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Ve Veselíčku                                                                                       Za DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko1:  

          Mgr. Petr Navrátil 

1.9.2022                                                                                              ředitel  

 
 

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2021/2022 je zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších změn. 
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I.  Z Á K L A D N Í   Ú D A J E  O  Š K O L S K É M   Z A Ř Í Z E N Í  

 

1.1 Základní údaje o školském zařízení 

 

1.2 Součásti školského zařízení 

 

            1.3. Školská rada   

 

 

1.1. Základní údaje o školském zařízení. 

 

 

Název:  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1  

 

Sídlo školského zařízení:     obec         Veselíčko   č. p. 1 

                                               okres        Přerov 

                                               kraj          Olomoucký 

 

Adresa školy: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko1,  

                        PSČ:  751 25  Veselíčko 

 

Telefon     :     581  250 840 , 581 250 841  

                 :      581  250 848 

e-mail       :      ddsveselicko@ddsveselicko.cz 

 

Zřizovatel :     MŠMT  Praha, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

 

Územní obvod  diagnostického ústavu:     Dětský diagnostický ústav  

                                                                   Olomouc - Sv. Kopeček, Ústavní 9   

 

Kapacita zařízení:                          32 chlapců  ve věku  7 – 18 let 

IČO  zařízení      :                          702 59 895  

Identifikátor právnické osoby:       600 031 861  

 

Právní forma       :    příspěvková organizace 

 

Ředitel zařízení   :    Mgr. Petr Navrátil 

                                

St. zástupce         :    Mgr.et. Mgr. Marie Lukášová  

Ved. učitel           :    Mgr. Renáta Dočkalová  

Ved. vychovatel  :    Bc. Rita Banýrová 

Ved. ek. oddělení:    Věra Tökölyová   

Ved. šk. jídelny   :    Petra Ryšánková  

Účetní                  :    Lenka Abšnajderová                        
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1.2. Součásti zařízení:   

 

Základní škola   -    IZO – 110 022 131                     kapacita  32 žáků 

                                79-01-C/01- studium denní, délka studia  9 r. 0 měs. 

 

Dětský domov se školou :                                          kapacita   32 dětí 

 

Školní jídelna:       kapacita   80 jídel 

 
Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen zákonem č.109/2002Sb. o výkonu ústavní  

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních v platném znění a prováděcí vyhláškou č.438/2006Sb., kterou se upravují 

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních v platném 

znění, zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákonem č. 563/2004Sb. o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Příspěvková organizace zajišťuje 

péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené výchovné 

péče s povinnou školní docházkou. Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou 

žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě RVP ZV, 

poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu § 119 zákona č. 

561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců 

příspěvkové organizace. 

 

1.3.  Školská rada                                                                                                                                        
 

Předseda  :  PaedDr. Jaroslav Philipp  - zástupce za pedagogy 

 

Členové   :      Bc. Rita Banýrová – zvolený zástupce za zák. zástupce dětí 

                       Ing. Martin Klužák  - jmenovaný zástupce za zřizovatele  MŠMT  

  
 

Školská rada  se v tomto roce věnovala tématům: 

1) Školská rada projednala doložku k platnému ŠVP “Škola pro život“, pro předmět 

Informatika.  

 

2) Školská rada projednala a bere  na vědomí   znění   „Školního řádu“ s  platností od 

1.9.2017. 

 

3) Školská rada projednala a bere na vědomí  „Pravidla  pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků v ZŠ“ s platností od 1.9.2017. 

 

4) ŠR vzala na vědomí  plán výchovného poradce a plán pro environmentální výchovu pro 

školní rok 2021 – 2022. 

 

5) ŠR projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školského zařízení za rok 2020/2021 
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6) Školská rada projednala prodloužení platnosti ŠVP “Škola pro život“, bez nutnosti 

aktualizace a navrhla dodatek na dobu do příští aktualizace nebo vyvolané změny.  

 

7) Školská rada projednala průběh práce na aktualizovaném ŠVP podle RVP ze dne 1.9.2021 

a pozastavila se nad výraznou redukcí učiva a naopak enormních nároků v oboru 

informatiky.  

 

8) Školská rada přijala informaci o současném stavu realizace přestavby – modernizace 

našeho zařízení. 

 

9) ŠR se seznámila s aktualizací Směrnic zařízení, například cestovní náhrady a fond FKSP. 
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II. P Ř E H L E D    O B O R U   V Z D Ě L Á V Á N Í 

              

2.1  Program  vzdělávání  na základě RVP ZV pro ZŠ, počty tříd, žáků 

 

Kapacita základní školy:       32 chlapců  ve věku  7 – 18 let 
 

Ve škole se vyučovalo  dle vzdělávacího  programu  vypracovaného  dle:  

RVP pro ZŠ:   

ŠVP – „Škola pro život“ 

   
 
Ve škole byly zřízeny 4  kmenové  třídy. 

 
 

K    1. 9. 2021 –  zahájení školního vyučování  -    zapsáno    do ZŠ   23   žáků 

 

Viz. příloha – evidenční přehled zapsaných děti k 1.9.2021 
                                                                  

 

K 30. 6. 2022 –   ukončení  škol.  vyučování –   zapsáno  do  ZŠ   32  žáků   

 

Viz. příloha – evidenční přehled zapsaných děti k 30. 6. 2022  
 

V průběhu školního roku 2021/2022  bylo celkem v třídních knihách zapsaných 32 žáků.  
 

V průběhu školního roku 2021/2022  bylo celkem v evidenci zařízení  zapsáno  43 žáků  
 

Viz. příloha – evidenční přehled umístěných děti od 1.9.2021  do 31.8.2022 
 

 

 

2.1 Program  vzdělávání  na základě RVP ZV ZŠ - počty tříd, počty žáků 
 

Základní škola -  vzdělávací program   

                            ŠVP – „Škola pro život“ 
 

 

Od 1. 9. 2021  byly zřízeny -  4 třídy  ZŠ  
 

 

Přehled  stavu žáků – ZŠ        

1.9.2021     30.6.2022     

třída ročník počet třída ročník počet 

I.   I.   

 5. 1  5. 2 

 6. 3  6. 5 

 9. 1  9. 1 

celkem   5   8 
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Třída Ročník Jména Ročník Jména 

I.     

 5. GG 5. DP, GG 

 6. AH, RZ, PK  6. ŠG, AH, RZ, PK, OP,  

 9. PS,  9. PS,  

 

Přehled stavu žáků - ZŠ        

1.9.2021     30.6.2022     

třída ročník počet třída ročník počet 

II. 7. 9 II. 7. 12 

celkem   7     12 

Třída Ročník Jména Ročník Jména 

II. 7. PM, ML, DP, FP, DF, DŽ, 

SV, EM, PD,  
7. DP, SV, PD, JH, JH, FP, DŽ, DF, 

EM, PM, AS, ML 

Přehled stavu žáků – ZŠ    

1.9.2021   30.6.2022   

třída ročník počet třída ročník počet 

III.   III.   

 8. 5  8. 7 

Celkem   5    7 
Třída Ročník Jména Ročník Jména 

III.     

 8. NG, VD, PV, ŠČ, ŠZ,  8. VD, PV, KB, JD, ŠZ, NG, ŠČ,  

 

Přehled stavu žáků – ZŠ        

1.9.2021     30.6.2022     

třída ročník počet třída ročník počet 

      

IV. 9. 4 IV. 9. 5 

Celkem   4    5 

Třída Ročník Jména Ročník Jména 

IV.     

 9. LG, MK, AK, PS,  9. LG, MK, AK, PS, MN,  

     

 
Celkem 
žáků 

 
K 1.9.2021 
 

 
23 

 

  
k 30.6.2022 

 
 

  
          32 

 

V průběhu školního roku 2021/2022  bylo celkem v třídních knihách zapsaných  32 žáků. 
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Příchozí žáci v průběhu školního roku 2021/2022 

 
Příchozí 

Jméno a příjmení Příchod Odkud  

PS 1.9.2021 ZŠ Kroměříž  

PD 1.9.2021 ZŠ, SŠ a MŠ Malá Dlážka, Přerov  

PS 1.9.2021 ZŠ Šumperk  

JH 16.9.2021 ZŠ, SŠ a MŠ Malá Dlážka, Přerov  

MN 16.9.2021 ZŠ Ostrava – Poruba  

JD 21.9.2022 ZŠ, SŠ a MŠ Malá Dlážka, Přerov  

KB 21.9.2022 ZŠ Hudcova 35, Brno  

JH 6.10.2022 ZŠ Kostelec nad Orlicí  

ŠG 3.12.2021  ZŠ, MŠ a DD Zábřeh  

OP 3.12.2021 ZŠ Zašová  

DP 12.3.2022 ZŠ 28. října, Brno  

AS  4.4.2022 DDÚ Svatý Kopeček  
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 III.    Ú D A J E   O  V Ý S L E D C Í C H     V Z D Ě L Á V Á N Í      Ž Á K Ů            
              

 3.1  Klasifikace  a absence žáků – tříd  ZŠ 

 3.2  Projektové dny 

            3.3 Jiné aktivity  - organizované školou 
 

 

3.1 Klasifikace  a absence žáků  tříd  ZŠ 
 
V ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu  Základní škola  „Škola pro život“. Žáci dosáhli 

průměrných až podprůměrných výsledků. ŠVP byl naplněn. 

19 žáků mělo podpůrné opatření  a 17 žáků pracovalo s IVP. U 8 žáků  bylo podpůrné opatření 

zvláště pro LMP, poruchy chování,  žáků  mělo diagnostikovány kombinované poruchy 

s podpůrným opatřením 3. stupně, ostatní měli opatření z jiných důvodů. 

Jako první cizí jazyk se vyučoval jazyk anglický a jako druhý cizí  jazyk německý.   

Největší problémy tvořily předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro návaznost 

nezbytná, zvláště Ma, Čj a AJ. Soustavně jsme se potýkali  s velmi špatným čtením,  kdy žáci 

měli  problém i s porozuměním textu. Žáci do naší školy přicházeli  s vysokým počtem 

zanedbané povinné školní docházky,  a tak jsme často doháněli učivo z nižších ročníků, protože 

mnohdy nebylo  kde navázat. 

Z celkového počtu 32 žáků ZŠ, 16 žáků ukončilo povinnou  šk. docházku a  14 pokračuje  

v povinné školní docházce a z toho dva budou opakovat ročník.  

 
 

I. Třída 

 

Z celkového počtu 8 žáků ze ZŠ všichni pokračují v povinné školní docházce. V I. třídě byli 

zařazeni dva žáci I. stupně, 5. ročníku ZŠ. Někteří žáci ani přes výraznou dopomoc učitelů 

nedokázali zacelit vědomostní mezery z předchozích let a úspěšně navázat na učivo nové. Dva 

žáci Š. G.  a P.S.  budou v příštím školním roce opakovat ročník. 

6 žáků tedy bude pokračovat ve vzdělávání a 2 žáci budou ročník opakovat.  

 

 
II. Třída 

 

Z celkového počtu 12 žáků byli 2 žáci nehodnoceni pro velmi vysokou absenci a byli pozváni ke 

komisionální opravné zkoušce. K té se však nedostavili a tudíž neprospěli. 6 žáků bude pokračovat 

ve vzdělávání postupem do dalšího ročníku. Nikdo nebude opakovat ročník, ale 3 žáci  

neprospěli, nemohou však opakovat ročník, protože již v předchozích letech ročník opakovali.  

6 žáků  ukončí základní vzdělávání. 

 
1.  7./9 Učební obor  36-67-E/02 stavební práce VÚ Nový Jičín FP 

2. 7./9 Učební obor  33-57-E/01 dřevařský výroba VÚ Nový Jičín DŽ 

3. 7/9 Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice PM 

4. 7/9 Učební obor 65-51-E/02 práce ve stravování VÚ Střílky ML 

5. 7/9 Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice EM 

6. 7/9 Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice DF 
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III. Třída 

 

Z celkového počtu 7 žáků  jich 5 ukončí   povinnou  školní  docházku a  jsou přijati do zvolených 

učebních oborů. Dva žáci nebyli hodnoceni, byli pozváni ke komisionálním zkouškám, ke kterým 

se nedostavili, tedy neprospěli.  

Dva žáci pokračují v povinné školní docházce. 
 

1.  8./9 Učební obor 65-51-E/02 práce ve stravování VÚ Střílky VD 

2. 8./9 Učební obor 65-51-E/02 práce ve stravování VÚ Střílky JD 

3. 8/9 Učební obor 36-67-H/01 zedník  VÚ Ostrava - Hrabůvka ŠZ 

4. 8/9 Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice ŠČ 

5. 8/9 Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice NG 

 

IV. Třída 

 

Z celkového počtu 5 žáků ze ZŠ  5 žáků  ukončilo  povinnou školní docházku a nastoupí do učebního 

oboru. Jeden žák byl nehodnocen, ale k opravným komisionálním zkouškám nenastoupil, tudíž neprospěl 

a rovněž ukončil povinnou školní docházku. 

 
Poč. žáků Z roč. Umístěný na/do  Jména 

1. 9. Učební obor  23-51-E/01 strojírenské práce VÚ Dřevohostice LG 

2. 9. Učební obor  23-51-E/01 stavební práce VÚ Dřevohostice MK 

3. 9. Učební obor  23-51-E/01 stavební práce VÚ Dřevohostice PS 

4. 9 Učební obor  36-57-E/01 malířské a nat.práce VÚ Nový Jičín AK 

5. 9 Učební obor  36-57-E/01 malířské a nat.práce OÚa PŠ  Hlučín MN 

 

Přehled o klasifikaci v jednotlivých ročnících  viz.  příloha  č. 1.,2.,3.,4. 

 

Ve škole bylo za rok 2021/2022  vydáno 32  vysvědčení.  

  

Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k 1. 9. 2021 – 23 žáků   

GG, PS, AH, RZ, PK, PM, KL, DP, FP, DF,DŽ, SK, EM, PD, NG, VD, PV, ŠČ, ŠZ, LG, MK, 

AK, PS,  

 

 

Jmenovitý seznam všech zapsaných žáků k 30. 6. 2022 – 32 žáků 

DP, GG, ŠG, AH, RZ, PK, OP, PS, DP, SV, PD, JH, JH, FP, DŽ, DF, EM, PM, ML, AS, AD, 

PV, KB, JD, ŠZ, NG, ŠČ, AK, MK, PS, MN, LG,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Projektové dny 
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V průběhu školního roku 2021/2022 proběhlo 18 výchovně vzdělávacích aktivit  – tedy 

projektů, vzdělávacích aktivit a soutěží. 

I v letošním roce však mnohé pravidelné aktivity byly zrušeny z důvodu pandemie.  

S výtvarnými pracemi našich žáků jsme se zúčastnili jedné soutěže. O svých aktivitách 

informujeme na našich internetových stránkách a v regionálním tisku.  

Projektové dny nám napomáhají naplňování průřezových témat, ale zároveň účinně 

propojují učivo dané ŠVP v rámci mezipředmětových vztahů a naplňování průřezových témat.  

Rovněž jsou pro žáky zpestřením výuky. Kromě níže vyjmenovaných projektových dnů, se žáci 

učili individuálně v rámci využití mezipředmětových vztahů a vypracovávali projekty například 

v rámci přírodovědy, zeměpisu a Čjs i informatiky. V letošním roce jsme s žáky absolvovali 3 

celostátní soutěže, 9 výchovně vzdělávacích  akcí školy a 7  projektových dnů: 

Projekty školy 

datum místo konání název akce Poznámky 

15.10.2021 okolí školy, obce Projekt 72 hodin všichni žáci 

25.10.2021 budova škol a hřiště Projekt dopravní výchovy všichni žáci 

28.02.2022 budova školy Projekt "Měsíc knihy" všichni žáci 

28.06.2022 budova školy Projekt "Jan Amos Komenský" všichni žáci 

08.04.2022 okolí školy, obce Projekt "Den Země" všichni žáci 

25.04.2022 školní hřiště Projekt "Dopravní výchova" všichni žáci 

29.06.2022 budova školy Projekt "Den zdraví" všichni žáci 
 

Akce školy 

datum místo konání název akce Poznámky 

01.09.2021 budova školy seznamovací a kooperativní hry všichni žáci 

05.10.2021 školní hřiště beseda s psovody MP Přerov všichni žáci 

22.12.2021 budova školy Vánoční besídky všichni žáci  

28.01.2022 Troják Běžkování, zimní sporty vybraní žáci 

31.01.2022 budova školy Kornoutová dáma všichni žáci  

02.02.2022 Tesák Běžkování, zimní sporty vybraní žáci 

08.02.2022 VÚ Ostrava - Hrabůvka návštěva zařízení s vycházejícími žáky vybraní žáci 

24.06.2022 školní hřiště Sportovní den všichni žáci 

27.06.2022 školní zahrada Ochrana při mimořádných událostí všichni žáci 
 

 

Soutěže školy  

datum   název akce Poznámky 

09.09.2021 školní hřiště Olympijský běh všichni žáci 

26.04.2022 celostátní soutěž Čímtačára - celostátní malířská soutěž vybraní žáci 

22.06.2022 celostátní soutěž Olympijský běh všichni žáci 
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IV.  Ú D A J E   O    M I M O Š K O L N Í    Č Á S T I     Z A Ř Í Z E N Í 

            

            4.1  Organizace dětí  v rodinných skupinách, naplněnost 

            4.2  Složení klientely dle krajů 

            4.3  Zařazení dětí dle  § 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb. 

            4.4  Mimoškolní a volnočasové aktivity   

            4.5  Zájmové volnočasové aktivity    

            4.6  Prezentace školského zařízení na veřejnosti 

 4.7. Sportovní aktivity 

 4.8. Útěky ze zařízení 

 4.9. Prázdninový provoz        
                                                                                                                    

4.1 Organizace dětí  v rodinných skupinách, naplněnost  

 

Pro mimoškolní činnost byli  žáci rozděleni do čtyř rodinných skupin. Každou skupinu tvořilo  

maximálně  8 chlapců, které vedli  3  vychovatelé. 

