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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ
Založení organizace:

Zřizovací listina MŠMT ČR Praha ze dne 13. 3. 2006
účinnost od 1. 4. 2006, č.j. 1607/06-25

Zařazení do sítě škol - IZO:

600 028 925

Právní forma:

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Výchova a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy

Součásti organizace:

Výchovný ústav
Dětský domov se školou
Základní škola
Střední škola
Středisko výchovné péče
Školní jídelna

Statutární orgán:

Mgr. Bc. Rudolf Jakubec, ředitel VÚ, DDŠ,
SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ

Zástupci ředitele:

Mgr. Bc. Ivo Miksch, zástupce ředitele pro školní vzdělávání,
zástupce statutárního orgánu
Božena Němečková – zástupce ředitele pro
nepedagogický útvar
Mgr. Ivana Línková, zástupce ředitele pro středisko
výchovné péče

Školská rada:

Mgr. Radim Matys, Ing. Josef Váňo
Miroslav Drahokoupil
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II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Základní škola:
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání:
79-01-C/ 01 - Základní škola
Vzdělávání probíhalo podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj. 16847/96-2, školního
vzdělávací program „CESTA VZHŮRU“.
Vzdělání probíhalo ve všech vzdělávacích programech vždy s ohledem na specifické požadavky
a individuální vzdělávací potřeby našich žáků v souladu s Vyhláškou č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných.
Střední škola:
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
Přehled učebních oborů
Zahradnická výroba
Stavební práce
Práce ve stravování
Provozní služby
Kuchař - číšník

dvouletý
dvouletý
dvouletý
dvouletý
tříletý

41-52-E/02
36-67-E/02
65-51-E/02
69-54-E/01
65-52-H/01

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečňovalo vzdělávání v těchto učebních oborech:
Zahradnická výroba
Stavební práce
Práce ve stravování
Provozní služby
Kuchař – číšník

dvouletý
dvouletý
dvouletý
dvouletý
tříletý

41-52-E/02
36-67-E/02
65-51-E/02
69-54-E/01
65-51-H/01

Základní škola – první pololetí
Počet tříd a žáků k 1. 9. 2016
Školní rok
2016/2017
1.stupeň

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

0

0

0

2.stupeň

5

4

23

Celkem

5

4

23

Počet ročníků

Počet žáků

0

0

Počet tříd a žáků k 31. 1. 2017
Školní rok
Počet tříd
2016/2017
1.stupeň
0
2.stupeň

5

4

31

Celkem

5

4

31

4

1., 2. ročník (Z1, Z2)
1.,2. ročník (S1, S2)
1. a 2. ročník (K2Š, K2, K1)
1. ročník
(PS1, PS2)
1. - 3. ročník (3K1, 3K2, 3K3)

Výsledky vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 31. 1. 2017
Počet
Prospělo s
Ročník
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
žáků
vyznamenáním
0
0
0
0
0
0
Celkem za I. Stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. Stupeň
Celkem za školu

0

0

0

0

0

2
5
14
10
31
31

0
0
0
0
0
0

2
4
12
8
26
26

0
1
1
1
3
3

0
0
1
1
2
2

Počet zameškaných hodin – 1. pololetí
Zameškané hodiny

Celkem

Na žáka

omluvených

2077

64,096

neomluvených

825

25,871

Střední škola – první pololetí
Počet tříd a žáků k 1. 9. 2016
Počet tříd

Počet žáků

9

66

Počet tříd a žáků k 31. 1. 2017
Počet tříd

Počet žáků

9

74

Výsledky vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 31. 1. 2017
Prospělo s
Ročník
Počet žáků
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
vyznamenáním
1.
46
0
18
18
10
2.
24
0
20
2
2
3.
4
0
4
0
0
74
Celkem za školu
0
42
20
12
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Počet zameškaných hodin – 1. pololetí
Zameškané hodiny

Celkem

teorie celkem

2826

37,680

z toho neomluvených

1674

22,320

odborné celkem

4070

54,267

z toho neomluvených

3024

40,320

6896

91,947

4698

62,640

celkem
z toho neomluvených

Na žáka

Základní škola – druhé pololetí
Počet tříd a žáků k 1. 2. 2017
Školní rok
Počet tříd
2016/2017
1.stupeň
0

Počet ročníků

Počet žáků

0

0

2.stupeň

5

4

31

Celkem

5

4

31

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

0

0

0

2.stupeň

5

4

36

Celkem

5

5

36

Počet tříd a žáků k 30. 6. 2017
Školní rok
2016/2017
1.stupeň
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Výsledky vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2017
Počet
Prospělo s
Ročník
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
žáků
vyznamenáním
0
0
0
0
0
5.
Celkem za I. stupeň
6.

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

7.

6

0

4

2

0

8.

16

0

11

5

0

9.

11

0

8

3

0

Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

36
36

0
0

26
26

10
10

0
0

Počet zameškaných hodin – 2. pololetí
Zameškané hodiny

Celkem

Na žáka

omluvených

1726

47,944

neomluvených

2896

80,444

Střední škola – druhé pololetí
Počet tříd a žáků k 1. 2. 2017
Počet tříd

Počet žáků

9

74

Počet tříd a žáků k 20. 6. 2017
Počet tříd

Počet žáků

9

59

Výsledky vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2017
Prospělo s
Ročník
Počet žáků
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
vyznamenáním
1.
36
0
21
15
0
2.
20
3
15
2
0
3.
3
0
2
1
0
59
Celkem za školu
3
38
18
0
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Počet zameškaných hodin – 2. pololetí
Zameškané hodiny

Celkem

teorie celkem

3644

61,763

z toho neomluvených

2589

43,881

odborné celkem

4903

83,102

z toho neomluvených

3124

52,949

8547

144,864

5713

96,831

celkem
z toho neomluvených

Na žáka

Výsledky závěrečných zkoušek
Celkové hodnocení a klasifikace závěrečných zkoušek
Prospělo s
Ročník
Počet žáků
Prospělo
vyznamenáním
2.
17
6
8
3.
2
0
2
19
6
10
Celkem za školu
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Neprospělo
3
0
3

III. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ
Prevence rizikových projevů chování 2016/17
V našem zařízení jsou umístěni chlapci s ústavní výchovou a na oddělení extrémních poruch
chování chlapci s ochrannou výchovou. Jsme tedy zařízení, které se zabývá spíše prevencí sekundární
popřípadě terciální. Pokud se jedná o prevenci primární, tak většinou indikovanou.
Pracujeme zde s uživateli drog a s chlapci, kteří již spáchali nějakou trestnou činnost, více či
méně závažnou. Mnozí z nich jsou zde umístěni za záškoláctví a výchovné problémy ve škole i
v rodině. Mají narušené vztahy s rodinou a vrstevníky. Proto se také zaměřujeme na prevenci
nespecifickou, kdy se chlapci učí reagovat v určitých situacích, učí se vhodně chovat k vrstevníkům
ve třídě a skupině a také k dospělým. Osvojují si zde kompetence sociální a kompetence k učení.
Mají možnost zde dokončit základní vzdělání a pokračovat ve vzdělávání středním.
Jednotlivá témata z různých oblastí prevence jsou zařazována do výuky a také do mimoškolní
činnosti

Plnění zadaných témat týkající se prevence na úseku vzdělávání
(školní rok 2016/2017)
PROJEKTOVÉ DNY a PATRONÁTNÍ AKCE:
16.9. Projektový den Dopravní výchova
14.11 Projektový den 17.listopad
13.12. Projektový den Vánoční zvyky a tradice
11.4 Projektový den Velikonoční tradice a zvyky – velikonoční pochod
1.6. Projektový den Finanční gramotnost
5. 9 – 31.8 Patronátní spolupráce s ZOO Děčín
Třída: 7,8,9 E2
MĚSÍC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

PROBRÁNÉ TÉMA MPP
Sexualita, menšiny
Morálka
Komunikace v rodině
Práva a povinnosti
Zabezpečení internetu
Morálka
Sexuální vývoj u dětí, sex. Vztahy, pohlavní nemoci
Rodina-vztahy
Vztahy mezi lidmi
Nebezpečné situace
Chování v ohrožení
Já a rodina
Povinnosti rodičů, povinnosti v rodině
Chování v ohrožení
Agresivita, šikana
Tradice v rodině
Komunikace ve třídě

9

LEDEN

ÚNOR

Drogová závislost
Šikana-tematické práce
Drogy a vliv na život, Toxikomanie
Nemoci ze závislosti
Zdravý životní styl
Škola, školní docházka, vzdělávání
Občan a právo

BŘEZEN

Tradice Velikonoc
Zaměstnání- motivační dopis
Pomoc v domácnosti

DUBEN

Rasismus- tematická práce
Tradice- Výroba čarodějnic
Vztahy-láska- První máj

KVĚTEN

Právo
Přestupky, Trestné činy
Dotazník-útěkovost ze zařízení

ČERVEN

Trestní zákoník
Nebezpečí internetu

Třída E1- 6.,7.,8.
MĚSÍC

PROBRÁNÉ TÉMA MPP

ZÁŘÍ

Práva a povinnosti
Týrání, sexuální zneužívání
Listina práv a svobod

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

Bezpečnost internetu
Týrání a sexuální zneužívání
Role muže a ženy v rodině
Zdravý životní styl
Komunikace
Konflikt
Sexuálně přenosné nemoci
Sebeobsluha
Kyberšikana
HIV. AIDS
Sexuálně přenosné nemoci, ochrana
Tradice v rodině
Závislost na PC
Péče o děti bez rodiny
Zdravý životní styl
Vztahy k postiženým
Prevence nemocí
Zdravá výživa
Zdravá výživa, nezdravý životní styl
Nebezpečné látky
Nebezpečí některých látek
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BŘEZEN

