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1. Charakteristika DDŠ 
 

     Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov je 
koedukované zařízení určené pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 42 dětí. Děti jsou 
rozčleněny do 3 rodinných skupin (dvě chlapecké a jedna dívčí) a tří výchovně léčebných 
skupin v rámci výchovně léčebného oddělení (dvě chlapecké a jedna dívčí).  
     Součástí DDŠ je základní škola s kapacitou 42 žáků, školní jídelna s kapacitou 95 jídel 
a ambulantní středisko výchovné péče „Šluknovsko“. 
 
 
2. Personální obsazení DDŠ 
 
Vedení DDŠ: 
 
Ředitel ……………………………………………………. Mgr. Dušan Šimonka 
První zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu … Mgr. Karel Brouček 
Zástupce ředitele pro ZŠ ………..……………..…………. Mgr. Dana Morkusová 
Vedoucí SVP ………………………………………………Mgr. Jana Bajanová 
Vedoucí ekonom ..………………………………………....pí. Miroslava Hauzrová 
Vedoucí školní jídelny …………………………………… pí. Petra Karmanová  
Vedoucí provozního úseku .……………………….……… p. Milan Vajda 
 
Odborní pracovníci: 
 
Speciální pedagog – etoped     Mgr. Zdeněk Staněk Ph.D. 
Psycholog       Mgr. Monika Ihnátová 
Psycholog SVP      PhDr. Miroslav Schovanec 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Jana Bajanová 
Speciální pedagog - etoped SVP    Mgr. Lenka Hendrychová 
 
Základní škola: 
 
6 třídních učitelů  
4 učitelé bez třídnictví (3 na částečný úvazek)  
3 asistenti pedagoga  
 
Úsek výchovy:  
 
6 kmenových vychovatelů 
6 skupinových vychovatelů 
5 vychovatelů - střídačů  
6 asistentů pedagoga VLS v denní službě  
7 asistentů pedagoga v noční službě  
2 sociální pracovnice 
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Středisko výchovné péče „Šluknovsko“ : 
 
2 speciální pedagogové – etopedi    
1 psycholog  (částečný úvazek) 
1 sociální pracovník 
 
Ekonomický úsek: 
 
1 účetní  
1 skladnice, švadlena  
 
Úsek školního stravování: 
 
4 kuchařky   
 
Úsek provozní: 
 
1 údržbář 
3 uklízečky (1 částečný úvazek) 
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3. Zpráva o činnosti Základní školy v Jiříkově  
za školní rok 2021/22 

 
Součástí zprávy o činnosti je:  

 přehled počtu žáků na začátku a konci školního roku 
 přehled nových a odhlášených žáků během školního roku 2021/2022   
 vycházející žáci – ukončení povinné školní docházky 2021/2022 
 údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 
 třídní a netřídní učitelé, údaje o pracovnících školy a jejich vzdělávání 
 stručný přehled organizace školního roku 2021-2022 v DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov 
 vyhodnocení plánu školních akcí 
 vyhodnocení ŠVP 

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

Datum Počet žáků celkem - ŠVP děvčata chlapci 

01. 09. 2021 33 = ZŠMV - 16  ZŠ - 17   11 22 
09. 10. 2021 35 = ZŠMV - 18 ZŠ - 17   12 23 
19. 01. 2022 36 = ZŠMV - 18  ZŠ - 18    12 24 
01. 02. 2022 36 = ZŠMV - 19  ZŠ - 17   12 24 
17. 05. 2022 35 = ZŠMV - 19  ZŠ - 16    11 24 
10. 06. 2022 36 = ZŠMV - 20  ZŠ - 16   11 25 

 
Stav žáků 1. září 2021 (zahájení školního roku 2021 – 2022, od středy 1. 9. 2021)  

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

I. (9. ZŠ – 2D + 2CH) 4 2 2 
II. (7. ZŠ – 1D + 2CH a 8. ZŠ – 2D) 5 3 2 
III. (6. ZŠ – 6CH ) 6 0 6 
IV.  (3. ZŠMV – 1CH, 4. ZŠMV – 1D, 5. ZŠMV - 1D, 5. 
ZŠ - 2CH) 

5 2 3 

V. (8. ZŠMV - 6CH + 2D) 8 2 6 
VI. (6. ZŠMV - 1D, 7. ZŠMV – 2D + 5CH) 5 2 3 
Celkem  33 11 22 
Počet žáků celkem - ŠVP 1. stupeň 2. stupeň datum 
 
33 žáků = ZŠMV - 17  ZŠ - 16   

5 žáků 
ZŠ – 2 žáci 

ZŠMV – 3 žáci 

28 žáků 
ZŠ – 15 žáků 

ZŠMV – 13 žáků 

 
1. 9. 2021 

 
Stav žáků k 30. červnu 2022 (ukončení školního roku 2021 – 2022, ve čtvrtek 30. 6. 2022) 

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

I. (9. ZŠ – 2D + 2CH, 9. ZŠMV  - 1CH) 5 2 3 
II. (7. ZŠ – 1D + 2CH a 8. ZŠ – 1D) 4 2 2 
III. (6. ZŠ – 6 CH ) 6 0 6 
IV. ( 3. ZŠMV – 1CH, 4. ZŠMV– 1D, 5. ZŠMV - 1D, 5. 
ZŠ - 2CH) 

5 2 3 

V. (8. ZŠMV - 6CH + 2 D) 8 2 6 
VI. (6. ZŠMV - 1D, 7. ZŠMV –2D + 5CH) 8 3 5 
Celkem  36 11 25 
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Počet žáků celkem - ŠVP 1. stupeň 2. stupeň datum 
 
36 žáků = ZŠMV - 20  ZŠ - 16   

5 žáků 
ZŠ – 2 žáci 

ZŠMV – 3 žáci 

31 žáků 
ZŠ – 14 žáků 

ZŠMV – 17 žáků 

 
30. 6. 2022 

 
Přehled nových a odhlášených žáků během školního roku 2021/2022 

počet datum přijetí 
žáka 

ročník/ rok šk. docházky a 
ŠVP 

dívka chlapec Vřazen(a) do 
třídy 

1.  9. 10. 2021 7./ 7. ZŠMV 1  VI. 
2.  9. 10. 2021 6./ 7. ZŠMV  1 VI. 
3.  19. 01. 2022 6./ 6. ZŠ  1 III. 
4.  17. 05. 2022 8./ 8. ZŠ – konec ÚV 1  II. 
5.  10. 06. 2022 6./ 7. ZŠMV  1 VI. 

Celkem k 30. 06. 2022  3 ZŠMV  + 1 ZŠ = 4 -1 ZŠ 11 25  

 
Vycházející žáci 2021/2022 – ukončení povinné školní docházky 

počet třída ročník a rok PŠD ŠVP dívka chlapec 
1.  I. 9./9.  ZŠ 1  
2.  I. 9./9.  ZŠ 1  
3.  I. 9./9. ZŠ  1 
4.  I. 9./9. ZŠ  1 
5.  I. 9./9. ZŠMV  1 
6.  V. 8./9.  ZŠMV 1  
7.  V. 8./9. ZŠMV  1 
8.  V. 8./9. ZŠMV  1 

Celkem 8 žáků 
(2 třídní učitelky) 

5 žáků - 9. roč. ZŠMV(1) 
ZŠ(4) 

3 žáci - 8. roč. ZŠMV 

8 
4 ZŠ 

4 ZŠMV  

3 
2 ZŠ 

1 ZŠMV  

5 
2 ZŠ 

3 ZŠMV  
 
Poznámka:  

Naše ZŠ vyučovala žáky podle ŠVP  ZŠ  a  ZŠMV  (otevřeno 12 ročníků z 18 možných 
ročníků). Během školního roku byli přijati celkem 4 noví žáci a jedna žákyně byla odhlášena 
– ukončení ústavní výchovy. Noví žáci byli přijati z DDÚ Liberec. Během tohoto školního 
roku došlo k několika změnám v obsazení tříd, třídy byly sestaveny tak, aby nově přicházející 
žáci byli zařazeni do jednotlivých (kombinovaných) tříd a mohli se učit dle IVP a tematických 
plánů. V průběhu roku docházelo z organizačních důvodů velmi často ke změnám v rozvrhu 
hodin. Na každého žáka je vypracován IVP, který je vypracován na základě platného 
doporučení  ŠPZ Rumburk a dětského psychiatra. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2020/2021: 

Poznámka: Naše škola hodnotila žáky v 1. pololetí školního roku 2020/2021, dle vyhlášky 
211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. 

 
Třídní a netřídní učitelé od 1. 9. 2021 

Třída (ročník a ŠVP) Třídní učitel/ka +  as. pedagoga Učitelé bez třídnictví 
I. (9. ZŠ a 9. ZŠMV) Učitelka 1 učitelka (11 hodin/týdně) 

II. (7. ZŠ a 8. ZŠ) Učitel 
1 učitelka (9 hodin/týdně) 
 

III. (6. ZŠ) Učitelka 
1 zástupce pro ZŠ (8 hodin/ týdně) 
1 ředitel (2 hodiny /týdně) 

IV. (3., 4., 5.ZŠMV, 5. ZŠ) Učitelka + as. pedagoga 
1 učitel (10 hodiny /týdně) 
 

V. (8. ZŠMV ) Učitelka + as. pedagoga 
1 učitel (4 hodiny /týdně) 
 

VI. (6. ZŠMV, 7. ZŠMV) Učitelka + as. pedagoga 
1 učitelka  (4 hodiny /týdně) 
 

Celkem  6 tř. učitelů + 3 as. pedagoga 7 netřídních učitelů 
 
Poznámka: V ZŠ při DDŠ Jiříkov pracovalo v tomto školním roce celkem 16 pedagogických 
pracovníků tj.: ředitel, zástupce pro ZŠ, 6 třídních učitelů, 5 učitelů na částečný úvazek, 3 
asistentky pedagoga, 1 výchovný poradce, 1 metodik primární prevence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída – ročník, ŠVP Počet žáků 
CH/D 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 1. stupeň 2. stupeň 

I. (9. ZŠ – 2D + 2CH, 9. ZŠMV – 1CH) 3/2 1 4 0 - 5 

II. (7. ZŠ – 1D + 2CH a 8. ZŠ – 1D) 2/2 0 4 0 - 4 

III. (6. ZŠ – 6 CH ) 6/0 0 6 0 - 6 

IV. (3. ZŠMV –1CH, 4. ZŠMV– 1D, 5.ZŠMV 
- 1D, 5. ZŠ - 2CH) 3/2 0 5 0 5 - 

V. (8. ZŠMV - 6CH + 2 D) 6/2 2 6 0 - 8 

VI. (6. ZŠMV - 1D, 7. ZŠMV –2D + 5CH) 5/3 0 6 2 - 8 

 

CELKEM   36 žáků  
ZŠ (16 )ZŠMV (20 )   

 
25/11 

 
3 

 
31 

 
2 

5 žáků 
ZŠ - 2  

ZŠMV - 3 

31 žáků 
ZŠ - 14  

ZŠMV -17 
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Údaje o pracovnících školy (úvazky př. práce a kvalifikovanost pedagogů) od 1. 9. 2021 
TU – třídní učitel (úvazek př.p.) 
NU – netřídní učitel (úvazek ) 

Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje 
ano/ne 

1. TU – I. tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ano 
2. TU – II. tř. (22 hodin/týdně) ne 1  ano 
3. TU – III. tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ano 
4. TU – IV. tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ne 
5. TU – V. tř. (22 hodin/týdně) ne  1 ano 
6. TU – VI. tř. (22 hodin/týdně) ano  1 ne 
7. NU (11 hodin/týdně) ano  1 ne 
8. NU (11 hodin/týdně) ne  1 ne 
9. NU (9 hodin /týdně) ano  1 ne 
10. NU (4 hodiny/týdně) ne 1  ano 
11. NU (4 hodiny/týdně) ne  1 ne 
12. NU (8 hodiny/týdně) ano  1 ne 
13. NU (1 hodina/týdně) ano 1  ne 
Celkem 5 kvalifikovaných uč. 