 
 

Tabulka přehledu naplněnosti zařízení  (4) 
K datu:               1.9. 2021 26+2      PS  + PS nástup od 1.9.2021  
                          30.6.2022 30 
                          31.8.2022 24+2 

 

Od   1. 9. 2021  přišlo      15 +2  nových  chlapců  (PS, PS nástup 1.9.2021) 

Do  31. 8. 2022  odešlo     17+2  chlapců (MK, PS přemístění 31.8.2022) 
 

Přehled o naplněnosti rodinných buněk  

    

buňka číslo počet děti k 1.9.2021 k 30.6.2022 k 31.8.2022 

I. 7 7 4 

II. 8  7 8+1 

III. 7 8 7+1 

IV. 6 8 5 

Celkem: 28  30 24+2 

 

*   VÚ  Janová      -  PD – pouze v evidenci školy 

 

 

Pohyb dětí během šk. roku  od 1. 9. 2021  do 31.8.2022  

 

K  1.9. 2021                                    26  (+2 PS, PS nástup 1.9.2021) 

Nově zařazeno                               15 +2  (PS, PS nástup 1.9.2021) 

Během období odešlo                    17+2  (MK, PS přemístění 31.8.2021) 

Celkem prošlo zařízením              43     chlapců 

 

 

 

Jmenovitý přehled dětí k 1.9.2021  -  28 dětí 
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PČ, BČ, ŠČ, VD, PD, NG, GG, LG, AH, NH, PK, SK, AK, MK, ML, PM, EM, FP, DP, JS, MS, 

PV, FZ-PP, ŠZ, RZ, DŽ, +  PS, PS od 1.9.2021 

 

 

 

 

 
Nově zařazeno  - 17  dětí 

 
1 PS 1.9.2021 9/9 (10) ZŠ 1. máje 209, Kroměříž 767 01 

2 PS 1.9.2021 9/9 ZŠ Šumanská 21, Šumperk 787 01 

3 JH 16.9.2021 7/7 ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4, Přerov 750 02 

4 MN 16.9.2021 9/9 ZŠ Čkalovova 942, Ostrava – Poruba 708 00  

5 KB 21.9.2021 8/8 ZŠ Hudcova 35, Brno  

6 JD 21.9.2021 8/9 SŠ, ZŠ a MŠ Malá Dlážka 4, Přerov 750 02 

7 JH 6.10.2021 7/8 SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, Šumperk 787 01 

8 OP 3.12.2021 6/7 ZŠ Zašová 500, 756 51 

9 ŠG 3.12.2021 6/7 SŠ, ZŠ, MŠ a DD Sušilova 1912/40, Zábřeh 

10 DP 12.3.2022 5/6 ZŠ náměstí 28. října 22, Brno 

11 AS 4.4.2022 7/7 SŠ, ZŠ, MŠ a DD Sušilova 1912/40, Zábřeh 

12 AH 29.4.2022 6/7 náš 

13 EM 29.4.2022 7/9 náš 

14 GP 30.8.2022 8/8 ZŠ a MŠ Gorkého 39, Olomouc 779 00 

15 AO  30.8.2022 6/7ZŠ šumavská 21, Šumperk 787 01 

16 NO 31.8.2022 6/7 ZŠ OSKOL, Kroměříž 767 01 

17 TH 31.8.2022 6/6 ZŠ Temný Důl 16, Horní Maršov 452 26  

           

          

Během  období   celého šk. roku  odešlo  ze zařízení  19 dětí 

 
Odchozí děti v průběhu školního roku 

 
1. MS 13.9.2021 Přemístěn do VÚ Ostrava – Hrabůvka 

2. FZ 13.9.2021 PP - zrušena ÚV- vyřazen z evidence  

3. JS 29.9.2021 Papírově přeřazen do VÚ Dřevohostice 

4. NH 29.9.2021 Papírově přeřazen  do VÚ Nový Jičín 

5. BČ 18.10.2021 Zrušena ÚV, vypsán ze stavu 

6. EM 1.11.2021 Přemístěn do Janové 

7. AH 18.1.2022 Přemístěn do Janové 

8. DP 1.4.2022   Přemístěn do Janové 

9. PČ 9.6.2022 PP – zrušena ÚV – vyřazen z evidence  

10. VD 30.6.2022 Přemístěn do VÚ Střílky 

11. ML 30.6.2022 Odepsán ze stavu 

12. AK 30.6.2022 Přemístěn do VÚ Nový Jičín 

13. FP 30.6.2022 Přemístěn do VÚ Nový Jičín 

14. DŽ 30.6.2022 Přemístěn do VÚ Nový Jičín 

15. JD 1.7.2022 Přemístěn do VÚ Střílky 

16. MN 15.8.2022 Přemístěn do VÚ Ostrava- Hrabůvka 

17. ŠZ 30.8.2022 Přemístěn do VÚ Ostrava – Hrabůvka 

18. MK  31.8.2022 Přemístěn do VÚ Dřevohostice 

19. PS 31.8.2022 Přemístěn do VÚ Dřevohostice 

 

 

Počet žáků k 31.8. 2022 (mimoškolní výchova)  24 + 2 (MK+  PS přemístěni 31.8.2022) 
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Nepřemístěné  děti na střední školy:  

- 5 + 2   ŠČ, NG, LG, PM, EM, + MK, PS -  přemístěni 31.8.2021  

 

Přechodné    ubytování v rodině: 

- 0  

Děti  na výchovném úseku v DDŠ: 24 

KB, ŚĆ, PD, NG, ŚG, GG, LG, TH, JH, JH, AH, PK, SK, PM, EM, AO, NO, GP, DP, OP, PS, 

AS, PV, RZ, 

 
 

 

4.2 Složení celoroční  klientely dle krajů  stav ke dni 31.8.2022 

Složení celoroční  klientely dle krajů : 43 

Olomoucký  kraj :                   23        

Moravskoslezský kraj:          9   

Zlínský  kraj:                               5  

Jihomoravský:                             6 

Jiný:                                       0 

Celkem:                            43    
  

4.3 Zařazení dětí dle  § 2 ods.10 zákona 109 / 2002 Sb. stav ke dni 31.8.2021 

 

Zařazení dětí, které prošly během šk. roku zařízením podle  § 2 ods.10 zákona 109/2002 Sb.  

A  samostatné přiměřeně věku                          0  

B  samostatné vyžadující občasnou kontrolu                                     0 

C  vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu                                          9 

D  nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu                                   34              

E  vyžadující intenzivní individuální péči                                                  0 
 

 

4.4  Mimoškolní a volnočasové aktivity  -    43  aktivit 

Přehled akcí mimoškolní výchova  

Datum akce Náplň akce Místo konání 

5.9.2021 Skupinová akce 3. sk. – turnaj ve stolním tenise  DDŠ Veselíčko 

11.9.2021 Skupinová akce 2. sk. – cyklovýlet okolí Lipníku n. B. 

12.9.2021 Skupinová akce 1. sk.  – cyklovýlet s programem Cyklostezka Bečva 

18.9.2021 Klubové odpoledne  1. sk. – soutěže, hry DDŠ Veselíčko 

27.9.2021 Skupinová akce 3. sk. – míčové hry, opékání DDŠ Veselíčko 

2.10.-3.10.2021 Výběrový cyklovíkend   Odersko 

2.10.2021 Skupinová akce 1. sk. – pečení chleba DDŠ Veselíčko 

2.10.2021 Klubové odpoledne  2. sk. – soutěže, hry DDŠ Veselíčko 

11.10.2021 Beseda s MěP Přerov – práce MěP, přestupky – 3.sk – zrušeno Přerov 

16.10.2021 Akce 72 hodin – všechny skupiny  lesní pěšiny Veselíčka 

.10.2021 Skupinová akce 4. sk. – opékání špekáčků DDŠ Veselíčko 

29.10.2021 Skupinová akce 3. sk. - Stezka odvahy Památník Veselíčko 

8.11.2021 Beseda s MP Přerov –  přestupky, trestné činy – 1.sk.   - zrušeno Přerov 

20.11.2021 Klubové odpoledne  3. sk. – zrušeno DDŠ Veselíčko 

22.11.2021 Beseda s MěP Přerov – práce MěP, přestupky – 3.sk. - zrušeno Přerov 

6.12.2021 Mikulášská nadílka s programem – všechny skupiny DDŠ – vestibul 
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11.12.2021 Skupinová akce 4. sk. – řemeslné vyrábění vánočních dárků ze dřeva DDŠ Veselíčko 

11.12.2021 Skupinová akce 4. sk. – turnaj ve stolních sportovních hrách DDŠ Veselíčko 

20.12.2021 Vánoční posezení skupin s programem a dárky DDŠ – klubovny skupin 

16.1.2022 Klubové odpoledne 3. skupiny – První pomoc DDŠ Veselíčko 

12.2.2022 Klubové odpoledne 4. skupiny - ZOH DDŠ Veselíčko 

26.2.2022 Skupinová akce 3. sk. –výroba obrázků ze dřeva, kamínků a provázků DDŠ Veselíčko 

5.3.2022 Klubové odpoledne 1. sk. – výroba studeného dortu DDŠ Veselíčko 

5.3.2022 Klubové odpoledne 2. sk. – sportovní vyžití   Tělocvična obce 

11.3.2022 Skupinová akce 2. sk. – hravé odpoledne DDŠ Veselíčko 

14.3.2022 Skupinová akce 3. sk.  – bazén  Hranice 

21.3.2022 Beseda s MěP Přerov – práce MěP, přestupky – 4.sk. - zrušeno Přerov 

26.3.2022 Skupinová akce 3. sk. – pečení štrůdlu DDŠ Veselíčko 

26.3.2022 Klubové odpoledne  1. sk. – zrušeno DDŠ zahrada  

26.3.2022 Skupinová akce 1. sk. – výroba palačinek DDŠ Veselíčko 

28.3.2022 Beseda s MěP Přerov – práce MěP, přestupky – 1.sk. - zrušeno Přerov 

29.3.2022 Skupinová akce 2. sk. –stolní hry  DDŠ Veselíčko 

4.4.2022 Beseda s MěP Přerov – BSP, chování na veřejnosti – 3.sk.  Přerov 

8.4.2022 Skupinová akce 2. sk. – Velikonoce – tradice, přáníčka DDŠ Veselíčko 

9.4.2022 Skupinová akce 2. sk. – vyrábění velikonočních květináčů DDŠ Veselíčko 

9.4.2022 Den země – 3. a 4. skupina Okolí Veselíčky 

10.4.2022 Skupinová akce 2. sk. – foukání a malování vajec DDŠ Veselíčko 

14.4.2022 Skupinová akce 4. sk. – pečení velikonočních Jidášů DDŠ Veselíčko 

14.4.2022 Skupinová akce 2. sk. – přesazování pokojových rostlin DDŠ Veselíčko 

19.4.2022 Skupinová akce 2. sk. – přesazování letniček   DDŠ Veselíčko 

30.4.2022 Skupinová akce 3. sk.  – příprava políčka, opékání Zahrada DDŠ 

7.5.2022 Skupinová akce 2. sk. – narozeninové posezení s pečením dortu DDŠ Veselíčko 

7.5.2022 Skupinová akce 3. sk. – bazén - zrušeno Hranice 

Květen 2022 Veselíčko Trofej –  11. ročník - zrušeno Zahrada DDŠ a lesy 

3.6.-4.6.2022 Víkend na kolech s programem - zrušeno Pískovna Náklo 

6.6.2022 Beseda s MěP Přerov – BSP, chování na veřejnosti – 1.sk.  Přerov 

13.6.2022 Beseda s MěP Přerov – BSP, chování na veřejnosti – 4.sk.  Přerov 

18.6.2022 Závěrečný výlet 4. skupiny – výšlap k prameni řeky Odry  Pramen Odry 

18.6.2022 Závěrečný výlet 1. skupiny –- cyklovýlet Helfštýn 

19.6.2022 Závěrečný výlet 3. skupiny – ZOO Lešná, bazén - zrušeno Zlínsko 

20.6.2022 Houslový koncert DDŠ Veselíčko 

24.6.2022 Závěrečné posezení  2. skupiny  s programem  DDŠ Veselíčko 

28.7.2022 Výšlap z Chvalčova na Hostýn  Hostýnské vrchy 

12.7. - 16.7.2021 Cykloputovní pobyt – Oderské vrchy  a okolí Bečvy - zrušeno Oderské vrchy, Bečva 

9.8. - 15.8.2021 Prázdninová pobytová akce   - zrušeno Malá Morávka, Brans 

   

   

 
 

4.5  Zájmové volnočasové aktivity  
 

Během školního roku fungovaly v zařízení zájmové kroužky, které ve svém volném čase vedli 

naši pedagogičtí pracovníci. Jeden z chlapců (když si splnil hodnocení) jezdil na zájmový 

hudební kroužek mimo zařízení.  

 

- činnost kroužků: cykloturistický,  hra na klavír,  keramický, střelecký a  sportovní.     

- různé volnočasové aktivity, výlety, vycházky, práce na PC, skupinové akce 
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4.6. Prezentace školského zařízení na veřejnosti    

 
Z důvodu covidových opatření byly zrušeny každoroční akce pořádaných ve spolupráci s obcí 

Veselíčko,  Domovem  Alfreda Skeneho v Pavlovicích a také  s MŠ ve Veselíčku.   

Nevzdali jsme se akcí 72 hodin a Ukliďme Česko.  

 

 

 

4.7.  Sportovní aktivity - soutěže 

 

Veselíčko trofej – 11. ročník - zrušeno  

Cyklovíkend pískovna Náklo s programem - zrušeno 

Prázdninový cykloputovní pobyt - zrušeno 

Všechny ostatní každoroční sportovní aktivity byly zrušeny z důvodu covidových opatření.  

    

4.8. Útěky ze zařízení  

 

Od 1.9.2021 -  do 31.8.2022 se pohybovalo na útěku celkem 29  dětí, z toho 18 dětí bylo na útěku 

ze zařízení opakovaně. Nejvyšší počet útěků na 1 žáka bylo 18 (Kačo). Celkový počet útěků byl 

92. Nenávratů z dovolenek bylo celkem 40, ze samostatných vycházek 2. Podílelo se na nich 

celkem 21 dětí, sedm chlapci opakovaně. 

 

Počty útěků dle jednotlivých dětí: 

1 žák       18x  PK 

1 žák        9x  PD 

1 žák        7x SK 

1 žák        6x  PS 

5 žáků      4x   GG, ŠČ, VD, DP, DŽ  

3 žáci       3x   DP, PS, JH,   

6 žáků      2x   NG, ŠG, AH, EM, PV, ŠZ,   

11 žáků     1x  KB, BČ, LG, NH, AK, ML, PM, EM, JS, NŠ, RZ 

 

 

 

Je skutečností, že děti ví,  že ze strany společnosti není sankce, proto se nenávraty a útěky 

opakují. Děti celkem byly v zařízení 10219, z toho na útěku 3630, to je 35%.  Proti minulému 

roku je to navýšení  útěkovosti o 17%. Společnost dlouhodobě nevytváří podmínky k tomu, jak 

již  1/3 dětí přinutit respektovat  rozhodnutí soudu k výkonu nařízené ústavní  a ochranné 

výchovy. Počet útěků ale nevystihuje skutečnost, že některé děti jsou na útěku dlouhodobě, 

několik měsíců, takže přesto že ve statistice mají evidován 1 útěk, jsou na něm dlouhodobě, 

někdy i celý školní rok a těchto dětí stále přibývá.  
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4.9. Prázdninový provoz 

 

Stav dětí se pohyboval v rozmezí 0- 4 dětí. 

 

Počet dětí během prázdnin nám opět umožnil se přesunout na prázdninový program  do zahrady, 

kde jsme využili volné kapacity zahradního domku, který poskytuje kompletní třípokojový byt. 

Na internát jsme se vrátili v posledním týdnu prázdnin. Přes prázdniny mohly děti pobývat 

většinu času ve volné zahradě v blízkosti hřišť. I letos si do sytosti užily bazénu. Také vyjížděly 

na výlety, chodily na delší turistické vycházky, nebo jezdily na kolech k vodě. V domečku hrály 

stolní hry, měly k dispozici PC a vyráběly drobné okrasné výrobky. Dále pomáhaly v zahradě,  

pečovaly o políčka a sbíraly ovoce. Vychovatelé kluky rozmazlovali kulinářskými dobrotami a na 

výletech občerstvením. Po dlouhé době jsme od 2.7. do 23.7.2022 byli v zařízení bez dětí. Zrušili 

jsme z tohoto důvodu obě tradiční prázdninové akce cykloturistiku v Oderských horách a 

ozdravný pobyt na Malé Morávce.  Zorganizovali jsme dva výlety, jeden autem na Chvalčov s 

pěším výstupem na Hostýn a druhý do Tošovic a okolí.   V posledním týdnu prázdnin jsme se 

vrátili na internát. Nebýt útěků a ježdění pro děti zadržené na útěku, byly prázdniny celkem 

klidné.       

        

Konkrétně PK než si způsobil úraz, byl během prázdnin 7x na útěku, SK 2x a tady opět 

nerespektoval naše pravidla a PS  po převozu z útěku opět utekl. PV přešel po červnovém útěku a 

následné nemoci na dovolenku. Měl si přijet pro věci, ale nepřijel.  OP si o 5 týdnů  zkrátil 

prázdniny svým nevhodným chováním k matce a PD 14 dnů pobytu s námi „vychovávala“ paní 

kurátorka, naštěstí vše ustál a opravdu dojel, choval se slušně a zase odjel domů. AS měl 

prodloužený pobyt v hostitelské rodině, a tak i s dovolenkami u bratra strávil měsíc a půl mimo 

naše zařízení. Během  prázdnin jsme přemístili 2 chlapce: JD a MN s ukončenou základní školní 

docházkou do navazujících výchovných ústavů. EM měl pro trestnou činnost 25.8. ukončenou 

dovolenku, ale musel být vyhlášen na útěk, protože se do zařízení nevrátil.  Bratr ŠG nebyl se ŠG 

chováním spokojený, do zařízení ale Š do konce prázdnin nevrátil.   Přijali jsme 4 nové  děti (NO, 

AO, GP, TH).  Po dobu prázdnin jsme měli 7 chlapců na dlouhodobém útěku: PM, NG, DP, se 

z dovolenky nevrátil 1.8., NČ, LG, JH, DŽ,. Dne 30.8. jsme přemístili ŠZ do VÚ Ostrava-

Hrabůvka a dne 31.8. MK a PS do VÚ Dřevohostice.    

Z prázdninové dovolenky se dne 31.8. nevrátili GG, ŠG. 

 

 

 

 

 

V. R Á M C O V Ý    P O P I S   P E R S O N Á L N Í H O    Z A B E Z P E Č E N Í   

K  31.8.2022 

               

             5.1 Počty zaměstnanců 

 5.2 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk  – škola  

             5.3 Personální obsazení, kvalifikace, praxe, věk -  mimoškolní výchova 

 5.4 Personální obsazení  - provozní zaměstnanci + THP 

             5.5 Úrazy a nemocnost  zaměstnanců   
             5.5 Organizační schéma 
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5.1. Počty zaměstnanců 

 

K 1.9.2021 zařízení zaměstnávalo 38 zaměstnanců.  (souběh u účetní k zaučení)    

 

Počet  zaměstnanců :    počtu dětí            1 :  0,84 

Počet pedagogů :  počtu dětí                        1 :  1,19     

Počet pedagogů  škola:   počtu žáků            1 :  4,57 

Počet pedagogů internát:  počtu dětí            1 :  1,68 

Počet ostatní zaměstnanci:  počtu dětí           1 :  2,91  

 

Změny u zaměstnanců v období od 1.9.2021 do 31.8.2022 

 

Příjmení, jméno, titul. funkce pracovní poměr (dále jen PP) 
od-do 

Poznámka 

Klímek Jaroslav asistent 

pedagoga – 

noční 

vychovatel 

1.9.2021 - dosud PP poměr na dobu určitou - navýšení 

počtu pedagogických pracovníků o 1 

zaměstnance, od 1.9.2022 PP na dobu 

určitou do 31.8.2023 

Klímek Jan, Mgr. vychovatel 3.9.2018 – 11.10.2021 ukončení PP na vlastní žádost dohodou 

Panáková Renata, Bc. vychovatelka 1.11.2021-dosud PP na dobu určitou do 31.10.2022 

Šťastná Ivana vedoucí školní 

jídelny 
1.7.1983 – 31.10.2021 ukončení PP – první odchod do starobního 

důchodu 

Ryšánková Petra  1.6.2009 - dosud do 31.10.2021 vedoucí ekonomického 

oddělení, od 1.11.2021 vedoucí školní 

jídelny 

Tökölyová Věra, Bc. 