Sexuální výchova
Zaměstnání
Rodina-rodný a oddací list

DUBEN

Ochrana zdraví
Rasismus
Náročné životní situace-řešení
Rodičovství
Drogové závislosti-film Katka
Rodina a zákon
Vztahy k rodičům- dotazník
Ochrana památek, soukromé vlastnictví
Zdravá výživa
Závislost na PC

KVĚTEN

ČERVEN

Třída 8.
MĚSÍC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

PROBRÁNÉ TÉMA MPP
Rodina, vztahy, rodina jako bezpečné místo
Etika, komunikace
Práva a povinnosti dítěte
Týrání a zneužívání dětí
Režim dne
Přátelství
Vztahy
Povolání
Kyberšikana, šikana
Lidská práva
Chování v ohrožení
Xenofobie, rasismus, extremismus
Agresivita
Rodina
Hygiena, sebeobsluha
Šikana
Šikana
Drogová závislost
Rasismus, extremismus, Menšiny
Trestní právo
Drogy, přenosné nemoci
Sekty, náboženství, diskriminace
Zdravý životní styl, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy
Školní docházka, vzdělávání, příprava na povolání
Sexuální výchova
Agresivita
Řešení konfliktů
Komunikace, asertivita, konflikt
Náročné životní situace
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KVĚTEN

Právo
Přestupky, trestná činnost
Trestní zákon

ČERVEN

Chování, pravidla chování
Závislosti na PC, TV

Třída 7., 9.
MĚSÍC

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

PROBRÁNÉ TÉMA MPP
Zdravý životní styl, péče o zdraví
Morálka, práva a povinnosti
Týrání, sexuální zneužívání
Infekční nemoci
HIV, AIDS
Práva a povinnosti, Listina práv
Zdraví člověka
Mezilidské vztahy, hodnoty
Mravní výchova
Ochrana zdraví
Xenofobie, rasismus
Zdravá výživa
Tradice v rodině
Agresivita, šikana
Rodina
Péče o zdraví
diskriminace
Práva a povinnosti
Soukromé vlastnictví
Volba povolání, práce
Zdravý životní styl
Práce, zákoník práce
Rodina a bydlení
Společenské chování, mezilidské vztahy

DUBEN

Společenské chování, vztahy
Antisemitismus
Náboženství

KVĚTEN

Drogy
Tabák, kouření
Návykové látky

ČERVEN

Agrese
Kyberšikana
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Tato témata jsou také zařazována do plánů jednotlivých skupin při mimoškolní činnosti. Každý
vychovatel zpracuje během školního roku jedno popř. dvě témata a chlapce s problematikou
rizikového chování seznamuje.
Pokud se vyskytne u některého z chlapců problém v chování řeší ho speciální pedagog
popřípadě psycholog. Chlapci mají možnost je kontaktovat dle potřeby a možností. Problémy
s chováním vyskytující se ve škole řeší výchovný poradce. Dále se jejich případné problémy řeší na
tzv. shromážděních. Ta se konají jednou týdně, chlapci jsou zde seznámeni se získaným počtem
bodů, mají možnost se vyjádřit ke svému chováni a také mohou požádat o udělení souhlasu
s vycházkou nebo odjezdem domů.
Pokud však poruší řád zařízení, je žákům uděleno výchovné opatření a s tím souvisí i
odejmutí výhod. V tomto školním roce to bylo nejčastěji za útěky respektive nenávraty a také za
pozitivní test na návykové látky. Vyskytla se i další porušení řádu zařízení viz.tabulka

PORUŠENÍ ŘÁDU ZAŘÍZENÍ školní rok 2016/17
Útěk
Nenávrat
Krádež
Fyzické napadení
Pokus o fyzické napadení
Podvod, lhaní
Pozdní návrat
Užití návykových látek
Sebepoškozování
Donáška NL do zařízení
Nevhodné chování
Nevhodné chování se sexuálním
podtextem

33
52
11
16
4
8
15
93
3
12
16
5

Součástí prevence je také další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto roce dále
pokračovalo studium školního metodika prevence a dále byla vzdělávána skupina vychovatelů
V dubnu 2017- PhDr. Božena Lányová: Výchovný systém v proměnách času. Také probíhaly
supervize s PaedDr. J. Pilařem.
Na pedagogických radách jsou pravidelně seznamování učitelé i vychovatelé s postupy řešení
při výskytu problémového chování, především se šikanou a dále s postupem při nálezu návykové
látky.
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Údaje o pracovnících školy
Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
4
9
14
27

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Celkem

Ženy
1
4
2
7

Přehled o dosaženém vzdělání učitelů
z toho
Vzdělání
Základní a bez vzdělání
Vyučení bez maturity
Střední s maturitou (odborné
i všeobecné)
Vysokoškolské
Celkem

Počet
pracovníků
celkem
0
2

muži

ženy

0
2

0
0

19

15

4

13
34

10
27

3
7
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IV. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
a) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – celkem přepočtený stav 130,18
Vedoucí
pracovníci
školského
zařízení
celkem
8

ředitel

úsek

učitel

DDŠ
odd.EPCHO
VÚ Slov.
hl.bud.
VÚ
tesko,vila
VÚ
K.Šenov
ZŠ
SŠ
SVP
celkem

1

Zástupce
ředitele
vzdělávání

Zástupce
ředitele
SVP

1

1

vychovatel

Ved. učitel
odl.prac.

Ved.učitel
Odb.výcv.

1

asist.ped.
denní
1
4
6

0
0
0

6
8
9

0

8

0

0

6

9,73
11,24
0
20,97

0
0
4
41,0

Vedoucí
vychovatel

1

asist.ped.
noční
4
8
6

3

spec.pedagog psycholog
0
0
0

0
0,82
0,5

6

1

0

0

4

0

0

5
5
0
21,0

0
0
2
30,0

0
0
4,89
5,89

0
0
2,0
3,32

Předpokládá se v následujícím období nárůst pedagogických pracovníků min. o 6,0 úvazku.
b) NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – celkem přepočtený stav 43,82
Vedoucí
Zástupce ředitele Vedoucí
Vedoucí provozu
pracovníci
nepedagog.útvar prov.techn.úseku
Celkem
5
1
1
1
úsek
THP
ekonomický
5
provozní
3
stravovací
0
Sociální VÚ
0
Sociální
0
DDŠ
Sociální SVP
0
celkem
8

Soc.prac.
0
0
0
3
2

kuchař
0
0
13,57
0
0

údržbář
0
4,5
0
0
0

1,75
6,75

0
13,57

0
4,5

Nepředpokládá se další navyšování počtu nepedagogických pracovníků.
Celkový přepočtený počet zaměstnanců školského zařízení – 174.
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Vedoucí
stravoven
2

Sklad,prádelna Úklid
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3

0
3

STUDUJÍCÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Speciální pedagog – 3 zaměstnanci, magisterské studium speciální pedagogiky
Vychovatel – 1 zaměstnanec, magisterské studium speciální pedagogiky
Učitel – 1 zaměstnanec, magisterské studium učitelství, doplňující studium spec. pedagogiky
Vychovatel – 8 zaměstnanců, doplňující studium spec. pedagogiky
Učitel – 2 zaměstnanci, doplňující studium spec. pedagogiky
Asistent pedagoga – 1 zaměstnanec, doplňující pedagogické studium
Asistent pedagoga – 3 zaměstnanci, SŠ s maturitou
ZAMĚSTNANCI NEPLNÍCÍ VZDĚLÁNÍ A NESTUDUJÍCÍ
Učitel SŠ– zkrácený úvazek 0,6188 (odl.pracoviště K.Šenov)
Učitel SŠ – zkrácený úvazek 0,29 (odl.pracoviště Děčín IV)
Učitel SŠ – zkrácený úvazek 0,38 (odl.pracoviště Děčín IV)

Supervize
PaedDr. Pilař - 10. 2. 2016
PaedDr. Pilař - 24. 5. 2016
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V. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení na školní rok 2017/2018
Počet
Název oboru
přihlášených
Práce ve stravování
9
(65-51-E/02)
Stavební práce
7
(36-67-E/02)
Kuchař- číšník
6
(65-51-H/01)

Počet
přijatých

Počet
nastoupivších

9

7

7

7

6

4

Zahradnická výroba
(41-52-E/02)

3

3

3

Provozní služby
(69-54-E/01)

3

3

3

Celkem

28

28

24
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VI. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Z cyklu projektů plánovaných na školní rok 2016/2017 pro základní školu byl dne 16. 9. 2016
uskutečněn první projektový den se zaměřením na dopravní výchovu. Děti byly rozděleny do dvou
skupin, kdy jedna se věnovala problematice dopravní výchovy z pohledu chodce, a druhá skupina z
pohledu aktivního účastníka silničního provozu v rámci cyklistického výletu. Děti byly seznámeny s
pravidly silničního provozu, s bezpečným pohybem na místních pozemních komunikacích a s
dopravními značkami. Projektový den byl již tradičně obohacen o návštěvu zemědělské výstavy
Libverda, kde naši učni zahradnického oboru již po několik ročníků prezentují výsledky své
pěstitelské práce.

Dne 22. listopadu se v prostorách naší cvičné kuchyně uskutečnila kuchařská soutěž s názvem
"Americká kuchyně". Celkem se zúčastnilo 8 kuchařských učňů, jež měli tu čest reprezentovat své
kmenové školy. Již v průběhu počátečních příprav soutěžního menu bylo porotě zcela zřejmé, že
soutěž bude mít vysokou úroveň, a proto i samotné rozhodování o vítězi soutěže bylo velice těžké.

