů vládních nařízení a opatření proběhlo netradiční pálení čarodějnic 
v našem zařízení. Děti na všech skupinách si v rámci pracovní činnosti vyrobili svou 
čarodějnici. V pátek 30. dubna se 4 skupiny postupně vystřídaly u ohniště na zahradě DDŠ, 
kde si děti opekli špekáčky a poté byla upálena čarodějnice. Dvě dívčí skupiny, které trávily 
víkend ve Starém Hraběcí spojily pálení čarodějnice s oslavou narozenin dvou dívek. I když 
s omezením, tato každoroční akce proběhla v klidu a v pohodě a děti si ji jako každý rok užili. 
 
 
Květen 2021 
Dne 17. 05. 2021 se uskutečnily v rámci ročního plánu na hřišti DDŠ atletické závody. Děti 
soutěžily ve sprintu na 60 m, ve vrhu koulí a skoku do dálky. V každé ze jmenovaných 
disciplín měly děti více pokusů s možností si vylepšit dosažený výkon. Všechny děti se bez 
potíží zapojily, nedošlo k žádnému zranění a všechny děti byly po zásluze odměněny.     
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Turnaj ve vybíjené. 
Dne 22. 05. 2021 se uskutečnil roční plán - turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se ho všechny 
skupiny. Vybíjenou hrály skupiny mezi sebou. Všechny děti se při turnaji velice snažily, 
panovala velice dobrá nálada. Všechny děti dostaly za svoji odhodlanost, statečnost a 
sportovní nadšení sladkou odměnu. 
 
Červen 2021 
Výrobky z přírodních materiálů 
Akce proběhla jako tradičně za velkého zájmu dětí, které se mohly realizovat dle své fantazie 
a svými výrobky se posléze pochlubit na výstavce.         
                                                                                                                                                         
Vodácký výlet - Jizera 
Během měsíce června proběhlo několik vodáckých výletů, vždy na Jizeru. Plulo se z Malé 
Skály do Dolánek na nafukovacím raftu a kánoi. Na výletě se vystřídala podle skupin většina 
dětí, vždy v doprovodu dvou vychovatelů nebo vychovatelek. Všechny výlety se velice 
vydařily.   
 
Během měsíce června se uskutečnily tyto prázdninové akce: 

 celodenní hra - úprava areálu + grilování, lehko atletické soutěže, turnaj ve vybíjené 
 
Červenec 2021 
 
Během měsíce července se uskutečnily tyto akce: 

 Výlety - Dolský mlýn, Dymník, Černé rybníky, Vlčí hora, Kyjovské údolí, Krásná Lípa 
- sportovní areál, pěší výlet po okolí + koupání v přírodě rybník Mexiko. 

 turnaj v míčových hrách, florbalu, soutěž v jízdě zručnosti, 
 stavby z přírodních materiálů, celodenní hra - úprava areálu + grilování, netradiční hry, 

stopovaná, malování v přírodě, taneční maraton 
 
 
Letní prázdninový výjezd Benecko - hotel Krakonoš 24. 07 - 31. 07. 2021 
Dne 24. 07. odjely děti společně s pedagogickým doprovodem trávit letní prázdniny do 
Krkonoš - Benecko. Veškeré aktivity byly přizpůsobeny a vykonávány s ohledem na 
zdravotní stav dětí. Děti navštívily rozhlednu Žalý, Lufťákovu naučnou stezku, která je plná 
zábavných aktivit a  Špindlerův Mlýn, kde navštívily muzeum Lega. Děti měly k dispozici 
bazén, který patřil k areálu, večer opékaly vuřty a po celou dobu pobytu byl pro ně připraven 
zábavný program (pěvecká soutěž, vědomostní kvíz, turnaj ve fotbálku, malování). Dětem byl 
poskytnut osobní program, který  využívaly k odpočinku a relaxaci dle svých představ.  
 