 

 2.5.2014 - dosud do 31.10.2021 účetní, od 1.11.2021 

vedoucí ekonomického oddělení 

Mítová Alma, Bc. účetní 1.9.2021 – 1.11.2021 ukončení PP ve zkušební době 

Abšnajdrová Lenka účetní 31.12.2021 - dosud PP na dobu určitou do 31.8.2023 

 

 

 

5.2.  Personální obsazení kvalifikační předpoklady - škola 
 
K 31.8.2022 vyučovalo ve škole 6 učitelů 

                                                     1 asistent pedagoga  

Složení:  3 ženy a 4 muži.  

 

pořadí funkce vzdělání hod. úvazek věk pracovní poměr 

1. Učitelka - Ho Mgr. -  spec. ped. 22 29 trvá 

2. vedoucí učitelka + VP Mgr. - uč. Pro 1. st. + sp. ped. 12    54 trvá 

3. učitel  - Han Mgr. - výchova +  spec. ped. 22 62 trvá 

4. učitel  - Ph PaedDr. - učitelství + spec. ped. 22 63 trvá 

5. učitel -  Pa Mgr. - soc. - pedagogika 22 40 trvá 

6. učitelka - Mu Mgr. – učitelství + spec. ped. 22 56 trvá 

7. asistent pedagoga  - Sk kurz asistenta 36 67 trvá 

    průměrný věk:   53   
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Mgr. Daniela Houžvová, Mgr. Renáta Dočkalová, Mgr. Radoslav Hanel, PaedDr. Jaroslav 

Philipp, Mgr. Jiří Pajor, Mgr. Táňa Musilová, Josef Skokan. 

Průměrný věk pedagogů na školském úseku je 53 let. 

 
 

5.3  Personální obsazení a kvalifikační předpoklady – mimoškolní výchova 

 

Výchovnou činnost ke dni 31.8.2022 zabezpečovalo  -  20 pedagogických pracovníků s celkovým 

úvazkem 20,0. 

 

1   ředitel  

1   vedoucí vychovatelka 

12  odborných  vychovatelů                                    

1   psycholog 

5   asistenti pedagoga – noční vychovatel        
 

 

 

pořadí funkce   vzdělání 

hod. 

úvazek věk 

pracovní 

poměr 

1. ředitel Na Mgr. - ped. + prav. + spec. ped. 5 63 trvá 

2. odborný vychovatel Lu Mgr. - spec. ped.    27 47 trvá 

3. odborný vychovatel Ju Bc. - spec. ped. 27 48 trvá 

4. odborný vychovatel Při Mgr.-spec. ped. 27 50 trvá 

5. odborný vychovatel No/ž Bc. - spec. ped. 27 50 trvá 

6. odborný vychovatel Vi Bc. - soc. ped. 27 53 trvá 

7. odborný vychovatel Bo Mgr -  spec. ped. 27 56 trvá 

8. odborný vychovatel Za Bc. +DPS + spec. ped. 27 44 trvá 

9. odborný vychovatel Šk/ž Bc. - spec. ped. 27 55 trvá 

10. vedoucí vychovatel Ba/ž Bc. - spec. ped. 17 57 trvá 

11. odborný vychovatel Ru Mgr. - spec. ped.  27 55 trvá 

12. odborný vychovatel To Mgr. - soc. ped. 27 46 trvá 

13. odborný vychovatel Toj/ž maturita-gymnaz.-doplňuje 27 53 trvá 

14. psycholog Lu/ž Mgr. - ped., et. Mgr. psych. 8 62 trvá 

15. odborný vychovatel Pa/ž Bc. – soc. ped. 27 42 trvá 

16. asistent pedagoga Pos/ž SOU + kurz asistenta 36 55 trvá 

17. asistent pedagoga Rich SOU + kurz asistenta 36 40 trvá 

18. asistent pedagoga Mo SOU + kurz asistenta 36 59 trvá 

19. asistent pedagoga Mich SOU + kurz asistenta 36 55 trvá 

20. asistent pedagoga KlJ maturita-gymn.+kurz asistenta 36 35 trvá 

      Průměrný věk:   51,25   

Průměrný věk pedagogů na výchovném úseku je  51,25 let.              Složení:  14 mužů + 7 žen  
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K 31.8.2022 bylo následné složení správních zaměstnanců: 

 

pořadí funkce vzdělání úvazek věk 
pracovní 

poměr 

1. vedoucí ekonomického oddělení, pokladní VŠ - Bc. - ekonomické 1 62 trvá 

2. vedoucí školní jídelny, kuchařka ÚS - odborné 1 45 trvá 

3. sociální pracovnice - zdravotní VŠ – Bc. soc. ped 1 55 trvá 

4. uklízečka ÚS - odborné - technické 1 48 trvá 

5. uklízečka SOU - odborné – výr.konf. 1 43 trvá 

6. švadlena - opravářka prádla (pradlena) SOU - odborné - krejčová 1 50 trvá 

7. školník SOU - strojírenské 1 53 trvá 

8. kuchařka SOU - drůbežářka 1 47 trvá 

9. kuchařka SOU - kuchař 1 50 trvá 

10. účetní ÚSO - doplňuje 1 43 trvá 

  úvazky celkem   10 49,6   

Složení:   1 muž  a  9 žen 

5.5 Úrazy  a nemocnost zaměstnanců          

Období                                   1.9.2021 – 31.8.2022 

Pracovní úrazy  0 

Nepracovní úrazy  0  

Nemocnost – celková nepřítomnost na pracovišti:   

pedagog      134 pracovních dnů (183 kalendářních dnů) 

nepedagog     164 pracovních dnů (237 kalendářních dnů) 

nepedagog v ochranné lhůtě   38 pracovních dnů (51 kalendářních dnů) 

Ošetřování člena rodiny: 

pedagog        0 dnů 

nepedagog     13 pracovních dnů (17 kalendářních dnů) 

 

 

 

5.6. Organizační schéma 
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VI.      Ú D A J E     O    D A L Š Í M     V Z D Ě L Á V Á N Í    P R A C O V N Í K U 

 

6.1  Další vzdělávání pedagogických pracovníků - škola 

6.2  Další vzdělávání pedagogických pracovníků - internát 

6.3. Další vzdělávání  nepedagogických pracovníků 
 

Vzdělávání  pracovníků probíhá: 
 

A, doplnění  nebo rozšíření požadované pedagogické kvalifikace studiem na VŠ 

B, interní vzdělávání v rámci metodického sdružení a porad 

C, návštěvou seminářů a kurzů  pořádaných jinými organizacemi mimo zařízení  
 

 

6.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků -- škola 

 

A,   V dalším  vzdělávání pracovníků jsme se zaměřili na : 

 

Protože všichni splňují kvalifikační požadavky, zaměřili jsme se na průběžné vzdělávání i 

v rámci samostudia: 

To bylo zaměřeno  na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem výchovy 

a vzdělávání. Získávání poznatků z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, 

teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich 

oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, a 

to zvláště při samostudiu a metodických sdruženích. 

 

B)  Metodická sdružení učitelů a asistenta pedagoga proběhla podle celoročního plánu. 

Metodické sdružení se sešlo šestkrát. Vzdělávali jsme se v těchto oblastech: 
 

1. RVP a tvorba nového ŠVP, doložka informatika   

2.  Čtenářská gramotnost a formy rozvíjení v rámci mez.  

3. Využití medií k výuce    

4. Práce s chybou   

5. Sebehodnocení, hodnocení žáků  

Dále se třikrát v roce sešli členové jednotlivých předmětových komisí. 

Český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk – předseda komise Mgr. R. Dočkalová,  

členové – Mgr. Jiří Pajor, Mgr. Daniela Houžvová,  Mgr. Táňa Musilová 

 

Matematika, fyzika  – předseda komise Mgr. R. Hanel, členové – Mgr. J. Pajor, Mgr. Daniela 

Houžvová,  Mgr. Musilová 

 

Všeobecně vzdělávací předměty (P, CH, Z, D) – předseda komise členové – Mgr. J. Philipp, 

členové – Mgr. Daniela Houžvová,  Mgr. Musilová, Mgr. Hanel 

Předmětové komise projednaly: 

 

1. Kontrolu tematických plánů v rámci výstupů učiva stanoveného ŠVP jednotlivých 

předmětů.  

2. Doporučení pro jednotlivé vyučující daných předmětů. 
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3. Nejvíce se předmětová komise zabývala revizí RVP a následně ŠVP  a změnami 

s tímto souvisejícími.   

4. Naplňování průřezových témat, kompetencí. 

5. Přípravou a organizací projektů a akcí škol 

 

C) Školení, kurzy, semináře 

datum místo konání název školení kdo se účastnil Akreditace 

11.11.2021 on-line Vitální učitel Mgr. Daniela Houžvová   

11.11.2021 on-line Vitální učitel Mgr. Táňa Musilová   

11.11.2021 on-line Vitální učitel Mgr. Jiří Pajor   

16.12.2022 on-line Workshop Revize RVP průřezová t. Mgr. Renáta Dočkalová   

07.02.2022 on-line Dítě s náročným chov.  ve šk. prost. Mgr. Daniela Houžvová   

10.02.2022 on-line Žák se spec. Por.učení v nauk.před. Mgr. Táňa Musilová osvědčení 

19.-20.5.2022 Ostravice konference Rozpravy Mgr. Renáta Dočkalová   

 

V letošním školním roce jsme se vzdělávali zvláště formou on-line. Nabídka nebyla tak široká, 

ale vybrali jsme témata, která nás zajímali a byla praktická pro naší školu. Situace byla 

zkomplikována mimořádnou situací spojenou s pandémií. Učitelé se tedy převážně 

sebevzdělávali při samostudiu, metodických a předmětových sdruženích pak aktualizovali a 

doplňovali potřebné znalosti na školeních. 

 

 
6.2  Další vzdělávání pedagogických pracovníků – internát 
 

A,  Klímek Jaroslav - 5.6.-10.10.2021 Osvědčení - absolvoval v rámci DVPP kvalifikační kurz 

Studium pro asistenty pedagoga ASISTENT PEDAGOGA, rozsah studia 80 hodin přímá 

výuka + 40 hodin pedagogtická praxe, datum konání 5.6.-10.10.2021. Tématické moduly - 

podpora žáka, systém péče o žáka, pedagogicko-psychologická a kulturní specifikace v 

práci asistenta pedagoga 

 

       Mgr. Růžička Milan - 18.2.2022 Akademie HUSPOL s.r.o., Kunovice, Osvědčení o 

absolvování akreditovaného programu celoživotního vzdělávání v systému DVPP, studium 

v oblasti pedagogických věd, ukončil v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků program DVPP, Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované 

učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, obhájil 

závěrečnou práci a vykonal závěrečnou zkoušku z předmětů - úvod do speciální 

pedagogiky, diagnostika ve speciální pedagogice, etopedie, závěrečná práce 

 

Tománková Jana – doplňuje vzdělání 
 

B, Metodická sdružení vychovatelů 

Personální zajištění:  

Vedoucím metodického sdružení v DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko je ve školním roce 2021/2022 Mgr. et 

Mgr. Marie Lukášová, psycholog zařízení 

Členové: vychovatelé 
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Témata příspěvků: 

Metodická sdružení na vychovatelském úseku v tomto školním roce probíhala vždy jednou 

měsíčně. Celkem jsme v tomto školním roce zrealizovali 10 metodických setkání.  Jejich 

obsahem byla hlavní témata, prezentovaná vedoucím metodického sdružení a také diskusní 

příspěvky jednotlivých vychovatelů na témata, která si sami vybrali, a jejichž obsah a prezentaci 

považují ze svého pohledu za přínosná a důležitá pro práci vychovatele. 

 

Termíny a diskusní příspěvky: 

 29.září 2021  – Lukášová -  pedagogická dokumentace, zprávy a hodnocení dítěte, klíčoví              

pracovníci, komunikace s dětmi a zákonnými zástupci 

26.říjen 2021 – Tománková -  Psychický vývoj dítěte a výchova, Jedlička Richard 

29.listopad 2021 – Přidal - Kyberšikana, Černá A., Dědková L. 

20.prosinec 2021 – Jurášek - Proč cítím to, co ty, Bauer J 

24.leden 2022 – Vícha – Delikvence, Blažek P., Fisher S 

28.únor 2022 – Nováková - Jak zpomalit kolotoč všedního dne, Long Eljosche, Schweppe R. 

28.březen 2022 – Škrípová - Dokonalost neznamená štěstí, The Beastess 

25.duben 2022 – Lukačko Škola bez poražených, Thomas Gordon, 

                       Tománek - Jak překonat negativní emoce a myšlenky, Wolf Doris, Merkle Rolf 

30.květen 2022 – Bodnárik, Emoční poruchy v dětství a dospívání 

                         Klímek - Odpojený muž, Zimbardo P. 

20.červen 2022 – Růžička, Příběh duše, Petr Casanova 

                        Zábranský - Trauma u dětí, Jochmanová Leona 

 

Za hlavní cíle metodického sdružení jsme v tomto školním roce považovali: 

- Podpora profesního přehledu, orientace a odborných znalostí 

- Příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji 

- Možnost sebevyjádření a prezentace profesních postojů a zájmů 

- Navození ovzduší tvořivosti, motivace a zdravého sebekritického přístupu 

- Využívání zpětné vazby, reflexe a sebereflexe pro výchovnou práci 

- Posilování týmové práce 

 

V tomto duchu se nesla i naše metodická setkání. V tomto roce se nám osvědčilo i zaktivování 

všech vychovatelů k volbě a přípravě vlastního příspěvku na téma, které oni sami považovali za 

přínosné pro pedagogickou práci vychovatelů. V tomto trendu budeme pokračovat i v příštím 

školním roce. 

Metodické sdružení, volbu témat i zapojení vychovatelů hodnotím v tomto školním roce 

pozitivně. Teoretickou část příspěvku měli všichni vychovatelé velmi pěkně připravenou, značné 

rezervy máme ještě v dovednosti aplikovat teoretické in formace do praktické části a tedy i do 

samostatné praktické činnosti vychovatelů při výchovné práci s dětmi. 

 

C,  Školení, kurzy, semináře 

 

Bc. Banýrová Rita - 13.-14.10.2021 FICE - Federace dětských domovů ČR, osvědčení - 

vzdělávací seminář pro pracovníky DDŠ 

 

Mgr. Musilová Táňa - 10.2.2022 EDUPRAXE, s.r.o., Brno, Osvědčení o absolvování 

vzdělávacího programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace "Žák se specifickými 

poruchami učení v naukových předmětech – webinář 
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Mgr. Petr Navrátil, Mgr. Marie Lukášová, Mgr. Renáta Dočkalová - 19.-20.5.2022 Rozpravy 

2022 O institucionální a školní výchově - Současnost a perspektivy X. pod záštitou MŠMT & 

patronací PhDr. Jaroslavy Weingerové (Sepetná) 

 

 

6.3. Další vzdělávání  nepedagogických pracovníků 

 

A, Všichni pracovníci splňují požadovanou kvalifikaci – nikdo nestudoval 

 

B, Seznámení s novinkami v oboru - probíhá na pravidelných provozních poradách  2x ročně 

 

C, Školení, kurzy, semináře 

 

Pospíšil Petr - 25.3.2022 Grajcár Tomáš - revizní technik plynového zařízení -Osvědčení o 

způsobilosti topiče k obsluze NTL kotlů - složil dne 25.3.2022 zkoušku podle ustanovení §14 

vyhlášky ČUBP č. 91/1993 Sb., je způsobilý samostatně obsluhovat nízkotlaké teplovodní kotle 

na plynné palivo. Platnost osvědčení končí po pěti letech ode dne jeho vydání. Přezkoušení dle § 

5 odst. 2 vyhlášky ČUBP č. 21/1979 Sb. - 1 x za tři roky 

 

Ryšánková Petra, Vašicová Pavla, Kadlčíková Pavlína - 12.7.2022 Osvědčení o tom, že 

absolvovala školení hygienického minima určené pro pracovníky školních jídelen a byla 

proškolena v těchto oblastech: cíl legislativy a hygienického systému HACCP, požadavky na 

zaměstnance, zásady osobní hygieny, pravidla správné výrobní a hygienické praxe, preventivní 

opatření v souvislosti s COVID-19, připravované novinky v legislativě, rozsah 150 minut, vydala 

Alena Stejskalová, IČ: 07703678 - Hygiena na talíři 

 

 

VII.   Ú D A J E  O  P R E V E N C I  R I Z I K O V É H O   CH O V Á N Í 

         

    

 7.1 Prevence rizikového chování, MPP 

        7.1.1 Dlouhodobé aktivity škola 

                   7.1.2 Jednorázové aktivity škola a výchovný úsek 

                   7.1.3 Dlouhodobé aktivity výchovný úsek, intervenční a integrační programy  

                   7.1.4 Prezentace MPP, informovanost 

 

 7.2 Školní program proti šikanování 

 

 

  7.1 Prevence rizikového chování v  MPP,  jeho hodnocení – prevence rizikového chování 

 

Pro školní rok 2021/22 jsme zpracovali MPP DDŠ Veselíčko, do kterého byly zařazeny aktuální 

požadavky a informace pro jeho tvorbu a plnění.  

Garantem programu je Mgr.et Mgr. Marie Lukášová, psycholog zařízení, školní metodik 

prevence. Na jeho realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci a sociální pracovnice. 

Ředitelem DDŠ Veselíčko ve školním roce 2021/22 je Mgr. Petr Navrátil, který je odpovědný za 

realizaci a podporu MPP. 
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S programem, jeho filozofií a základními pravidly jeho realizace byli pedagogičtí pracovníci 

seznámeni v průběhu měsíce září a října a byli zaangažovaní do jeho plnění dle možností svého 

působení. MPP byl vyvěšen k dispozici všem pedagogickým pracovníkům, a to na nástěnkách ve 

sborovně a na vychovatelně. V počítačové podobě byl MPP k dispozici všem pracovníkům na 

Serveru Společný/Pedagog. S MPP byli na dnu pro rodiče seznámeni i rodiče dětí. S dětmi jsme 

náplň MPP probírali v rámci Preventivního programu ve spolupráci s MP. 

 

Výchovným poradcem ve školním roce 2021/22 byla p. vedoucí učitelka Mgr. Renáta Dočkalová. 

Průběžně spolupracuje na plnění programu, při řešení problémových situací, volbě učebních 

oborů a umísťování vycházejících chlapců do výchovných ústavů pro mládež. Žákovskou školní 

knihovnu vede pan učitel Mgr. Táňa Musilová. Učitelskou školní knihovnu vede p. psycholožka 

a zástupce ředitele Mgr. et Mgr. Marie Lukášová. V knihovně jsou k dispozici pro ostatní 

pracovníky nejen odborné publikace, ale i další materiály, které mohou pedagogové využívat pro 

výchovnou a vzdělávací činnost chlapců i vlastní samostudium. 

 

Výchovný úsek DDŠ je členěn organizačně na školu a internát. Ve škole se podílejí na přípravě a 

realizaci MPP 4 třídní učitelé a 1 učitel, l asistent pedagoga a 1 vedoucí učitelka, kteří mapují 

aktuální situaci ve třídách, pracují s třídním kolektivem a zařazují do vyučovacích hodin 

jednotlivá preventivní témata dle plánu. 