8 nekvalifikovaných 
uč. 

3 10 5 studuje  
8 nestuduje 

AP – asistent pedagoga Kvalifikovanost 
ano/ne 

muž žena Studuje 
ano/ne 

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

 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: od 1. 9. 2021 

Učitel/ka, 
asistentka 
pedagoga 

Kterým rokem 
a semestrem Studijní obor Místo 

1 učitelka 2. (3. – 4. s.) 
Mgr. studium – učitelství 1. stupeň ZŠ se spec. 
pedagogikou 

UJEP – Ústí n.L 

1 učitelka 2. (3. – 4. s.) 
Mgr. studium – učitelství 2. stupeň ZŠ - Čj a 
literatura pro vzdělávání 

UJEP – Ústí n.L 

1 učitelka 2. (3. – 4. s.) 
Bc. studium  - učitelství 2. stupeň ZŠ  - obor 
Zeměpis a matematika se zaměřením na vzdělávání 

TU Liberec 

1 učitel 1. (1. - 2. s.) Aplikovaná informatika (bakalářské studium) UJEP – Ústí n.L 

1 učitel 1. (1. - 2. s.) DPS - Speciální pedagogika UJEP – Ústí n.L 

ředitel 56 hodin Aj kurz – Šablony II. DDŠ Jiříkov 

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

1 etoped 56 hodin Aj kurz – Šablony II. DDŠ Jiříkov 
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Stručný přehled organizace školního roku 2021-2022 
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  
I. pololetí 
ŘÍJEN 2021  (20. 10. - 24. 10. 2021)    
LISTOPAD 2021 (22. 11. - 26. 11. 2021) 
LEDEN 2022 (17. 1. - 21. 1. 2022) 
 
II. pololetí  
BŘEZEN 2022 (14. 3. - 18. 3. 2022) 
KVĚTEN 2022 (2. 5. – 6. 5. 2022) 
ČERVEN 2022 (13. 6. – 17. 6. 2022) 
 

ŘEDITELSKÁ VOLNA  
 

1. ŘV - 27. 9. 2021 (pondělí), 28. 9. st. svátek Den české státnosti (úterý)  
3. ŘV – 19. 4. 2022 (úterý) po Velikonočních prázdninách 

 
TERMÍNY PRÁZDNIN  

 
Podzimní prázdniny 27. října 2021 (středa), 28. 10. st. svátek (čtvrtek)  

29. října 2021 (pátek) 
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 (čtvrtek) - 2. ledna 2022 (neděle) 
Pololetní prázdniny 4. února 2022 (pátek) 
Jarní prázdniny 14. března 2022 (pondělí) - 20. března 2022 (neděle) 
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022 (čtvrtek a 15. 4. v pátek - st. svátek)  

18. dubna 2022 - Velikonoce (pondělí) 
19. dubna 2022 je 3. ŘV – (úterý) 

Hlavní prázdniny 1. července 2022 (pátek) – 31. srpna 2022 (čtvrtek) 
 

Vyhodnocení plánu školních akcí 
 

SRPEN 2021 
26. 8. (čtvrtek) Nastoupili učitelé do školy a začali si plnit své povinnosti tak, aby mohl začít 
nový školní rok (dokumentace, výzdoba tříd, výzdoba školy).  

 
ZÁŘÍ 2021 
1. 9. - Pedagogická rada (1.) 
15. 9. - 1. Supervize - škola a AP 
16. 9. - 1. Supervize  - SVP a výchova  
20. 9. - Porada VLO (1.) 
24. 9. - školení pro všechny zaměstnance BOZP 
27. 9. (pondělí) - 1. ŘV (28. 9. 2021 úterý - st. svátek Den české státnosti) 
 
ŘÍJEN 2021 
1. 10. Burza škol ve Varnsdorfu (pivovar Kocour) pro vycházející žáky (8 žáků) 
8. 10. - odeslán na MŠMT  VÝKAZ o ředitelství školy (R 13-01) a VÝKAZ o základní škole 
(M3 - Matrika) podle stavu k 30. 9. 2021 
19. 10. - Návštěva divadla Varnsdorf – III. a IV. třída, „Pipi dlouhá punčocha“ 
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19. 10. - 20. 10. - 1. Výjezdní zasedání pro kmenové vychovatele a vedení DDŠ Jiříkov – 
Bedřichov „Tesanka“ 
27. 10. Rozvoj osobnosti pedagoga - Šablony II. na téma „Obtížné situace a konflikty na 
školách a jejich zvládání“ v délce 8 vyuč. hodin, účast 13 pedagogů. 
27. 10. do 28. 10. 2021 Podzimní prázdniny  
 
LISTOPAD 2021 
1. Karanténa ve výchově od 1. 11. do 5. 11. 2021 
Po příjezdu dětí (celkem 14 žáků) z Podzimních prázdnin (z domova) byla pro tyto děti 
stanovena karanténa, tito žáci měli distanční výuku ve výchově, kterou zajistili učitelé. Ve 
škole byly otevřeny 4 třídy (I. + II., III. + IV., V., VI. třída). 
9. 11. zdárně ukončen kurz Aj – Šablony II. 
11. 11. - návštěva z MŠMT (šetření stížností p. Hofmanové) 
18. 11. Porada VLO (2.) 
19. 11. Klasifikační porada (1.) 
22. 11. Pedagogická rada (2.) 
24. 11. - 2. Supervize - škola 
25. 11. - 2. Supervize - SVP a výchova 
V období od 1. 11. 2021 do 5. 11.2021 
 
PROSINEC 2021 
10. 12. (pátek) - zdárně ukončen plavecký výcvik v Rumburku  
19. 12. - 26. 12. - pobyt dětí na horách - Benecko (13 dětí) 
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (22. 12. 2021 odjezd dětí domů) 
 
LEDEN 2022 
2. Karanténa ve výchově od 3. 1. do 7. 1. 2022 
Po příjezdu dětí z domova z Vánočních prázdnin (celkem 21 žáků), byla pro tyto děti 
stanovena karanténa, tito žáci měli distanční výuku ve výchově, kterou zajistila škola ve 
spolupráci všech učitelů a AP. 
7. 1. - zahájeno bruslení (zimní stadion v Rumburku, každý pátek od 8.30 do 9.30 hodin) 
12. 1.  - školení BOZP pro učitele a AP ve škole  
31. 1. (čtvrtek) - vydáváno vysvědčení za 1. pololetí 
 
ÚNOR 2022 
4. 2. 2022 POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
23. 2. - 3. supervize  - AP, škola 
24. 2. - 3. supervize - SVP, výchova 
 
BŘEZEN 2022 
1. 3.  a 28. 3. - změna v rozvrhu kvůli Tv a nástupu nové netřídní učitelky 
2. 3. - školení BOZP – chemické přípravky 
4. 3. - poslední bruslení v Rumburku – ukončeno z důvodů ukončení sezóny zimního stadionu 
14. 3. – 20. 3. 2022 - JARNÍ PRÁZDNINY  
29. 3. – 30. 3. 2022 – 2. Výjezdní zasedání pro kmenové vychovatele a vedení DDŠ Jiříkov – 
Bedřichov „Tesanka“ 
 
DUBEN 2022 
8. 4. - sběr ostrých dat Matrika - odesláno na MŠMT 
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13. 4. - setkání ředitelů a zástupců ZŠ v Rumburku - MAS Varnsdorf, účast zástup. řed. pro 
ZŠ 
14. 4. - 18. 4. 2022 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY,  
19. 4. (úterý) - 2.ŘV   
 
KVĚTEN 2022 
9. 5. VLO porada (3.) 
10. 5. - exkurze ČOV ve Varnsdorfu – II. třída (7. a 8. ZŠ – 4 žáci)  
11. 5. - online webinář ICT (4 hod.) – „Vzdělávání koordinátorů změny“ (pro 2 učitelé) 
11. 5. - 4. supervize – AP, škola 
12. 5. - 4. supervize - SVP výchova 
 
ČERVEN 2022 
13. 6. - vyhodnocení IVP 2. pololetí 
15. 6. - online webinář ICT (2 hod.)– školení informatiky „Jak vyučovat data, informace 
modelování v nové informatice pro žáky ZŠMV“ (1 učitel) 
20. 6. Porada VLO (4.) 
20. 6. - online webinář ICT (2 hod.) – „Kybernetická bezpečnost a prevence“ (2 učitelé) 
22. 6.  - online webinář ICT (2 hod.) – „Jak vyučovat Algoritmizaci a programování“ (1 
učitel) 
24. 6. Klasifikační porada (4.) 
27. 6. Pedagogická rada (5.) 
30. 6. - vydáváno vysvědčení za 1. a 2. pololetí, ukončení školního roku a rozloučení 
s vycházejícími žáky v kinosále DDŠ (v 9.00 hodin) 
 
Školní výlety  
IV. třída – 14. 6. (úterý), Liberec - IQlandia (tř, uč. + AP, řidič, 5 žáků) 
III. třída – 15. 6. (středa), Liberec - IQlandia, (tř, uč. + netř. uč., řidič, 6 žáků) 
I. a V. třída – 21. 6. (úterý), Praha - Planetárium, Muzeum, (2 tř, uč. + 1 AP, 2 řidiči, 13 
žáků) 
II. třída – 23. 6. 2021 (čtvrtek), Praha ZOO, (tř, uč./řidič + AP, 4 žáci) 
 
Vyhodnocení ŠVP 
 

Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a 
z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, 
analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a žáků. 
Děti se u nás učí anglickému jazyku již od 3. ročníku. Další cizí jazyk nebyl do RUP zařazen 
podle školského zákona č.561/2004 Sb., § 16 odst. 4 (Vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami, bod 4. písmeno a, b). U některých žáků na základě 
doporučení ŠPZ probíhala výuka dle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření. Všichni žáci měli platná doporučení ze ŠPZ - SPC 
Rumburk, pouze jeden žák měl doporučení z PPP Rumburk. V tomto školním roce bylo 5 
žáků osvobozeno od Aj a 1 žák z Informatiky. Na základě doporučení ŠPZ a dětského 
psychiatra byla 14-ti žákům zkrácená časová dotace školní výuky (18 - 22 hodin týdně). 
V případě, že žák byl ochoten se učit a jeho zdravotní stav tomu odpovídal, výuka mu byla 
v  odpoledních hodinách umožněna. 

 
Naše ZÁKLADNÍ ŠKOLA – si klade takové cíle, aby byla místem, které žáky motivuje a 

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

Důležitým cílem naší školy je i aktivně předcházet projevům agrese mezi žáky. Vyvstává 
stále naléhavější potřeba změnit emoční klima ve škole, zvládnout projevy agrese a nezájmu 
žáků pochopit trápení druhého. Pomoci dětem naučit se odpovědnosti za zvládnutí emocí a 
především za svůj život i za společnost jako celek. Proti projevům agrese a násilí, které se 
v poslední době projevily v nebývalé míře, bude škola působit všemi dostupnými prostředky, 
samozřejmě za podpory žáků, učitelů a rodičů,. 

Veškeré učení a vzdělávání v tomto programu je ovlivněno názory a myšlenkami našeho 
nejslavnějšího pedagoga J. A. Komenského (Didaktika analytická) a všech jeho 
pokračovatelů v českých reformních školách.  