Srpen 2021 
 
Letní prázdninový výjezd Dolní Malá Úpa - chata Krakonoš 31. 07. - 14. 08. 2021 
Prázdninového pobytu se zúčastnilo 18 dětí. Počasí nám první týden nepřálo, proto byly 
všechny akce plánovány podle aktuálního stavu počasí. V druhé polovině týdne jsme se 
dočkali sluníčka, kdy bylo počasí vcelku 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 apod.). Velký zážitek měly děti po několikakilometrovém výstupu 
do zábavného centra Portášky, které je 780 m. n. m. Na místě na děti čekaly různé prolézačky, 
skluzavky či lanové centrum v korunách stromů a obří zvířata vyrobená ze dřeva. Děti se také 



22 
 

zúčastnily pěších turistických výletů po okolí, kdy zvyšovaly svoji fyzickou kondici, 
navštívily hrad a ZOO ve Dvoře Králové.  
Během pobytu měly děti možnost zdokonalovat se v jízdě na kole, hrát míčové a stolní hry. 
Na závěr pobytu se děti zúčastnily hry, při které hledaly Krakonošův poklad. Za své výkony 
vždy děti dostaly sladkou odměnu. 
    
Během měsíce srpna se uskutečnily tyto akce: 

 výlety - Doubice, Tanečnice, Tolštejn, Luž 
 turnaj dvojic ve stolním tenisu, v líném tenisu 
 bojová hra vojenský prostor, sportovní odpoledne, zábavné odpoledne plné her, ve 
vybíjené. 
 koupání v přírodě, slunění a hry Mexiko. Proběhla také úprava areálu a s tím spojené 
grilování na zahradě. 

 
 

Vyhodnocení plánu vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 
2020/21 

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

  
 UJEP - Ústí nad Labem – speciální pedagogika 
Iva Havlíčková - zdárně ukončila studium 
Mgr. Markéta Škorňová - zdárně ukončila studium 

 
 Kurz pro asistenty 
Vlasta Šittová - zdárně ukončila studium  
 
 Technická univerzita Liberec - bakalářské studium sociální pracovník 

 Kateřina Blatná - ukončila 3. ročník 

 Vypracoval: Mgr. Karel Brouček 

                                   zástupce ředitele 
 
  

6. Zpráva o činnosti sociálního úseku za školní rok 2020/21 
 
Práce sociální pracovnice: 
  

- 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 
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- účast na týdenních sezeních dětí  
- vyřizování invalidních důchodů pro děti 
- spolupráce s městskými úřady a magistráty 
- přijímání nových dětí umisťovaných do našeho zařízení 
- převozy dětí z útěku do DDŠ 
- převozy dětí přemístěných do jiných zařízení 
- vyřizování pobytů dětí v rodinách 
- zajišťování potřeb v průběhu nouzového stavu (karantény a izolace v DDŠ) – COVID-

19 
 

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; 

- 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.  
      Také provádíme všechna opatření v souladu s aktuální pandemickou situací a v souladu 
s aktuálními nařízeními vlády. 
 
31. 8. 2021                                     Mgr. Alena Hockeová  
               Kateřina Blatná 
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7. Zpráva o činnosti sociální pracovnice - zdravotnice  
za školní rok 2020/21 

 
Práce zdravotnice 

 
Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 registrace u OL s 12 novými dětmi, z toho bylo 8 dívek. 
Trvalá spolupráce s odbornými lékaři a zdravotnickými pracovišti.  

 
Pravidelné návštěvy psychiatra v DDŠ v těchto dnech: 

- 08. 10. 2020 
- 19. 10. 2020 
- 19. 11. 2020 
- 21. 01. 2021 
- 04. 03. 2021 
- 15. 05. 2021 
- 26. 05. 2021 
- 30. 06. 2021 

 
Spolupráce s odbornými lékaři: 
 

- praktický lékař pro děti a dorost  
- dětský psychiatr  
- stomatologie  
- otorinolaryngologie  
- oční ambulance 
- dětská neurologie  
- kožní ambulance 
- Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z. - Pracoviště 

Rumburk U Nemocnice 1298/6, pracoviště Děčín apod. 
- chirurgická ambulance Rumburk 
- ortopedická ambulance 
- rehabilitace  
- gynekologie  
- 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) 
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- 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 
- zajišťování testování na Covid 19, evidence OOP, dezinfekce. 
 