Velkou odvahu projevil žák naší školy K. H., který jako jediný zvolil pro přípravu sladký pokrm z
americké kuchyně. Nejen z tohoto důvodu, ale i pro perfektně zvládnutou recepturu a nápaditost v
prezentaci pokrmu si právem vyvařil 1. místo. Celá soutěž se nesla v duchu nápadité a kreativní
prezentace připravených pokrmů, za což zaslouží všichni soutěžící velkou pochvalu.
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Tak jako každý rok, se i letos Boletické družstvo zúčastnilo jiříkovského turnaje ve futsalu. Herní
systém 13. ročníku byl v tomto roce každý s každým, kdy se zúčastnilo celkem 9 fotbalových
družstev z různých koutů naší republiky. Bojovné nasazení a fair play hra v průběhu všech
turnajových zápasů vynesla našim hráčům krásné třetí místo v celkovém hodnocení a jako
individuální ocenění získal D. H. cenu za nejlepšího hráče turnaje. I tento ročník provázela pohodová
atmosféra a dobrá nálada, pořádající zařízení DDŠ Jiříkov si tak zaslouží velké poděkování za
organizaci celého turnaje.

Dne 19.3.2017 se uskutečnila odborná kuchařská soutěž, které se zúčastnili všichni žáci II. ročníku
oboru Práce ve stravování z pracoviště Kamenický Šenov. Na úvod byla všem soutěžícím vysvětlena
pravidla. Poté došlo k vylosování pracovních stolů a mohla tak začít samotná soutěž. Soutěž byla
ukončena zhruba kolem poledne, kdy ukončil poslední soutěžící své vaření. Následně nastoupila
odborná porota k nezávislému ohodnocení připravených pokrmů. Hodnocení poroty byl přítomen i
ředitel našeho školského zařízení. Všichni žáci zaslouží za své kuchařské výkony velkou pochvalu.
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Naprosto ideální zázemí pro konání letošního lyžařského výcviku nám poskytl hotel Engadin v
Železné Rudě. I přes začínající jarní počasí, byly podmínky k sjezdovému lyžování v tomto krásném
koutu šumavské přírody velice dobré a tak primární cíl naučit všechny chlapce lyžovat, se podařil
úspěšně naplnit. Celý výcvik byl pro zpestření kombinován s návštěvou muzea historických
motocyklů, pěší túrou po šumavských kopcích a běžkařským výletem k jezerům ledovcového
původu. Obě navštívená jezera (Černé a Čertovo jezero) chlapce velmi nadchla a s upřímným
zájmem se zajímali o jejich původ a pověsti vztahující se k těmto úžasným místům.

V úterý 11. dubna 2017 jsme absolvovali poznávací výlet a také celkem náročnou kondiční chůzi,
která ve výsledku měřila necelých 17 kilometrů. Naší cílovou stanicí byla farma pro chov masného
skotu v Bynovci. Vyráželi jsme ráno v 8 hodin autobusem na zastávku Myslbekova, odkud jsme dále
pokračovali pěšky. Hned ze začátku nás čekala vrchařská prémie. Museli jsme vyšplhat až na
Kvádrberk, odkud cesta byla příjemná a jen pozvolně stoupala. Po příchodu na farmu se nás zhostil
majitel, který pro nás měl připravenou výživnou přednášku o chovu masného skotu a kluci se tak
dostali do prostředí, kam se jen tak někdo nedostane. Po přednášce bylo na programu opékaní buřtů.
Poté jsme se vraceli stejnou trasou, ale se zastávkami na vyhlídkách, kde byly krásné výhledy na
kaňon Labe.
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Již nedílnou součástí prezentace našeho zahradnického učebního oboru, je prodej sadby jarních
květin a příprava sadby k zeleninovým výpěstkům. Právě v tomto období, byl zahájen prodej
květinové sadby. Následující fotografie okrajově prezentují naše zahradnické produkty a můžou Vás
tak inspirovat k případné návštěvě našich skleníků.

Několikátý rok jezdí chlapci z DDŠ a oddělení EPCHO pravidelně do obce Slatiny. Zde se starají o
koně, čistí stáje, podestýlají, krmí je a upravují výběhy. Seznamují se zde s výbavou pro jezdecké
koně se specializací na parkurové ježdění, dozví se vždy i něco o životě koní a zkusí si i jízdu na
koni. Někteří z nich zde vidí koně takhle zblízka poprvé a jistě je to pro ně zajímavý zážitek. V
nedávné době je nejvíce zaujalo hříbátko, které se v březnu narodilo kobylce Valetce, která má
speciální výcvik zaměřený na hipoterapie. Chlapci se do Slatiny vždy moc těší. I v dalším školním
roce bychom tak rádi v této aktivitě pokračovali.
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Dne 15.6.2017 se 2 učni tříletého oboru „kuchař – číšník“ zúčastnili mimoústavního praktického
vyučování. Na starost měli přípravu a realizaci rautu při příležitosti firemní oslavy jubilea jednoho ze
zaměstnanců. Chlapci se úkolu zhostili se ctí a nezaskočil je ani mírně předčasný příjezd hostů. Svým
velmi slušným vystupováním, pracovitostí a pečlivostí se nemalým dílem zasloužili o hladký průběh
celé akce. Tímto děkuji chlapcům i zaměstnancům za harmonickou spolupráci a vstřícnost.
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VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
V termínu 2. – 5.1. 2017 proběhlo v našem zařízení šetření České školní inspekce.
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VIII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hospodaření roku 2016
Výnosy
Výnosy roku 2016 tvořil především příspěvek na provoz od zřizovatele, který činil po všech
rozpočtových změnách 83 185 tis. Kč. Tyto změny vycházely ze zvýšeného limitu počtu pracovníků
a tomu odpovídajících prostředků na platy včetně zákonných odvodů. Dalším rozhodným faktorem
byla naprostá nedostatečnost ostatních neinvestičních prostředků, kde došlo v několika etapách
k významnému navýšení. I přesto je nutné konstatovat, že potřebné výdaje školského zařízení bylo
nutno dokrýt čerpáním rezervního fondu.
Vlastní tržby v roce 2016 ovlivnily dvě významné skutečnosti: Po dobu rekonstrukce objektu
odloučeného pracoviště Slovanská 22 v Děčíně VI byla mimo provoz školní stravovna, kde
stravujeme na základě smluvního vztahu děti a zaměstnance ZŠ a SPŠ Děčín. Dalším drobným
poklesem plánovaných výdajů bylo přerušení provozu internátního oddělení SVP po dobu 2 měsíců
v závěru roku 2016. Znatelné je rovněž snížení vlastních tržeb v položce výměrů příspěvku na péči
zákonným zástupcům. Výrazně se zvýšil počet chlapců, přicházejících z rodin bez jakýchkoliv
příjmů.
I přes tyto skutečnosti jsme dosáhli 3 248 tis. Kč vlastních tržeb, které jsme v plné výši zapojili do
financování nákladů roku 2016.
Kromě příspěvku na provoz jsme v roce 2016 obdrželi neinvestiční dotaci související s investiční
akcí – rekonstrukce objektu Slovanská 22, Děčín VI. Tato neinvestiční dotace činila 991 tis. Kč a
byla určena na vybavení výchovných skupin drobným dlouhodobým hmotným majetkem.
Součástí výnosů je rovněž zapojení fondů do financování potřeb školského zařízení a to v celkové
výši 1 446 tis. Kč.
Celková částka výnosů za rok 2016 vyla vykázána ve výši 88 870 tis. Kč.
Náklady
S ohledem na omezené provozní prostředky byla přijata potřebná opatření k vyrovnanému
hospodaření při zachování úrovně výchovně vzdělávacího procesu. Z výčtu nákladů roku 2016
můžeme zcela jednoznačně určit snížení spotřeby materiálu, které se týká pouze spotřeby potravin.
Toto snížení souvisí omezením provozu školní stravovny po dobu rekonstrukce objektu v Děčíně VI,
kdy pro strávníky ZŠ a SPŠ nebyly zajišťovány obědy. Naopak navýšení oprav a údržby jednoznačně
prokazují postupné zastarávání vnitřního vybavení a obecně objektů a z toho vyplývající nutnost stále
častějších oprav k udržení provozuschopnosti zařízení.
Rovněž významné snížení vynakládaných prostředků na pořízení drobných dlouhodobých předmětů
souvisí s uskutečněnou rekonstrukcí objektu v Děčíně VI. Do vybavenosti bylo investováno
z účelově poskytnuté neinvestiční dotace.

Čerpání mzdových prostředků a limit pracovníků
Pro rok 2016 byl stanoven původní limit pracovníků 164, první úpravou došlo k jeho zvýšení na 170
pracovníků. V posledním čtvrtletí pak na naši žádost o zvýšení limitu pracovníků z důvodu posílení
výchovných skupin o asistenta pedagoga byl limit pracovníků v samém závěru roku upraven na
konečných 172.
Mzdové prostředky pro rok 2016 přidělené ve výši 52 375 tis. Kč plně pokryly veškeré potřeby
školského zařízení, limit nebyl překročen.
Celková částka nákladů je vykazována ve výši 88 379 tis. Kč.
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Hospodářský výsledek
V roce 2016 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 491 tis. Kč. Hospodaření
našeho školského zařízení bylo schváleno MŠMT Praha včetně schválení přídělu zisku do finančních
fondů naší organizace.
Rozpočet pro rok 2017
V začátku roku 2017 nám byl přiznán rozpočet ve výši 84 316 tis. Kč. Z důvodu nedostatečného krytí
ONIV a na základě požadavku na navýšení limitu pracovníků jsme v rámci dohodovacího řízení
uplatnili požadavek na další zvýšení rozpočtu o cca 5 400 tis. Kč. Při I. úpravě rozpočtu došlo k jeho
navýšení na částku 86 661 tis. Kč a následně o dalších 566 tis. Kč na zvýšení tarifních platů
nepedagogických pracovníků. Zbývající chybějící částka cca 3 000 tis. Kč (prostředky na platy) byla
zahrnuta do II. úpravy rozpočtu roku 2017. Předpokládáme, že kromě těchto finančních prostředků se
budou podílet na financování nákladů roku 2017 vlastní výnosy v částce cca 4 200 tis. Kč a
prostředky rezervního fondu ve výši cca 800 tis. Kč.
Vývoj hospodaření za I. pololetí roku 2017 odpovídá předpokladům ročního rozpočtu s tím, že ve II.
pololetí roku 2017 je kalkulováno se zvýšenými výdaji souvisejícími s materiálovým vybavením ZŠ
a SŠ, s výdaji týkajícími se revizí a plánovanými servisními prohlídkami.
Vykazovaný zlepšený hospodářský výsledek za I. pololetí roku 2017 je významně ovlivněn přijetím
příspěvku na provoz na období červenec-srpen 2017.

