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         Tato zpráva je zpracována  na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a dle § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

     Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, 

s výjimkou základních údajů o hospodaření školy a  14. října  byla předložena školské radě ke 

schválení.  

 

 

 

Výroční zpráva je zveřejněna na informačním portálu DD, ZŠ a ŠJ Radenín 

http://ddradenin.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Radeníně   26.9. 2014      

 

  

                                                                                             ……………………………… 

                                  Mgr. Blanka Šimáková                                                                                                              

  ředitelka DD, ZŠ a ŠJ  

                                                                                           Radenín 1 

  

http://ddradenin.cz/
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 
 

 

 

 

Název zařízení:                  Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, 

                                         Radenín 1 

 

 

Sídlo zařízení:                   Radenín 1, 391 20 RADENÍN 

 

 

Kontakty: tel.,fax.:           381 298 041 - ředitelna 

                                               381 298 333 – kancelář 

                e - mail:             ddradenin@ddradenin 

                    Web:              http://ddradenin.cz 
 

 

IČO:                                       70535779 

 

 

IZO:                                       610 400 614 

 
 

Zřizovatel:                     Krajský úřad Jihočeský kraj 

                                      odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

  

 

Forma hospodaření:      příspěvková organizace 

 
 

Ředitel:                               Mgr. Blanka Šimáková  
                                          (jmenování do funkce ředitele na základě výsledku 

                                               konkursního  řízení a  na  základě  usnesení  Rady  

                                               Jihočeského kraje č.471/2012/RK- ze dne 29.5.2012).                                      
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
 

     Dětský domov patří dle § 7 zákona 561/2004 Sb./školský zákon/ do vzdělávací soustavy se 

školami a školskými zařízeními a jeho činnost se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. v platném 

znění o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči  v těchto zařízeních.  

   

     Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna Radenín je koedukované školské zařízení 

rodinného typu, poskytující komplexní péči dětem a mládeži ve věku od 3 let do 18 let, 

respektive do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, kterým byla 

soudně  nařízena ústavní výchova, uloženo předběžné opatření, či se kterými byla sepsána 

dohoda o dobrovolném pobytu (§ 6 zákona 109/2002 v platném znění).  Ve sledovaném 

období byla nově  uzavřena smlouva s jedním chlapcem. K 31.8. 2014 měl náš DD sepsánu 

smlouvu celkem s 8 zletilými. 

     Dětský domov zajišťuje péči o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly 

výchovné, vzdělávací a sociální. 

     Ve své výchově se snažíme  o to, aby se dětský domov stal pro dítě místem, kde zažije 

mnoho radostí, získá potřebné zkušenosti, nabyde dovednosti, které se pro něj stanou zdrojem 

dobrých a spolehlivých základů do života. Naším cílem je připravit děti na vstup do 

samostatného života tak, aby se mohly při odchodu z dětského domova úspěšně integrovat do 

společnosti. 

     Kapacita domova je 50 dětí. Větší část našich dětí je se zdravotním postižením - 

mentálním postižením různého stupně, kombinovaným postižením, ale vyskytují se i poruchy 

chování, psychiatrická onemocnění i poruchy autistického spektra. Děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami se vzdělávají v naší základní škole s třídou speciální školy, ostatní 

děti dojíždí do základní školy v nedaleké obci Choustník. Máme i děti předškolního věku, 

které navštěvují mateřskou školu v Choustníku. Po ukončení základního vzdělání pokračují v 

přípravě na povolání na odborných učilištích, praktických školách zejména v Černovicích a v 

Soběslavi i na středních odborných školách v Táboře. Při dosažení dobrých studijních 

výsledků absolvují i vyšší odborné školy, ev. vysoké školy.  

     Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín 1 je z rozhodnutí Krajského úřadu 

Jihočeského kraje od února 2012 zapsán do registru poskytovatelů sociálních služeb -  č.j. 

KUJCK 3196/2012 OSVZ/1. Příspěvek na péči zde pobírají děti, které z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních 

životních potřeb. 

  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
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3. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

 

 

 
 

3.1 Dětský domov 
 

 

     Kapacita našeho domova je 50 dětí, které jsou rozděleny do 6 rodinných skupin, přičemž 

pět rodinných skupin sídlí přímo v Radeníně a jedna v pronajatém bytě v sídlištní zástavbě 

Nad Lužnicí v Táboře. Rodinné skupiny jsou koncipovány jako běžné byty. Součástí areálu 

dětského domova jsou i dvě plně vybavené garsoniéry pro děti starší 16-ti let, připravující se 

na samostatný vstup do občanského života. Mladí dospělí zde žijí samostatně, jen pod 

dohledem kmenového vychovatele.  

     Větší část našich dětí je se zdravotním postižením - mentálním postižením různého stupně, 

kombinovaným postižením, ale vyskytují se i poruchy chování a psychiatrická onemocnění, 

poruchy autistického spektra. 