V tomto školním roce se žáci učili pouze podle RVP ZV (ŠVP - ZŠ, ŠVP - ZŠMV). 
Od září 2013 na naší škole lze učit podle ŠVP pro žáky ZŠ, ZŠMV (ZŠ pro žáky s LMP),  
i ZŠS. 
ZŠ – ŠVP pro základní vzdělávání – Základní škola 
ZŠMV– ŠVP pro základní vzdělávání – Základní škola s minimálními výstupy, (dříve ZŠP - 
upravující vzdělání žáků s LMP) 
ZŠS - ŠVP pro obor vzdělání - Základní škola speciální 
 

Vzhledem k opatřením ohledně COVIDU 19 probíhala výuka v 1. pololetí pro některé 
žáky  z části na výchově, a to formou distanční výuky - individuální práce, pomocí pracovních 
listů apod., výuky ve výchově se účastnili průběžně všichni pedagogové školy. V období od 1. 
11. 2021 do 5. 11.2021 (pro14 žáků) a od 3. 1. 2022 do 7. 1. 2022 (pro 21 žáků) byla 
nařízením ředitele školy výuka ve škole pro tyto žáky zrušena (COVID 19).  Do školy chodili 
žáci, kteří nebyli na pobytech doma. Po dobu distanční výuky ve výchově byly žákům 
pravidelně poskytnuty připravené domácí úkoly z matematiky a českého jazyka. Procvičovali 
si tím již osvojené učivo a prohlubovali své vědomosti. Učivo z ostatních předmětů se 
doplnilo po návratu do školy. Testování všech žáků a pedagogů (COVID 19) probíhalo dle 
plánů (viz zpráva soc. pracovnice). Ve 2. pololetí opět začala probíhat výuka pro naše žáky 
dle rozvrhu školy, v karanténě byli pouze žáci, kteří přijížděli s pobytů doma, aby neohrozili 
ostatní děti.  

Od 3. března 2022 i ve výchově začalo opět probíhat společné sezení dětí (každý čtvrtek), 
na které docházeli i učitelé. 

Převážně v 1. pololetí osvojené kompetence někteří žáci nerealizovali kvůli Nouzovému 
stavu jak při vlastní pracovní činnosti, tak ani při různých dovednostních soutěžích. Učivo 
z ostatních předmětů jsme se snažili doučit po návratu do školy. Vzhledem k situaci nebylo 
probráno veškeré učivo ve větších časových obdobích a též nebylo vše zcela procvičeno, bude 
nutné opakovat a procvičovat v příštím školním roce. 

Ve 2. pololetí ve všech předmětech byly v souladu s učebními osnovami rozvíjeny klíčové 
kompetence, zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, 
personální a pracovní.  

Při zvládání učiva byl uplatňován individuální přístup a veškeré možné metody. Všichni 
žáci byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Prohloubily se mezipředmětové 
vztahy, vyučující se spolu s vychovateli naučili lépe spolupracovat a společně řešit výuku 
průřezových témat. Při výuce byly používány atlasy, odborná literatura, pracovní sešity, ale i 
jiné informační zdroje, jako např. internet.  

V šesti učebnách je nainstalován počítač s dotykovým displejem a velká obrazovka, tato 
zařízení slouží k velmi dobré interaktivní výuce. Počítačová třída byla vybavena novými 
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počítači a notebooky. Všichni učitelé se připravovali na výuku pomocí písemných příprav a 
prezentací. Celoroční autoevaluační činností byly hospitace a kontroly ředitele i zástupce pro 
ZŠ, a to především ve 2. pololetí, periodická hodnocení práce učitelů ředitelem (tj. koncem 
března) proběhla. Hodnocení individuálních vzdělávacích plánů proběhlo u všech žáků v 1. 
pololetí a na konci školního roku. Sebehodnocení práce učitelů byla prováděna na provozních 
a klasifikačních poradách, s výsledky hodnocení školy byla vždy seznámena pedagogická 
rada.  

 
 
V Jiříkově dne 30. 9. 2022         vypracovala: Mgr. Dana Morkusová  
                             zástupce řed. pro ZŠ 
 

 
4. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  
za školní rok 2021/22 
 
  
A) Kvalitativní hodnocení 

V letošním školním roce 2021/2022 na základě krizových opatření vlády (Nouzový stav – 
COVID 19), nebylo možné některé následující plánované akce uskutečnit. V listopadu  a 
prosinci 2021 proběhla náhradní akce „Využívání mobilních telefonů a internetu. 
Kyberšikana a jak jí čelit.“  

  
Neuskutečněné plánované akce: 
PROSINEC 2021 - Vánoční besídka 
LEDEN 2022 - Turnaj ve futsalu - XVII. ročník 
ČERVEN 2022 - Branný závod XVII. ročník  
 
ZÁŘÍ 2021 
Terorismus ve světě 

V tomto měsíci se uskutečnila přednáška - beseda v rámci třídnických hodin pod vedením 
třídních učitelů, kteří informovali své žáky o terorismu, žáci měli i možnost shlédnout 
dokument o 11. září 2001 v USA. Tímto tématem učitelé navázali rozhovory s dětmi o 
mezilidských vztazích v naší společnosti - kamarádství, přátelství, tolerance, nesnášenlivost. 
Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme 
pokračovat i v následujícím roce. 
 
ZÁŘÍ  - ŘÍJEN 2021  
Den plný kamarádství a přátelství 

Ve škole probíhalo seznámení žáků s novým prostředím, s novými spolužáky, učiteli. 
V jednotlivých třídách si učitelé společně se svými žáky určili interní pravidla třídy a zároveň 
seznámili žáky s vnitřním řádem školy. Vztahy a klima ve třídách bylo průběžně řešeno 
během celého školního roku. O situaci ve třídách a na skupinách bylo projednáváno průběžně 
během školního roku na provozních, klasifikačních, poradách VLO i pedagogických radách. 
V případě výskytu šikany se úzce spolupracovalo s vedením DDŠ, vychovateli, učiteli, 
etopedem, psychologem či sociální pracovnicí našeho zařízení. Učitelé se zaměřili na 
pozorování vztahů v třídních kolektivech a individuálně řešili s jednotlivými žáky problémy 
se začleněním do kolektivu. Spolupráce mezi výchovou a školou byla dobrá – pravidelné 
konzultace, třídní schůzky, provozní, klasifikační a porady VLO, hospitace. Během školního 
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roku, především v předmětu občanská výchova, bylo s dětmi projednáváno téma asertivní 
chování, jak si navzájem naslouchat, jak spolu hovořit a předcházet konfliktům, s žáky 
probíhal i nácvik respektující komunikace pro každý den, modelová řešení každodenních 
„krizových“ situací. Během měsíce září a říjen 2022 bylo uskutečněno několik vycházek, 
výletů v okolí Jiříkova a víkendových pobytů na chatě Staré Hraběcí. Tyto akce proběhly ve 
škole i ve výchově, pobyty na chatě byly především v rámci výchovy. Na základě vytyčených 
ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i 
v následujícím roce.  
 
LISTOPAD  A PROSINEC 2021 
Využívání mobilních telefonů a internetu. Kyberšikana a jak jí čelit.  

Tato přednáška proběhla pod vedením MPP a učitelů předmětu Informatiky. Přednáška 
proběhla ve dvou blocích především u žáků 2. stupně. První blok zahrnoval monitorování 
žáků na sociálních sítích a besedu na toto téma, přičemž se zjistilo, že převážná část žáků má 
ve svých kontaktech osoby, které osobně nezná,  soutěží, kdo bude mít víc osob v přátelích a 
vůbec si ani neuvědomují, co je všechno může ohrozit na sociálních sítích jako např. 
Facebook apod.  

Žáci získali i vědomosti o vhodném využívání mobilních telefonů a internetu, také byli 
upozorněni na jistá rizika sociálních sítí. Zároveň byli poučeni o kyberšikaně a jak jí čelit. 
Druhý blok probíhal v rámci předmětu Informatika, kde byla žákům poskytnuta pomoc a rada 
jak nejlépe zabezpečit své osobní údaje. Prostřednictvím metodika primární prevence byly 
předány informace všem pedagogům na téma sociální sítě - zásady bezpečnějšího používání, 
kyberšikana - zásady ochrany a obrany, kybergrooming - rizikové seznamování v prostředí 
internetu, sexting – rizikové sdílení intimních materiálů, webcam trolling – podvody s 
webkamerou. Na základě těchto témat pak v každé třídě pod vedením třídních učitelů byly 
žákům předávány další aktuální informace. Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo 
stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
ÚNOR  a BŘEZEN 2022  
Zdraví, zdravý životní styl  
Drogy, rizika užívání drog – žloutenka typu C  
První pomoc 

Tyto přednášky se z organizačních důvodů spojily a  uskutečnily se především pro žáky II. 
stupně v rámci hodin Výchova ke zdraví pod vedením učitelů, kteří informovali své žáky o 
riziku užívání drog. Veškeré podklady zajistil MPP. Cílem přednášky bylo monitorování 
zkušeností s užíváním drog našich dětí, zjištění úrovně znalostí o drogách, také měla objasnit 
pojem agresivita, závislost a tolerance.  Žáci byli poučeni, že na kvalitu zdraví má vliv 
chování, způsob života a jednání každého z nás, ale také zdraví skupiny, v níž žijeme a 
pracujeme, i globální zdraví světa. Dětství a dospívání jsou důležitými etapami lidského 
života, v nichž každý prochází významným tělesným a duševním vývojem, získává sociální a 
zdravotní návyky, které si uchovává po celý život.  

Žáci byli také upozorněni na možnosti onemocnění anorexií a bulimií (poruchy příjmu 
potravy), způsoby léčby, předcházení tomuto onemocnění. Tyto pojmy byly probírány 
v rámci předmětů Výchova ke zdraví, Občanské výchova, Tělesná výchova, Přírodopis. Na 
základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo stanovených cílů, v tomto programu budeme 
pokračovat i v následujícím roce.  

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

Besedy s dětmi na různá témata (např. sebepoškozování, hygiena, žloutenka a její druhy, 
antikoncepce, sexuální výchova, AIDS, drogy a rizika jejich užívání, kouření) provedli 
průběžně vychovatelé a zdravotnice. Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo 
stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  

 
DUBEN 2022 - Výtvarná soutěž na téma „Zdraví“ 

V tomto měsíci byla vyhlášena soutěž na dané téma v návaznosti na přednášku „Zdraví, 
zdravý životní styl.“ Žáci v rámci Vv a Pv měli možnost se výtvarně vyjádřit k těmto 
tématům. Jejich práce byly vystaveny v jednotlivých třídách. Záměrem této akce bylo vést 
žáky ke zdravému životnímu stylu. Kvalita zdraví má vliv na chování, způsob života a jednání 
každého z nás, ale také zdraví skupiny, v níž žijeme a pracujeme. Vedli jsme žáky k toleranci, 
kamarádství, přátelství, slušnému a asertivnímu chování, vzájemné spolupráci, vytváření 
dobrého klimatu ve třídě a na vých. skupině. Na základě vytyčených ukazatelů bylo dosaženo 
stanovených cílů, v tomto programu budeme pokračovat i v následujícím roce.  
 
KVĚTEN 2022 - Bezpečná doprava  

Ve škole byly děti opakovaně třídními učiteli poučeny o bezpečnosti v silniční dopravě a 
bezpečnosti vůbec, poučení proběhlo vždy před veškerými prázdninami a ředitelskými volny, 
ale i před školními výlety či exkurzemi.  

Dne 10. 4. 2022 ve výchově děti vypracovaly v rámci ročního plánu cyklistické testy. Byly  
poučeny o pravidlech týkající se bezpečného chování cyklistů v silničním provozu (viz 
Výroční zpráva výchovy). 
 
MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 

V prosinci 2021 (18. 12. 2021) proběhla v Havlíčkově Brodě akce „Daruj hračku,“ kde 
došlo k předávání vánočních dárků pro naše děti, dárky převzal statutární zástupce ředitele 
společně s dětmi našeho zařízení. 

V červnu 2022 (14. 6. - 23. 6. 2022) proběhly ve škole třídní výlety pod vedením třídních 
učitelů a asistentů pedagoga.  Bližší informace jsou vypracovány v celoroční zprávě o činnosti 
úseku školy za školní rok 2021 – 2022. 

 
 

B) Kvantitativní hodnocení 
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Ve školním roce 2021 - 2022 ředitel zajistil pro pedagogy odbornou pomoc - supervizi. 
Cílem supervize je zkvalitnit a zefektivnit práci pedagogů, posilovat vztahy v pracovním 
týmu, zlepšit vztahy na pracovišti, rozvinout kreativitu týmu, najít řešení na problematické 
situace, naučit se vnímat a reflektovat svou práci a předejít profesnímu vyhoření.  
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Přehled naplánovaných supervizí v DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov 
 
SUPERVIZE VE ŠKOLE:  
15. 9. 2021 (4 hodiny) uskutečněno 
24. 11. 2021 (4 hodiny) uskutečněno 
23. 2. 2022 (4 hodiny) uskutečněno 
11. 5. 2022 (4 hodiny) uskutečněno 
 
SUPERVIZE VE VÝCHOVĚ A SVP:  
16. 9. 2021 (4 + 2 hodiny) uskutečněno 
25. 11. 2021 (4 + 2 hodiny) uskutečněno 
24. 2. 2022 (4 + 2 hodiny) uskutečněno 
12. 5. 2022 (4 + 2 hodiny) uskutečněno 
 
Přehled vzdělávacích  akcí pro pedagogy (škola a výchova) 
 

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

Datum Místo konání Počet 
proškolených 
pedagogů 

Počet 
hodin 

Mezinárodní konference - Triple 25. 9. 2021  Praha 2 8 

Výjezdní zasedání pro vedoucí 
pracovníky  - škola a výchova  

19. 10. – 20. 10. 2021 Jablonec n. Nisou 13 16 

Školení „Osobnostní rozvoj pedagoga“ 
Šablony II. 

27. 10. 2021 DDŠ Jiříkov 13 (10 škola a 
3 výchova) 

8 

Kurz Aj – Šablony II. Konec 9. 11. 2021 DDŠ Jiříkov 10 56 

Sebezkušenostní výcvik 14. 11. – 19. 11. 2021 Ledeč n. Sázavou 2 50 

Metodické sdružení pro asistenty 
pedagoga 

Září  - říjen 2021 DDŠ Jiříkov 3 AP škola 
7 AP výchova 

4 

Sebezkušenostní výcvik 14. 1. – 16. 1. 2022 Ledeč n. Sázavou 2 20 

Federace DD 15. 3. – 16. 3. 2022 Olomouc 1 16 

Výjezdní zasedání pro vedoucí 
pracovníky  - škola a výchova 

29. 3. – 30. 3. 2022 Jablonec n. Nisou 13 16 

Rozpravy 18. 5. – 20. 5. 2022 Ostravice 2 24 

Webinář ICT 11. 5. 2022 DDŠ Jiříkov 2 3 

Webinář „Komunikace s dospívajícími a 
s depresivním prožíváním 

24. 5. 2022 DDŠ Jiříkov 2 2 

Setkání zástupců ZŠ Šluknovského 
výběžku 

8. 6. 2022 JIŘÍKOV - 
Klášter 

1 2 

Webinář – Kybernetická bezpečnost a 
prevence 

20. 6. 2022 DDŠ Jiříkov 2 2 

Celkem   299 

SUPERVIZE  
Supervize - výchova viz. přehled super. Jiříkov - DDŠ 32 12 
Supervize - škola viz. přehled super. Jiříkov - DDŠ 13 12 
Supervize - SVP viz. přehled super. Jiříkov - DDŠ 3 6 
Celkem  48 30 
Ostatní vzdělávací akce  
Školení BOZP 24. 9. 2021 Jiříkov - DDŠ 50 1 
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Školení BOZP 2. 3. 2022 Jiříkov - DDŠ 50 2 
Celkem                                                                3 

 
 

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

  

Počet vzdělávacích aktivit   4 + 4 + 4 supervize = 12 celkem (30 hodin) 
Počet celkově proškolených pedagogů  48 pedagogů (výchova, škola a SVP) 
Počet hodin 299 + 30 (supervize) + 3 (BOZP) = 332 

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

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

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

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

Počet 
aktivit 

Počet 
hodin 

Počet zúčastněných 
rodičů a příbuzných 

Aktivity pro rodiče 
v oblasti prevence RCH 
(rizikové chování) 

Vánoční besídka 
neuskutečněna 
+ návštěvy v rodinách, 
návštěvy kurátorů a 
soc.pracovníků 

0 
+ návštěvy v rodinách, návštěvy 
kurátorů a soc. pracovníků viz 

výroční zpráva sociální 
pracovnice 

0 

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

Počet 
aktivit 

Počet žáků 
(studentů) 

Počet hodin 
přímé práce 

Blok primární prevence (kamarádství) 1 21 – 37 cca 1 – 2 
měsíce  

Interaktivní seminář (internet, kyberšikana) 1 21 - 37 cca 2 
Beseda /přednáška (drogy, žloutenka C) 2 21 - 37 cca 4 
Pobytová akce (zimní, jarní a letní prázdniny) 2 až 22 dětí/1 pobyt  cca 6 týdnů 
Situační intervence 0 0  0 
Jiné (sportovní a umělecké akce) 0 0 0 
 
 
 
Víkendové akce školy a výchovy 

Pro víkendové akce bylo pravidelně využíváno rekreačního objektu DDŠ, ZŠ a SVP  
Jiříkov ve Starém Hraběcí. Zde se střídaly jednotlivé výchovné skupiny. Objekt nebyl 
tentokrát využit  na prázdninové pobyty ostatních zařízení pro ústavní výchovu, protože byl 
v červnu 2022 poskytnut pro uprchlíky z Ukrajiny.  
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Prázdninové akce školy a výchovy  
Zimní prázdniny: v DDŠ Jiříkov (23. 12. 2021 – 2. 1. 2022),  pro některé děti byl 
uskutečněn pobyt na horách v Benecku, viz výroční zpráva – výchova. 
Jarní prázdniny: v DDŠ Jiříkov (14. 3. – 20. 3. 2022),  pro zůstávající děti byl uskutečněn 
pobyt na horách v Dolní Malé Úpě - chata Krakonoš , viz výroční zpráva – výchova. 
Pec pod Sněžkou 
Letní prázdniny:  
1. výjezd na hory v Harrachov pension Tesla - 16. 07 - 30. 07. 2022 (18 - 20 dětí), viz výroční 
zpráva – výchova. 
2. výjezd na hory Dolní Malá Úpa - chata Krakonoš 30. 07. - 13. 08. 2022 (18 dětí), viz 
výroční zpráva – výchova. 
Během letních prázdnin 2022 se na výchovné činnosti podíleli i zaměstnanci školy: 3 učitelé a 
3 asistentky pedagoga 
 
Volnočasové aktivity při DDŠ, ZŠ a SVP 
Na úseku výchovy pracovaly v loňském školním roce tyto zájmové útvary: 
 Výtvarný 
 Keramický  
 Hudební 
 Náboženství (externě - řádová sestra) 
 Kopaná 
 Vaření 
 Modelářský 
 Šití 
 Logopedie 
 Sportovně - pohybový 
 
Závěr EVALUACE MPP 
Ve zpětném pohledu vidím tyto silné a slabé stránky našeho zařízení: 
Silné stránky: 
 Ředitel má velký zájem řešit finanční problémy našeho zařízení, zajišťuje a dbá na 
rekonstrukci celého areálu DDŠ, ZŠ  a SVP (v tomto školním roce proběhla např.: oprava 
dřevěného obložení ubytovacího zařízení, rekonstrukce podlahových krytin ve škole 
(parkety), rekonstrukce koupelen, botáren a venkovních parapetů ve výchově, výměna 
okapových žlabů na staré škole a rekonstrukce rekreačního objektu ve Starém Hraběcí, 
vzduchotechnika v kuchyni, nákup sportovních potřeb a nových učebnic pro ZŠ, modernizace 
PC učebny – elektronické stavebnice, 3D tiskárna na výuku Informatiky, výměna PC pro 
učitele apod.). Ředitel dále plně podporuje vzdělávání všech pedagogů, také ochotně zajišťuje 
supervizory na jednotlivé úseky, umožňuje exkurze různým institucím a studentům z různých 
škol praxi v našem zařízení, v neposlední řadě dbá na zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců. 
 Kvalifikovanost pedagogického sboru – od září 2021 opět několik pedagogů zahájilo 
studium na VŠ aby vzrostla jejich kvalifikovanost, někteří pedagogové se nadále úspěšně 
vzdělávají a ukončují kvalifikaci pro svou pozici (ve škole a ve výchově), jiní zdárně ukončili 
studium.  

Úkol: Nadále umožnit doplnění kvalifikace v odpovídajícím studiu pro zbylé učitele a 
vychovatelé formou vhodné organizace práce, vytvořit podmínky pro samostudium. 
 Pěkné a nové prostředí, ve kterém se děti DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov nachází. 
 Srdečný vztah zaměstnanců k dětem, sociální vazby mezi zaměstnanci a dětmi. 
 Velmi nízká útěkovost dětí z našeho zařízení (téměř žádná). 
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 Pravidelné pedagogické rady, porady vedoucích pracovníků, provozní porady vychovatelů 
a učitelů, porady výchovně léčebných skupin (VLO), sezení s dětmi každý čtvrtek a 
mimořádné problémy při výskytu (rizikového chování) RCH. V době nouzového stavu byla 
sezení zrušena. 
 Spolupráce s jinými institucemi (exkurze), velký zájem studentů o praxi v našem zařízení 
(VŠ, SOU).  
 Dobré jméno DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov na veřejnosti související s úspěšnou  reprezentací 
našich dětí na různých celostátních a regionálních sportovních akcí. Bohužel letošní školní 
rok byl díky pandemii ještě částečně ovlivněn, takže neproběhlo několik sportovních a 
kulturních akcí. Byli jsme moc rádi, že jsme všichni ve zdraví přežili a mohli jsme splnit, to 
co bylo v našich silách. 

 
Priority pro další období: 
 prohloubení a rozvíjení spolupráce s rodiči dětí 
 prohloubení a rozvíjení spolupráce škola s výchovou, zlepšení vztahů mezi vychovateli a   
učiteli 
Slabé stránky: 
 Malý zájem rodičů iniciativně se zapojit do spolupráce s naším zařízením v průběhu roku, 
nejedná se pouze o účast na tradičních akcích školy, ale o celkovou spolupráci vůbec. Mnoho 
rodičů nejeví o své děti žádný zájem, což dokládá vysoký počet dětí v našem zařízení během 
prázdnin. Někteří rodiče při pobytu doma své děti nezvládají a přivezou je do našeho zařízení 
dříve, nebo vědomě při pobytu doma podporují své děti v závislosti na drogách (tabák, THC, 
pervitin, alkohol). Často se stává, že rodiče nezajistí včasný návrat svých dětí do našeho 
zařízení pod různými výmluvami. 

Úkol: Více s rodiči komunikovat, navázat s nimi důvěru vůči našemu zařízení, zvážit 
nové způsoby předávání informací apod. 