Přehled výnosů roku 2016 a I. pololetí 2017 v tis. Kč
Položka výnosů

Skutečnost
2016
1 156
1 694
271
99
28
3 248
1 385
0
61
1 446
4 694
83 185
991

Skutečnost
I.pol.2017
588
1 605
165
97
8
2 463
16
0
68
84
2 547
49 220
0

Příspěvek z kapitoly MŠMT
celkem

84 177

49 220

Výnosy celkem

88 870

51 767

Vl.tržby – ošetřovné
Vl.tržby – stravné
Vl.tržby – pobyt,internát SVP
Vl.tržby – produktivní práce
Vl.tržby – ostatní
Vl.tržby celkem
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Použití FRM
Použití fondů celkem
Vlastní tržby+fondy celkem
Příspěvek na provoz
Neinvestiční dotace EDS/SMVS
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Přehled nákladů roku 2016 a I. pololetí 2017 v tis. Kč
Položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a údržba
cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné odvody, FKSP
Odpisy majetku
Pořízení DDHM
Ostatní náklady
Celkem

Skutečnost
2016
5 929
3 279
354
115
3 233
52 062
18 504
2 109
1 389
1 405
88 379

Skutečnost
I.pol.2017
3 524
470
189
69
1 166
26 849
9 618
1 189
419
526
44 019

Položka
Hospodářský výsledek

Rok 2016
491

I.pololetí 2017
7 748

Čerpání investičních prostředků
(v tis. Kč)
Položka
Rekontrukce rozvodů vody
K. Šenov
Rekonstrukce podlah
Boletice n.L.
Pořízení 9místného auta
Boletice n.L.
Celkem rok 2016
Protipovodňová opatření –
pokračování akce
Rekonstrukce objektu
Slovanská 22, Děčín VI –
dokončení akce
Celkem rok 2016
Za rok 2016
proinvestováno celkem

Položka
Rekonstrukce venkovního
schodiště
odl.prac.Kamenický Šenov
Sanace a výměna podlah
Boletice n.L. v obj. 170
Celkem I. pololetí 2017

Rok 2016

Zdroj

122

Fond reprodukce majetku

361

Fond reprodukce majetku

810

Fond reprodukce majetku

1 293
224
22 091

FRM
Systémová dotace
EDS/SMVS
Systémová dotace
EDS/SMVS

22 315

Investiční dotace z MŠMT

23 608

FRM + syst.dotace MŠMT

I. pololetí 2017

Zdroj

98

Fond reprodukce majetku

204

Fond reprodukce majetku

302

FRM
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Protipovodňová opatření –
dokončení akce
Celkem I. pololetí 201

Systémová dotace
EDS/SMVS
Investiční dotace MŠMT

3 560
3 560

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 a za I. pololetí roku 2017
V roce 2016 se uskutečnila v našem zařízení kontrola plnění povinností na úseku sociálního
zabezpečení, kterou provedla OSSZ Děčín. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dále proběhla hloubková kontrola dodržování povinností na úseku odměňování, kterou provedl
Inspektorát práce Ústí nad Labem. Rovněž tato kontrola neshledala žádné pochybení ani nedostatky.
V začátku roku 2017 uskutečnila ČŠI Ústí nad Labem kontrolu plnění úkolů na úseku vzdělávání a
výchovy, hospodaření a použití prostředků státního rozpočtu. I tato kontrola neshledala žádné
nedostatky v činnosti našeho školského zařízení. Doporučení ke zvýšení počtu pracovníků, k obnově
drobného majetku, informačních technologií atd. bylo uplatněno při sestavování rozpočtu pro rok
2017 u zřizovatele.
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IX. MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Školní vzdělávací programy pro mimoškolní vzdělávání jsou zaměřeny především na tyto oblasti:
a) výchovně vzdělávací, reedukační a resocializační činnost
zájmová činnost - tematicky zaměřená výchovně terapeutická činnost spojená zejména s místem
sídla školského zařízení (činnosti s prvky arteterapie a muzikoterapie, sportovní činnost tréninkového
i rekreačního charakteru, relaxační techniky, besedy, výlety, besídky, návštěvy kulturních a
sportovních zařízení, sportovní dny, veřejná vystoupaní, reprezentace zařízení, exkurze…).
pravidelná činnost - každodenní aktivity zaměřené na rozvoj základních dovedností, návyků a
sebeobslužných činností.
skupinová činnost - hodnocení – pravidelné skupinové večerní hodnocení, týdenní hodnocení
s vedoucím vychovatelem, spoluspráva s ředitelem zařízení
b) individuální činnost s dítětem
diagnostická činnost - komplexní vyšetření dětí, které zahrnuje psychologickou diagnostiku
osobnosti a rozvoje intelektových schopností, speciálně pedagogickou
a pedagogickopsychologickou diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje. Výsledkem je
program osobního rozvoje dítěte se zacílením na zásadnější pozitivní změny chování a postojů.
terapeutická činnost - vedení dětí v náročných životních situacích je zaměřeno na řešení aktuálních
obtíží. Působení pedagogického pracovníka na osobnost dítěte, které potřebuje odbornou pomoc.
Využívání externí odbornice ke canisterapii.
poradenská činnost - představuje zejména osobní konzultace v širokém spektru (rodina, volba
dalšího vzdělávání, vztahy s vrstevníky)
krátkodobé výjezdy formou zážitkové pedagogiky - získávání dovedností, znalostí a hodnotových
postojů, jejichž osvojování je provázeno intenzivní emocí prožívanou ve skupině při společném
řešení náročných zadaných úkolů. Tyto osvojené vlastnosti, schopnosti, dovednosti a postoje jsou
uplatnitelné v běžném životě (kooperace, komunikace, sebeprosazení, sebeúcta, ocenění ostatních,
odvaha, odpovědnost a sebekontrola,…). Zážitková pedagogika je podmíněna atraktivitou činností a
jejich pestrostí, s důrazem na promyšlenost programu a bezpečnost dětí.
osvětová činnost včetně shromažďovaní a poskytování informací pro děti v oblasti prevence
sociálně-patologických jevů. Zahrnuje především poradenskou a informační činnost směřující např. k
prevenci sociálně patologických jevů, ale i k různým oblastem zájmové činnosti, projektové dny.
spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními institucemi (OSPOD, PČR, OS, KS, DPL, DPA, KCENTRUM, Občanské sdružení Jurta, Agentura Osmý den…). Individuální konzultace pro zákonné
zástupce.
c) nabídky spontánních činností. V DDŠ jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního režimu
výchovných skupin. Zařízení vychází vstříc těm chlapcům, kteří chtějí naplňovat svůj předem určený
volný čas v neorganizovaných a předem určených skupinách. Nabízíme zapůjčení sportovního
vybavení, hudebních nástrojů, knih….
d) příprava na vyučování, není jen vypracování domácích úkolů, ale jsou i didaktické hry,
tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které děti získaly při
vzdělávání ve škole.
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AKCE DDŠ + EPCHO

ZÁŘÍ 2016
2. 9. 2016

esteticko-výchovná činnost, návštěva knihovny

DDŠ

3. 9. 2016

pěší turistika a návštěva ZOO Děčín

EPCHO

10. 9. 2016

návštěva cirkusu HUMBERTO v Děčíně

EPCHO

10. 9. 2016

turistický výlet na Rozhlednu Chlum

DDŠ

10. 9. 2016

návštěva Aquaparku v Děčíně

DDŠ

11. 9. 2016

turistický výlet Nebočady, Šmorda, Hoštice, Šeraz, Jakuby

DDŠ

13. 9. 2016

závody ve skoku vysokém

EPCHO

19. 9. 2016

návštěva ligového zápasu v Boxu Děčín – Střelnice

EPCHO

21. 9. 2016

návštěva Děčínského zámku – pěší turistika

DDŠ

24. 9. 2016

turistika Pravčická brána Hřensko

EPCHO
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27.9.2016

Výlet do Národní památky Peklo

EPCHO

28.9.2016

Malování oddělení DDŠ

DDŠ

Žernoseky pracovně zátěžová terapie

EPCHO

ŘÍJEN 2016
1. 10. 2016
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1. 10. 2016

návštěva IZS Děčín - Hasičský sbor

DDŠ

2. 10. 2016

návštěva muzea v Děčíně

EPCHO

5. 10. 2016

Městská knihovna Děčín - návštěva

EPCHO

6. 10. 2016

závody ve střelbě ze vzduchové pistole

EPCHO

9. 10. 2016

sádrování malovaní pokojů

DDŠ

10. 10. 2016 kroužek vaření

EPCHO

16. 10. 2016 návštěva oblastního muzea

EPCHO
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21. 10. 2016 návštěva plaveckého areálu Děčín

EPCHO

23. 10. 2016 pěší turistika Kvádrberg

EPCHO

28. 10. 2016 návštěva psího útulku – venčení, poučení o výchově psů

EPCHO

28. 10. 2016 kroužek vaření pečení štrůdlu

DDŠ

LISTOPAD 2016
2. 11. 2016

návštěva Městské knihovny Děčín

EPCHO

4. 11. 2016

návštěva Oblastního muzea Děčín

DDŠ

5. 11. 2016

výtvarná činnost výroba nástěnek z bambusu

DDŠ
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5. 11. 2016

návštěva hokejového utkání žáků zimní stadion Děčín

EPCHO

10. 11. 2016

pouštění draků

EPCHO

12. 11. 2016

turistický výlet na rozhlednu Chlum

DDŠ

18. 11. 2016

výroba a malování kulis na Vánoční besídku

EPCHO

18. 11. 2016

výlet na zříceninu hradu Vrabinec

DDŠ

19. 11. 2016

výlet do Prahy a do muzea PČR

EPCHO
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19. 11. 2016

noční pochod - okolí Boletic n. L.