Na patře internátu pracuje k dnešnímu dni na plný úvazek 1 vedoucí vychovatelka, 12 denních 

vychovatelů,  noční službu zajišťuje 5 asistentů pedagoga. Sociální pracovnice má v náplni práce 

i péči o zdravotní stav a hygienu dětí, jejich doprovod k lékaři a další péči o děti v době jejich 

pobytu na zdravotní izolaci.  

Mezi pedagogické pracovníky DDŠ patří i ředitel DDŠ a také psycholog zařízení, jehož pracovna 

je na patře internátu. 

Na provozním a administrativním úseku pracuje ekonomická pracovnice, správce majetku, 

sociální pracovnice, uklízečky, pradlena a švadlena, školník. 

Součástí DDŠ je i školní jídelna, kde pracuje vedoucí školní kuchyně a kuchařky. 

 

Kapacita DDŠ ve školním roce 2021/22 byla 32 chlapců, kteří byli rozděleni do 4 tříd na úseku 

školy a 4 rodinných skupin na úseku internátu. Součástí DDŠ  je Základní škola, která má 4 třídy. 

Ve všech třídách se vyučuje většinou ve dvou i více odděleních. 

Prostorové zázemí dětí tvoří třídy, klubovny, ložnice, hřiště, zahrada, dílny a tělocvična, kterou 

pro tělesnou výchovu ve škole a mimoškolní činnost pronajímáme od místní TJ Sokol. 

Veškeré aktivity mimo vyučování jsou směřovány do úseku internátu, na úseku školy jsou 

organizovány pouze akce v době vyučování. Spolupráce úseku školy a internátu na zajišťování 

akcí, které zasahují do doby vyučování i mimoškolní činnosti, se týká zejména sportovně 

zaměřených soutěží, turnajů, olympiád a výtvarných soutěží a prezentací. 

 

Informace o aktivitách, hodnocení a dalších zajímavostech mají chlapci, umístění v DDŠ, 

možnost získávat nejen ústně od pedagogů, ale i ze stálých informačních nástěnek. 

Pro učitele a vychovatele jsou určeny informační nástěnky, na kterých se mohou průběžně 

seznamovat se všemi dostupnými informacemi včetně informací o institucích, organizacích a 

odbornících, kteří působí v okrese v oblasti protidrogové prevence, umístěné ve sborovně a na 

vychovatelně. Základním informačním zdrojem je pro všechny zaměstnance program EVIX. 

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence jsou oficielně stanoveny na každé pondělí 

v době od 14.00 do 15.00 hodin, ale vzhledem k charakteru a provozu našeho zařízení, jeho 

specifikám a také tomu, že funkci metodika vykonává psycholog zařízení, je využíváno pro 
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konzultace především jiného času. Chlapci využívají i hodiny určené pro individuální konzultace 

u psychologa, což jsou převážně dopolední hodiny, vždy po dohodě s vyučujícím. Mimo to mají 

chlapci k dispozici ještě i schránku důvěry, kam mohou své příspěvky, dotazy, připomínky dávat 

i zcela anonymně. Školní metodik má vyhovující prostorové zázemí, které mu umožňuje důvěrné 

rozhovory s chlapci, případně i s rodiči. Pro potřeby chlapců slouží školní knihovna, jejíž součástí 

je i videotéka, obsahující preventivní metodický materiál. 

 

V souvislosti se zákonem o ústavní a ochranné výchově byl vedení DDŠ zpracován vnitřní řád, se 

kterým byli seznámeni podrobně oproti podpisu všichni chlapci při příchodu do našeho zařízení a 

také na skupinových komunitách. Pro další potřeby a informovanost je vnitřní řád k dispozici na 

jednotlivých pracovištích. 

 

Vnitřní směrnicí č. 1, Č.j. 591/2007 ze dne 31.8.2007, novelizovaná od 1.9.2017 a 2.9.2019 

„Postup při řešení krizových situací“ byli všichni pedagogičtí pracovníci informováni, jak 

postupovat v případě nálezu jakýchkoliv návykových látek u chlapců nebo při podezření z jejich 

zneužívání, jak postupovat v případě akutní intoxikace i v případě dalšího rizikového chování a 

krizových situací. Pokyny, jak v těchto případech postupovat byly pro všechny pedagogy 

vyvěšeny na jednotlivých pracovištích. 

 

Veškeré  aktivity s dětmi jsou průběžně dokladovány a evidovány, pedagogové sledují zapojení 

chlapců do nabídkových aktivit. Tato evidence je jedním z podkladů pro jejich úvahy a zamyšlení 

nad vlastními rezervami při práci s dětmi a regulaci nabídky jednotlivých aktivit. Některé z 

aktivit nesměřují jen k vyplnění volného času, ale mají i skrytý terapeutický potenciál. 

 

 

Cíle, jejich plnění, předpoklady do dalšího školního roku 

a) pokračovat v dlouhodobých výchovně vzdělávacích a terapeutických aktivitách – skupinové 

komunity, intervenční programy a projekty, zátěžové pobyty, EEG BFB 

b)  zkvalitnit obsah a úroveň výchovně vzdělávacích bloků 

c)  snaha o spolupráci s rodiči dětí, uskutečnit minimálně dvakrát ve školním roce návštěvní den 

pro rodiče 

d)  pokusit se o zaangažování většího počtu pedagogů do preventivních a projektových aktivit 

e)  pokračovat v preventivních opatřeních pro zajištění kázně a bezpečnosti u dětí v DDŠ  

f)  pokračovat v preventivních opatřeních proti kouření dětí v DDŠ 

g) pokračovat v aktivitách zájmové činnosti  

h) zajistit dobrou informovanost dětí, rodičů i pedagogů v oblasti prevence i dění a života 

v zařízení 

 

Výše uvedené cíle jsme plnili. Pokračovali jsme v dlouhodobých aktivitách odborných i 

zájmových (viz hodnocení jednotlivých aktivit). V tomto školním roce jsme ještě stále bohužel 

nemohli realizovat některé aktivity spojené s kontaktem s externími organizacemi. Nejvíce nás 

pandemie COVID 19 omezila snad v plnění Mezinárodního programu cena vévody 

z Edinburghu. 

Preventivními opatřeními se nám podařilo významně snížit kouření na budově, a to včetně 

pronášení a přechovávání kuřáckých potřeb.  

V příštím roce chceme na  pozitivní posuny navázat a ve výše uvedených cílech pokračovat. 

Další konkrétní cíle a programy určitě ještě vyplynou z nové klientely a aktuálních problémů. 

Jedním z důležitých výhledů preventivní práce do dalšího školního roku se nám jeví i práce na 

týmu, týmové spolupráci a motivaci pracovníků. 



 28 

Závěr 

Základní dokumenty prevence rizikového chování v našem zařízení tvoří: Školní preventivní 

strategie, Krizový plán školy-Vnitřní směrnice č. 1, Č.j. 591/2007 ze dne 31.8.2007, 

novelizovaná ke dni 1.9.2017 a 2.9.2019 „Postup při řešení krizových situací“, Školní program 

proti šikanování a Minimální preventivní program. 

Koncepce prevence rizikového chování je podrobně zpracována v Minimálním preventivním 

programu DDŠ. Jeho aktivity jsou rozprostřeny do všech bloků odborné práce. Zahrnuje 

preventivní práci s dětmi (ve výuce, programy pro jednotlivé skupiny, volnočasové aktivity), 

nabídku spolupráce pro rodiče a možnosti odborného růstu pracovníků.  

Domníváme se, že naše zařízení neplní jen úkoly primární prevence, ale vzhledem k současné 

klientele je úkolem naší práce  i prevence sekundární a terciální. 

Naši práci ztěžuje legislativa, neumožňující větší omezení práv dětí se závažnými poruchami 

chování, nedostatečná možnost vnější diferenciace dětí při umísťování do DDŠ, ne vždy 

optimální podmínky pro vnitřní diferenciaci chlapců v rámci DDŠ. 

Celkově jsme s plněním stanovených cílů spokojeni. I v tomto školním roce nás omezila 

pandemie Covid, a to pokud jde o spolupráci a aktivity  s externími organizacemi.  Nejsme příliš 

spokojeni s tím, jak se nám daří spolupráce s rodiči. Část z nich nemá o děti v ústavu dostatečný 

zájem, často argumentují nedostatkem financí jako důvodem, proč nemohou zařízení a děti 

navštěvovat. Část dětí je umístěna do ústavu bez souhlasu rodičů na základě soudního 

rozhodnutí, a rodiče tedy odmítají spolupráci s ústavem jako výraz svého nesouhlasu 

s rozhodnutím soudu. Přesto se snažíme rodičům nabízet v průběhu celého roku různé formy 

spolupráce. 

Rezervy máme i v dalším vzdělávání a odborné připravenosti pedagogického personálu a 

úspěšné realizaci týmové práce. 

Cílem naší práce jsou dlouhodobé, cílené a konkrétně zaměřené intervenční programy, 

směřované systematicky na postupný rozvoj osobnosti dětí, zmírňování a postupné odstraňování 

jejich obtížně zvladatelných projevů chování, negativismu a nepřijatelných funkčních schémat. 

 
 

7.1.1 Dlouhodobé aktivity škola 

 

1. průběžná témata zařazovaná do vyučovacích předmětů dle jednotlivých tříd 

2. aktivity Školního programu proti šikanování (viz hodnocení Školního programu proti 

šikanování jako příloha Hodnocení MPP) 

 

Třída:     I. 

Ročník:    5., 6., 9. ZŠ  

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitelka: Mgr. Táňa Musilová 

Tento TMPP byl realizován v rámci třídnických hodin a rovněž v rámci vyučovacího předmětu 

„Výchova ke zdraví - Vkz“ . 

Tematický a časový plán: 

Datum 

plnění: Téma: 

1.září  Komunikace (druhy, asertivní jednání, naslouchání, řešení konfl., fair play) 

26.října  Zdraví (zdravý životní styl, negativní vlivy na naše zdraví, zdravotní péče) 

12.listopadu  Spolupráce a kooperace. 
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22. prosince  Péče o zdraví, bezpečnost (ochrana před úrazy a nemocemi) 

31. ledna  Režim dne (hygiena, práce, pohyb, volný čas) 

1.února   Zdravá výživa (zásady, potravinová pyramida, chování u stolu) 

11. března  Dospívání (mezipohlavní rozdíly, pohlavní orgány, změny v dospívání) 

13. dubna  Odmítání návykových látek. 

27. května  Násilí a jeho formy (bezp. chování, projevy násilí, týrání, sex. zneužívání) 

30.června  Mimořádné události (povodně, dopravní nehody, varovný signál, evakuace) 

Cílem plnění TMPP v rámci třídy bylo vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a  

k předcházení rizikových projevů chování.  

Všechna témata byla s žáky probrána. Program byl sestaven tak, aby působil na žáky komplexně 

a ukázal jim negativní jevy, se kterými se mohou setkat. Zároveň se jim pokoušel nabídnout 

taková řešení, která jsou pro společnost přijatelná a která nejsou v rozporu s pravidly a zákony 

naší společnosti. Využili jsme i názorné demonstrace.  

Žáci aktivně spolupracovali s vyučujícím, zapojovali se do diskuse a zajímali se o jednotlivá 

témata. Sami pak za pomoci svých životních prožitků hledali správná řešení, se kterými 

seznamovali ostatní spolužáky.  

Žáci byli rovněž seznámeni s krizovými čísly, která mohou v případě potřeby použít. Přitom byl 

kladen důraz na trestnost zneužití těchto čísel. 

Jednotlivá témata vyvolala u žáků velký zájem, což se projevilo v následných dotazech. V rámci 

potřeby jsme se věnovali i aktuálnímu témata „Válka“. Dle potřeb se toto téma rozebíralo zvláště 

v dějepise, výchově k občanství a rovněž v rámci třídnických hodin nebo o přestávkách. 

Zpracovala Mgr. Táňa Musilová, třídní učitelka 

 

Třída:     II. 

Ročník:  7. ZŠ 

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel: Mgr. Jiří Pajor 

Tento TMPP byl realizován v rámci vyučovacího předmětu „Výchova ke zdraví - Vkz“.  

Tematický a časový plán: 

Měsíc: Téma: 

1. září Komunikace (druhy, asertivní jednání, naslouchání, řešení konfliktů, fair play) 

26. října Zdraví (zdravý životní styl, negativní vlivy na naše zdraví, zdravotní péče) 

12. listopadu Vztahy k ostatním lidem (kamarádství, přátelství, pomoc). 

22. prosince Bezpečnost (ochrana před úrazy a nemocemi). Linky první pomoci. 

31. ledna Režim dne (hygiena, práce, pohyb, volný čas) 

3. února Zdravá výživa (zásady, potravinová pyramida, chování u stolu) 

11. března Dospívání (mezipohlavní rozdíly, pohlavní orgány, změny v dospívání) 

13. dubna Návykové látky (zneužívání, odmítání, zákonná úprava) 

27. května Násilí a jeho formy (bezpečné chování, projevy násilí, týrání, sex. zneužívání) 

30. června Mimořádné události (povodně, dopravní nehody a jiné všeobecné nebezpečí) 
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Cílem plnění TMPP v rámci třídy je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a k předcházení 

rizikových projevů v chování. 

Všechna témata byla s žáky probrána. Program byl sestaven tak, aby působil na žáky komplexně 

a ukázal jim negativní jevy, se kterými se mohou setkat. Zároveň se jim pokoušel nabídnout ta-

ková řešení, která jsou pro společnost přijatelná a která nejsou v rozporu s pravidly a zákony naší 

společnosti. Využili jsme i názorné demonstrace. 

Žáci aktivně spolupracovali s vyučujícím, zapojovali se do diskuse a zajímali se o jednotlivá té-

mata. Sami pak za pomoci svých životních prožitků hledali správná řešení, se kterými seznamo-

vali ostatní spolužáky. 

Žáci byli rovněž seznámeni s krizovými čísly, která mohou v případě potřeby použít. Přitom byl 

kladen důraz na trestnost zneužití těchto čísel. 

Jednotlivá témata vyvolala u žáků velký zájem, což se projevilo v následných dotazech. V rámci 

potřeby jsme se věnovali i aktuálnímu dění na Ukrajině. 

Zpracoval:  Mgr. Jiří Pajor, třídní učitel 

 

Třída:     III. 

Ročník:    8. ročník ZŠ 

Školní rok: 2021/2022  

Třídní učitel: Mgr. Daniela Houžvová 

 Tento TMPP byl realizován v rámci třídnických hodin. 

Tematický a časový  plán: 

Měsíc: Téma: 

1. září 2021 Vztahy mezi lidmi, stres, ovládání emocí. 

26. října 2021 Zdraví (zdravý životní styl, negativní vlivy na naše zdraví, zdr. péče). 

12. listopadu 

2021 Migrace, vztah k národnostním menšinám. 

22. prosince 

2021 Patologické hráčství, rizika. 

31. ledna 2022 Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání. 

3. února 2022 
Působení sekt, životní cíle a hodnoty. 

11. března 2022 Dospívání (mezipohlavní rozdíly, pohlavní orgány, změny v dospívání). 

13. dubna 2022 Sexuálně přenosné nemoci. 

27. května 2022 Násilí a jeho formy (sexuální zneužívání). 

30. června 2022 Modelové situace osobní ochrany. 

Cílem plnění TMPP v rámci třídy bylo vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a k předcházení  

rizikových projevů chování. Témata byla obsahově přizpůsobena věku žáků. 

Program byl sestaven tak, aby působil na žáky komplexně a ukázal jim negativní jevy, se kterými 

se mohou setkat. Zároveň se jim pokoušel nabídnout taková řešení, která jsou pro společnost 

přijatelná a která nejsou v rozporu s pravidly a zákony naší společnosti.  

Učili jsme se vzájemnému asertivnímu chování, zdůraznili důležitost umění naslouchat a 

předcházet tak vzniku konfliktů. Seznámili jsme se se zásadami dodržování zdravého životního 
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stylu a v této souvislosti řešili i vše, co má na naše zdraví negativní dopad a co z toho můžeme, či 

nemůžeme ovlivnit. 

Probírali jsme otázky spojené s tolerancí vůči národnostním menšinám a přistěhovalectví. 

Zaobírali jsme se otázkami působení sekt na mládež a jejich negativním vlivem. Objasňovali 

jsme si vznik a vývoj závislostí, negativní působení drog na mládež. Otevřeli jsme i problematiku 

patologického hráčství. Zabývali jsme se otázkami vývoje člověka v dospívání, jeho sexuální 

orientací a problémy s tím souvisejícími. Vysvětlili jsme si možnosti, jak se zachovat či bránit 

v případě sexuálního zneužívání a poukázali na riziko sexuálně přenosných nemocí. Průběžně 

jsme se věnovali též tematice války na Ukrajině a jejím vlivu na Českou republiku i dění 

v Evropě. 

Žáci aktivně spolupracovali s vyučujícím, zapojovali se do diskuse a živě se zajímali o jednotlivá 

témata. Sami pak za pomoci svých životních prožitků hledali správná řešení, se kterými 

seznamovali ostatní spolužáky.  

Témata programu byla naplněna. 

Zpracovala: Mgr. Daniela Houžvová, třídní učitelka 

 

Třída:     IV. 

Ročník:    9. ZŠ 

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel: PaedDr. Jaroslav Philipp  

Témata TMPP byla probírána v rámci třídnických hodin, data jsou vyznačena v přehledu a dále 

výchovy k občanství a výchovy ke zdraví- zde v rámci mezipředmětových vztahů. 

Tematický a časový plán: 

Měsíc: Téma: 

1.9.2021 Vztahy mezi lidmi - rodina a vazby. 

26.10.2021 Zdravý způsob života, civilizační choroby. 

12.11.2021 Tolerance k národnostním menšinám. 

22.12.2021 Patologické hráčství. 

31.1.2022 Návykové látky a zákon. 

3.2.2022 Působení sekt, životní cíle a hodnoty. 

11.3.2022 Psychické a sociální dospívání. 

13.4.2022 Sexuální orientace, sexuálně přenosné choroby. 

27.5. 2022 Migrace národů, setkávání s jinými sociálními a náboženskými kulturami. 

22.6.2022 Pracoviště odborné pomoci, linky první pomoci. 

Cílem plnění TMPP v rámci třídy bylo vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a  

k předcházení rizikových projevů chování.  

Program byl sestaven pro žáky tak, aby jim ukázal negativní jevy, se kterými se mohou setkat. 

Taktéž se jim pokouší nabídnout řešení, která jsou pro společnost přijatelná a nejsou v rozporu 

s pravidly dodržovanými v naší společnosti. 

Zabývali jsme se druhy komunikace, vztahy mezi lidmi i v nejbližší rodině. Probírali jsme otázky 

spojené s tolerancí vůči národnostním menšinám a přistěhovalectví, migrací národů a setkávání 

se s jinými sociálními a náboženskými kulturami. Objasňovali jsme si vznik a vývoj závislostí, 

negativní působení drog na mládež. Zaobírali jsme otázkami působení sekt na mládež a jejich 
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negativním vlivem.  Taktéž jsme se zabývali otázkou sexuální orientace a sex. přenosných 

nemocí. 

Třída byla  průběžně seznamována s děním ve světě aby se orientovali s událostmi spojenými 

s pandemickou situací a válkou na Ukrajině. 

Žáci aktivně spolupracovali s vyučujícím, zajímali se o témata, zapojovali se do diskuze. Hledali 

jsme správná řešení za pomoci vlastní zkušenosti, se kterou se spolužáci navzájem seznamovali. 