31. 8. 2021                                    Mgr. Alena Hockeová  

 
 
8. Zpráva o činnosti SVP „Šluknovsko“ za školní rok 2020/21 
 
 

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  

 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 
na jeho celý sociální systém. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji 
dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby. Zastáváme především zájem dítěte. 
Podporujeme rozvoj samostatnosti, aktivity, citových a sociálních dovedností, sebedůvěry. 
Aktivně spolupracujeme s osobami odpovědnými za výchovu a s dalšími subjekty, které život 
klienta ovlivňují, formují. Proto také aktivně spolupracujeme se školami a školskými 
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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 ve školním roce 2020/2021:  

pondělí  7 – 16 hodin 
úterý   7 – 16 hodin 
středa  7 – 17 hodin 
čtvrtek  7 – 16 hodin 
pátek  7 – 14 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 

sociální pracovník        1 
speciální pedagog/etoped        2 
psycholog    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.  

Další vzdělávání a odborný růst pracovníků střediska 
 600 hodinový akreditovaný sebezkušenostní výcvik pro pedagogické pracovníky 

etopedické sítě a školského poradenského systému: probíhá v letech 2017 – 2021, 
NÚV – 1 pracovník 

 navazující magisterské studium – obor Sociální pedagogika, UJEP Ústí nad Labem – 
1 pracovník 

 účast na seminářích, konferencích, kurzech a dalších vzdělávacích akcích:  
 11. 9. 2020 – seminář Mgr. Jiřího Haldy na téma emoční a sociální zralost 

osobnosti dítěte – ZŠ Rumburk – 3 pracovnice 
 10. 6. 2021 – setkání SVP online formou – 2 pracovnice 
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 14. 6. 2021 – setkání MAP II – spolupráce mezi školskými zařízeními 
a terénními službami – Pivovar Kocour Varnsdorf – 2 pracovnice 

 pravidelné supervize 

V tomto školním roce byly vzdělávací aktivity z důvodu koronavirové pandemie značně 
omezeny. 

Aktivity ve školním roce  2020/2021  

V rámci ambulantní péče nabízíme 

 Diagnostickou činnost (zhodnocení stavu a situace klienta) – nalézá se potenciál 
a zdroje dítěte, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Na základě diagnostiky se 
stanovují cíle, vybírají se vhodné intervence, vytváří se individuální výchovný plán.  

 Poradenství a podporu – empatické vcítění do klientových problémů, hledání 
vhodného řešení s cílem zlepšení orientace klienta v problému. Klient za podpory 
pracovníka hledá možnosti řešení svého problému, dozvídá se o svých právech 
a povinnostech, získává emoční a sociální podporu, je motivován k práci na změně, 
dostává se mu informací o dalších možných službách (psychologických, zdravotních, 
sociálních apod.). Jedná se hlavně o poskytnutí informací, rad, doporučení, případně 
zprostředkování navazujících služeb.  

 Výchovně-vzdělávací a terapeutické činnosti – hlavním cílem výchovně-vzdělávací 
činnosti je předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování či rizikového 
chování. Je podporován osobnostní rozvoj v oblasti sociálních dovedností a v oblasti 
intrapsychické. Snahou pracovníků střediska je klienta doprovázet a vést. Nepřicházejí 
s řešením jeho obtíží, ale provází klienta a pomáhají mu nalézt jeho vlastní způsob, jak 
situaci zvládnout. Podporují klientův osobnostní rozvoj, pomáhají mu posílit jeho 
kompetence a možnosti. Napomáhají fungování sociálních a rodinných vztahů klienta. 
Cílem je, aby klient porozuměl sám sobě a také obtížím, s kterými se potýká a našel 
vlastní východisko a sílu k jejich překonání.  