 
 ŠKOLA: Naplněnost tříd formou spojení několika ročníků, poruchy chování jsou u všech 
žáků, některé děti trpí psychickými problémy - těžší podmínky pro individuální práci.  
 VÝCHOVA: Nedostatek vychovatelů a asistentů pedagoga na pokrytí služeb, vysoké 
přesčasové hodiny u všech vychovatelů, mnohdy není možnost vybrat řádnou dovolenou do 
konce kalendářního roku.  
 
V Jiříkově dne 30. 9. 2022              vypracovala: Mgr. Dana Morkusová                             

     (metodik primární prevence) 
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5. Zpráva o činnosti úseku výchovy za školní rok 2021/22 
 
Personální obsazení úseku výchovy: 
 
Kmenoví vychovatelé - 1. skupina - Milan Gajdoš, 2. Skupina - Eva Vajdová, 3. skupina LVS 
- Renáta Ruszóvá (směnař do 31. 12. 2021), 4. Skupina LVS - Mgr. František Horčička 
(směnař od 1. 1. 2022), 5. skupina LVS - Bc. Jana Gajdošová, 6. skupina - Mgr. Markéta 
Škorňová (od 1. 9. 2021). 
 
Vychovatelé - pp. Jaroslav Halva, Kateřina Sedláčková (do 31. 1. 2022 ukončen pracovní 
poměr), Pavla Hofmanová (do 31. 12. 2021 ukončen pracovní poměr), Michaela Holečková 
(do 31. 1. 2022 ukončen pracovní poměr), Martin Voženílek, Ivana Havlíčková, Petr Gäbler, 
Tomáš Kopeček (od 1. 9. 2021), Barbora Zázvorková, Tomáš Brandejský (od 1. 10. 2021 – 
vychovatel), Blanka Škopová (od 1.1 2022 do 30. 4. 2022), Bc. Klára Klimešová (od 1. 3. 
2022). 
 
Asistenti pedagoga - Květoslava Balážová, Jiří Hofman (do 31.12 2021 – ukončen pracovní 
poměr), Petr Dufek, Jiří Hrobník, Petr Košnar, Olga Farská, Vlastimil Šitta, Jana Stodolová, 
Nikola Laštůvková (od na mateřské dovolené), Zdeněk Punčochář (do 30. 4. 2022 ukončen 
pracovní poměr), Adam Richter, Vlasta Šittová, Dana Bartůňková, Blanka Škopová (do 31. 
12. 2021, od 1. 5. 2022), Mgr. Jaroslav Šafr (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) Vlastimil Sahula 
(od 1. 4. 2022), Michal Brandejský (od 1. 6. 2022). 

 
Na úseku výchovy pracovaly v loňském školním roce tyto zájmové útvary: 
 
 Výtvarný 
 Keramický  
 Hudební 
 Náboženství  
 Kopaná 
 Vaření 
 Modelářský 
 Šití 
 Logopedie 
 Sportovně pohyboví 

 
 

Tak jako v loňském školním roce jsou i nadále naše nejúspěšnější zájmové útvary kopaná 
a sportovní, ale taktéž byla velice žádaná keramika a další umělecké zájmové útvary. Také se 
i přes značné omezení nadále děti účastní kroužků mimo naše zařízení (Judo Varnsdorf, 
Spartak Jiříkov - fotbal). Ve školním roce 2021/2022 děti nereprezentovaly naše zařízení na 
sportovních akcích, a ani se neúčastnily žádných větších kulturní soutěží. Vzhledem k 
pandemii Covid - 19 neproběhla většina soutěží a turnajů kterých se pravidelně účastníme, 
také byla zrušena většina akcí, které pořádáme pro děti v rámci DDŠ. Bohužel i letošní rok 
byl díky pandemii velice ovlivněn. Byli jsme moc rádi, že mohly alespoň částečně proběhnout 
letní prázdninové akce, kde jsme bohužel nemohli využívat naše rekreační zařízení ve Starém 
Hraběcí, které jsme poskytli běžencům s Ukrajiny.  
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Činnost úseku výchovy ve školním roce 2021/2022 
 
Září, říjen,  2021 
Bohužel neproběhly žádné sportovní ani kulturní akci (pandemie covid-19, karanténa celého 
DDŠ). 

 
Listopad 2021 
Výstava čert a Mikuláš. Ročního plánu se zúčastnily všechny skupiny. Výrobky dětí byly 
vystaveny ve vestibulu DDŠ. Všechny děti, které se podílely na vyrábění, dostaly sladkou 
odměnu. 
 
Prosinec 2021 
Mikulášská nadílka 
Jako každý rok i ten letošní k nám do DDŠ přišel Mikuláš, andělé a čerti. Proběhla 
mikulášská nadílka. Děti měly připravené písničky a básničky, které zazpívaly nebo přednesly 
Mikuláši, andílkům a čertům. Každé z dětí dostalo mikulášskou nadílku. Byl to příjemně 
strávený podvečer. 
 
Kulturní akce – Daruj hračku  
Dne 18. 12. 2021 se vybrané děti za doprovodu vychovatelů zúčastnily kulturní akce Daruj 
hračku, která se uskutečnila v Kulturním domě Ostrov Havlíčkův Brod. Pro děti byl připraven 
galaprogram, který byl ukončen předáváním dárků zástupcům Dětských domovů a zařízení 
z celé ČR. 
 
Vánoční výjezd Benecko – chata Krakonoš  
Dne 19. 12. 2021 odjely děti v doprovodu vychovatelů strávit Vánoce na chatu Krakonoš v 
Benecku. Po dobu pobytu děti lyžovaly, bobovaly a během procházek si mohly prohlédnout 
okolí. V čase mimo těchto aktivit měly možnost relaxovat, sledovat pohádky, malovat, hrát 
společenské hry, poslouchat hudbu a komunikovat se svými nejbližšími. Pro děti byly 
připraveny zábavné rozumové kvízy a navštívily dílnu ručních prací, kde si mohly namalovat 
hrneček, vyrobit náramky či náhrdelníky. Štědrý večer se nesl ve svátečním duchu, děti si 
vyráběly vánoční přání, sledovaly pohádky a společně si u stromečku zazpívaly koledy. Po 
štědrovečerní večeři si děti rozbalily vánoční dárky. Dne 26. 12. jsme se vrátili zpět do našeho 
zařízení. 
 
Leden 2022 
V měsíci lednu proběhla akce RP výroba a výstava pohádkové postavičky. Této akce se 
zúčastnily všechny skupiny. Výrobky byly zdařilé a použily se k výzdobě domova. Všechny 
děti byly odměněny sladkou odměnou.  

 
Únor, březen 2022 
Dne 26. 02. 2022 se uskutečnila v rámci ročního plánu taneční soutěž – Discomaraton. Děti 
byly předem obeznámeny s plánovanou akcí a měly možnost si vybrat hudbu dle vlastního 
výběru. Na začátku byly děti seznámeny s programem a poučeny o bezpečnosti. Během 
maratonu byly pro děti připraveny i zábavné soutěže. Na závěr proběhlo vyhodnocení a 
všechny děti byly následně odměněny. 
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Duben 2022 
                                                                              

Pálení čarodějnic  
V letošním roce z důvodů vládních nařízení a opatření, proběhlo netradiční pálení čarodějnic 
v našem zařízení. Děti na všech skupinách si v rámci pracovní činnosti vyrobily svou 
čarodějnici. V pátek 30. dubna se 4 skupiny postupně vystřídaly u ohniště na zahradě DDŠ, 
kde si děti opekly špekáčky a poté byla upálena čarodějnice. I když s omezením, proběhla tato 
každoroční akce v klidu a v pohodě a děti si ji jako každý rok užily. 
 
Cyklistické testy 
Dne 11. 04. proběhly v rámci ročního plánu cyklistické testy. Děti byly seznámeny s testy a 
poučeny o pravidlech týkajících se bezpečného chování cyklistů v silničním provozu. Dětem 
byly rozdány testy, které obsahovaly otázky týkající se pravidel pohybu cyklistů na silniční 
komunikaci a dopravních značek. Zároveň si děti mohly ověřit znalosti z povinné výbavy kola 
a na hřišti proběhla následně jízda zručnosti. Děti, které samostatně nezvládly vypracovat 
zadané testy, byly individuálně o jejich správnosti poučeny.  
 
Květen 2022 
Soutěž ve vaření - MasterChef 
Dne 29. 05. 2022 se uskutečnila soutěž ve vaření, kterou si naplánovaly a následně 
zorganizovaly děti DDŠ. Každá skupina si měla připravit dva chody – dezert a hlavní chod. 
Na přípravu jídla měly děti stanovený finanční a časový limit. Soutěž probíhala v kinosále za 
účasti pěti porotců, které si děti zvolily. Porotci hodnotili vzhled, náročnost a chuť 
jednotlivých pokrmů. Nakonec porotci vyhlásili vítěze, všechny děti pochválili a následně je 
odměnili – medaile, sladkosti. 
 
Výrobky z přírodních materiálů. 
V květnu proběhla jedna z nejpovedenějších akcí - vytváření z přírodních materiálů. Děti 
projevily velkou dávku kreativity a fantazie. Na výrobcích bylo vidět, že je činnost zaujala a 
bavila. 
 
 
Červen 2022 
Dne 5. 6. 2022 proběhla sportovní akce v minikopané na TJ Spartak Jiříkov, které se 
zúčastnily i další DD. Tuto akci navštívil i populární český herec J.Š. 
  
Turnaj ve vybíjené 
Dne 12. 06. 2022 se uskutečnil v rámci ročního plánu turnaj ve vybíjené. Děti byly předem 
obeznámeny s plánovanou akcí. Na začátku akce byly děti seznámeny s pravidly a následným 
programem. Před zahájením se děti rozdělily do čtyř smíšených družstev. Každé družstvo 
hrálo s každým.  Na závěr děti nastoupily, proběhlo vyhlášení a všechny děti byly následně 
odměněny sladkostmi. 

 
Beseda na libovolné téma 
Sezení probíhala během celého roku se skupinami dětí tak, aby zvolené téma odpovídalo 
jejím aktuálním potřebám. Záměrně bylo upuštěno od organizovaných celoústavních besed 
vzhledem k tomu, že děti, které jsou do našeho zařízení umisťovány, vyžadují specifický a 
individuální přístup (je nutné se více přizpůsobit jejich aktuálnímu psychickému naladění a 
momentální potřebě). 
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Zvolená témata: 
Vycházející žáci - výběr učebních oborů a následných vhodných zařízení, do kterých budou 
přemístěni 
Mladší děti - každodenní hygiena a její důležitost (péče o zuby, vlasy a celkovou tělesnou 
hygienu), péče o vyprazdňování 
Starší děti - sexuální výchova (vhodné a nevhodné sexuální praktiky, masturbace), šikana, 
škodlivost alkoholových a nealkoholových drog (riziko vzniku závislosti, prevence, pomoc 
v krizové situaci), bezpečné chování na internetu a sociálních sítích 
Dívky - ženská hygiena (menstruace - používání vložek a tamponů, péče o sebe při 
menstruaci) hormonální a nehormonální antikoncepce a její použití (proč zvolit antikoncepci a 
jaká je vhodná), poruchy příjmu potravy- obezita, bulimie, anorexie 
 
Červenec 2022 
 
Během měsíce července se uskutečnily tyto akce: 

 Výlety - Dolský mlýn, Dymník, Černé rybníky, Vlčí hora, Krásná Lípa - sportovní 
areál. 

 turnaj ve vybíjené, lehkoatletické soutěže. 
 celodenní hra - úprava areálu + grilování, netradiční hry, honba za pokladem 

stopovaná, slunění a hry v přírodě. 
 