 

Žáci byli rovněž seznámeni s telefonními čísly, která mohou použít v případě krize. Zvláštní 

důraz jsme přitom kladli na trestnost zneužití těchto čísel.  

Zpracoval:  PaedDr. Jaroslav Philipp, třídní učitel 

7.1.2 Jednorázové aktivity škola a výchovný úsek 
 

Viz.  tabulky  aktivit - škola a mimoškolní výchovy, účast na soutěžích – organizované činnosti a 

akce zařízení za školní rok 

 

7.1.3 Dlouhodobé aktivity výchovný úsek,  intervenční a integrační programy: 

- Skupinové komunity 

- Výchovně vzdělávací bloky 

- Program pro rozvíjení emoční inteligence dětí 

- Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 

- Zátěžové pobyty 

- Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

- Projekty z podpory obce Veselíčko –pozastaveny Covid 

- Individuální terapeutická práce a poradenská činnost  

- Zájmové volnočasové aktivity 

 

7.1.4 Prezentace MPP, informovanost 

- Informace na serveru Společný ve složkách pedagogů 

- Informace na pravidelných pondělních poradách vychovatelů 

- Informace na pedagogických radách 

- MPP vyvěšen na sborovně a vychovatelně, na serveru Společný 

- Pro rodiče na schůzkách a dnech pro rodiče, v rámci korespondence a konzultací 

- Informace na našich webových stránkách 

- Informace pro děti i pedagogy na nástěnkách (škola, internát) 

- Evidenční program EVIX 

- Informace na našich webových stránkách 

 

7.2 Školní program proti šikanování 

 

Obsah Školního programu proti šikanování tvořila v průběhu školního roku: 

 

1. Prevence ve výuce – témata zařazená do výuky v jednotlivých předmětech, podrobně uvedeno 

v hodnocení  MPP dle jednotlivých tříd, zapisují se do třídní knihy. 

 

2. Prevence v třídnických hodinách –  každá třída má svůj preventivní program, zaměřený na 

vztahy, komunikaci a pravidla podle aktuální sestavy kolektivu.  



 33 

Třídnické hodiny se nám jeví jako nezbytné především pro řešení vztahů a nastavování pravidel. 

Cílenou a systematickou  práci se vztahy ve třídě vidíme jako jeden z hlavních faktorů, jak 

předcházet jakýmkoliv projevům šikany a násilí. Cílem pedagogů bylo: 

- podpora soudržnosti skupiny, třídy 

- nepřehlížet ani prvotní projevy nevhodného chování, protože jinak pomáháme budovat 

v dětech nežádoucí normu chování ve skupině, třídě 

- věnovat se vztahům, řešit vztahy, cíleně nastavovat pravidla, kontrolovat jejich 

dodržování, zapracovat do hodnotícího systému 

- zabývat se normami a pravidly jako tématy, např. konkrétní projevy ve třídě použijeme 

jako téma třídnické hodiny, opakovaně se k pravidlům, jejich dodržování a uplatňování 

vracet 

- reagovat na agresivní projevy ve třídě, důsledné intervence=musí pocítit důsledky, 

důsledky musí dětem vadit- volba trestu 

- nikdy se nic netýká jen dvou, tří dětí, vždy všech, jsou nějakým způsobem zapojeni 

 

Třída:     I. 

Ročník:  5., 6., 9. ZŠ  

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel: Mgr. Táňa Musilová 

Tento ŠPPŠ byl realizován v rámci třídnických hodin. 

Tematický a časový plán: 

Datum: Téma: 

1. září.  

Seznámení žáků s klasifikačním a školním řádem, pravidly třídy. Poučení žáků 

o bezp. chování ve škole i mimo školu. Seznamovací a stmelovací hry v rámci 

kolektivu třídy.  

26. října  

Komunikace - způsoby, formy, vhodná volba výrazů vůči spolužákům, ped. i 

všem zaměstnancům.  

12. listopadu  

Dodržování stanovených pravidel, řádů. Komunikace, verbální a neverbální 

projevy 

22. prosince  Soudržnost kolektivu, vánoční tradice. 

31. ledna  Využití volného času, mimoškolní aktivity 

3. února  

Sebehodnocení za 1. pololetí, úspěchy, neúspěchy. Hledání způsobů zlepšení, 

nápravy. 

11. března   Atmosféra, klíma třídy. Zákony, normy, řády a pravidla. 

13. dubna  

Řešení problémů v modelových situacích, vztahy mezi spolužáky. Osobní a 

duševní hygiena. 

27. května  Tísňová volání, pravidla první pomoci.  

30. června  

Shrnutí úspěchů, neúspěchů ve školním roce 2020/2021. Přijetí opatření na 

nápravu pro příští školní rok. Bezpečné prožití prázdnin 
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Tento plán ŠPPŠ vycházel ze školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Školní program 

proti šikanování byl vytvořen a naplánován tak, aby pokryl problematické situace, které se ve 

školním třídním kolektivu mohou vyskytnout. Respektoval jsem přitom specifika třídního 

kolektivu a školní program proti šikanování byl vytvořen vzhledem k jeho složení. 

Cílem bylo především posilování a budování dobrých vztahů mezi žáky a jejich třídním učitelem, 

dále naučit se vhodně komunikovat směrem ke svým vrstevníkům a v neposlední řadě i 

k dospělým.  

Žáci si na začátku školního roku ve spolupráci s třídním učitelem stanovili základní třídní 

pravidla. Těmi se žáci po zbytek školního roku řídili. 

V hodinách jsme hledali způsoby a možnosti předcházení konfliktním situacím a snažili jsme se 

najít pro žáky co nejvhodnější řešení. 

Nedílnou součástí hodin bylo rovněž žákovské sebehodnocení, uvědomění si a pojmenování 

svých kladných i záporných vlastností a následné poučení se ze svých vlastních chyb. 

Během celého školního roku jsme pak aktuálně řešili vzniklé problematické i úspěšné situace 

v třídním kolektivu. Témata vždy bal přizpůsobena danému věku žáku a někdy musel být zvolen 

zcela individuální pohovor a dialog s žákem. 

Zpracovala Mgr. Táňa Musilová, třídní učitelka     

 

Třída:     II. 

Ročník:  7. ZŠ   

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel: Mgr. Jiří Pajor 

Tento ŠPPŠ byl realizován v rámci třídnických hodin.  

Tematický a časový plán: 

Měsíc: Téma: 

1. září 

Ustanovení třídních pravidel. Seznámení žáků s klasifikačním a školním 

řádem. Poučení žáků o bezp. chování ve škole i mimo školu. 

Seznámení s hyg. pravidly vzhledem k pandemii.  

26. října Vztahy ve třídě, spolupráce, řešení konfliktů. 

12. listopadu Komunikace, verbální a neverbální projevy. 

22. prosince Tradice a zvyky, vánoční svátky, rodina. 

31. ledna Tolerance, soužití v rámci různých etnických skupin. 

2. února Oblasti sociálně patologických jevů, prevence a ochrana. 

11. března Zákony, normy, řády a pravidla. 

13. dubna Volný čas a mimoškolní aktivity. 

27. května Umění říci ne, modelové situace odmítání návykových látek. 

30. června 

Shrnutí úspěchů, neúspěchů ve školním roce 2021/2022. 

Přijetí opatření na nápravu pro příští školní rok. Bezpečné prožití prázdnin. 

 

Tento plán ŠPPŠ vycházel ze školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Školní program 

proti šikanování byl vytvořen a naplánován tak, aby pokryl problematické situace, které se ve 
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školním třídním kolektivu mohou vyskytnout. Respektoval jsem přitom specifika třídního 

kolektivu a školní program proti šikanování byl vytvořen vzhledem k jeho složení. 

Cílem bylo především posilování a budování dobrých vztahů mezi žáky a jejich třídním učitelem, 

dále naučit se vhodně komunikovat směrem ke svým vrstevníkům a v neposlední řadě i 

k dospělým.  

Žáci si na začátku školního roku ve spolupráci s třídním učitelem stanovili základní třídní 

pravidla. Těmi se žáci po zbytek školního roku řídili. 

V hodinách jsme hledali způsoby a možnosti předcházení konfliktním situacím a snažili jsme se 

najít pro žáky co nejvhodnější řešení. 

Nedílnou součástí hodin bylo rovněž žákovské sebehodnocení, uvědomění si a pojmenování 

svých kladných i záporných vlastností a následné poučení se ze svých vlastních chyb. 

Během celého školního roku jsme pak aktuálně řešili vzniklé problematické i úspěšné situace 

v třídním kolektivu.  

Zpracoval Mgr. Jiří Pajor, třídní učitel     

 

Třída:     III. 

Ročník: 8. ročník ZŠ   

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel: Mgr. Daniela Houžvová 

Tento ŠPPŠ byl realizován v rámci třídnických hodin. 

Tematický  a časový plán: 

Měsíc: Téma: 

1. září 2021 Ustanovení třídních pravidel, zásady slušného chování, školní řád 

26. října 2021 Vztahy ve třídě, kooperace 

12. listopadu 2021 Komunikace-verbální a neverbální projevy 

22. prosince 2021 Vánoce-tradice a zvyky, rodina 

31. ledna 2022 Volný čas, mimoškolní aktivity 

3. února 2022 Sebehodnocení, stanovení cílů. 

11. března 2022 Zákony, normy, pravidla.  

13. dubna 2022 Komunikace ve třídě, dialog, monolog. 

27. května 2022 Možnosti a způsoby řešení konfliktů 

30. června 2022 

Shrnutí úspěchů, neúspěchů ve školním roce 2020-2021   

Přijetí opatření na nápravu pro příští školní rok. Bezpečné prožití 

prázdnin. 

 

Tento plán ŠPPŠ byl součástí školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Byl naplánován 

k řešení problematických situací v třídním kolektivu a bral ohled na aktuální situaci.  

Cílem bylo bránit, snižovat výskyt sociálně patologických jevů ve třídě a též zvyšovat schopnost 

žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. 

Žáci si stanovili školní a třídní pravidla, jimiž se po celý rok s větším či menším úspěchem řídili. 

Rovněž jsme se zabývali vztahy ve třídě s důrazem na kooperaci žáků mezi sebou i s učitelem. 
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Seznámili jsme se se specifiky verbální i neverbální komunikace a identifikovali jednotlivé 

projevy. Hovořili jsme o tradicích a zvycích, smyslu svátků a roli rodiny. 

Důležitým tématem byl volný čas – jeho naplňování a možnosti mimoškolních aktivit. Pracovali 

jsme též nejen v rámci třídnických hodin na svém sebehodnocení, stanovovali si malé dílčí cíle, 

kterých jsme chtěli jako třída dosáhnout, a též pravidla, která musíme dodržovat, abychom 

dokázali mezi sebou věcně a účelně komunikovat, bez zbytečné agrese a vyvolávání sporů. 

Na závěr školního roku jsme zhodnotili, co se nám jako třídě dařilo a co nikoli. 

Program byl naplánován tak, aby mohl být uskutečňován jak s problematickými jedinci, tak i 

s kolektivem třídy, a mohl se přizpůsobit aktuálním problémům. Byl přizpůsoben sociálním 

okolnostem, mentálním schopnostem i struktuře školy, respektoval rozdíly ve školním prostředí. 

Během celého školního roku se aktivně řešily vzniklé problematické i úspěšné situace třídního 

kolektivu. 

Témata programu byla naplněna. 

Zpracovala:  Mgr. Daniela Houžvová, třídní učtelka  

 

Třída:     IV. 

Ročník:   9. ZŠ   

Školní rok: 2021/2022 

Třídní učitel:  PaedDr. Jaroslav Philipp 

Tento ŠPPŠ byl realizován v rámci třídnických hodin. 

Tematický a časový plán: 

Měsíc: Téma: 

1.9.2021 

Seznámení žáků s klasifikačním a školním řádem. Poučení žáků o bez. chování 

ve škole i mimo školu. Stanovení třídních pravidel, jejich zviditelnění.  

Seznámení s hyg. pravidly vzhledem k pandemii. 

26.10.2021 Kooperace, pomoc spolužákovi. 

12.11.2021 Komunikace mezi žáky, verbální a neverbální projevy 

22.12.2021 Prožívání Vánoc, upevňování vazeb v rodině.  

31.1.2022 Pravidla, normy, zákony a řády. 

3.2.2022 Sebehodnocení v dodržování pravidel a případné jejich doplnění. 

11.3.2022 Rizika při užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek. 

12.4.2022 Pravidla komunikace, nácvik a řešení modelových situací. 

27.5.2022 Způsoby a možnosti řešení konfliktních situací. 

30.6.2022 

Zhodnocení školního roku, zhodnocení plnění úkolů, rozloučení se školním 

rokem. Bezpečnost během prázdnin. 

 

 

Během celého školního roku se aktuálně řešily vzniklé problematické i úspěšné situace 

v kolektivu. 

Tento plán ŠPPŠ vycházel ze školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Byl naplánován 

k řešení problematických situací v třídním kolektivu a bral ohled na aktuální situace.  
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Cílem bylo celkově pomáhat žákům, hledat správná řešení v interpersonálních vztazích, naučit se 

vhodně komunikovat směrem ke svým vrstevníkům, ale i k dospělým. 

Žáci si stanovili školní a třídní pravidla, jimiž se pak po celý rok s větším či menším úspěchem 

řídili. Rovněž jsme se zabývali vztahy ve třídě s důrazem na spolupráci žáků mezi sebou i 

s učitelem. Hledali jsme způsoby a možnosti předcházení konfliktním situacím a snažili jsme se 

najít co nejvhodnější řešení. Hovořili jsme o tradicích a zvycích, smyslu vánočních svátků a 

jejich prožívání. Též jsme o toleranci v rámci různých etnických skupin. Důležitým tématem bylo 

naplňování volného času. Zajímavým tématem bylo též tvoření modelových situací, jak říci ne, 

pokud nám někdo nabídne návykovou látku a jak se v takových situacích zachovat. Na závěr 

školního roku jsme zhodnotili, co se nám jako třídě dařilo a co nikoli. 

Pro žáky byla některá témata obtížná, pomalu ale hledali možná řešení. V průběhu školního roku 

jsme se proto opakovaně vraceli k některým tématům.  

Témata programu byla naplněna.  

Zpracoval: PaedDr. Jaroslav Philipp, třídní učitel 

 

3. Prevence mimo vyučování – zajištěno v rámci speciálně pedagogických a terapeutických 

činností:  

a) povinných = skupinové komunity, výchovně vzdělávací bloky,  účast na intervenčních 

programech (Preventivní program ve spolupráci s Městskou policií, Rozvíjení emoční 

inteligence dětí), 

b) dobrovolných -  zátěžové pobyty, skupinové pobyty 

Hodnocení preventivních aktivit mimo vyučování je podrobně uvedeno v hodnocení MPP. 

 

Závěr: 

Celkově lze pozitivně hodnotit zlepšení úrovně plnění programu i náplně třídnických hodin a 

jejich pozitivní vliv na zlepšení klimatu ve třídách. I tak ale v plánování a plnění Školního 

programu proti šikanování máme ještě rezervy, na kterých chceme zapracovat v dalším školním 

roce.  

 

VIII. O D B O R N É  A  T E R A P E U T I C K É  A K T I V I T Y  S   K L I E N T Y                                   

 

Zařízení zaměstnává na plný úvazek psychologa, v jehož  pracovní náplni, metodickém vedení, 

kompetenci a řízení jsou tyto činnosti:  

8.1. Skupinové komunity  

8.2.Výchovně vzdělávací bloky 

8.3. Program rozvíjení emoční inteligence dětí 

8.4.Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 

8.5.Zátěžové pobyty 

8.6.Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

8.7.Projekty z podpory obce Veselíčko 

8.8. Individuální terapeutická práce a poradenská činnost 

8.9. EEG Biofeedback 

8.10. Spolupráce s psychiatrickou a sexuologickou ambulancí 

8.11. Spolupráce s rodinou 

 

8.1. Skupinové komunity  
 

Probíhaly pravidelně jednou týdně: 1. a 3. skupina – čtvrtek, 2. a 4. skupina – středa. Byly 

zaměřeny především na sebehodnocení, reflexe a sebereflexe dětí i dospělých, otázky a problémy 
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soužití na skupině, i mezi skupinami, stanovení a kontrola krátkodobých cílů u dětí, motivaci a 

vedení k převzetí zodpovědnosti za své povinnosti a důsledky svého chování a rozhodování. Mají 

nedocenitelný význam pro komplexní speciálně pedagogickou, terapeutickou i psychologickou 

práci s dětmi. Vede je dvojice pedagogů – psycholog + kmenový vychovatel skupiny ve službě. 

 

8.2 Výchovně vzdělávací bloky 

 

Vede je vychovatel skupiny ve službě. Probíhaly jednou týdne vždy v pondělí. Tématem je 

seznámení dětí s aktuálním děním ve společnosti, rozšiřování obzoru dětí, různá edukační témata. 

Ve školním roce 2021/22 byly výchovně vzdělávací bloky zaměřeny na tato témata: 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – VVB 1. skupina 

 

Poř.č. Datum Téma 

1. 1.9.2021 Proškolení,seznámení  a poučení dítěte v bodech 1.-11. 

2. 13.9.2021 Aktuality – seznámení s aktuálním dění u nás i ve světě 

3. 20.9.2021 Aktuality – aktuální dění kolem nás 

4. 4.10.2021 Aktuality - aktuální dění kolem nás 

5. 18.10.2021 Aktuality - aktuální dění kolem nás 

6. 25.10.2021 Aktuality - aktuální dění kolem nás 

7. 1.11.2021 Aktuality - aktuální dění kolem nás 

8. 29.11.2021 Lidové písně 

9. 6.12.2021 Prosincové tradice 

10. 3.1.2022 Aktuality - aktuální dění kolem nás 

11. 10.1.2022 Významní představitelé vážné hudby 

12. 17.1.2022 Aktuální dění ve společnosti 

13. 31.1.2022 Poslech různých žánrů hudby 

14. 7.2.2022 Sexuálně přenosné choroby a jejich přenos 

15. 14.2.2022 Aktuální dění ve společnosti 

16. 28.2.2022 Aktuální dění ve společnosti 

17. 7.3.2022 Aktuální dění ve společnosti 

18. 21.3.2022 Aktuální dění ve společnosti 

19. 4.4.2022 Velikonoční tradice u nás i v zahraničí 

20. 12.4.2022 Aktuální dění ve společnosti 

21. 28.4.2022 Květnové svátky 

22. 9.5.2022 Aktuální dění ve společnosti 

23. 16.5.2022 Aktuální dění ve společnosti 

24. 23.5.2022 Aktuální dění ve společnosti 

25. 13.6.2022 Aktuální dění ve společnosti 

26. 20.6.2022 Aktuální dění ve společnosti 

27. 27.6.2022 Poučení dětí před prázdninami 

 

Výchovně vzdělávací program byl u 1.skupiny realizován ve školním roce 2021/2022 v rámci 

výchovně vzdělávacího bloku. Celkem se "VVB" uskutečnilo   27x krát. Témata byla vybírána dle 

aktuálního politického dění u nás, ale i ve světě, dle doporučení vedoucí výchovy a dle zájmů chlapců. 

Hlavním úkolem byla informovanost našich chlapců, zlepšení skupinového soužití, komunikace a 

individuální osobnostní růst.. 