23. 11. 2016

dokončení výzdoby na DDŠ

DDŠ

DDŠ
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30. 11. 2016

turnaj ve stolním tenise

EPCHO

PROSINEC 2016
3. 12. 2016

návštěva DD Dubá – Deštná + turistika v okolí

EPCHO

4. 12. 2016

Vánoční výzdoba oddělení

DDŠ

5. 12. 2016

Mikulášské odpoledne

9. 12. 2016

exkurze zdymadlo v Ústí nad Labem – Střekov

EPCHO

10. 12. 2016

krmení lesní zvěře - Boletice nad Labem

EPCHO

11. 12. 2016

návštěva skanzenu v Zubrnicích

EPCHO

22. 12. 2016

vánoční večírek

DDŠ + EPCHO

29. 12. 2016

Beseda na téma fyzikálních zákonů

DDŠ + EPCHO

DDŠ + EPCHO

LEDEN 2017
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5. 1. 2017

Zimní krmení ptactva

EPCHO

7 1. 2017

Základy běžeckého lyžování

DDŠ

8 1. 2017

zimní turistický výlet na rozhlednu Chlum

DDŠ

10. 1. 2017

turistika spojená s krmením lesní zvěře

EPCHO

12. 1. 2017

návštěva Městského útulku Děčín spojená s venčením psů

DDŠ

14. 1. 2017

veřejné bruslení

EPCHO

16. 1. 2017

turnaj v Bowlingu v Děčíně

EPCHO

21. 1. 2017

návštěva Rajských ostrovů Děčín

EPCHO

21. 1. 2017

lyžování v Horním Podluží

DDŠ

31. 1. 2017

sáňkování , bobování v Boleticích nad Labem

EPCHO
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ÚNOR 2017
4. 2. 2017

kurz přežití v přírodě

DDŠ

5. 2. 2017

bobování , sáňkování

EPCHO

8. 2. 2017

turistická vycházka spojená krmením zvěře

EPCHO

9. 2. 2017

veřejné bruslení

DDŠ

11. 2. 2017

zimní výšlap na Kváderberg

DDŠ

18. 2. 2017

lyžování Jiřetín pod Jedlovou

DDŠ

19. 2. 2017

Lezení na umělé stěně KTVS UJEP

DDŠ

24. 2. 2017

Výlet ke koním Horní Podluží

DDŠ

25. 2. 2017

Výlet na Boreč

DDŠ
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25. 2. 2017

Bowling Děčín

EPCHO

BŘEZEN 2017
3. 3. 2017

návštěva hokejového utkání play off HC Děčín

EPCHO

4. 3. 2017

celoústavní turnaj ve florbale

DDŠ + EPCHO

5. 3 . 2017

návštěva extraligového utkání v boxu

DDŠ + EPCHO

18. 3. 2017

návštěva prvoligového utkání FK Teplice

20. 3. 2017

lyžařský výcvik v Železné Rudě

EPCHO
DDŠ + EPCHO

24. 3. 2017

In line bruslení po cyklostezce

DDŠ

14. 3. 2016

návštěva fotbalového utkání Teplice – Brno

15. 3. 2016

basketbalové utkání Děčín – Opava

DDŠ

21. 3. 2016

zátěžová turistika + jarní úklid krmelců – Harta, Buková hora

EPCHO

1. 4. 2017

návštěva boxerského utkání

EPCHO

2. 4. 2017

návštěva zámeckých zahrad v Děčíně

EPCHO

8. 4. 2017

návštěva muzea Škoda Mladá Boleslav

EPCHO

EPCHO+DDŠ

DUBEN 2017
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10. 4. 2017

návštěva plavecké haly v Děčíně – plavecký kroužek

DDŠ

21. 4. 2017

ZUČ festival Jihlava

DDŠ + EPCHO

23. 4. 2017

výtvarná soutěž Stopy mého života

DDŠ + EPCHO

24. 4. 2017

turistika Dolský mlýn

DDŠ
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30. 4. 2017

pálení čarodějnic

EPCHO

KVĚTEN 2017
1. 5. 2017

pěší turistika na Stoliční horu

EPCHO

4. 5. 2017

cyklovýlet Boletice n. L. – Hřensko a zpět

DDŠ

8. 5. 2017

turistika na zříceninu hradu Kalich

EPCHO

14. 5. 2017

Výlet na horu Malý Stožec s postiženou Natálkou

56

DDŠ

18. 5. 2017

cykloturistika spojená s posilováním na workoutovém hřišti

22. 5. 2017

víkendový pobyt s broděním řeky Kamenice

DDŠ

27. 5. 2017

noční pochod Jedlová – Boletice nad Labem

DDŠ

28. 5. 2017
31. 5. 2017

celoústavní turnaj v nohejbale
Dětský den + sportovní hry

EPCHO
EPCHO
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ČERVEN 2017
1. 6. 2017

Dětský den na vodě

EPCHO

3. 6. 2017

turistický výlet k Máchovu jezeru

EPCHO

4. 6. 2017

sportovní hry v Duně

EPCHO

6. 6. 2017

cyklovýlet Děčín – Hřensko

DDŠ

10. 6. 2017

víkendové splouvání řeky Ploučnice

EPCHO
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18. 6. 2017

návštěva plavecké haly v Děčíně – plavecký kroužek

23. 6. 2017

turistika Divoká soutěska – Hřensko

DDŠ

26. 6. 2016

výlet – Úštěk

EPCHO

21. 6. 2016

zátěžová turistika Máchovo jezero, památky okolí

EPCHO

EPCHO

ČERVENEC 2017, SRPEN 2017

1. 7. 2017

výlet Jetřichovice Dolský mlýn

EPCHO
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5. 7. 2017

turistika Sloup v Čechách , skalní divadlo

EPCHO

6. 7. 2017

turistický výlet Stará Oleška

DDŠ

10. 7. 2017

turistický výlet na rozhlednu Sokolí vrh

10. 7. 2017 – 15. 7. 2017 - vodácký tábor

EPCHO

DDŠ + EPCHO

16. 7. 2017

turistický výlet na Milešovku

DDŠ

28. 7. 2017

pěší turistika Kyjovské údolí

DDŠ
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1. 8. 2017

návštěva u koní

6. 8. 2017 - Ferrata Děčín

DDŠ

14. 8. 2017 - Rybolov na Labi

DDŠ

20. 8. 2017

DDŠ

Skalní lezení

61

29. 8. 2017

31. 8. 2017

DDŠ

Padellboard

turistický výlet na Helfenburg
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AKCE SLOVANSKÁ
ZÁŘÍ 2016
3. 9. 2016
4. 9. 2017
4. 9. 2017

turistika na Lesní Mlýn a okolí
meziskupinový turnaj v malé kopané
skalní lezení na Vrabinci

12. 9. 2016
17. 9. 2016
15. 9. 2016
18. 9. 2016
18. 9. 2016
21. 9. 2016
26. 9. 2016
28. 9. 2016
29. 9. 2016

cyklovýlet – Ústí nad Labem
návštěva sportovního utkání v boxu
esteticko-výchovná činnost – výroba věnců z přírodnin
návštěva dne kroužků a volnočasových aktivit
turistický závod – orientace v terénu
atletika 100 m a 1 500m
úklid okolí Vlčího jezera
návštěva zámecké zahrady v Děčíně
esteticko-výchovná činnost – výroba masek ze sádry

ŘÍJEN 2016
1. 10. 2016

návštěva DDM Březiny – výstava železničních modelů

2. 10. 2016
6. – 7. 10. 2016
13. – 15. 10. 2016
15. 10. 2016

turistika na Červený vrch
malá kopaná v Hamru na Jezeře
účast na triatlonu v Hostouni
fotbalové utkání Teplice vs. Zlín
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15. 10. 2016
16. 10. 2016
21. 10. 2016
24. 10. 2016
29. 10. 2016

návštěva DDM Březiny – výstava Zlatý model 2016
seznámení s moderním provazochodectvím, které se provozuje na Slackline
turistika po okolí Děčína
úklid Vlčího jezera
turistika na Kvádrberk

LISTOPAD 2016
12. 11. 2016
13. 11. 2016
13. 11. 2016
17. 11. 2016
18. 11. 2016
21. 11. 2016
26. 11. 2016

turistika Nová Ves
veřejné bruslení na zimním stadionu Děčín
turistika po okolí Děčína
úklid okolí Vlčího jezera
výlet na Komáří vížku
vánoční výzdoba prostor Hl. budova
návštěva muzea Karlova mostu a plavba po Vltavě

27. 11. 2016
30. 11. 2016

poznávací výlet na Ještěd
výzdoba prostor Slovanská
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PROSINEC 2016
1. 12. 2016
2. 12. 2016
5. 12. 2016

výroba adventních věnců
vánoční výzdoba prostor Tesko
mikulášská besídka

5. 12. 2016
11. 12. 2016
14. 12. 2016

zdobení vánočního stromku
turnaj v minigolfu
malá kopaná v Pšově

LEDEN 2017
4. 1. 2017
8. 1. 2017
16. 1. 2017
16. 1. 2017

malování prostor Vila Na Stráni
turistika Maxičky
pytlování na nedalekém svahu tzv. „Popovičáku“
stavba iglú