 Výchovně vzdělávací programy skupinovou formou práce. 

 Metodické konzultace s pedagogy. 

 Krizovou intervenci, jednorázovou podporu a poradenství. 

 Programy pro školy – v případě potřeby se pracovníci střediska věnují celým třídním 
kolektivům základních a středních škol (preventivní a intervenční programy, adaptační 
a kohezivní pobyty). 

 Přednáškové činnosti. 

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 - 
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telefonické konzultace, osobní schůzky s pedagogy, výchovnými poradci, školními 
psychology, náslechy ve vyučování apod. 

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

 Nabízíme své služby preventivně výchovné péče klientům, o jejichž zařazení do SVP 
rozhodne soud. 

Aktivity zaměřené na pedagogické pracovníky škol 

 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, odborníky 

 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 dětem zprostředkovali pobyt ve SVP Děčín. 

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

 Účastníme se různých setkání, kam býváme pozváni (např. setkání výchovných poradců 
a pracovníků OSPOD). 

 Býváme přizváni na případové konference pořádané pracovníky OSPOD, účastníme se 
také výchovných komisí, které se z větší části konají v prostorách škol.  

S čím se na nás rodiny nejčastěji obrací 

 problémy s přijetím autorit pedagogů a akceptací školních pravidel 

 obtížná adaptace na školní prostředí, záškoláctví, školní fobie, šikana 

 poruchy chování – např. lhaní, krádeže, útěky z domova, agresivita 

 potíže ve škole vyplývající z ADHD 

 rodinné vztahové problémy 

 neporozumění si s vrstevníky, partnerské problémy dospívajících 

 osobnostní a psychické problémy 



29 
 

 rizikové trávení volného času, experimentování s návykovými látkami 

 akutní krizové stavy, tíživé životní situace apod. 

V letošním školním roce jsme řešili mnoho problémů spojených se školními povinnostmi, 
hlavně s distanční výukou (nedostatečná motivace, nedostatečná podpora ze strany rodičů, 
nedostačující technické vybavení žáků). V době koronavirových restrikcí jsme také 
zaznamenali nárůst úzkostných stavů (ztráta sociálního kontaktu, obavy z nemoci) 
a vztahových problémů v rodinách (změna rodinné atmosféry, neshody, rozchody rodičů, 
rozpory při střídavé péči). 

Shrnutí činností ve školním roce 2020/2021 

Z důvodu zamezení šíření nemoci Covid-19 jsme se během roku přizpůsobovali aktuálním 
epidemickým podmínkám, mimořádným a ochranným opatřením. V určitých obdobích byly 
omezeny osobní návštěvy klientů ve středisku, řídili jsme se přísnými hygienickými pravidly 
a nařízeními, několikrát jsme upravovali režim chodu ambulantního střediska.  

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, kteří vyhledali naši pomoc v tomto školním roce: 105 (z toho chlapci: 
62, dívky: 43 ).  

Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 

rodinné problémy 49 

školní problémy 35 

zneužívání návykových látek 2 

osobnostní problémy 17 

prekriminální a kriminální problémy 2 

jiný důvod 0 

 

Školní vzdělávání klientů 

mateřská škola 4 

základní škola – 1. stupeň 43 

základní škola – 2. stupeň 55 
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střední škola 3 

školsky nezařazení 0 

 

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 také 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 OSPOD. Cílem byla výměna 
informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování 
společného postupu, který vedl k řešení situace. 

Skupinová práce s dětmi 

Do skupiny zařazujeme děti (žáky ZŠ), které mají obtíže především v oblasti sociální 
adaptace a komunikace. Skupina je určena pro děti z řad ambulantních klientů našeho 
střediska, které se potýkají s různorodými problémy (potíže v komunikaci, ve vztazích 
s vrstevníky nebo dospělými, nezvládnuté afekty, nepřiměřené reakce, hyperaktivita, 
impulzivita, úzkosti, šikana apod.), chovají se rizikově, nebo je u nich zvýšená 
pravděpodobnost, že se budou v budoucnu rizikově chovat. Zařazení do skupiny 
je dobrovolné.  