Vychovatelé: Mgr. Milan Růžička,  Bc. Roman Zábranský, Jana Tománková 
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Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – VVB 2. skupina 

Poř.č. Datum Téma 

1. 01.09. 2021  Seznámení, proškolení a poučení o dodržování bezpečnosti na 

zařízení i s  pravidly užívání fitparku, což bude zahrnovat 

bezpečnost užívání jednotlivých venkovních posilovacích strojů a 

trampolíny  v rozsahu bodu  1, 2, 3, 5.  

2. 02.09.2021 Doplnění, poučení  a proškolení v bodech 

3. 06.09.2021 Jak jsem prožil prázdniny, pozitivní a negativní zkušenosti 

4. 20.09.2021 Aktuality z domova a ze světa 

5. 04.10.2021 Den české státnosti 

6. 11.10.2021 Člověk a příroda, ekologie a třídění odpadů, jak přispívám 

k ochraně přírody 

7. 25.10.2021 Vznik čs. Státu a rozdělení – historie a současnost 

8. 01.11.2021 Hry na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti a slovní zásoby 

9. 29.11.2021 Aktuality – aktuální situace v ČR 

10. 06.12.2021 Mikulášská nadílka 

11. 13.12.2021 Vánoční zvyky a tradice, adventní období, hry 

12. 20.12.2021 Vánoční besídka 

13. 10.01.2022 Hospodaření s penězi, umění šetřit 

14. 17.01.2022 Hry na rozvoj pozornosti, myšlení, slovní zásoby i paměti 

15. 24.01.2022 Překážky v životě, jejich překonávání a řešení 

16. 07.02.2022 Hry na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti i slovní zásoby 

17. 14.02.2022 Četba, zajímavosti, poslech hudby 

18. 21.02.2022 Hry na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti i slovní zásoby 

19. 07.03.2022 Hry na rozvoj  myšlení, pozornosti, paměti i slovní zásoby 

20. 21.03.2022 Hry na rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, a slovní zásoby 

21. 28.03.2022 Co víme o místě kde žijeme 

22. 11.04.2022 Dění kolem nás 

23. 25.04.2022 Hry – ( zima – teplo, řekni na co myslím, doplňovačka, abeceda) 

24. 02.05.2022 Hry na rozvoj myšlení, slovní zásoby, pozornosti i paměti 

25. 16.05.2022 Státní svátky a významné dny v květnu 

26. 23.05.2022 Hry na rozvoj paměti, myšlení, pozornosti a slovní zásoby 

27. 30.05.2022 Aktuality u nás i v zahraničí 

28. 13.06.2022 Hry na rozvoj pozornosti, myšlení, paměti a slovní zásoby 

29. 20.06.2022 Aktuality – dění kolem nás 

30 27.06.2022 Poučení na letní prázdniny 

 

Výchovně vzdělávací blok ve školním roce 2021/2022 probíhá pravidelně, vždy v pondělí, a v 

tomto školním roce proběhl 30 x. Témata jsou vybírána dle zájmu chlapců i potřeb skupiny, za 

pomoci kmenových vychovatelů, vždy na začátku školního roku. V průběhu roku se některá 

témata zařazují dle aktuálních potřeb dětí. Cílem této speciálně pedagogické aktivity je nejen 

rozšíření všeobecného přehledu, ale také slovní zásoby našich chlapců. V jednotlivých blocích 

jsou zastoupeny jak rozumová, jak i estetická, rodinná i občanská výchova. Chlapci nejsou pouze 

pasivními příjemci informací, ale aktivně se zapojují dle svých individuálních možností a 

schopností. Mnohá témata je baví a zajímají, často se podílejí na diskuzi k dané problematice. 

Vychovatelé: Bc. Monika Škrípová, Bc. Petr Vícha, Mgr. Josef Bodnárik 
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Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – VVB 3. skupina 

 

Poř.č. Datum Téma 

1 06.09.2021 Skupinová pravidla 

2 13.09.2021 Den české státnosti 

3 4.10.2021 Aktuality z domova 

4 11.10.2021 Světový den výživy 

5 18.10.2021 Stav životního prostředí v České republice a projekt 72. hod. 

6 1.11.2021 Svátek všech svatých 

7 08.11.2021 Časová přímka 

8 22.11.2020 18. listopad – Mezinárodní den proti kouření 

9 6.12.2021 Mikulášská besídka 

10 13.12.2021 Vánoce a vánoční zvyky 

11 20.12.2021 Vánoční besídka 

12 3.1.2022 Tři králové s dokumentárním filmem 

13 17.1.2022 Cestopisné poznávání Olomouckého kraje 

14 24.1.2022 Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům 

proti lidskosti  

15 31.1.2022 Dění v ČR 

16 7.2.2022 Co je charakter, slušnost a morálka 

17 14.2.2022 Svatý Valentýn 

18 21.2.2022 Negativní dopady kouření a drog na lidský organismus 

19 28.2.2022 Aktuální dění ve světě 

20 21.3.2022 Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 

21 28.3.2022 Velikonoční zvyky a tradice 

22 4.4.2022 Jarní činnosti 

23 25.4.2022 Květnové státní svátky 

24 2.5.2022 Svátek práce a také Svátek lásky a lidových oslav jara 

25 9.5.2022 Květnové zvyky a pranostiky 

26 23.5.2022 Ústní hygiena 

27 30.5.2022 Evropský den melanomu 

28 6.6.2022 Aktuálního dění v ČR a ve světě 

29 20.6.2022 Zodpovědnost, zodpovědné chování 

30 27.6.2022 Školení před prázdninami (Poučení o bezpečnosti před prázdninami) 

 

 

Výchovně vzdělávací blok proběhl ve školním roce 2021/2022 celkem 30 x, a to vždy v pondělí, 

v přesně určeném čase od 17:00 do 17:30 hod. Cílem této aktivity je osvojení si nových 

poznatků, připomenutí významných dnů v ČR a ve světě, dále vjemů a zkušeností a jejich 

následnému praktickému využití v běžném životě. Při těchto aktivitách dochází k rozvoji 

v oblasti řečových a komunikačních dovedností. Díky diskuzím při těchto aktivitách je také 

zjišťována úroveň orientace v dané problematice a osobní postoje a názory chlapců. Oblasti a 

témata výchovně vzdělávacího programu jsou zvoleny dle aktuálního složení chlapců na skupině 

kmenovými pracovníky. 

Vychovatelé: Bc. Renáta Panáková, Mgr. Tománek Petr, Mgr. Přidal Jaroslav, Mgr. Lukačko Jiří 
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Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – VVB 4. skupina 

 

Poř.

č. 

Datum Téma 

1. 01.09.2021 Seznámení, proškolení a poučení o dodržování bezpečnosti v zařízení, pravidla 

užívání Fitparku 

2.  4.9.2021 Konec prázdnin a začátek  šk. roku, naše cíle, naše přání, VŘ zařízení a pravidla 

3. 13.9.2021 Historické události ve světě 

4. 20.9.2022 Kácení deštných pralesů – ekologie 

5. 11.10.2021 St. sv. Sv. Václav a dění ve světě/volby 

6. 18.10.2021 Ochranná a ústavní výchova 

7. 25.10.2021 Spol. hra "Svět v kostce", 28.10. Den vzniku samost. Československého státu 

(1918) 

8. 08.11.2021 Aktuality z ČR 

9. 22.11.2022 Historické události v ČR, podzim v zahradě 

10. 29.11.2021 Společenské dění, Advent 

11. 13.12.2021 Vánoční zvyky, tradice. Hry podle výběru chlapců - hry, které znají. 

12. 20.12.2021 Vánočního posezení na skupině u stromečku, vánoční koledy, básničky, 

rozdávání dárků. 

13. 3.1.2022 Tři králové 

14. 10.1.2022 Aktuální situace v ČR, Covid - 19, životní cíle 

15. 24.1.2022 Aktuality v ČR, Den památky obětí holocaustu 

16. 31.1.2022 Aktuální situace v ČR, 2.2. Hromnice 

17. 7.2.2022 Aktuality z ČR 

18. 21.2.2022 Aktuální situace v ČR a ve světě, pocit úspěchu 

19. 28.2.2022 Dění ve světě, Co je to válka? 

20. 7.3.2022 Aktuální situace v ČR 

21. 28.3.2022 Dění ve světě 

22. 4.4.2022 Aktuální situace v ČR 

23. 11.4.2022 Velikonoce 

24. 2.5.2022 Přestupky u dětí s ochrannou výchovou 

25. 9.5.2022 Aktuální situace v ČR, Covid 19 

26. 16.5.2022 Dění ve světě, sebeobsluha 

27. 30.5.2022 Aktuality v ČR a ve světě 

28. 6.6.2022 Aktuální situace v ČR a ve světě 

29. 13.6.2022 Beseda na MP Přerov 

30. 27.6.2022 Bezpečnost a zdraví během letních prázdnin(doprava, rekreace, sport) 

 

 

Výchovně vzdělávací program na 4. skupině byl ve školním roce 2021/2022 realizován v rámci 

výchovně vzdělávacího bloku celkem 30x. Témata byla vybírána dle zájmu chlapců, aktuálních 

politických událostí a významných dnů, či na doporučení vedoucího výchovy. Naším hlavním 

úkolem v rámci VVB byla informovanost a povědomí našich dětí o situaci kolem nich, o 

významných dnech, o dění ve světě pro jejich individuální osobnostní růst, zlepšení skupinového 

soužití, zlepšení interakce se svým okolím a rozvoj sociálních dovedností.  

Vychovatelé:  Bc. Miroslav Jurášek, Bc. Lenka Nováková, Mgr. Jaroslav Přidal 
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8.3 Program rozvíjení emoční inteligence dětí 
 

Byl realizován v rámci výchovně vzdělávacích bloků, účastnily se všechny skupiny.  

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program EQ 

Poř.č. Datum Téma 

1. 6.9.2021 Úvodní hodina EQ 

2. 11.10.2021 Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce 

3. 8.11.2021 Už hořela, když jsem si do ní lehal. 

4. 13.12.2021 Definice lásky 

5. 24.1.2022 Odpovědi na otázky – slovní zásoba 

6. 21.2.2022 Kdy jsem zažil svůj úspěch a jaký jsem měl z toho pocit 

7. 28.3.2022 Pochopení a vysvětlení příběhu z knihy: Všechno, co opravdu 

potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ, práce s cíli, jak jich lze 

dosáhnout 

8. 2.5.2022 Příběh z knihy – Všechno, co opravdu potřebuji znát jsem se 

naučil v mateřské školce: Jak domorodci křikem káceli strom a 

příběh ze ZOO 

9. 30.5.2022 Shrnutí jednotlivých EQ za celý rok 

Program emoční inteligence ( EQ) byl realizován v rámci výchovně vzdělávacích bloků  ve školním 

roce 2020/2021 na 1.skupině celkem 9x. V hodinách EQ jsme se zabývali tématy, ve kterých se 

chlapci učili poznávat vlastní emoce, pracovat s nimi, zvládat zátěžové situace a překonávat překážky 

vhodným způsobem. Cílem vybraných témat bylo obohacení, formování, rozvíjení a utváření 

klíčových i obecných kompetencí, objasnění konkrétních pojmů a pochopení souvislostí. Chlapci 

spolupracovali, většinou se na daná témata soustředili. Někteří byli u jednotlivých témat aktivní a 

snažili se předat své vlastní zkušenosti a zážitky.  

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Mgr. Milan Růžička ,  Bc. Roman Zábranský,  Jana Tománková 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program EQ 2. skupina 

Poř.č. Datum Téma 

1. 13.09.2021 Úvodní hodina, výběr témat, seznámení s problematikou, základní 

pojmy 

2. 18.10.2021 Četba a poslech příběhu + rozbor, ( Všechno co potřebuji jsme se 

naučil v mateřské škole) 

3. 22.11.2021 Práce s příběhem – ( Už hořela, když jsem si do ní lehal) 

4. 03.01.2022 Téma – láska a co s ní souvisí 

5. 31.01.2022 Otázky a odpovědi 

6. 28.02.2022 Práce s příběhem – ( Úspěch – úspěšní a neúspěšní muži) 

7. 04.04.2022 Příběh z knížky – Vše co umím, jsem se naučil v mateřské školce – 

o snech 

8. 09.05.2022 200 + jeden příběh – zamyšlení nad svým úkolem na zemi a potřebě 

společnosti 

9. 06.06.2022 Závěrečná hodina a shrnutí probraných témat 

 Program emoční inteligence byl realizován v rámci výchovně vzdělávacích bloků ve školním 

roce 2021/2022 a to vždy v pondělí, celkem 9x. V hodinách EQ, vedené paní psycholožkou, se¨ 

děti učili nejen rozpoznat vlastní emoce, ale i s nimi pracovat, zvládat je a snažit se o pozitivní  

změny v chování. V hodinách emoční inteligence se chlapci učí porozumět sami sobě, svým  
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pocitům a emocím, dále s nimi pracovat, překonávat překážky a spolupracovat s okolím. Každé  

pojmenování a vysvětlení pojmu v oblasti EQ, je z našeho pohledu důležité pro jejich duševní  

rozvoj. Někteří chlapci byli aktivnější a snažili se vnést do práce s příběhy a emocemi vlastní  

zážitky, ale všichni se snažili spolupracovat dle svých individuálních možností a schopností. 

Tento program vnímá většina chlapců jako zajímavý.  

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Bc. Monika Škrípová, Bc. Petr Vícha  

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program EQ 3. skupina 

 

Poř.č. Datum Téma 

1. 20. 09. 2021 Úvodní hodina – seznámení s EQ a opakování uplynulých témat a 

příběhů 

2. 25. 10. 2021 Vše, co jsem se naučil, naučil jsem se ve školce 

3. 29. 11. 2021 Práce s příběhem z knihy „Už hořela, když jsem si do ní lehal", 

4. 10. 1. 2022 Láska – nejsilnější cit, definice lásky 

5. 7. 2. 2022 Rozvoj slovní zásoby, práce s otázkami 

6. 7. 3. 2020 Úspěch a jeho prožívání 

7. 11. 4. 2022 Umět si plnit své sny, cíle a jejich dosažení 

8. 16. 5. 2022 Práce s příběhem – Kácení stromů a ZOO 

9. 13. 6. 2022 Shrnutí probíraných témat ve školním roce 2021/2022.   

Výchovně vzdělávací program emoční inteligence proběhl ve školním roce 2021/2022 celkem  9 

x program je realizován v rámci výchovně vzdělávacích bloků vedených paní psycholožkou. Při 

těchto setkáních chlapci rozpoznávají emoce, učí se je správně pojmenovat a pracovat s nimi. 

Cílem těchto programů je naučit se sebeovládání, což má souvislost i se snahou o dobré 

hodnocení a dosažení pozitivních změn ve svém chování. V těchto hodinách emoční inteligence 

se chlapci učí překonávat překážky a spolupracovat s okolím, správně reagovat na nastalé situace. 

V oblasti EQ se chlapci setkávají s novými pojmy, které jsou významné pro jejich osobnostní 

rozvoj. Následná zpětná vazba od chlapců nám umožňuje s nastalou problematikou nadále 

pracovat a věnovat jí dostatek potřebného času. 

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Bc. Renáta Panáková, Mgr. Tománek Petr, Mgr. Jaroslav Přidal, Mgr. Lukačko Jiří 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program EQ 

Poř.č. Datum Téma 

1. 4.10.2021 Úvodní hodina - co je to EQ 

2. 1.11.2021 Vše co nutně potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. -

práce s knihou a příběhem 

3. 17.1.2022 Co je to láska - práce s příběhem 

4. 14.2.2022 Emoce - slovní zásoba, práce s příběhem 

5. 21.3.2022 Jak prožívám úspěch - sebereflexe dětí v běžných životních situacích 

6. 25.4.2022 Jak si splnit sny a cíle, co pro to musím udělat - motivace , návod 

7. 23.5.2022 Zvířata v ZOO, Pokácet strom křikem - jsem užitečný a pro koho - 

práce s příběhem. 

8. 20.6.2022 Shrnutí témat celého roku, sebereflexní hodnocení hochů 

Program emoční inteligence byl realizován v rámci výchovně vzdělávacích bloků ve školním 

roce 2021/2022 celkem 8x , ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. et Mgr. M. Lukášovou. 

V hodinách EQ jsme se zabývali tématy, ve kterých se chlapci učili poznávat vlastní emoce, 

pracovat s nimi, zvládat zátěžové situace a překonávat překážky vhodným způsobem. Cílem 
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vybraných témat bylo obohacení, formování, rozvíjení a utváření klíčových i obecných 

kompetencí, objasnění  konkrétních pojmů a pochopení souvislostí. Chlapci spolupracovali a 

většinou se na daná témata soustředili. Někteří byli u jednotlivých témat aktivní a snažili se 

předat své vlastní zkušenosti a zážitky. 

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé:  Vychovatelé Bc. Lenka Nováková, Mgr. Jaroslav Přidal, Bc. Miroslav Jurášek 
 

 

8.4.  Preventivní program ve spolupráci s MP Přerov 

 

Jde o celoroční program, zahájený ve školním roce 2007/08. Cílem programu je preventivní 

působení na děti v oblasti prevence rizikového chování a rozvoje jejich osobnosti.  

Metody, techniky, obsah: teorie, nácvik, prožitkové aktivity, hry s terapeutickým potenciálem, 

využití skupinové dynamiky, zásady pro práci s dětmi ADHD 

Personální zajištění: program vedou společně psycholog a vychovatel skupiny ve službě 

 Místo: terapeutická místnost, externí aktivity dle náplně Městská policie Přerov, event. další 

instituce  

Motivace, odměna pro děti: pocit z dobře vykonané práce, „něco dělám pro sebe i pro druhé“ 

Interní témata: Byla vybrána ve spolupráci s dětmi na prvním setkání na základě otázek: „Na co 

se společně v preventivním programu zaměříme? Co si myslíte, že vám moc nejde, a mohlo by 

se nám společně podařit to zlepšit? Co chcete a myslíte si, že můžete u sebe změnit, když se 

všichni budeme opravdu snažit?“ Odpovědi dětí byly podkladem pro konkrétní témata, která 

jsme rozdělili do jednotlivých bloků. 

 

Externí témata: naplánovaná externí témata se v tomto školním roce realizovala  všechna ve 

spolupráci s MP Přerov v těchto termínech: 

8.11.2021 - bezpečné a slušné chování na veřejnosti, bezpečnost na silnicích a při pohybu na 

komunikacích, práce městské policie, veřejný pořádek – 2. skupina 

4.4.2022 -  bezpečné a slušné chování na veřejnosti, bezpečnost na silnicích a při pohybu na 

komunikacích, práce městské policie, veřejný pořádek -  3. skupina 

6.6.2022 -  bezpečné a slušné chování na veřejnosti, bezpečnost na silnicích a 

při pohybu na komunikacích, práce městské policie, veřejný pořádek – 1. 

skupina 

13.6.2022 - bezpečné a slušné chování na veřejnosti, bezpečnost na silnicích a 

při pohybu na komunikacích, práce městské policie, veřejný pořádek – 4. 

skupina 

 

Realizovaná interní témata: 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program prevence 1. skupina 

 

Poř.č. Datum Téma 

  1.           15.9.2021 Výběr témat 

  2. 29.9.2021 Významné osobnosti – Tomáš Baťa 

  3. 13.10.2021 Koloběh vody v přírodě, šetření vodou 

  4. 10.11.2021 Odpadní voda - recyklace 

  5. 24.11.2021 Hygiena – péče o tělo 

  6. 8.12.2021 Památky UNESCO na Moravě a jejich význam pro současnost 

  7. 5.1.2022 Moje město 
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  8. 19.1.2022 Výroba a úspora elektrické energie 

  9. 2.2.2022 Volný čas 

10. 16.2.2022 Telefony a PC, jejich využívání a volný čas 

11. 2.3.2022 Třídění odpadu a recyklace 

12. 30.3.2022 Zaměstnání, čím bych chtěl být 

13. 27.4.2022 Významné osobnosti Hanzelka a Zikmund 

14. 11.5.2022 Ochrana přírody 

15. 25.5.2022 Výroba základních potravin - šetření s jídlem 

 

16. 8.6.2022 Výroba základních potravin - pokračování 

 

17. 22.6.2022 Shrnutí všech témat 

 

 

Program prevence byl realizován ve spolupráci s psychologem Mgr. et Mgr. M. Lukášovou. 