11. 1. 2017
18. 1. 2017
22. 1. 2017

esteticko-výchovná činnost – rozvoj jemné motoriky – trpělivost
esteticko-výchovná činnost – výroba obří sněhové koule
turistika na Stoliční horu
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25. 1. 2017

návštěva muzea Děčín – výstava fotografií staršího a dnešního Děčína

ÚNOR 2017

18. 2. 2017
19. 2. 2017
20. – 23. 2017
22. 2. 2017
25. 2. 2017

esteticko-výchovná činnost – rozvoj zručnosti a práce s jehlou
turistika Maxičky
meziskupinový turnaj ve fotbale
esteticko-výchovná činnost – jak ze starého udělat nové, rozvoj fantazie
a zručnosti
turistika Dolní Žleb
turistika na vyhlídkovou věž Sněžník
zimní olympiáda v Bystřici pod Hostýnem
návštěva muzea Děčín – výstava modelů lodí
návštěva staročeských tradic v Úštěku

28. 2. 2017

turistika Křížový Buk

7. 2. 2017
13. 2. 2017
14. 2. 2017
17. 2. 2017
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BŘEZEN 2017
4. 3. 2017

fotbalové utkání Teplice vs. Jihlava

18. 3. 2017
19. 3. 2017
25. 3. 2017

návštěva Technického muzea v Praze
výroba velikonoční dekorace
výlet na zámek Lemberk

DUBEN 2017
1. 4. 2017
2. 4. 2017
8. 4. 2017
9. 4. 2017
10. 4. 2017
21. – 22. 4. 2017

úklid okolí Vlčího jezera
turistika Maxičky
návštěva koncentračního tábora Terezín
návštěva skanzenu v Zubrnicích s přehlídkou velikonočních tradic
velikonoční výzdoba prostor Hl. budova
Festival zájmové a umělecké činnosti Jihlava

25. 4. 2017
27. 4. 2017
29. 4. 2017
30. 4. 2017

výzdoba prostor Slovanská
malá kopaná v Buškovicích
cyklovýlet – Dolní Žleb
cyklovýlet – Benešov n /P
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KVĚTEN 2017
13. 5. 2017

cyklovýlet – Maxičky – Mlýnský rybník

13. 5. 2017
18. 5. 2017
21. 5. 2017
27. 5. 2017
28. 5. 2017

návštěva pietního místa Lidice
cyklovýlet – Dolní Žleb
úklid Vlčího jezera
turistika Maxičky
cyklovýlet – Maxičky

ČERVEN 2017
4. 6. 2017
6. 6. 2017
10. – 11. 6. 2017

návštěva kulturní akce „Zpívající fontána“ ve Věznici Všehrdy
návštěva muzea PČR v Praze
dvoudenní cyklovýlet v Jetřichovicích

10. – 11. 6. 2017
17. 6. 2017
20. 6. 2017

malá kopaná v Kutné Hoře
turistika Dolský mlýn a okolí
úklid okolí Vlčího jezera

68

ČERVENEC 2017
20. 7. 2017
turistika – výšlap na hrad Sukoslav
27. 7. 2017
úklid Vlčího jezera a okolí

SRPEN 2017
1. 8. 2017
4. 8. 2017
5. 8. 2017
21. – 25. 8. 2017

Jetřichovice - orientace v terénu
turistika Pavlínino údolí
turistika Mariánská skála
sportovně – resocializační tábor Srbská Kamenice

30. 8. 2017
31. 8. 2017

turistika Dobříň
poznávání hub v okolí Jetřichovic
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AKCE KAMENICKÝ ŠENOV

ZÁŘÍ 2016
02.09.2016 turistická akce Horní Prysk – požární nádrž

03.09.2016 brigáda – úklid veřejných ploch pro město Kamenický Šenov

04.09.2016 cyklovýlet po okolí Kamenického Šenova
05.09.2016 MPP – beseda na téma „Morálka, práva a povinnosti, osobní bezpečí“
10.9.2016 úklid židovského hřbitova se sdružením SONOW v Kamenickém Šenově
10.9.2016 cyklovýlet Kamenický Šenov – Děčín – Benešov n/Pl. a zpět
18.9.2016 environmentální výchova – čištění lesa a cyklostezky od odpadků
18.9.2016 turistika po vyhlídkách Prácheň
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24.9.2016 den otevřených dveří Preciosa
25.09.2016 pořádání celoústavní akce III. ročník závodu cyklokrosu v Boleticích
28.09.2016 reprezentace ústavu na 10 ročníku běhu okolo Pánské skály

29.9.2016 cyklovýlet Česká Lípa

ŘÍJEN 2016
01.10.2016 reprezentace našeho ústavu na VI. ročník pochodu za „Počáteckým
puchýřem“

01.10.2016 sportovně turistická akce Prysk

71

08.10.2016 návštěva fitness centra Česká Lípa

14.10.2016 turistika s houbařením „Poznáváme houby“ v okolí Kamenického Šenova
15.10.2016 Fashion show v ringu Teplice
22.10.2016 turnaj v nohejbale „Šenovská smeč“
23.10.2016 turistický pochod na Slunečnou

LISTOPAD 2016
05.11.2016 Návštěva Technického muzea Praha
12.11.2016 reprezentace na celoústavní akci „Ústavní silák“
13.11.2016 turistika po okolí Kamenického Šenova
17.11.2016 sportovní běh na vysílač Prácheň
19.11.2016 Bowling Honda Česká Lípa
20.11.2016 autodrom Sosnová – „Setkání mistrů volantu 2016“
20.11.2016 turistika „Poznáváme CHKO Lužické hory“
26.11.2016 návštěva rozhledny Sloup v Čechách

27.11.2016 turistika Děčín „Pastýřská stěna a Zámecký park“
72

PROSINEC 2016
Prosinec průběžně příprava na vánoční besídku
02.12.2016 návštěva plaveckého bazénu Děčín
03.12.2016 brigáda pro město Kamenický Šenov – úklid parkových ploch
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03.12.2016 focení s ÚV barvami

04.12.2016 brigáda pro město Kamenický Šenov – úklid parkových ploch

04.12.2016 focení + výzdoba budovy
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11.12.2016 Bowling Děčín

14.12.2016 MPP – Rizikové chování v dopravě + rizikové sporty – beseda

16.12.2016 návštěva plaveckého bazénu Děčín

75

17.12.2016 návštěva Fitness centra Česká Lípa

18.12.2016 MPP – Příslušnost k subkulturám – beseda + písemný kvíz
19.12.2016 návštěva Fitness centra Česká Lípa
22.12.2016 vánoční besídka Boletice n/L + večeře Kamenický Šenov
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LEDEN 2017
03.01.2017 bobování na sjezdovce vysílače Prácheň

08.01.2017 turistická akce vysílač Prácheň
08.01.2017 výtvarná činnost – výroba sněhuláka z kelímků

13.01.2017 návštěva plaveckého areálu Děčín
14.01.2017 turistický pochod k ledopádům Prácheň
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15.01.2017 turistická akce okolí Kamenického Šenova a Práchně

17.01.2017 návštěva plaveckého areálu Děčín
21.01.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov
23.01.2017 MPP – šikana a extrémní projevy agrese
25.01.2017 MPP – sexuální výchova, prostituce, sexuálně přenosné nemoci
27.01.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov
28.01.2017 návštěva fitness centra Česká Lípa
29.01.2017 zimní radovánky – sáňkování Panská skála

31.01.2017 večerní pečení – výroba tiramisu
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ÚNOR 2017
14.02.2017 turistika Prácheň – Slunečná a okolí

15.02.2017 úklid sněhových bariér Kamenický Šenov

17.02.2017 návštěva knihovny
18.02.2017 malování klubovny 1. Patro
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19.02.2017 pochod na Ještěd Liberec

19.02.2017 malování klubovny 2. Patro
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20.02.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov
21.02.2017 MPP – alkoholismus
24.02.2017 návštěva plaveckého areálu Děčín
25.02.2017 turistika Děčín – ledové jezero
25.02.2017 turistika Sněžník – návštěva rozhledny

26.02.2017 výtvarná činnost – práce s hlínou
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27.02.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice

BŘEZEN 2017
03.03.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov
05.03.2017 turistika – vyhlídky Kyjov

06.03.2017 výtvarná činnost – práce s glazurovacími barvami
07.03.2017 plavecký bazén Děčín
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10.03.2017 plavecký bazén Děčín
11.03.2017 pochod kolem Máchova jezera
12.03.2017 turistika – Šaunštejn a malá Pravčická brána Vysoká Lípa

15.03.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice

17.03.2017 přednáška + beseda s MP Česká Lípa

-

18.03.2017 turnaj ve stolním tenise Obořiště Cup 2017
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21.03.2017 výtvarná činnost – tvoření siluet na stěny vymalovaných kluboven
22.03.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice
23.03.2017 brigáda pro město Kamenický Šenov – úpravy koupaliště Dolní Šenov

26.03.2017 turistika Zahrádky u České Lípy – návštěva přírodní rezervace Peklo

28.03.2017 in line bruslení – cyklostezka Kamenický Šenov
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29.03.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice
31.03.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov

DUBEN 2017
02.04.2017 cyklovýlet Kamenický Šenov – Ústí nad Labem a zpět

03.04.2017 MPP – Hygiena (beseda + písemný kvíz)
04.04.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
05.04.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice
06.04.2017 exkurze do věznice Stráž pod Ralskem

07.04.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
08.04.2017 občanská výpomoc – výsadba stromků v Býnovci, obec Ludvíkovice
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08.04.2017 environmentální výchova – úklid okolí Kamenického Šenova od odpadků
09.04.2017 cykloturistika za zvířátky MINI ZOO Ralsko – Hradčany