Z důvodu koronavirové pandemie nebyla ve školním roce 2020/21 skupinová práce ve 
středisku realizována. 

        Vypracovala: Mgr. Jana Bajanová 

 

 
9. Zpráva o hospodaření za rok 2020 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, jejímž zřizovatelem je MŠMT 
v Praze. Je samostatnou účetní jednotkou a má svůj účet v ČNB. 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 ambulantní středisko výchovné péče 
„Šluknovsko“. Hospodářskou činnost DDŠ neprovozuje. 
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        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 

 
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  I. zástupce ředitele  
                                               zást. ředitele pro výchovu, 412338364 606 824 438 
Mgr. Dana Morkusová zástupce ředitele pro ZŠ 412338364 606 816 506 
Miroslava Hauzrová             vedoucí ekonom  412338364      775 584 218 
Mgr. Jana Bajanová             vedoucí SVP   412338364      778 742 766 
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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 2020 činil původní rozpočet 46 150 014,- Kč. Během roku byl upraven na 
konečnou výši 49 692 688,- Kč.  Hospodářský výsledek je 1 201 946,42 Kč.  
     Čerpání mzdových prostředků: MP byly vyčerpány ve výši 30 493 089,- Kč, OON byly 
vyčerpány ve výši 229 955,- Kč,  nevyčerpané MP ve výši 1 014 693,- Kč a  nevyčerpané 
prostředky OON ve výši 10 045,- Kč budou  rozděleny do RF.  
Přidělené prostředky na  OON byly vyčerpány ve výši 229 955,- Kč na výplatu ostrahy 
objektu v době prázdnin, zajištění letního pobytu dětí. 
     Limit počtu zaměstnanců byl stanoven dle rozpočtu 2020  65,55,  došlo k nedočerpání o 
1,6076 z důvodu fluktuace zaměstnanců – uvedeno ve výkaze P1-04. K 31. 12. 2020 činil 
přepočtený počet zaměstnanců 63,9424, průměrný počet fyzických osob je k 31.12.2020 
65,5874. 
     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 nepronajímá státní majetek. 
 

2.1.HODNOCENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z KAPITOLY MŠMT 
 
Celkové náklady organizace na provoz byly ve výši:         49 912 452,96 Kč 
              výnosy     51 384 479,38 Kč      
                 v tom: dotace na provoz organizace  49 692 688,00 Kč 
                             čerpání fondů (účet 648)       457 818,00 Kč                                             
                             ostatní výnosy     1 005 838,01 Kč 
                             účelová dotace EU- čerpání z RF       228 135,37 Kč  
                             účelová dotace EU- vratka z RF       270 080,00 Kč 
                             §14f1/20-12-06158-001         
                                       
              hospodářský výsledek     1 472 026,42 Kč     
 
 

2.2.HODNOCENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ MIMO KAPITOLU MŠMT 
 

3.  ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY 
 

          Závazky:                                                            5 143 095,83 Kč 
321 20 – Neinvestiční dodavatelé                      349 843,83 
331 14 – Zaměstnanci – doplatek mezd                   2 235 422,00 
333 10 – Závazky vůči zaměstnancům                        56 956,00 
336 20 – Sociální pojištění-zaměstnavatel                      754 213,00 
336 21 – Sociální pojištění-zaměstnanec                      197 711,00 
337 10 – Zdravotní pojištění-zaměstnavatel                      273 707,00 
337 11 – Zdravotní pojištění - zaměstnanec                      136 886,00 
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341 00 – Daň z příjmu                      443 134,00 
378 30 – Ostatní závazky                        35 665,00 
378 50 – Ostatní závazky - ošetřovné                      252 914,00 
472 04 – Dlouhodob. přij. zál. na transfery                      406 644,00 

 
Pohledávky:                                                                 783 289,24 Kč 

315 10 – Pohledávky ošetřovné                     320 116,24 
381 10 – Náklady příštích období                       17 597,00 
381 30 - Náklady příštích období -licence SW                       38 932,00 
388 35 – Dohadné účty aktiv.-čerp. přísp.EU                     406 644,00 
 
Pohledávky a závazky nejsou soudně vymáhány. 
 

4. PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
 

V roce 2017 byly organizaci schváleny účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu EU  
„Zkvalitnění výuky na ZŠ Jiříkov“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006158 v celkové výši dotace 
270 080,00 Kč. 
-  z těchto účelových prostředků bylo do konce roku 2018 vyčerpáno 220 151,00 Kč, částka 
49 929,00 Kč byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů, byla vyčerpána v roce 
2019.  
Na základě zjištěných nedostatků §14f1/20-12-06158-001 byla celá částka 270 080,- Kč 
vrácena 02.12.2020. 
V roce 2019 byly schváleny a poskytnuty účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu 
EU „Lepší škola“  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014740 v celkové výši dotace 406 644,00 Kč. 
- z těchto prostředků bylo v roce 2019 použito 37.000,00 Kč, částka ve výši 369 644,00 Kč 
byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů 
- v roce 2020 bylo použito 228 135,37 Kč  
 

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. 
Na základě zjištěných nedostatků §14f1/20-12-06158-001 byla celá částka 270 080,- Kč 
vrácena 02.12.2020. 
V roce 2019 byly poskytnuty účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu EU „Lepší 
škola“ v celkové výši 406 644,00 Kč. 
- z těchto prostředků bylo v roce 2019 použito 37.000,00 Kč, částka ve výši 369 644,00 Kč 
byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů 
- v roce 2020 bylo použito 228 135,37 Kč  
 

6. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 

- fond odměn       v roce 2020 nebyl FO čerpán 
                              
- FKSP                 616 361,08 Kč – 2 % z vyplacených mezd 
                             455 306,- Kč čerpání FKSP    
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- rezervní fond     v roce 2020 byl RF čerpán ve výši 270 080,00 odvod dotace EU   
                            §14f1/20-12-06158-001  
                             za rok 2020 byla navrhnuta tvorba ve výši 1 201 946,42 Kč ze zlepšeného 
                             HV /úspora MP/ za rok 2020.  
                                                             
- rezervní fond z ostatních titulů 
                             228 135,37 Kč – čerpání finančních účelových prostředků „Lepší škola“                             
 
- FRM                1 065 292,00 Kč – tvorba z odpisů  
                              565 595,28 Kč – „Škoda KODIAQ - rámcová č.j. MF-14452/2018/1301-4 
                              187 738,00 Kč – oprava vodovodního potrubí v havarijním stavu       
                                99 690,00 Kč – navýšení příkonu elektřiny pro budovu 814/5  
                              141 367,00 Kč – „spoluúčast“ FRM na programu spoluúčast SMVS  
                                                         133V122000012  investiční dotace ve výši Kč 1 630 000,-  
                                                         Akce nebyla v prosinci 2020 realizována z důvodu 
                                                         nařízené karantény COVID-19 našeho zařízení 
                                                         a byla přesunuta do roku 2021                                         
                                                                      
            Fond odměn                300 000,00 Kč 
 FKSP                 970 192,59 Kč 
 Fond rezervní                765 831,22 Kč 
            Fond rezervní z ost.tit.  141 508,63 Kč 
 FRM              1 210 224,49 Kč 
 C e l k e m             3 387 756,93 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. 