Celkově proběhlo 17 sezení se skupinou. Na prvním sezení byla vybrána témata, která chlapce 

oslovila. Vzhledem k řešení aktuálních situací byla některá témata pozměněna. Úkolem programu 

bylo vhodné předání informací, aby se chlapci v dané problematice orientovali a získali nové 

poznatky. Chlapce výše uvedená témata a problematika zaujala. Rozvíjeli jsme u chlapců 

respektování pravidel společnosti a rozšiřovali všeobecný přehled. 

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Mgr. Milan Růžička,  Bc. Roman Zábranský. Jana Tománková 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program prevence 2. skupina 

Poř.č. Datum Téma 

1. 16.9.2021 Výběr témat 

2. 30.09.2021 Rozvíjení osobnostních dovedností – sebevědomí, sebeovládání, 

sebekontrola, spolehlivost, odpovědnost 

3. 14.10.2021 Lidské vlastnosti – kladné a záporné, jaký jsem 

4. 08.11.2021 Beseda na Městské polici v Přerově 

5. 11.11.2021 17. listopad v naší společnosti 

6. 25.11.2021 Vzájemné vztahy – tolerance, vstřícnost, empatie, dobrý kamarád 

7. 09.12.2021 Lidské vlastnosti – pokračování 

8. 06.01.2022  Blízká budoucnost 

9. 20.01.2022 Co bych si přál a jak budu žít, až budu dospělý 

10. 17.02.2022 Mezilidské vztahy – vztahy osobní a neosobní, kamarádství, pojmy 

11. 03.03.2022 Kamarádství, přátelství, rodina 

12. 
31.03.2022 

Sport, sportovní aktivity a známé sportovní osobnosti ČR 

13. 28.04.2022 Rodinný rozpočet 

14. 26.05.2022 Zdravý životní styl 

15. 09.06.2022 Příroda a její ochrana, ekologické chování a standarty 

16. 23.06.2022  Ochrana kulturního a přírodního dědictví 

 

Preventivní program ve školním roce 2021/2022 probíhal pravidelně dle stanoveného 

harmonogramu pod vedením psychologa zařízení. V tomto školním roce proběhl na naší skupině 

16x. Daná témata v úvodní hodině navrhují ve spolupráci s psychologem a vychovatelem chlapci 
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na skupině. V průběhu roku někdy dochází ke změně tématu, v závislosti na řešení aktuální 

situace a potřeb chlapců. Naším hlavním úkolem byla pomoc a orientace v oblasti sebepoznání a 

sebeovládání. Rozvíjíme schopnosti respektovat pravidla společnosti a rozšiřujeme rozhled ve 

všeobecných vědomostech. Každý nový  poznatek, který vede k sebezdokonalování, pomáhá 

našim chlapcům rozvíjet jejich osobnost a orientaci ve společnosti. V rámci tohoto bloku byli 

někteří chlapci aktivnější, ale všichni se snažili spolupracovat dle svých individuálních možností 

a schopností.  

Psycholog : Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Bc. Monika Škrípová, Bc. Petr Vícha, Mgr. Josef Bodnárik 

 

Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program prevence 3. skupina 

Poř.č. Datum Téma 

1 08.09.2021 Úvodní hodina – výběr témat 

2 22.09.2021 Osobní hygiena 

3 6.10.2021 Osobní hygiena – 2. část 

4 20.10.2021 Trávení volného času 

5 3.11.2021 Listopadové svátky – zrušeno pro útěk chlapců ze společné 

vycházky 

6 1.12.2021 Výběr povolání 

7 15.12.2021 Zdroje vody a její úspora 

8 12.1.2022 Bezpečnostní složky státu 

9 26.1.2022 Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení 

zločinům proti lidskosti  

10 9.2.2022 Péče o zuby a dutinu ústní (dentální hygiena) 

11 23.2.2022 Místo které mám rád, místo kde žijí 

12 9.3.2022 Ochrana zdraví  

13 23.3.2022 Světová náboženství 

14 6.4.2022 Světová náboženství 2. část 

15 20.4.2022 Ochrana zdraví – nebezpeční prošlých potravin 

16 4.5.2022 Kouření a jeho negativní vliv na lidské zdraví 

17 18.5.2022 Bezpečnostní složky státu 2. 

18 1.6.2022 Silniční dopravní značení 

19 15.6.2021 Předcházení úrazům 

 

Výchovně vzdělávací program prevence proběhl ve školním roce 2021/2022 pravidelně, dle 

stanoveného harmonogramu pod vedením paní psycholožky celkem 19 x. Vybraná témata jsou 

zvolena společně s chlapci na skupině v úvodní hodině ve spolupráci s psychologem, 

vychovatelem. V případě náhlé potřeby, či změny situace ve světě (pandemie covidu, válka na 

Ukrajině apod.) mohou být témata dle potřeby změněna a přizpůsobena aktuální situaci. Tyto 

výchovně vzdělávací programy vedou chlapce k získání kompetencí k řešení problémů a 

orientaci v oblastech sebepoznávání a sebeovládání. Cílem je všeobecný rozvoj chlapců a jejich 

respektování pravidel společnosti. Každý poznatek, který vede k sebezdokonalování, pomáhá 

našim chlapcům v osobnostním rozvoji a orientaci ve společnosti.  

Psycholog: Mgr. et Mgr. Marie Lukášová 

Vychovatelé: Bc. Renáta Panáková, Mgr. Tománek Petr, Mgr. Jaroslav Přidal, Mgr. Lukačko Jiří 
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Vyhodnocení aktivit za školní rok 2021/2022 – program prevence 4. skupina 

 

Poř.č. Datum Téma 

1. 9.9.2021 Výběr témat prevence 

2. 23.9.2021 Volný čas - význam volného času a sportu 

3. 7.10.2021 Sport v ČR i ve světě (osobnosti, extrémní sporty) 

4. 21.10.2021 Agresivita v nás 

5.  4.11.2021 Zemědělství - jak se dostanou potraviny na náš stůl. - I. část 

6. 18.11.2021 Zemědělství - jak se dostanou potraviny na náš stůl. - II. část 

7. 2.12.2021 Sociální sítě, rizika komunikace 

8. 16.12.2021 Rodina a Vánoce 

9. 13.01.2022 Životní cíle 

10. 27.1.2022 Vztahy mezi lidmi 

11. 10.2.2022 Emoce  - Co s námi tropí! 

12. 24.2.2022 Náboženství, jeho význam a vliv 

13. 10.3.2022 Náboženství - II. Část 

14. 24.3.2022 Pohřebnictví 

15. 7.4.2022 Vzdělání, výběr povolání, vzdělávací soustava ČR 

16. 21.4.2022 Pohybové a sportovní aktivity 

17. 5.5.2022 Město, kde jsem vyrůstal. Moje rodné město. 

18. 19.5.2022 Komunikace a vztahy mezi lidmi 

19. 2.6.2022 Sociální sítě, rizika, komunikace, smysluplné využívání 

20. 16.6.2022 Zdravý životní styl a  zdraví o prázdninách 

 

Program preventivních aktivit byl ve šk. roce 2021/2022, realizován ve spolupráci 

s psycholožkou zařízení Mgr. et Mgr. Marií Lukášovou. V tomto školním roce proběhl na naší 

skupině 20x. V úvodní hodině si chlapci vybrali témata, která je zajímala. V průběhu roku 

docházelo k výběrům témat v závislosti na řešení aktuální výchovných potřeb chlapců. Některá 

tématase promítala i do jiných povinných a vzdělávacích aktivit. Hlavním úkolem prevence bylo 

předat chlapcům informace tak, aby se v dané problematice snáze orientovali, získali nové 

informace a upevnili své vědomosti. Rozvíjeli jsme schopnosti respektovat pravidla společnosti a 

rozšiřovali jsme rozhled všeobecných vědomostí. Většinou chlapci spolupracovali se zájmem, 

často přispěli k tématu i vlastní zkušeností, či zážitkem ze svého života. 

Vychovatelé: Bc. Miroslav Jurášek, Bc. Lenka Nováková, Mgr. Jaroslav Přidal 

 

 

8.5  Zátěžové pobyty 

 

Jde o cíleně zaměřený celoroční program aktivit, který organizuje psycholog se skupinovým 

vychovatelem, zpravidla jednou do měsíce (sezóna září-listopad, duben-červen). Jsou cíleny 

vždy na určitou konkrétní prožitkovou aktivitu, podporující osobnostní rozvoj dítěte. Základem 

je poradit si v běžných, či ztížených podmínkách cestování, orientace, pobytu v přírodě, dopravy 

pouze veřejnými dopravními prostředky či „po vlastní ose“ (pěšky, kolo) na rozdíl od jiných 

akcí, při kterých se využívá pro dopravu dětí služební vozidlo, spaní pod stany nebo „pod 

širákem“, vaření na ohni, dodržování zásad pro pohyb v přírodě bezpečný pro děti i přírodu. Je to 

prostor pro společné zážitky, sdílení, při kterém podporujeme ochotu a zájem všech členů blíže 

se poznat, pomáhat si, důvěřovat. U většiny těchto aktivit jsou na sobě do jisté míry zúčastnění 

členové závislí (rafty, hipoterapie, různé sportovní aktivity, táboření, příprava stravování…) a je 
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pro ně výhodné a někdy i nezbytné naučit se spolupracovat a vycházet si vzájemně vstříc. Mají 

také příležitost ověřit si v praxi nutnost dodržování pravidel, budování jistoty a stability. 

Samozřejmou součástí jsou reflexe a sebereflexe, které jsou podkladem pro další práci na sobě u 

všech zúčastněných. 

Po zapojení našeho domova se zátěžové pobyty staly součástí programu Mezinárodní cena 

vévody z Edinburghu. 
 

 

8.6.  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 

Do programu jsme se zapojili v listopadu 2010 základním školením, vedoucí programu jsou pí. 

Lukášová a p. Vícha. V tomto školním roce se do programu zapojili 3 chlapci do bronzového 

stupně. Bohužel se ani jednomu z nich nedařilo program průběžně naplňovat.  Plnění programu 

se nám vzhledem ke stále náročnější klientele dětí nedaří naplňovat. Přicházející děti mají 

natolik závažné poruchy chování, že musí svou energii soustředit především na plnění 

základních povinností, režimu a řádu, povinných aktivit vyplývajících z řádů zařízení i koncepce 

odborné práce. Není již v jejich silách plnit navíc i cokoliv z dobrovolných aktivit, na kterých je 

program DofE postaven. V programu budeme ale pokračovat i v dalším období a budeme se 

snažit do Programu děti motivovat. 

 

8.7.Projekt z podpory obce Veselíčko  

 

Pandemie CIVID zastavila v minulém i tomto školním roce i naše projekty s podporou obce 

Veselíčko, kdy pravidelně žádáme v rámci tří projektů na aktivity pro místní mateřskou školu a 

seniory z Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. I obec dočasně z důvodu 

koronavirové situace částečně pozastavila dotační řízení. Vzhledem k bezpečnosti seniorů jsme 

spolupráci na projektech s Domovem Alfreda Skeneho z preventivních důvodů pozastavili. 

Nicméně v naší spolupráci chceme pokračovat, pokud nám to zdravotní situaci a případná 

omezení kontaktů se seniory v příštím roce umožní. 

 

8.8.  Individuální terapeutická práce a poradenská činnost 

 

Je v kompetenci psychologa zařízení a probíhá průběžně v souladu s úkoly programu rozvoje 

osobnosti dítěte. Poradenská a konzultační činnost psychologa je k dispozici i pro ostatní 

pedagogické pracovníky. 

 

8.9.  EEG Biofeedback 

 

V tomto školním roce se nám z organizačních a časových důvodů nepodařilo zařadit žádného 

žáka. Obecně EEG Biofeedback zařazujeme do terapie proto, že po zapojení dětí totiž u většiny 

dětí vidíme zlepšení práce při nácviku, i když ne vždy se jim daří naučené chování pak přenést 

do výuky a přípravy na vyučování – dáno mnoha faktory (poruchy chování, vztahy v kolektivu, 

osobnostní faktory atd.). Některé děti nám dávají zpětnou vazbu, že se jim lépe učí, dříve si 

učivo zapamatují. Do dalšího školního roku počítáme se zařazením 2 dětí do nácviku. 
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8.10.  Spolupráce s psychiatrickou ambulancí 

 

Spolupráce probíhala plynule a velmi dobře. V tomto školním roce jsme měli 20 dětí v péči 

psychiatrické ambulance. Klienty MUDr.Martiny Wenglorzové bylo ve školním roce 2021/22 17 

chlapců: VD, PD, ŠG, GG, JH, PK, MK, ML, MN, FP, DP, OP, PS, AS, ŠZ, RZ, DŽ,  

V péči Psychocentra v Přerově byl JH,  

V péči MUDr. Bartošíkové, ambulance Kroměříž JD,  

V péči MUDr. Všetičky, ambulance Brno byl KB,  

Spolupráce se sexuologickou ambulancí MUDr. Turčan, Olomouc: VD,  AS 

 

8.11.  Spolupráce s rodinou 

 

O preventivní strategii DDŠ byli rodiče informováni na třídních schůzkách. Zároveň byli i 

seznámeni s vnitřní směrnicí DDŠ pro postup při řešení krizových situací postupem DDŠ, např. 

při podezření na zneužívání návykových látek, jaký je postup, jestliže je u dítěte při návratu 

z dovolenky nebo útěku nalezena legální nebo nelegální návyková látka, jak bude ústav 

postupovat v případě akutní intoxikace dítěte atd. (viz vnitřní směrnice), vnitřními řády a dalšími 

předpisy. 

Konzultační hodiny pro rodiče vzhledem ke specifikám našeho zařízení a specifikám spolupráce 

s rodiči nejsou stanoveny oficiálně. Konzultace  i nadále probíhají po předchozí dohodě termínu 

s konkrétními rodiči při jejich návštěvě DDŠ. 

V práci s rodiči máme dosud  rezervy. Budeme se i nadále snažit rodičům různé formy 

spolupráce nabízet. 

Dny pro rodiče, besedy, rodičovské schůzky: 

26.10.2021 – úvodní setkání, seznámení s vnitřními řády, školním řádem, pravidly, MPP a 

dalšími dokumenty, vzájemné sladění výchovných požadavků a představ 

3.2.2022 – den pro rodiče vycházejících dětí, pololetní, seznámení s řády, školním řádem, 

pravidly, plnění MPP a dalšími dokumenty 

13.4.2022 - informace o dětech, průběžném plnění stanovených výchovných cílů, pokroky dětí  

v rámci programu rozvoje osobnosti, rezervy pro další výchovné působení, seznámení s řády, 

školním řádem, pravidly, plnění MPP a dalšími dokumenty 
 

 

 

 

 

 

IX.   Ú D A J E   O   V Ý S L E D C Í C H     I N S P E K Č N Í    A    K O N T R O L N Í            

        Č I  N N O S T I 

 

 
Kontrola provedená podle § 2 a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle 

ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět kontroly: hospodaření s majetkem a prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a 
účinnost vnitřního kontrolního systému.  
Kontrolované období: rok 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a 
následující. 
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Datum a čas výkonu kontroly: datum a kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: dne 
6. 9. 2021 se přihlásila oprávněná osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu ustanovení 
§ 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů. Statutárnímu zástupci kontrolované osoby bylo prostřednictvím datové 
schránky doručeno Oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly č. j. MSMT-23842/2021-
4, Pověření ke kontrole č. j. MSMT-23842/2021-1 a Program kontroly č. j. MSMT-
23842/2021-2.  
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 21. 10. 2021 v oblasti inventarizace majetku a 

závazků. 

 

Schválení účetní uzávěrky MŠMT Praha, dne 15.6.2022 pod č.j.: MSMT-15687/2022,  dle ust. § 

55a zákona 219/2000 Sb.,  o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalšími souvisejícími zákony. 

 

 

X.  Z Á K L A D N Í    Ú D A J E   O  H O S P O D A Ř E N Í  A  MAJETKU ZAŘÍZENÍ 

 

 10.1 Hospodaření s rozpočtem a příjmy 

 10.2 Nemovitý majetek zařízení 

 10.3 Opravy a investice 

 10.4 Sponzoři  

 

 

10.1 Hospodaření s rozpočtem a příjmy  

 

Zařízení jako příspěvková organizace je kompletně financováno zřizovatelem MŠMT  

a z příspěvků na úhradu péče od zákonných zástupců a SSP – PnD. 

Zařízení provádí všechny účetní závěrky za kalendářní, nikoli za školní rok.  

 

Přehled hospodaření za rok 2021 

 

Roční rozpočet 2021:     

  

§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzděláními potřebami 

 

  
NIV celkem: 6 239 400 Kč 

  

Z toho MP celkem: 4 300 000 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 1 453 400 Kč 

  

z toho FKSP: 86 000 Kč 

  

z toho ONIV: 400 000 Kč 

     § 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 

  

  
NIV celkem: 19 769 102 Kč 

  

Z toho MP celkem:   13 315 000 Kč 

  

z toho OON celkem: 115 000 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 4 500 470 Kč 

  

z toho FKSP: 264 000 Kč 

  

z toho ONIV: 1 689 632 Kč 
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     § 3141 Školní stravování 

  

  
NIV celkem: 2 599 029 Kč 

  

Z toho MP celkem: 1 103 850 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 373 102 Kč 

  

z toho FKSP: 22 077 Kč 

  

z toho ONIV: 1 100 000 Kč 

     

 
Za školu (zařízení) 

  

  
NIV celkem: 28 607 531 Kč 

  

Z toho MP celkem: 18 718 850 Kč 

  

           z toho OON celkem: 115 000 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 6 326 972 Kč 

  

z toho FKSP: 372 077 Kč 

  

z toho ONIV:  3 189 632 Kč 

 

Skutečné čerpání rozpočtu za kalendářní rok 2021 

 

  

Skutečný objem prostředků = 

rozpočet + příjmy 29 128 961,20 Kč 

  

- z toho rozpočet (příspěvek 

na provoz) 28 607 531,00 Kč 

  

- z toho vlastní příjmy        521 430,20 Kč 

     

 
 

Skutečné čerpání rozpočtu  
 

 

§ 3114 

Základní školy pro žáky se speciálními vzděláními 

potřebami 

 

  
NIV celkem: 6 223 654,34 Kč 

  

Z toho MP celkem: 4 223 438,00 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 1 427 512,00 Kč 

  

z toho FKSP: 85 349,72 Kč 

  

z toho ONIV: 487 354,62 Kč 

     § 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 

 

  
NIV celkem: 19 840 327,41 Kč 

  

Z toho MP celkem: 13 322 708,00 Kč 

  

z toho OON celkem: 114 989,00 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 4 477 267,00 Kč 

  

z toho FKSP: 266 507,54 Kč 

  

z toho ONIV: 1 773 844,87 Kč 

     § 3141 Školní stravování 

  

  
NIV celkem: 2 571 618,54 Kč 

  

Z toho MP celkem: 1 053 409,00 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 357 743,00 Kč 

  

z toho FKSP: 21 645,10 Kč 

  

z toho ONIV: 1 138 821,44 Kč 
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Za školu (zařízení) 

  

  
NIV celkem: 28 635 600,29 Kč 

  

Z toho MP celkem: 18 599 555,00 Kč 

  

z toho OON celkem: 114 989,00 Kč 

  

z toho zákonné odvody: 6 262 522,00 Kč 

  

z toho FKSP: 373 502,36 Kč 

  

z toho ONIV: 3 400 020,93 Kč 

     

  
vlastní příjmy 521 430,20 Kč 

  
příspěvek na provoz ze SR 28 607 531,00 Kč 

  
příjmy celkem: 29 128 961,20 Kč 

 

 

Tvorba hospodářského výsledku 

 

vlastní příjmy 521 430,20 Kč  

úspora MP 119 295,00 Kč 

úspora zákonné odvody 64 450,00 Kč  

přečerpání FKSP -1 425,36 Kč 

přečerpání ONIV -210 388,93 Kč 

hospodářský výsledek 493 360,91 Kč 

 

 

10.2 Nemovitý majetek zařízení 

 

V příslušnosti hospodaření s majetkem států zařízení patří: 

1. budova zámku ,                parc. č. 1  č.p. 1 

2. budova školy                    parc. č. 2  č.p. 3  

3. budovy garáží a sklepů     parc. č. 4  bez čísla 

4. budova prádelny               parc. č. 2   č.p. 2 

5. zahradní domek                parc. č. 8   č.ev. 102 

 

Celková výměra pozemků 20 377 m2. V majetkových poměrech nedošlo k žádným změnám. 