09.04.2017 turistický velikonoční pochod po okolí Kamenickéhom Šenova
11.04.2017 MPP – drogy, toxikománie, abúzus léků
13.04.2017 návštěva psího útulku Děčín

15.04.2017 víkendové „palačinkování“ chlapců
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16.04.2017 návštěva Litoměřic a okolí
20.04.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
20.04.2017 brigáda pro město Kamenický Šenov
22.04.2017 environmentální výchova – úklid cyklostezky a okolí v KŠ od odpadků

Průběh měsíce dubna do 23.4.2017 – práce na soutěži „Stopy mého života“ na téma
„Vesmír“ – vytvoření obrazu „Pasáček hvězd“
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23.04.2017 MPP – Rodina bezpečné místo, základy komunikace
26.04.2017 MPP – Nikotinismus – kouření
29.04.2017 turistika po vyhlídkách Jetřichovice

KVĚTEN 2017
02.05.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
04.05.2017 MPP – Záškoláctví, práva o povinnosti dětí
04.05.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
06.05.2017 práce s hlínou – výtvarná činnost
09.05.2017 MPP – rasizmus, xenofobie – přednáška MP Česká Lípa
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10.05.2017 trénink s boxery BK Česká Kamenice
12.05.2017 návštěva kuželkárny Kamenický Šenov
13.05.2017 Bowling Děčín
14.05.2017 turistika Jetřichovice Dolský mlýn
14.05.2017 večerní grilování na dvoře ústavu
18.05.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
19.05.2017 MPP – Bezpečný internet
20.05.2017 Pochod za kvetoucí měsíčnicí – 20 km

21.05.2017 turistika – výstup na Českou skálu Kamenický Šenov
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21.05.2017 na kolech kolem Máchova jezera

24.05.2017 keramika – práce s hlínou

26.05.2017 návštěva plaveckého bazénu Děčín
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ČERVEN 2017
07.06.2017 turistika po okolí Kamenického Šenova

10.06.2017 Cyklovýlet s přespáním Máchovo jezero – Doksy

11.06.2017 turistika Sloup v Čechách

13.06.2017 MP Česká Lípa – Beseda + diskuze na téma „Chování v ohrožení“
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15.06.2017 účast na literární soutěži „Kniha 2017“
19.06.2017 in line bruslení cyklostezka Děčín – Dolní žleb

20.06.2417 večerní grilování v na dvoře ústavu
22.06.2017 turistika spojená s koupáním na koupališti Dolní Šenov
24.06.2017 turistika s přespáním ve zříceninách tajemného hradu Ronov, Kravaře u ČL

25.06.2017 MPP – Komerční sexuální zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže
26.06.2017 turistika spojená s koupáním na koupališti Horní Prysk
26.06.2017 návštěva knihovny
27.06.2017 MPP – Netolismus, závislosti na PC a TV
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ČERVENEC 2017
26. – 31.07.2017 resocializační pobyt Šindlovy Dvory

93

X. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE
1. Základní charakteristika zařízení
Středisko výchovné péče je součástí Výchovného ústavu, dětského domova se školou,
základní školy, střední školy a školní jídelny v Boleticích nad Labem.
Ve středisku poskytujeme všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým
s problémy v oblasti chování. Naše služby jsou určeny žákům a studentům, kteří navštěvují školská
zařízení, zpravidla do 18 let, popřípadě až do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí
povolání. Zaměřujeme se na diagnostiku a nápravu výchovných problémů nebo negativních projevů
chování.
Středisko výchovné péče přijímá klienty, u nichž nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy
nebo k uložení ochranné výchovy. Mezi hlavní problémové oblasti, se kterými klienti do střediska
přicházejí, patří školní problémy, rodinné problémy, osobnostní a psychické problémy, počátky
zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování.
Kromě dětí a mladistvých poskytujeme své služby také zákonným zástupcům a pedagogům.
Velmi úzce spolupracujeme s kurátory OSPOD a dalšími organizacemi, které se podílejí na
práci s dětmi a mladistvými.
Péči našim klientům zajišťují dvě odloučená pracoviště. Ambulantní oddělení v Ústí nad
Labem, které poskytuje služby pro spádovou oblast Ústecka, Teplicka, Lovosicka a Litoměřicka a
ambulantní oddělení v Děčíně, které poskytuje služby klientům Děčínska a širokého okolí.
V Děčíně se také nachází internátní oddělení střediska, ve kterém probíhají dobrovolné
diagnosticko - terapeutické pobyty našich klientů.
2. Činnost střediska výchovné péče
2.1. Ambulantní oddělení
V loňském školním roce se obě ambulantní oddělení střediska nadále věnovala poradenské,
diagnostické a terapeutické práci s klienty a s jejich rodinami.
Pracovníci ambulance se účastnili případových konferencí pořádaných OSPOD a školami.
Vyjížděli také v rámci terénních prací do spolupracujících škol. V loňském školním roce byla na
žádost škol realizována sociometrická šetření s následnými odbornými doporučeními příslušným
pedagogům.
V průběhu školního roku proběhlo několik setkání s kurátory spádových oblastí, kdy do
střediska přijeli pracovníci OSPOD z Litoměřic, Lovosic, Teplic a z Ústí nad Labem.
V ambulantním oddělení střediska v Ústí nad Labem probíhal od prosince 2016 do května
2017 terapeutický program pro dvě skupiny (následně za sebou) ambulantních klientů a jejich rodiče
- Dětská terapeutická skupina osobnostního rozvoje. Jednalo se o program určený mladším dětem.
Program byl zaměřen na pomoc a podporu při osvojování si sociálních a režimových návyků a byl
určen dětem s potížemi se sociálním začleněním, děti úzkostné, či s výchovnými problémy (agresivní
chování, nepřiměřená komunikace a reakce, potíže ve vnímání hranic svých i druhých lidí,
problematická adaptace ve škole atp.).
Od října 2016 do června 2017 byl v ústecké ambulanci realizován terapeuticko- preventivní
program pro dospívající dívky (2. stupeň základní školy a studentky středních škol). Program byl
určen pro dívky, u nichž dominuje osobnostní problematika - nízká sebeúcta, sebevědomí, snadná
ovlivnitelnost. Pro dívky s limity v respektování výchovné autority rodičů, dívky, které inklinují
k navazování rizikových partnerských a vrstevnických vztahů, s nedostatečně rozvinutou hodnotovou
orientací a nízkou motivací pro další profesní přípravu. Součástí terapeutických programů bylo také
setkávání s rodiči dětí.
V tomto školním roce jsme se také pravidelně zúčastňovali jednání Týmu pro děti a mládež
v Ústí nad Labem, kdy na pravidelných setkáních společně jednají soudci, zástupci OSPOD a dalších
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organizací, podílejících se na práci s dětmi a mladistvými. V Multitýmu jsme měli i nadále stálé
zastoupení naší pracovnice ústecké ambulance.
V průběhu vánočních a velikonočních prázdnin proběhly v ambulantním oddělení v Ústí nad
Labem tvořivé dílny, kdy děti měly možnost strávit čas ve středisku tvůrčím způsobem a mohly si
domů odnést vlastnoručně vyrobený dárek.
Také v průběhu letních prázdnin měly děti možnost účastnit se zajímavých aktivit, které
nabízely ambulance střediska. Výlety do Hřenska, kde se děti v Soutěskách svezly na lodičkách nebo
výlet na Dolský Mlýn. Zajímavé výtvarné aktivity – například batikování nebo malování na tričko.
Třetí prázdninový týden byl pod vedením odborného vychovatele, speciálního pedagoga a
psychologa realizován další, již tradiční, pobytový zážitkový výjezd pro jednu skupinu ambulantních
klientů střediska do Hamru na Jezeře. Náplní pobytu byly různé sportovní aktivity, hry v přírodě s
různým zaměřením, sportovní olympiáda, turistika spojená s objevováním zajímavých míst v okolí a
také s plněním úkolů a další prázdninové relaxační činnosti. Součástí pobytu byla také „ochutnávka“
režimu a nácvik sebeobslužných činností. Z prázdninového výjezdu děti odjížděly spokojeny, se
spoustou nových zážitků a naučených dovedností.
Krásné počasí na prázdninovém výjezdu v Hamru na Jezeře – výlet na hrad Bezděz.
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V obou ambulantních odděleních střediska výchovné péče bylo za školní rok 2016/2017
pečováno celkem o 483 klientů, z nichž byla více jak polovina přijata do ambulantní péče na základě
žádosti zákonného zástupce, přibližně jedna pětina klientů byla do péče přijata na základě žádosti a
doporučení OSPOD. Další klienti byli přijati do péče střediska na doporučení školy nebo jiných
zařízení (PMS, soudy apod.).

v tom

Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Klienti střediska výchovné péče
ambulantní oddělení
Evidovaní klienti - celkem
481
z mateřských škol
0
ze základních škol - 1. stupeň
163
ze základních škol – 2. stupeň
296
ze středních škol
22
z rodin, školsky nezařazeni
2