 
Letní prázdninový výjezd Harrachov – chata Tesla 16. – 30. 07. 2022 
Dne 16. 07. odjely děti společně s pedagogickým doprovodem trávit letní prázdniny do 
Harrachova - chata Tesla. Veškeré aktivity byly přizpůsobeny a vykonávány s ohledem na 
zdravotní stav dětí a podmínky počasí. Děti navštívily rozhlednu Štěpánku, Muzeum Járy 
Cimrmana, Boskovské jeskyně, zúčastnily se kulturní akce Auto show Harrachov a slavností 
města. Navštívily sklárnu, kde v rámci exkurze mohly vidět, jak se vyrábí sklo. Za slunečného 
počasí navštěvovaly místní koupaliště, měly možnost si prohlédnout Harrachov a nakupovat 
za kapesné. Každý den mohly trávit na hřišti, které bylo součástí areálu chaty, hrály 
společenské a pohybové hry, relaxovaly a večer opékaly vuřty a po celou dobu pobytu byl pro 
ně připraven pestrý, zábavný program. Dětem byl poskytnut osobní program, který využívaly 
k odpočinku a relaxaci dle svých představ. 
 
Srpen 2022 

Letní prázdninový pobyt Krkonoše – Dolní Malá Úpa, chata Krakonoš 30. 7. - 13. 8. 2022. 
Prázdninového pobytu se zúčastnilo 19 dětí. Po celou dobu pobytu nám přálo počasí, takže si 
děti užily jak koupání na koupališti v Trutnově, tak i jízdu na paddleboardu, kdy měly děti 
možnost vyzkoušet tento sport. Nechyběly ani výlety po okolí, či výlet do muzea historických 
vlaků. Také jsme navštívili hospitál Kuks. Během pobytu měly děti možnost sportovního 
vyžití, jako jsou míčové hry, jízda na koloběžce a podobně. Každý den dostávaly děti sladké 
odměny. 

Během měsíce srpna se uskutečnily tyto akce: 
 výlety - Doubice, Tanečnice, Tolštejn, Luž.  
 turnaj dvojic ve stolním tenisu, v líném tenisu, soutěž v jízdě zručnosti. 
 bojová hra ve vojenském prostoru, sportovní odpoledne, zábavné odpoledne plné her,           
     výtvarná soutěž. 
 slunění a hry v přírodě, celodenní hra - úprava areálu + grilování. 
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Vyhodnocení plánu vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 
2021 - 2022 

 
 

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

 UJEP - Ústí nad Labem – speciální pedagogika 
Blanka Škopová - zdárně ukončila studium 
 Kurz pro asistenty 
Vlastimil Sahula - zdárně ukončila studium  
 Technická univerzita Liberec - bakalářské studium sociální pracovník 

 Kateřina Blatná - ukončila  
Vypracoval: Mgr. Karel Brouček 

                                   zástupce ředitele  
 

 
 

6. Zpráva o činnosti sociálního úseku za školní rok 2021/22 
 
Práce sociální pracovnice: 
  

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

- příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních 
dle § 27 zákona 109/2002 ve znění pozdějších předpisů: spolupráce s rodiči a úřady 
při dokládání příjmů rodičů, stanovování výše příspěvku, každoměsíční evidence 
příspěvků, vymáhání příspěvků 

- evidence výživného stanoveného rodičům dětí rozsudkem soudu 
- sirotčí důchody: ve spolupráci s úřady vyřizování zvláštního příjemce sirotčího 

důchodu, evidence důchodů, jejich ukládání na vkladní knížky, seznamování dětí 
s výší úložek sirotčích důchodů 

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

19 
 

Práce sociální pracovnice s dětmi: 
 

- převoz dětí z útěků zpět do zařízení z oddělení PČR;  
- v průběhu celého školního roku přijímání nových dětí, přivítání, vstupní rozhovor, 

základní informace, popis osoby, měření, vážení; dále propouštění dětí – předávání 
dokumentace, rady a informace při vstupu do života;  
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- v průběhu celého školního roku společné sezení s dětmi a jejich kurátory nebo 
sociálními pracovníky při návštěvách v našem DDŠ - rozhovory o rodinách, odjezdech 
domů, ÚV, PO, chování, řešení osobních problémů dětí a podobně; 

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

- během roku doprovod a zastupování dětí u soudů; 
- podle potřeby ráno dohled u jedné z výchovných skupin na osobní hygienu dětí, 

oblékání a úklid, odchod s nimi na snídani a do školy; 
- realizace individuálních rozhovorů s dětmi, kterým končí ústavní výchova se 

zaměřením na sociální dovednosti (hlavně vyplňování dotazníků, orientace v jízdních 
řádech, tel. seznamech apod.); 

- během roku aktualizace osobních karet dětí;  
- sezení s vycházejícími dětmi ze ZŠ výběr vhodného oboru, nabídka oborů z blízkého 

okolí a z výchovných zařízení;  
- doprovázení dětí za rodiči, sourozenci (návštěvy doma, v DD, VÚ, VTOS apod.); 
- konzultace při vedení individuální odborné praxe studenta.  

 Dále vykonáváme přímou práci u dětí, práci dle našich pracovních náplní, ročního plánu, 
vnitřního řádu a aktuálních potřeb DDŠ  Jiříkov.  
       
Dne 30. 8. 2022     vypracovala: Mgr. Alena Hockeová 

sociální pracovnice 

 
 
7. Zpráva o činnosti sociální pracovnice - zdravotnice  
za školní rok 2021/22 
 

Práce zdravotnice 
 
Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 registrace u OL s 8 novými dětmi, z toho byla 1 dívka. 
Trvalá spolupráce s odbornými lékaři a zdravotnickými pracovišti.  

 
Pravidelné návštěvy psychiatra v DDŠ v těchto dnech: 

- 03. 09. 2021 
- 21. 10. 2021 
- 03. 12. 2021 
- 12. 01. 2022 
- 21. 02. 2022 
- 07. 04. 2022 
- 17. 05. 2022 
- 28. 06. 2022 

 
Spolupráce s odbornými lékaři: 
 

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

Rumburk U Nemocnice 1298/6, pracoviště Děčín apod. 
- chirurgická ambulance Rumburk 
- ortopedická ambulance 
- rehabilitace  
- gynekologie  
- logopedie a psychologie  
- dětská alergologie  
- další specializovaná pracoviště (endokrinologie, kardiologie, jaterní a infekční 

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

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

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

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

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

 
Dne 30. 8. 2022     vypracovala: Mgr. Alena Hockeová 

sociální pracovnice 
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8. Zpráva o činnosti SVP „Šluknovsko“ za školní rok 2021/22 
 

Základní charakteristika zařízení 

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

 ředitel DDŠ, ZŠ a SVP Jiříkov:  Mgr. Dušan Šimonka 
 vedoucí SVP „Šluknovsko“: Mgr. Jana Bajanová 
 zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, Karmelitská  7, 118 12 Praha 1  
 e - mail: vedoucisvp@ddsjirikov.cz, 
etopedsvp@ddsjirikov.cz, socialnisvp@ddsjirikov.cz 
 tel.: 778 742 766, 778 742 765, 770 149 854 

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

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

Provozní doba SVP 

Běžná provozní doba SVP ve školním roce 2021/2022:  

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

Provozní doba střediska je upravena tak, aby se návštěvy klientů ve středisku mohly 
realizovat také v odpoledních hodinách. Klientům, osobám odpovědným za výchovu 
i pedagogům nabízíme možnost konzultací i v pozdějších odpoledních hodinách, vždy po 
předchozí individuální domluvě. V době prázdnin bývá provoz omezen. Schůzky se 
sjednávají převážně na základě telefonických objednávek.  
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Personální zabezpečení SVP - úvazky                                                

sociální pracovník        1 
speciální pedagog/etoped        2 
psycholog    0,6 

 

Personální obsazení SVP 

ředitel DDŠ, ZŠ a SVP     
vedoucí střediska, speciální pedagog           
speciální pedagog                                  
sociální pracovník      

psycholog        
Všichni odborní pracovníci SVP jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní.  

Další vzdělávání a odborný růst pracovníků střediska 
 600 hodinový akreditovaný sebezkušenostní výcvik pro pedagogické 
pracovníky etopedické sítě a školského poradenského systému: probíhal v letech 2017 
– 2021, NÚV (závěrečná obhajoba v lednu 2022) – 1 pracovník 
 navazující magisterské studium – obor Sociální pedagogika, UJEP Ústí nad 
Labem – 1 pracovník 
 účast na seminářích, konferencích, kurzech a dalších vzdělávacích akcích:  

 25. 9. 2021 – Program pro pozitivní rodičovství v ČR TRIPLE P – 
Mezinárodní zahajovací konference – Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Praha 
– 2 pracovnice 
 7. 10. 2021 – Den otevřených dveří PPP a SPC v Rumburku – všichni 
pracovníci 
 9. 11. 2021 – veletrh Jak na společné vzdělávání „Co nám COVID dal a 
vzal“- UJEP Ústí nad Labem – 1 pracovnice 
 2. 12. 2021 – setkání SVP – online přes Microsoft Teams – 3 
pracovnice 
 28. 4. 2022 – setkání SVP – online přes Microsoft Teams – všichni 
pracovníci 
 24. 5. 2022 – Specifika komunikace s dospívajícími s depresivním 
prožíváním a sebepoškozováním – online formou – prostřednictvím NPI ČR – 
lektor MUDr. M. Raszka, PhD. – 1 pracovnice 

 pravidelné supervize 

I v tomto školním roce byly vzdělávací aktivity z důvodu koronavirové pandemie 
omezeny. 

 

Aktivity ve školním roce  2021/2022  

V rámci ambulantní péče nabízíme 

 Diagnostickou činnost (zhodnocení stavu a situace klienta) – nalézá se 
potenciál a zdroje dítěte, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Na základě 
diagnostiky se stanovují cíle, vybírají se vhodné intervence, vytváří se individuální 
výchovný plán.  
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 Poradenství a podporu – empatické vcítění do klientových problémů, hledání 
vhodného řešení s cílem zlepšení orientace klienta v problému. Klient za podpory 
pracovníka hledá možnosti řešení svého problému, dozvídá se o svých právech 
a povinnostech, získává emoční a sociální podporu, je motivován k práci na změně, 
dostává se mu informací o dalších možných službách (psychologických, zdravotních, 
sociálních apod.). Jedná se hlavně o poskytnutí informací, rad, doporučení, případně 
zprostředkování navazujících služeb.  
 Výchovně-vzdělávací a terapeutické činnosti – hlavním cílem výchovně-
vzdělávací činnosti je předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování či 
rizikového chování. Je podporován osobnostní rozvoj v oblasti sociálních dovedností a 
v oblasti intrapsychické. Snahou pracovníků střediska je klienta doprovázet a vést. 
Nepřicházejí s řešením jeho obtíží, ale provází klienta a pomáhají mu nalézt jeho 
vlastní způsob, jak situaci zvládnout. Podporují klientův osobnostní rozvoj, pomáhají 
mu posílit jeho kompetence a možnosti. Napomáhají fungování sociálních a rodinných 
vztahů klienta. Cílem je, aby klient porozuměl sám sobě a také obtížím, s kterými se 
potýká a našel vlastní východisko a sílu k jejich překonání.  
 Výchovně vzdělávací programy skupinovou formou práce. 
 Metodické konzultace s pedagogy. 
 Krizovou intervenci, jednorázovou podporu a poradenství. 
 Programy pro školy – v případě potřeby se pracovníci střediska věnují celým 
třídním kolektivům základních a středních škol (preventivní a intervenční programy, 
adaptační a kohezivní pobyty). 
 Přednáškové činnosti. 