 

10.3 Opravy a investice 

 

Po celkové rekonstrukci dvou hlavních budov zařízení (zámku a školy) stále zůstává pro naše 

zařízení prioritou dokončit celkovou rekonstrukci, a to rekonstrukcí havarijních objektů 

s doplněním chybějících prostor k výchovně vzdělávací činnosti s technickým zázemím, úpravou 

a uzavřením dvorního traktu.  

V současné době na našem pozemku stojí budova garáží a technického zázemí, která je v 

havarijním stavu a jejichž oprava je nerentabilní.  Z tohoto důvodu je ekonomicky výhodné 

provést demolici této budovy a na tomto místě postavit novou a rozměrově větší budovu, která by 

doplnila potřeby zařízení.  

Novou výstavbou vzniknou nové prostory pro pedagogické a terapeutické aktivity, sportovní 

místnost se zázemím pro sportovní činnosti a volnočasové aktivity včetně technického zázemí 
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(prádelna, prostory pro údržbu). Součásti rekonstrukce je i uzavření objektu s vybudováním 

zpevněné plochy nádvoří a dokončení oplocení objektu. 

Plánované startovací byty byly v projektu změněny na ubytovací prostor pro děti s nařízenou 

ochrannou výchovou, protože ze strany zřizovatele již nejsou preferovány. 

V únoru 2016 jsme zadali ke zpracování projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce 

objektu, výstavba startovacích bytů, sportovního a technického zázemí zařízení, a úprava a 

oplocení dvorního traktu“, která byla dokončena včetně vydání stavebního povolení s platností do 

konce roku 2018.  Bylo prodlouženo o další dva roky a pak opět prodlouženo o dva roky.  

Rekonstrukce bude započata do konce roku 2022. 

  

V roce 2021 byl fond reprodukce majetku tvořen odpisy, které činily 246 960,00 Kč, fond 

reprodukce majetku nebyl čerpán. 

. 

 

10.4. Sponzoři 

 

V roce 2021 naše zařízení obdrželo dva sponzorské dary: 

- od firmy Cement Hranice ve výši 10 000,00 Kč;  

- od Bc. Miroslav Jurášek, Chvalčov ve výši 2 000,00 Kč. 

 

Čerpání sponzorských darů v roce 2021: 

- čerpání finančního daru od firmy Cement Hranice ve výši 6 858,00 Kč na zakoupení 

vybavení doplňků na kola pro cyklo-kroužek (sady tašek na kolo, pánské cyklistické 

rukavice, cyklistická trika, cyklistické batohy) pro děti; 

- čerpání finančního daru od firmy Zendulka s.r.o., Bukovany ve výši 2 629,00 Kč na 

zakoupení bazénu Swing Splash pro děti; 

- čerpání finančního daru od Mgr. Jurášek Miroslav, Chvalčov ve výši 2 000,00 Kč na 

zakoupení vánočních dárků - rádio a sluchátka pro děti. 

 
 

 

XI.   ZA P O J E N Í    Z A Ř Í Z E N Í    D O    R U Z N Ý C H     P R O G R A M U 

 

Viz.  Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 
XII.     Ú D A J E   O   P Ř E D L O Ž E N Ý C H   A   R E A L I Z O V A N Ý C H                    

           P R O J E K T E C H   F I N A N  C O V A N Ý C H   Z  C I Z Í C H   Z D R O J U  

       

Viz. projekty z podpory obce Veselíčko. 
 

XIII.   Ú D A J E   O  S P O L U P R Á C I   S   D A L Š Í M I   I N S T I T U C E M I  

 

V uplynulém školním roce jsme nejvíce spolupracovali s těmito institucemi a ostatními 

odborníky: 

- Policie ČR – zajištění chlapců na útěku, vyhlašování pátrání, vyšetřování trestné činnosti, 

konzultace problémů 

- Městská policie v Přerově – preventivní program 

- PPP Přerov – metodické vedení při sestavování a realizaci MPP, účast na pravidelných 

seminářích školních metodiků prevence 
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- Lékaři – pravidelná ambulantní i ústavní péče dle potřeby, psychiatrická péče, odborné 

konzultace 

- Domov Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova – spolupráce v rámci programu DofE  

- Mateřská škola Veselíčko – aktivity pro děti 

- Obecní úřad a obec Veselíčko – projekty, soužití v obci 

- Středisko volného času v Lipníku nad Bečvou – spolupráce při aktivitách v městě 

(jarmarky) a výstavě rukodělných a výtvarných prací 

- Mezinárodní program cena vévody z Edinburghu – realizace programu v našem domově, 

vzdělávání vedoucích programů, supervize 

- SPC Olomouc, inkluze, doporučení pro vzdělávání 

 

V souvislosti s využíváním volného času chlapců  a poskytování informací z oblasti  státní 

správy a místní samosprávy jsme spolupracovali hlavně s těmito organizacemi: 

 

- Městské a obecní úřady – evidence obyvatel a vyplácení sociálních dávek, řešení 

případných konfliktů našich chlapců, přestupkové komise 

- Úřady práce – informace o rodičích chlapců 

- DDÚ – umisťování a přemisťování chlapců 

- DDŠ, VÚM, ZŠ – pořádání a účast na různých akcích, výměnné pobyty, konzultace a 

diskuse, výměna zkušeností, návštěvy 

 

 

XIV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ  ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

         PROGRAMŮ 

 

Viz. Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 

XV.  ZÁVĚR A  ZPUSOB  PROJEDNÁNÍ  VÝROČNÍ  ZPRÁVY  

 

Hodnocení školy:  

Uplynulý školní rok 2021/2022 byli žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu-  ŠVP „Škola 

pro život“. Školní vzdělávací program byl naplněn. Školní rok jsme zahájili s 23 žáky a zakončili 

s počtem 32. Kapacita tedy byla naplněna. 

V letošním roce jsme měli celkem devatenáct žáků s podpůrnými opatřeními, z toho jich šest 

mělo souběžné postižení více vadami. Sedmnáct z nich  pracovalo dle  IVP na základě 

doporučení SPC a PPP, pro LMP . Všichni naplňovali vzdělávací program „Škola pro život“,  

žáci s podpůrným opatřením s minimálními výstupy. Se všemi žáky jsme pracovali 

s individuálním přístupem, ale bohužel vzhledem k některým základním neznalostem 

z předchozích ročníků, které byly převážně způsobeny neomluvenou absencí, se ani se zvýšením 

úsilím pedagogů nepodařilo zacelit znalostní a dovednostní mezery a dva z nich budou opakovat 

ročník. Někteří žáci postupují do dalšího ročníku s nedostatečnými. 

  Z pohledu materiálně technického  se pokračovalo ve vylepšování školního  prostředí, 

estetického vzhledu školy. V průběhu školního roku jsme soustavně aktualizovali výzdobu školy, 

aby přispívala k rozvíjení estetického cítění žáků a  dobré atmosféře školy. I v letošním roce jsme 

využívali interaktivní tabuli a dataprojektory, které nám pomáhají při výuce. Příjemným 

zpestřením bylo využití interaktivních pracovních listů v rámci nově zakoupených učebnic 

fyziky, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu.  

I letošní rok byl poznamenán pandemií, ale výuka  probíhala bez omezení.  
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V rámci školy jsme připravili 3 celostátní soutěže, 9 výchovně vzdělávacích  akcí školy a 7  

projektových dnů. Celkem jsme tedy zrealizovali 19 výchovně vzdělávacích bloků. Nejen, že 

jsme tak zpestřili výuku, ale současně se nám tak podařilo naplňovat a rozvíjet kompetence a 

průřezová témata.  Některé naplánované aktivity se nám nepodařilo uskutečnit pro nevhodné 

klima ve škole a  výchovné  problémy některých žáků. 

  

V tomto školním roce jsme nejvíce kladli důraz na rozvíjení čtenářské gramotnosti a využití 

médií. Současně jsme se snažili o  osvojování si  kladných charakterových vlastností. Byla 

věnována pozornost výchově ke zdraví, prevenci patologických jevů, environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě, ochraně člověka za mimořádných událostí, dopravní problematice 

a bezpečnosti žáků. Velká pozornost byla rovněž věnována finanční gramotnosti. Našim hlavním 

úkolem byla příprava žáků na návrat do běžných škol a života. 

Stěžejní témata, která byla zakotvena v TMPP a ŠPPŠ, prolínala každodenní výukou a v rámci 

dodržování pravidel i třídnickými hodinami. Tato jsme však průběžně obohacovali o aktuální 

témata spojená zvláště s pandemií a válkou. 

 

Největším problémem byla v letošním roce neomluvená absence některých chlapců, což se 

negativně projevilo na průběhu vzdělávání a konečných výsledcích. Negativní dopad na průběh 

výuky mělo i chování některých jednotlivců, kteří se chovali hrubě a agresivně, popřípadě 

odmítali školní výuku. 

 

V letošním školním roce splnilo základní vzdělání 16 žáků. Tito žáci byli všichni přijati na 

zvolené učební obory. Školní rok 2021 /2022 byl náročný, ale podařilo se nám jej úspěšně 

zvládnout i za ztížených podmínek v rámci pandemie.  

I přes nemalé problémy s chováním některých žáků se podařilo naplnit všechny výchovně 

vzdělávací cíle, a to za velmi dobré spolupráce všech učitelů, vychovatelů a vedení školy. Bez 

vzájemné spolupráce a vzájemné podpory by tato práce nebyla možná. 

 

Vyhodnocení výchovné práce  

 

V letošním roce jsme již od září měli naplněnost v počtu  28 dětí,  otevřeli jsme  všechny 

skupiny.  Čtvrtá skupina byla opět zaměřena na děti s uloženou Ochrannou výchovou. Na každé 

skupině se střídali nebo měli částečně společné služby tři vychovatelé.  Při sestavě dvou  

vychovatelů ve službě se jeden věnoval „hodným“ dětem a druhý se zaměřil  na problematické 

jedince,  buď po útěku nebo když hrubě porušovali  nebo nerespektovali  naše pravidla, 

popřípadě odváděli  špatnou hygienu nebo potřebovali  individuální přípravu do školy.  Některé 

chlapce jsme  v rámci zařízení přemístili na jinou  skupinu a tři chlapce  jsme byli nuceni  

přemístit  do  přísnějšího zařízení v Janové, z toho dva se nám vrátili.    

V letošním roce jsme bojovali s vysokou  útěkovostí chlapců, která nám narušovala naplánované 

aktivity.   Každodenní   povinné aktivity jsme  zautomatizovali i s přípravou vychovatelů na ně.  

Neustále nám jde o  individuální přístup k dětem.  V rámci pracovní výchovy i víkendových 

aktivit se skupiny  staraly o byty a naši zahradu. Z důvodu nemocí paní kuchařek  jsme si část 

roku  vařili  na bytech.      

Své osobní volno kluci věnovali  vycházkám,  svým mobilům a  PC  a tak mimo povinné aktivity 

během dne klukům  přibyly další  povinnosti, kdy tráví čas dne společnými aktivitami,  jako jsou 

zútulňováni  svých pokojů, četbou, společnými hrami jak sportovními, tak stolními, rukodělnými 

činnostmi,  péči o svá políčka, sledováním dokumentárních pořadů a nejoblíbenějšímu 

kulinářskému umění.        
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Většina kluků  byla  běžně ve styku se svou  rodinou a  blízkými, psali  domů dopisy, užívali   ke 

kontaktu  sociální sítě.  Mimo klasické odjezdovky,  jezdily děti na mimořádné dovolenky domů 

nebo využívaly jednodenní vycházky.   Komunikace rodičů s vychovateli probíhala celkem  na 

dobré úrovni.    

Do organizace kroužků se zapojilo  5 pedagogů.  Probíhaly kroužky  cykloturistický,  hudební - 

klavír, výtvarný se zaměřením na  keramiku,  sportovní a střelecký.  Jeden chlapec, při splnění 

všech svých povinností, odjížděl na hudební kroužek mimo zařízení. Během roku jsme kroužky 

rušili z důvodu záchytu a nutnou přítomnosti dvou vychovatelů na skupině nebo jiné akce.     

Během školního roku jsme uspořádali   tzv. organizované akce  v rámci  skupinových aktivit.  Na 

skupinách probíhaly  oslavy svátků a narozenin dětí,  skupinové soutěže, kvízy a  hry,  

cyklovýlety,   vánoční a jarní  tradice a zvyky,  sportovní  turnaje, vaření, pečení,  rukodělné 

činnosti a výlety.   Probíhaly i celoústavní  aktivity jako jsou  skupinová  odpoledne,  Mikuláš,   

72 hodin a  houslový koncert. Každá skupina se během roku  prezentovala svými aktivitami na 

celoústavním kruhu.  

Letos neproběhly žádné aktivity mimo zařízení. Z důvodu opatření Covidu – 19 odpadla  

spolupráce s MŠ Veselíčko,  s důchodci z Pavlovic, zpívání  koled a jarmarků. Do 

dobrovolnického programu  Dofe se kluci přihlásili, ale měli co dělat se svými povinnostmi, 

natož konat něco navíc.  

Všechny   skupiny  se v rámci Prevence zúčastnily besed s MěP v Přerově na téma doprava a 

význam a pomoc městské policie.          

Vedení dokumentace  stále zkvalitňujeme.   

V rámci Metodického sdružení  proběhla všechna témata. Seznámili jsme se  s novými a 

zajímavými tituly  odborných knih.  Vychovatelé měli a dále mají možnost si sami vybrat  

odborný titul knihy, který  má být pro naši práci přínosem.  

Závěrem patří všem vychovatelům velký dík za jejich náročnou práci, zvládnutí prázdninového 

režimu  a nabrání nových  síl do dalšího náročného školního roku.    

 

 

 

Závěr:  

 

Naše zařízení je 56 let součástí systému Institucionální výchovy, který se v současné době 

v rámci MŠMT zabývá preventivně-výchovnou péčí, ústavní a ochrannou výchovou.  

 

Pokračovali  jsme ve zkvalitnění naši pedagogické práce i v tomto školním roce. Neměnili jsme 

naše zaměření na zkvalitnění práce v motivaci dětí, ve vzájemných prožitcích a v  porozumění 

emocí našich dětí. Stále jsme se zaměřovali  na vzájemný vztah pedagoga s dítětem. Tento vztah 

stále zakládáme  na důvěře, vzájemném respektování a prostoru pro zdravé názory všech.  Na 

důslednosti v práci a plnění povinností, na objektivnosti hodnocení zaměřeného na odhalování 

toho co dítě zná, a ne na chyby a neznalost. Pokračovali jsme ve snaze prolínat život školy 

s životem na výchově a tím jsme se snažili stírat  rozdíly mezi naučeným ve škole a osvojeným 

jinde.  Ve vztahu mezi zařízením a rodiči dětí jsme nadále podporovali  partnerský vztah za účasti 

našich dětí.                                     

 

Od roku 2013 se snažíme  zrealizovat investiční záměr na akci DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1 -  

Rekonstrukce objektu, výstavba skupiny ochranné výchovy, sportovního a technického zázemí, 

úprava a oplocení dvorního traktu v celkové výši přes 20,5 mil. Kč. Bylo dokončeno řízení 

k stavebnímu povolení, které je pravidelně  prodlužováno.  V tomto školním roce v rámci 

programu 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému 
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náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025 a v podprogramu 133V 125 Podpora 

jmenovitých akcí reprodukce majetku organizací zřízených MŠMT byl náš záměr realizován  

formou vypsání VZ pod názvem „DDŠ Veselíčko – vybudování prostor pro děti s uloženou 

OV“.  V roce 2022 bude investiční akce započata s termínem dokončení leden 2024.  

 

Vedení školského zařízení  děkuje všem zaměstnancům za práci vykonávanou pro toto zařízení a 

do dalšího roku  přeje  zdraví, elán  a hodně sil pro  tuto obtížnou práci s problémovými dětmi.  

 

 

XVI.  PŘÍLOHY  VZ  

 

1) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – 

Výroční zpráva. 

2) Evidenční přehled umístěných dětí  dne 1.9.2021,  – jen pro vnitřní potřebu 

3) Evidenční přehled umístěných dětí  od 1.9.2021 do 30.6.2022– jen pro vnitřní potřebu  

4) Evidenční přehled umístěných dětí  od 1.9.2021 do 31.8.2022– jen pro vnitřní potřebu  

5) Evidenční přehled umístěných dětí  dne 30.6.2022,  – jen pro vnitřní potřebu 

6) Průběžné pohyby – útěky od 1.9.2021 do 31.8.2022 – jen pro vnitřní potřebu 

               

Výroční  zprávu  zpracovali:      Mgr. Petr Navrátil,  

Mgr. Renáta Dočkalová,  

Mgr. et. Mgr. Marie Lukášová 

Bc. Rita Banýrová 

Bc. Věra Tökölyová 

 

 

 

 

Za DDŠ, ZŠ a ŠJ  Veselíčko 1 

 

Mgr. Petr Navrátil,  ředitel 

……………….………………….            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednání  výroční zprávy:  

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: 31.8.2022 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko  dne: 31.8.2022 a v konečné 

podobě dne 3.10.2022.  
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

 

za rok 

 

 

2021/2022 

 

 
a) počet podaných žádostí o informace:     0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0  

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:    0  

 

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:    

    bez uvádění osobních údajů:      0  

 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselíčko  dne 31.8.2022       Mgr. Petr Navrátil 

                  ředitel 
 