Iniciátor příchodu klienta do střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Iniciátor příchodu klienta do střediska výchovné péče
ambulantní oddělení
Klient sám
2
Rodina
314
Školské poradenské zařízení 0
OSPOD
89
Škola
61
Zdravotnické zařízení
0
Soudy, PMS ČR
9
Jiný iniciátor
8
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Hlavní důvod příchodu klienta do střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Hlavní důvod příchodu klienta do střediska výchovné péče
ambulantní oddělení
Rodinné problémy
90
Školní problémy
244
Zneužívání návykových látek
0
Osobnostní problémy
124
Prekriminální a kriminální problémy
20
Jiný důvod
5
V loňském školním roce jsme spolupracovali se školami, s OSPOD a s dalšími institucemi,
které se podílejí na práci s dětmi a mladistvými.
Pracovníci střediska se zúčastnili setkání výchovných poradců škol, metodiků prevence nebo
ředitelů škol naší spádové oblasti. Proběhlo několik setkání na magistrátu v Ústí nad Labem, na nichž
jsme podávali informace o činnosti a možnostech střediska a prezentovali naši činnost.
Pracovníci ambulantních oddělení se účastnili výchovných komisí škol, případových
konferencí na příslušných magistrátech. Ve spolupráci s OSPOD zajišťovali volnočasové aktivity pro
klienty z nedostatečně motivujícího prostředí či sociálně slabých rodin (v DDM, ZUŠ nebo v
zájmových aktivitách pořádaných neziskovými organizacemi - Dobrovolnické centrum, Člověk
v tísni a další). Spolupracovali jsme s Charitním sdružením, s Azylovým domem pro matky a děti, s
Centrem krizové intervence, Dona centrem a Bílým kruhem bezpečí.
V září 2016 jsme se již poněkolikáté zúčastnili Veletrhu sociálních služeb, pořádaného v Ústí
nad Labem v rámci Týdne duševního zdraví, kde jsme prezentovali činnost střediska.
2.2. Internátní oddělení v Děčíně
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Provoz internátu v tomto školním roce začal 5. září 2016, za školní rok 2016/2017 prošlo
internátním pobytem 74 klientů, z toho 20 dívek a 54 chlapců. Všichni klienti byli žáky ZŠ nebo
ZŠP. 22 žáků bylo z prvního stupně, 52 žáků z druhého stupně. Z toho 5 pobytů bylo nařízeno
soudem.
Jedna výchovná skupina internátu fungovala nadále jako tzv. uzavřená skupina, se společným
nástupem dětí na pobyt a společným ukončením pobytu. Druhá skupina, převážně určená starším
dětem, fungovala v režimu tzv. otevřené skupiny, do které děti na pobyt nastupovaly postupně. Délka
trvání pobytů byla také v tomto školním roce v průměru 7 až 8 týdnů.
U většiny klientů bylo konstatováno, jak zákonnými zástupci, tak i školami, že u dětí došlo ke
zlepšení chování a byly nastaveny určité normy pro jednání a chování. Školy i rodiče oceňovali také
zlepšení v přístupu dětí ke školní práci.
Provoz internátu byl nepřetržitý od 5. 9. 2016 do 30. 6. 2017 s výjimkou vánočních prázdnin.
Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Klienti střediska výchovné péče
Evidovaní klienti
ze základních škol - 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol
v předškolním věku
po ukončení školní docházky
Klienti s doporučenou institucionální výchovou

internátní oddělení
74
22
52
0
0
0
0

Iniciátor příchodu do střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Iniciátor příchodu do střediska výchovné péče
internátní oddělení
Rodina
52
Školské poradenské zařízení
0
OSPOD
15
Škola
2
Zdravotnické zařízení
0
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Soudy, PMS ČR
Jiný iniciátor

5
0

Hlavní důvod příchodu klienta do střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017
Hlavní důvod příchodu klienta do střediska výchovné péče
internátní oddělení
Rodinné problémy
Školní problémy

17
32

Zneužívání návykových látek
Osobnostní problémy

0
20

Prekriminální a kriminální problémy

5

Jiný důvod

0

2.2.1. Volnočasové aktivity internátního oddělení
Cílem pobytu dětí v internátním oddělení střediska je postupné nastavení změny dosavadního
problematického chování a způsobů řešení konfliktních situací, podpora a posílení zdravých návyků,
rozvoj sociálních dovedností, změna postojů ke školní práci a také změna sebepojetí.
Ve školním roce 2016/2017 se klienti internátního oddělení účastnili následujících činností a akcí:
 Turistika do okolí Děčína - naučné a poznávací výlety, také celodenní zátěžové turistické
výšlapy na Sněžník, Sokolí Vrch (rozhledny), na Maxičky, do Jetřichovic, na Dolský Mlýn,
do Hřenska se Soutěskami a Pravčickou branou, do Čertovy Vody v Dolním Žlebu nebo na
Labskou Stráň s vyhlídkou Belveder na kaňon Labe a další zajímavá místa v okolí Děčína.
Turistické výšlapy za krásnými výhledy v okolí Děčína – Kvádrberk, pod rozhlednou na
Chlumu

 Rekreační sportování, relaxace - fotbal, stolní tenis, míčové hry, šipky, badminton,
pétanque, bowling, minigolf.
Zimní radovánky..
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 Volnočasové aktivity - pravidelné návštěvy městské knihovny, návštěvy psího útulku, ZOO
v Děčíně, návštěvy Rajských ostrovů- expozice ryb a plazů, Děčínského muzea, Děčínského
zámku, návštěvy kulturních akcí pořádaných během školního roku.
Návštěva muzea – pro děti zajímavá expozice lodní dopravy.

Návštěva Rajských ostrovů – expozice ZOO.
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 Výtvarné, polytechnické a pracovní činnosti - výroba keramiky, práce s mozaikou,
textiliemi, přírodními materiály, netradiční výtvarné techniky (vyplétání obrazů) pečení
perníčků, práce na zahradě, dílenské práce, výzdoba a úprava prostor internátního oddělení
podle ročních období či svátků, vaření a pečení jednoduchých pokrmů.
Výroba halloweenských dýní, polytechnické činnosti – výroba dřevěných lodiček.
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Létající balonky…
Do programu v průběhu internátního pobytu byla začleněna pravidelná setkávání dětí s
v rámci tzv. internátních skupinek, které byly zaměřené na relaxaci, kooperaci, vztahy, pomoc a
spolupráci ve skupině.
2.2.2. Speciální třída SVP
Výuka během internátního pobytu probíhala ve dvou speciálních třídách, které se nachází
přímo ve středisku. Každý žák pracoval podle individuálního programu výuky vypracovaného
kmenovou školou. Většina dětí přicházela na pobyt s mezerami v předchozích znalostech. Z tohoto
důvodu bylo u většiny dětí nutné opakovat a upevňovat učivo z minulých postupných ročníků
především v českém jazyce, v matematice a také v cizím jazyce. V některých případech proto bylo
náročné uskutečňování výuky podle požadavků stanovených v individuálních programech výuky
z kmenových škol. Více než polovina dětí měla v těchto předmětech velmi slabý prospěch a
v hodnocení často také sníženou známku z chování.
3. Personální obsazení
zástupce ředitele pro SVP

Mgr. Ivana Línková

SVP Ústí nad Labem - ambulantní oddělení:
speciální pedagog:
Mgr. Hana Opočenská
Mgr. Tamara Wölfelová
Mgr. Pavla Klímová (od 11/2016)
psycholog:
Mgr. Eliška Caltová
sociální pracovnice:
p. Jitka Křížková
SVP Děčín - ambulantní oddělení:
speciální pedagog:
Bc. Iva Kaňoková, DiS
Mgr. Elvíra Matysová
Mgr. Miloslava Dvořáková
Mgr. Ivana Línková
psycholog:
Mgr. Michaela Macourková
sociální pracovnice:
p. Dagmar Šrámková
SVP Děčín - internátní oddělení:
vychovatelé:
p. Marek Kandráč
p. Tomáš Hladký
Bc. Helena Chaloupková
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učitelé:

asistenti pedagoga:
psycholog:
speciální pedagog:
sociální pracovnice:

p. Karel Pilek
p. Rudolf Culek
Mgr. Pavla Klímová (9 - 10/2016)
p. Radka Sokolářová (11/2016)
Mgr. Zdena Mottlová (od 12/2016)
Mgr. Ivana Línková
Ing. Karel Pešout
p. Karel Labuta
p. Slavomír Stejskal
Mgr. Michaela Macourková
Bc. Iva Kaňoková, DiS
Mgr. Ivana Línková
Dagmar Šrámková
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XI. Příloha
Rozbor útěkovosti za školní rok 2016/2017
k 31. 8. 2017
ZÁŘÍ 2016
DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

11

9

62

20

útěky ze zařízení

0

0

1

0

nenávraty do zařízení

1

0

4

0

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

14

11

60

18

útěky ze zařízení

0

0

1

0

nenávraty do zařízení

2

3

4

4

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

16

11

60

17

útěky ze zařízení

0

0

3

0

nenávraty do zařízení

0

1

3

1

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

18

11

61

19

útěky ze zařízení

0

0

7

0

nenávraty do zařízení

0

0

3

2

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

20

11

60

17

útěky ze zařízení

0

0

4

0

nenávraty do zařízení

2

2

10

1

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

21

11

56

19

útěky ze zařízení

0

0

2

0

nenávraty do zařízení

2

0

2

2

ŘÍJEN 2016

LISTOPAD 2016

PROSINEC 2016

LEDEN 2017

ÚNOR 2017
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BŘEZEN 2017
DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

21

12

52

19

útěky ze zařízení

1

0

3

0

nenávraty do zařízení

2

0

4

0

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

22

12

49

18

útěky ze zařízení

0

0

4

0

nenávraty do zařízení

0

4

4

0

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

22

12

47

18

útěky ze zařízení

0

1

2

0

nenávraty do zařízení

1

1

4

3

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

26

12

48

16

útěky ze zařízení

0

0

3

0

nenávraty do zařízení

0

1

1

1

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

25

13

43

10

útěky ze zařízení

0

0

0

0

nenávraty do zařízení

1

2

4

0

DDŠ

EPCHO

VÚ

KŠ

stav dětí

25

14

40

9

útěky ze zařízení

0

1

0

0

nenávraty do zařízení

4

1

4

1

DUBEN 2017

KVĚTEN 2017

ČERVEN 2017

ČERVENEC 2017

SRPEN 2017
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Vysvětlivky:
DDŠ = dětský domov se školou
VÚ = výchovný ústav na Slovanské ul.
EPCHO = odd. pro děti s extrémními poruchami chování
KŠ = výchovný ústav v Kamenickém Šenově
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