 
     Hospodaření FKSP se řídí vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb. O čerpání fondu rozhoduje 
ředitel po dohodě s výborem základní organizace ČMOS PŠ. 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 

 
Použití FRM ve výši    565 595,28 Kč – „Škoda KODIAQ - rámcová č.j. MF- 
                                                                 14452/2018/1301-4 
                                     187 738,00 Kč – oprava vodovodního potrubí v havarijním stavu       
                                       99 690,00 Kč – navýšení příkonu elektřiny pro budovu 814/5  
                                     141 367,00 Kč – „spoluúčast“ FRM na programu spoluúčast SMVS  
                                                                 133V122000012  investiční dotace ve výši  
                                                                 Kč 1 630 000,-  
                                                                 Akce nebyla v prosinci 2020 realizována z důvodu 
                                                                 nařízené karantény COVID-19 našeho zařízení 
                                                                 a byla přesunuta do roku 2021                                     



35 
 

 8. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 
Hospodářským výsledkem za r. 2020 je 1 472 026,42 Kč 
Z důvodu vratky 14f1/20-12-06158-001 za použití rezervního fondu ve výši 270 080,- Kč je 
hospodářský výsledek krytý je pouze ve výši 1 201 946,40 Kč 
                         
Prostředky na ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány, nebyl proveden odvod do státního 
rozpočtu.  
 
Výnosy: 
Celkem:                                            51 384 479,38 Kč 
Dotace                                             49 692 688,00 Kč  
čerpání fondů (účet 648)                                             457 818,00 Kč                                             
účelové prostředky EU 2019                                       228 135,37 Kč 
ostatní výnosy                                1 005 838,01 Kč  
 
Ostatní výnosy:                      1 005 838,01 Kč     
Ošetřovné    370 144,00 Kč 
Stravné    312 534,00 Kč 
Přijaté pojistné náhrady        2 993,00 Kč 
Ostatní výnosy      53 707,00 Kč 
Dary    182 182,61 Kč 
Ostatní výnosy COVID-19      84 277,40 Kč 
hospodářský výsledek               1 201 946,42 Kč     
 

 MAJETEK 
 
Organizace hospodaří s majetkem v celkové výši 65 856 064,84 Kč, v tomto je: 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       415 170,60 Kč 
Budovy 44 719 626,90 Kč 
Nedokončený DHM      141 367,00 Kč 
Stavby   3 920 087,35 Kč 
Samostatné movité věci a soubory MV   2 226 318,90 Kč 
Dopravní prostředky   4 224 677,33 Kč 
DDHM   9 996 195,76 Kč 
Pozemky      212 621,00 Kč 
 
Majetek, se kterým organizace hospodaří, se využívá ke vzdělávání a  výchově svěřených 
dětí. 
V roce 2020 byly provedeny účetní odpisy v celkové výši 1 065 292,00 Kč, odpisování se 
provádí měsíčně. 
 
      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, 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 
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čerpání řádné dovolené  (09. 07., 28. 07., 20. 11., 30. 11.).  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 02 zdravot. materiál   74 390,70 Kč 
 112 03 potraviny   85 329,35 Kč 
 112 04 všeob. materiál   73 921,58 Kč 
 112 06 prádlo   81 399,59 Kč 
 Celkem zásoby 315 041,22 Kč  
 
Organizace má zavedenou funkci interního auditora. 
V současné době v naší organizaci od září 2020 probíhá  veřejnosprávní kontrola, kterou 
provádí MŠMT -kontrolní pracovnice odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě. 

 
 
POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 
ORGANIZACE 

 
Naše organizace žádné mezinárodní konference nepořádala, zahraniční služební cesty nebyly. 
 