Aktivity zaměřené na klienty a jejich rodiny 

 Individuální a rodinná forma práce s klientem – práce s  rodinným systémem 
klienta, v rámci práce s klienty dbáme na spolupráci se školou, kterou daný žák 
navštěvuje - telefonické konzultace, osobní schůzky s pedagogy, výchovnými poradci, 
školními psychology, náslechy ve vyučování apod. 
 Poskytujeme následnou péči klientům po ukončení jejich pobytu v oddělení 
internátním nebo celodenním, a to zpravidla po dobu jednoho roku. 
 Nabízíme své služby preventivně výchovné péče klientům, o jejichž zařazení 
do SVP rozhodne soud (zařazení do výchovného programu apod.). 

Aktivity zaměřené na pedagogické pracovníky škol 

 Spolupracujeme s výchovnými poradci, metodiky prevence, školními 
psychology a školními speciálními pedagogy v našem regionu – konzultace, společná 
setkání, předávání zkušeností, poradenská činnost. 
 Metodické činnost pro pedagogy ze škol a školských zařízení – konzultace 
probíhají individuálně, dle předchozí domluvy; využíváme také možnosti metodické 
konzultace či poradenské činnosti přímo v terénu (navštěvujeme školy a školská 
zařízení).  

Spolupráce s ostatními subjekty, zařízeními, odborníky 

 Spolupracujeme s pracovníky OSPOD celého Šluknovského výběžku, napomáháme 
předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování 
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příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování a negativních jevů u klientů a v jejich 
rodinách. 
 Spolupracujeme s ostatními středisky výchovné péče. V tomto školním roce jsme 
několika dětem zprostředkovali pobyt ve SVP Děčín. 
 Spolupracujeme s  PPP, SPC, lékaři, psychology, psychiatry, zdravotnickými 
zařízeními a dalšími organizacemi, komunitními centry a spolky, s odborníky 
zainteresovanými na řešení problémů našich klientů. 
 Účastníme se různých setkání, kam býváme pozváni (např. setkání výchovných 
poradců a pracovníků OSPOD). 
 Býváme přizváni na případové konference pořádané pracovníky OSPOD, účastníme se 
také výchovných komisí, které se z větší části konají v prostorách škol.  

S čím se na nás rodiny nejčastěji obrací 

 problémy s přijetím autorit pedagogů a akceptací školních pravidel 
 obtížná adaptace na školní prostředí, záškoláctví, školní fobie, šikana 
 poruchy chování – např. lhaní, krádeže, útěky z domova, agresivita 
 potíže ve škole vyplývající z ADHD 
 rodinné vztahové problémy 
 neporozumění si s vrstevníky, partnerské problémy dospívajících 
 osobnostní a psychické problémy 
 rizikové trávení volného času, experimentování s návykovými látkami 
 akutní krizové stavy, tíživé životní situace apod. 

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

Shrnutí činností ve školním roce 2021/2022 

Z důvodu zamezení šíření nemoci covid-19 jsme se během roku přizpůsobovali aktuálním 
epidemickým podmínkám, mimořádným a ochranným opatřením. Řídili jsme se přísnými 
hygienickými pravidly a nařízeními, upravovali jsme režim chodu ambulantního střediska.  

Cílová skupina 

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

Celkový počet klientů 

Celkový počet klientů, kteří vyhledali naši pomoc v tomto školním roce: 117 (z toho chlapci: 
66, dívky: 51 ).  
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Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 

rodinné problémy 56 

školní problémy 34 

zneužívání návykových látek 2 

osobnostní problémy 22 

prekriminální a kriminální problémy 3 

jiný důvod 0 

 

Školní vzdělávání klientů 

mateřská škola 4 

základní škola – 1. stupeň 46 

základní škola – 2. stupeň 64 

střední škola 3 

školsky nezařazení 0 

 

Jednorázové vedení klienta 

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

Případové konference, výchovné komise 

Účastnili jsme se několika případových konferencí svolaných OSPOD. Cílem byla výměna 
informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování 
společného postupu, který vedl k řešení situace. 

Skupinová práce s dětmi 

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

Z důvodu koronavirové pandemie nebyla ve školním roce 2021/22 skupinová práce ve 
středisku realizována. 

        Vypravovala: Mgr. Jana Bajanová 
          vedoucí SVP 
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9. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a kontrolní činnosti 
 

1. ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

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

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

DDŠ zajišťuje výkon soudně nařízené ústavní výchovy, vzdělávání a výchovu dětí 
s poruchami chování. DDŠ je vnitřně členěn na 3 rodinné skupiny a výchovně léčebné 
oddělení, které zahrnuje tři výchovně léčebné skupiny pro děti s psychiatrickou indikací. 
Součástí DDŠ je základní škola, školní jídelna a ambulantní středisko výchovné péče 
„Šluknovsko“. Hospodářskou činnost DDŠ neprovozuje. 

Děti jsou v zařízení umístěny celoročně, proto se činnost DDŠ zaměřuje na 
uspokojování jejich potřeb, tj. výchovu, vzdělávání, stravování, ošacení a volný čas. 

Statutárním zástupcem je ředitel Mgr. Dušan Šimonka, který je jmenován zřizovatelem. 
Ředitel jmenuje prvního zástupce ředitele, zástupce ředitele pro ZŠ, zástupce ředitele pro 
výchovu a další vedoucí odborných úseků DDŠ. 

Organizačně je DDŠ členěn na odborné úseky: 
 Úsek výchovy – řídí zástupce ředitele pro výchovu Mgr. Karel Brouček, který 

zároveň vykonává funkci 1. zástupce ředitele 
 Základní škola – řídí zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Dana Morkusová 
 Ekonomický úsek – řídí ekonom pí Miroslava Hauzrová 
 Stravovací úsek – řídí vedoucí stravování pí Petra Karmanová 
 Provozní úsek – řídí vedoucí provozního úseku p. Milan Vajda 
 Středisko výchovné péče – řídí vedoucí SVP Mgr. Jana Bajanová 

 

Za účelem projednávání společných otázek má ředitel tyto poradní orgány: 

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

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

c) Pedagogická rada se schází nejméně 5x ročně a jinak dle potřeby a řeší všechny 
zásadní otázky týkající se výchovně vzdělávacího procesu dětí v DDŠ (klasifikace ZŠ, 
resocializace dětí, příprava na povolání apod.) 

d) Provozní porady pracovníků jednotlivých úseků, které svolávají vedoucí úseků 
nejméně jednou měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž o poradách jednotlivých úseků je 
veden písemný záznam.  
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e) K řešení některých problémů a záležitostí, které se pravidelně opakují, jsou v DDŠ 
zřízeny odborné komise:  
- komise inventarizační 
- komise stravovací 

 - komise likvidační 
 

Telefonní čísla členů vedení DDŠ: 
Mgr. Dušan Šimonka  ředitel    412 337 352 606 817 383 
Mgr. Brouček Karel  I. zástupce ředitele  

zást. ředitele pro výchovu, 412 338 364 606 824 438 
Mgr. Dana Morkusová zástupce ředitele pro ZŠ 412 338 364 606 816 506 
Miroslava Hauzrová   vedoucí ekonom  412 338 364 775 584 218 
Mgr. Jana Bajanová  vedoucí SVP   412 338 364 778 742 766 
Petra Karmanová  vedoucí stravování  412 338 364 778 533 520 
Milan Vajda   vedoucí provozu  412 338 364 606 241 906 
    služebna vychovatelů  412 338 364 606 806 512 
 

2. CELKOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZACE ZA HLAVNÍ 
ČINNOST 

V roce 2021 činil původní rozpočet 48 095 614,- Kč. Během roku byl upraven na 
konečnou výši 52 568 288,- Kč.  Hospodářský výsledek je  1 594 908,- Kč.  

Čerpání mzdových prostředků: MP byly vyčerpány ve výši 32 095 729,- Kč, OON byly 
vyčerpány ve výši 199 935,- Kč, nevyčerpané MP ve výši 1 594 843,- Kč a nevyčerpané 
prostředky OON ve výši 65,- Kč budou rozděleny do RF a FO  

Přidělené prostředky na  OON byly vyčerpány ve výši 229 955,- Kč na výplatu zástupů 
za nemoc, zajištění letního pobytu dětí a ostrahy objektu v době prázdnin, 

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven dle rozpočtu 2021 - 65,55 došlo k nedočerpání 
o 0,589 z důvodu fluktuace zaměstnanců – uvedeno ve výkaze P1-04. K 31. 12. 2020 činil 
přepočtený počet zaměstnanců 64,9610, průměrný počet fyzických osob je k 31.12.2020 
67,3041. 

V našem zařízení je již plně uplatněn zákon č. 109/2002 Sb. – 3 rodinné skupiny 
a od 1. 11. 2016 3 výchovně léčebné skupiny.  

Naše nařízení nepronajímá státní majetek. 

HODNOCENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z KAPITOLY MŠMT 

Celkové náklady organizace na provoz byly ve výši:  52 632 759,03 Kč 
výnosy 54 227 667,03 Kč 

v tom: dotace na provoz organizace 52 568 288,00 Kč 
čerpání fondů (účet 648) 00 249 999,00 Kč 
čerpání fondů (účet 648) 00 208 702,33 Kč 
ostatní výnosy 01 059 169,18 Kč 
účelová dotace EU- čerpání z RF 00 141 508,63 Kč 

hospodářský výsledek 01 594 908,00 Kč 
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3.  ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY 

          Závazky:                                                            4 753 008,79 Kč 

321 20 – Neinvestiční dodavatelé                      250 960,79 
331 14 – Zaměstnanci – doplatek mezd                   2 315 951,00 
333 10 – Závazky vůči zaměstnancům                        47 033,00 
336 20 – Sociální pojištění-zaměstnavatel                      730 874,00 
336 21 – Sociální pojištění-zaměstnanec                      191 597,00 
337 10 – Zdravotní pojištění-zaměstnavatel                      264 684,00 
337 11 – Zdravotní pojištění - zaměstnanec                      133 105,00 
341 00 – Daň z příjmu                      268 807,00 
341 10 – Daň z příjmu-zvláštní sazba                             465,00 
378 30 – Ostatní závazky                        37 488,00 
378 50 – Ostatní závazky - ošetřovné                      105 400,00 
472 04 – Dlouhodob. přij. zál. na transfery                      406 644,00 

 
Pohledávky:                                                                 749 563,24 Kč 

315 10 – Pohledávky ošetřovné                     324 213,24 
381 10 – Náklady příštích období                       18 706,00 
388 35 – Dohadné účty aktiv. -čerp. přísp.EU                     406 644,00 
Pohledávky a závazky nejsou soudně vymáhány. 

 

4. PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

V roce 2019 byly schváleny a poskytnuty účelové prostředky spolufinancované 
z rozpočtu EU „Lepší škola“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014740 v celkové výši dotace 
406 644,00 Kč. 
- z těchto prostředků bylo v roce 2019 použito 37.000,00 Kč, částka ve výši 369 644,00 Kč 
byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů 
- v roce 2020 bylo použito 228 135,37 Kč  
- v roce 2021 bylo použito 141 508,63 Kč, tímto byly všechny účelové prostředky vyčerpány. 
 
5. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ – PŘEHLED O PROSTŘEDCÍCH 
SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU EU A OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ 
PROGRAMY 

V roce 2019 byly poskytnuty účelové prostředky spolufinancované z rozpočtu EU 
„Lepší škola“ v celkové výši 406 644,00 Kč. 
- z těchto prostředků bylo v roce 2019 použito 37.000,00 Kč, částka ve výši 369 644,00 Kč 
byla převedena do rezervního fondu z ostatních titulů 
- v roce 2020 bylo použito 228 135,37 Kč  
- v roce 2021 bylo použito 141 508,63 Kč, tímto byly všechny účelové prostředky vyčerpány. 
 

6. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 

- fond odměn  v roce 2021 nebyl FO čerpán 
   Za rok 2021 byla navrhnuta tvorba ve výši 5000 000,00 Kč ze 
zlepšeného HV /úspora MP/ za rok 2021 
- FKSP  647 009,88 Kč – 2 % z vyplacených mezd 

503 827,15 Kč čerpání FKSP  
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- rezervní fond v roce 2021 byl RF čerpán ve výši 208 702,22 Kč na pokrytí 
zhoršeného HV z ONIV 
 - letní pobyt dětí v Krkonoších 81 200,- 
 - vánoční pobyt na horách 84 000,-  
 - generátor ozónu 11 965,- 
 - čističky vzduchu na výchovu 6ks 35 970,- 
   za rok 2021 byla navrhnuta tvorba ve výši 1 094 908,00 Kč ze 
zlepšeného HV /úspora MP/ za rok 2021 
- rezervní fond z ostatních titulů 

141 508,63 Kč – čerpání finančních účelových prostředků „Lepší škola“ 
- FRM  1 069 708,00 Kč – tvorba z odpisů 
  0 249 999,00 Kč – výměna podlahové krytiny na ubytovně 
  0 745 375,00 Kč - „spoluúčast“ FRM na programu spoluúčast SMVS 
133V122000012 investiční dotace ve výši Kč 1 630 000,-. Akce nebyla v prosinci 2020 
realizována z důvodu nařízené karantény COVID-19 našeho zařízení a byla přesunuta do roku 
2021 

Fond odměn                300 000,00 Kč 
 FKSP              1 113 375,32 Kč 
 Fond rezervní             1 759 075,42 Kč 

Fond rezervní z ost.tit.             0,00 Kč 
 FRM              1 284 558,49 Kč 
 C e l k e m             4 457 009,23 Kč 

Na běžném účtu 241 je dostatek finančních prostředků na krytí fondu odměn, FRM 
a rezervního fondu. FKSP je kryt zůstatkem na účtu 243. Jiné fondy organizace nemá. 

Hospodaření FKSP se řídí vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb. O čerpání fondu 
rozhoduje ředitel po dohodě s výborem základní organizace ČMOS PŠ. Zaměstnancům je 
poskytován příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, sport a tělovýchovu, 
dary peněžní k  životním výročím, odchodu do důchodu. 

Jiná činnost – DDŠ jinou hospodářskou činnost neprovádí, a proto nemá další příjmy 
ke krytí nákladů v hlavní činnosti. Ke snížení rozdílu mezi dotací a skutečnými náklady slouží 
pouze příjmy z vlastní činnosti. 

 

7. PŘEHLED O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ 
Použití FRM ve výši  249 999,00 Kč – výměna podlahové krytiny na ubytovně 
    745 375,00 Kč - „spoluúčast“ FRM na programu spoluúčast 
SMVS 133V122000012 investiční dotace ve výši Kč 1 630 000,-. Akce nebyla v prosinci 
2020 realizována z důvodu nařízené karantény COVID-19 našeho zařízení a byla přesunuta 
do roku 2021 
Použití RF ve výši  208 702,22 Kč – krytí zhoršeného HV v ONIV 
Použií RF z ost. tit.  141 508,63 Kč – čerpání finančních účelových prostředků 
„Lepší škola“ 
 

8. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH 
FONDŮ 

Hospodářským výsledkem za r. 2021 je 1 594 908,00 Kč 
FO - za rok 2021 byla navrhnuta tvorba ve výši 500 000,00 Kč ze zlepšeného HV 
RF - za rok 2021 byla navrhnuta tvorba ve výši 1 094 908,00 Kč ze zlepšeného HV 
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Prostředky na ostatní osobní náklady nebyly vyčerpány, nebyl proveden odvod do státního 
rozpočtu.  
Výnosy: 
Celkem:                                            52 227 667,03 Kč 
Dotace                                             52 568 288,00 Kč  
čerpání fondů FRM (účet 648)                                    249 999,00 Kč  
účelové prostředky EU 2019                                       141 508,63 Kč 
ostatní výnosy                                1 059 169,18 Kč  
 
Ostatní výnosy:                      1 059 169,18 Kč     
Ošetřovné    409 435,00 Kč 
Stravné    314 531,00 Kč 
Přijaté pojistné náhrady      60 187,00 Kč 
Ostatní výnosy      41 346,00 Kč 
Dary      92 706,33 Kč 
Dary – bezupl. Nabytí maj.      30 000,00 Kč 
Ostatní výnosy COVID-19    110 963,85 Kč 
hospodářský výsledek            1 594 908,00 Kč     

 MAJETEK 

Organizace hospodaří s majetkem v celkové výši 68 978 009,78 Kč, v tomto je: 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       420 649,68 Kč 
Budovy 44 719 626,90 Kč 
Stavby   3 920 087,35 Kč 
Samostatné movité věci a soubory MV   4 715 861,00 Kč 
Dopravní prostředky   4 224 677,33 Kč 
DDHM 10 764 486,52 Kč 
Pozemky      212 621,00 Kč 

Majetek, se kterým organizace hospodaří, se využívá ke vzdělávání a  výchově 
svěřených dětí. 

V roce 2021 byly provedeny účetní odpisy v celkové výši 1 069 708,00 Kč, odpisování 
se provádí měsíčně. 
 

  PROVEDENÍ ŘÁDNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH INVENTARIZACÍ MAJETKU 
A ZÁVAZKŮ 

Inventarizace majetku se provádí každý rok dle Příkazu ředitele k provedení 
inventarizace. Předmětem inventarizace jsou: pokladna, zásoby ve skladech, investiční 
majetek, pozemky, drobný hmotný i nehmotný majetek, budovy a stavby. Řádná 
inventarizace pokladny byla provedena 4x ročně (31. 03., 30. 06., 30. 09., 31. 12.), 
mimořádná inventarizace z důvodu čerpání řádné dovolené (09. 07., 02.08.).  V listopadu 
2013 byla uzavřena smlouva s Českou poštou o fakturaci poštovného, proto se již poštovní 
známky nenakupují do zásoby. Dále byly provedeny tyto inventarizace: 31. 12. budovy 
a stavby, 31. 12. samostatné movité věci, 31. 12. pozemky, 31. 12. DHIM, 31. 12. potraviny, 
všeobecný materiál, prádlo, DNM.  Při inventarizaci k 31. 12. nebyl zjištěn rozdíl mezi 
účetním a skutečným stavem, neboť evidenci majetku je věnována mimořádná pozornost. 
Během roku je několikrát prováděna kontrola majetku na jednotlivých úsecích. Hmotné 
odpovědnosti jsou uzavřeny. 
V evidenci máme tyto druhy zásob: 112 02 zdravot. materiál 104 482,25 Kč 
 112 03 potraviny   61 025,48 Kč 
 112 04 všeob. materiál   63 824,27 Kč 
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 112 06 prádlo   76 729,34 Kč 
 Celkem zásoby 306 061,34 Kč 
Organizace má zavedenou funkci interního auditora. 

 

POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY 
ORGANIZACE 

Naše organizace žádné mezinárodní konference nepořádala, zahraniční služební cesty nebyly. 
Účast na mezinárodních konferencích: 
25. 09. 2021 – Mezinárodní konference – program pro pozitivní rodičovství TRIPLE-P 
                      Mgr. Jana Bajanová a Mgr. Lenka Hendrychová 
 

V  Jiříkově 11. února 2022    vypracovala: Miroslava Hauzrová 

 
 
10. Zpráva o činnosti provozního úseku za školní rok 2021/22 
 
ZÁŘÍ 
Výměna sprchové baterie v kuchyni u dřezu. 
Sekání trávy. 
Oprava zástěny na WC 3. skupiny. 
Oprava omítky v garáži a u trezoru. 
 
ŘÍJEN 
Revize hasičských hydrantů. 
Úprava poklopu na lapolu. 
Vyvezení lapolu. 
Přezutí a výměna kol u AUS. 
Sekání trávy a zazimování kurtů. 
Výroba konferenčního stolku na hernu 2. skupiny. 
 
LISTOPAD 
Oprava venkovní dlažby u předního vchodu nové budovy. 
Oprava praček v prádelně. 
Montáž rolet v relaxační místnosti. 
Oprava omítek a vymalování menšího pokoje na prvé straně ve St. Harběcí. 
Příprava vzduchotechniky ke kolaudaci.  
Výměna dřezové baterie v kuchyňce 3. sk. 
Výměna světel na 3. pokoji 5. sk. 
 
PROSINEC 
Revize plynu, revize posilovny a tělocvičny. 
Inventury na provozním úseku. 
Revize elektroinstalací + elektrospotřebiče. 
Odstranění závad po revizích. 
Oprava omítek většího pokoje na pravé straně ve St. Hraběcí 
Odvoz tříděného odpadu – papír. 
Výměna okapů a svodů na staré škole. 
 



38 
 

LEDEN 
Oprava omítek na chodbě 1. patra ve St. Hraběcí. 
Oprava dlažby v koupelně 1. skupiny. 
Pokračování práce v relaxační místnosti. 
Vymalování chodby u kinosálu. 
Oprava zárubní a dveří – vchod do chodby u kinosálu. 
 
 
ÚNOR 
Montáž nábytků do zdravotních pokojů - 2. a 3. patro. 
Oprava omítek ve sklepě – stará budova. 
Demontáž příčky v dílně údržby. 
Odvoz odepsaného matriálu. 
Vymalování zdravotního pokoje a koupelny – 3. patro. 
Výměna poškozených dveří na skupinách. 
  
BŘEZEN 
Výměna parapetů u oken na herně a pokojích na všech skupinách. 
Výměna parapetů na služebně 1. skupiny, hlavní služebně, kuchyňka v přízemí, kancelář 
vedoucího vychovatele. 
Oprava výtahu. 
Oprava střechy na staré škole + oprava střechy školy po vichřici. 
Demontáž čelní poškozené stěny botáren. 
Výstavba nové příčky k šatnám. 
 
DUDEN 
Výměna venkovních parapetů u kinosálu 
Dokončení prací na botárnách. 
Zednické práce po výměně vnitřních parapetů. 
Odvoz tříděného odpadu – plasty. 
Demontáž obložení a oprava omítek na 5. skupině.  
 
KVĚTEN 
Příprava tenisových kurtů – odstranění staré antuky, odplevelení. 
Navezení nové antuky, válcování, výměna hadice. 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
Oprava pračky v prádelně. 
 
ČERVEN 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
Nákup nové pračky – 6. skupina. 
Provedení postřiku na odplevelení kurtů. 
Oprava dlažby na schodišti u branky ke vchodu nové budovy. 
Oprava dlažby v koupelně 2. skupiny. 
 
ČERVENEC 
Výměna části dřevěného obložení a jeho nátěr na budově domova. 
Broušení a lakování parket ve třídách školy, přeložení a lakování parket ve sborovně. 
Oprava dlažby v koupelně 4. skupiny. 
Výměna dlažby v koupelně 1. skupiny. 
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Oškrábání a vymalování zdravotního pokoje – 2. patro. 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ. 
 
SRPEN 
Stěhování nábytku, lepení podložek na nábytek, oprava skříní. 
Úklid po broušení a lakování parket ve škole. 
Oprava a natažení nové ochranné sítě na hřišti za starou školou. 
Sekání trávy na pozemcích DDŠ.      
 
 Dne: 22. 09. 2022      zpracoval:  Milan Vajda 

vedoucí provozního úseku. 

 