Účast na mezinárodních konferencích nebyla z důvodu COVID-19 

          
V  Jiříkově 26. února 2021      Vypracovala: M. Hauzrová
  

 
Kontrola plnění úkolů ročního plánu práce ekonomického úseku 

Školní rok 2020/2021 
 

  Uložené úkoly byly splněny a zjištěné nedostatky včas odstraněny.  Byla provedena 
mimořádná kontrola pokladní hotovosti  09. 07., 02. 08. 2021. Tato mimořádná kontrola 
proběhla z důvodu čerpání řádní dovolené účetní/pokladní. 
Byly provedeny mimořádné inventarizace svěřeného majetku z důvodu ukončení pracovního 
poměru: Ing. Bílého, Bc. Majarové a Mgr, Doležala, jednalo se o inventární úseky č. 142, 
153, 213, 216. Vše bylo řádně převedeno jiným zaměstnancům nově odpovědným za tyto 
úseky. 
V Jiříkově 23. 09. 2021     Vypracovala: M. Hauzrová 
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10. Zpráva o činnosti provozního úseku za školní rok 2020/21 
 
 
ZÁŘÍ 
Revize hasičských přístrojů a hydrantů. 
Sekání trávy. 
Odvoz odepsaného materiálu z půdy, úklid půdy. 
Odvoz papíru. 
 
ŘÍJEN 
Oprava odpadního potrubí 2. sk. 
Vyvezení lapolu. 
Přezutí a výměna kol u AUS. 
Sekání trávy.  
 
LISTOPAD 
Zhotovení stolu do St. Hraběcí. 
Oprava střešní krytiny na budově školy. 
Oplechování komínů na budově školy. 
Výměna všech skel u vikýřů na budově školy. 
Revize alarmů v budově školy, nové budovy a ve St. Hraběcí. 
Údržba zámků ve všech budovách. 
Revize plynu. 
 
PROSINEC 
Provedení revizí elektrospotřebičů. 
Inventury na provozním úseku. 
Zahájení prací na vzduchotechnice v kuchyni. 
Oprava střešní krytiny na budově staré školy po větrném počasí. 
Nákup nového sporáku do kuchyně ve St. Hraběcí. 
 
LEDEN 
Zahájení prací na výměně podlahové krytiny a dřevěného obložení chodby v přízemí ve St. 
Hraběcí. 
Pokračování prací na vzduchotechnice v kuchyni. 
Výměna DVR na hl. služebně. 
Příprava elektroinstalace pro zapojení vzduchotechniky. 
 
ÚNOR 
Oprava omítek a výměna obložení v přízemí chodby ve St. Hraběcí. 
Pokračování prací na vzduchotechnice v kuchyni. 
Výměna světel v přízemí chody v nové budově. 
Vymalování chodby v přízemí ve St. Hraběcí. 
 
BŘEZEN 
Oprava malby na hernách 2., 3., 5. sk. 
Dokončování práce v přízemí chodby ve St. Hraběcí. 
Dokončování práce na vzduchotechnice. 
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DUDEN 
Vystěhování a vymalování šicí dílny. 
Výměna světel 2. patro, 3. skupina. 
Výměna dřezových baterií na 5. a 6. skupině. 
Výroba stolu pod pergolu ve St. Hraběcí. 
Oprava dlažby v koupelně 3. a 4. skupiny. 
Vymalování kuchyňky v přízemí nové budovy. 
 
KVĚTEN 
Zhotovení nových omítek ve St. Hraběcí v 1. patře, 1. pokoj. 
Oprava traktoru. 
Sekání trávy. 
Příprava prostoru na nový kompostovací prostor. 
 
ČERVEN 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
Odplevelení kurtů. 
Zahájení prací na výměně podlahových krytin - St. Hraběcí, kinosál, pokoje. 
Oprava odpadního potrubí na 2. skupině. 
 
ČERVENEC 
Pokračování prací na výměně podlahových krytin u ved. vychovatele, 6.,5., a 4. sk. 
Odstraňování závad ve škole. 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
Oprava ochranných sítí nad plotem na hřišti za školou. 
 
SRPEN 
Dokončení výměny podlahové krytiny na 3., 2., a 1. skupině + relaxační místnost. 
Oprava omítek na zdi za hřištěm.    

               Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
               Odstranění závad v kuchyni. 
               Odplevelení kurtů. 

 
Dne: 30. 09. 2021     Zpracoval:  Milan Vajda 

vedoucí provozního úseku. 

 
 