 

Výchovně vzdělávací práce v našem DD je zaměřena na: 

 Snahu o to, aby zde děti prožily co nejpříjemnější část života - radostné dětství 

spojené se zážitky. Organizujeme zážitkové programy pro děti (prázdninové výjezdy, 

sjíždění řeky Lužnice, táboření mimo DD, návštěvy sportovních a kulturních akcí, 

často s aktivní účastí dětí. 

Dětský domov s kapacitou 50 dětí 

Základní škola s kapacitou 40 žáků 

Speciální škola s kapacitou 10 žáků 

Školní jídelna s kapacitou 80 



6 

  

 

 Zapojení našich dětí mezi jejich vrstevníky – umožňujeme jim návštěvy u 

kamarádů, zapojení se do kroužků ve školách, účast na akcích společně se spolužáky, 

společné akce s partnerskými školami. 

 Rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného 

vstupu do samostatného života. Děti jsou již několik let zapojeny do vzdělávacího a 

socializačního programu projektu SOS 18, který pořádalo občanské sdružení Vhled. 

Projekt byl zaměřen na rozvoj úspěšné komunikace a spolupráce v rámci skupiny, 

osobní růst a sebehodnocení, zdravý životní styl, prevenci závislostí, plánování 

budoucnosti, rodinný život a to vše prožitkovou formou. Bohužel o.s. tento projekt 

přerušilo, proto ve školním roce 2014/2015 v rámci domovského projektu budeme 

v těchto tématech pokračovat. 

                   Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější    

              oblast naší práce. V samostatném bydlení (garsoniéry v DD) jsme měli ve školním 

              roce 2013/2014 ubytované 2 děti.  

                   Na každé dítě jsou vychovateli zpracovány Programy rozvoje osobnosti, kde jsou    

              zohledněny konkrétní možnosti jednotlivých dětí a reálné cíle, kterých chceme  

              dosáhnout. 

 účelné využívání volného času, především zájmové kroužky v DD (keramika, 

florbal, šití, míčové hry) i mimo něj (pěvecký, dovedné ruce, sportovní) smysluplný 

výchovný program - především u dospívajících, kde je nejtěžší děti něčím zaujmout. 

Vzhledem k předcházejícímu bodu preferujeme kroužky mimo DD. 

 příprava do škol na vyučování  

Vzhledem k nízké motivovanosti našich dětí ke vzdělávání, genetické výbavě, 

mezerám v učivu z období před příchodem do DD, častému selhávání především na 

učilištích i vzhledem k jejich dalšímu profesnímu životu je tento bod víc než 

opodstatněný a dlouhodobí. 

 

3.1.1 Pozitiva a negativa  pedagogické práce s dětmi našeho domova 

 

Pozitiva: 

Prezentace na veřejnosti vlastními výrobky, účast na sportovních turnajích a 

vystoupeních, úspěšná vystoupení na Nejmilejším koncertě, 1. místo v jeho celostátním 

kole, aktivní zapojení do společných pracovních činností dospělých a dětí v rámci 

zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, pomoc obci při úklidu spadaného listí, péče o 

autobusové zastávky 

Negativa: 

 psychická zátěž velkého počtu dětí, které jsou medikovány, slovní agrese vůči 

vrstevníkům, ale i pedagogickým pracovníkům, kouření, drobné krádeže, lhaní, pozitivní 

testy na marihuanu,  nedostatečná příprava na vyučování,  útěky především o prázdninách, 

kdy je organizovala jedna dívka a někdy se jí podařilo zlákat i ostatní s cílem získat peníze 

na drogy 
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3.1.2 Práce s osobami odpovědnými za výchovu 

 

     Téměř s polovinou osob odpovědných za výchovu má s DD aktivní kontakt. Řešíme s nimi 

profesní uplatnění, problémy při selhání ve školách, společně hledáme vhodné výchovné postupy 

na případových konferencích spolu se sociálními pracovnicemi OSPOD. 

Spolupráce se odvíjí podle jejich momentální nálady, ale i podle toho, co je potřebné řešit za 

problém (jiný při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv doklad, a úplně jiný při 

vymáhání ošetřovného).  

     Část rodičů s námi spolupracuje pouze prostřednictvím pracovnic OSPOD v místě jejich 

pobytu a část rodičů není v kontaktu ani s dítětem. Nejhorší variantou jsou rodiče, kteří dítě 

zkontaktují  po dlouhé době, budují v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami 

však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni, změnit svá negativní jednání nebo řešit 

otázky nutné k návratu dětí domů. 

  

3.1.3 Materiální vybavení DD 

 

      Vybavenost pro sportovní vyžití dětí je plně vyhovující. V zahradě zámeckého parku 

mají děti k dispozici víceúčelové a fotbalové hřiště. V tomto roce se nám sponzorsky 

podařilo dokončit druhou etapu dětského hřiště pro menší děti. V plánu máme pokračovat 

venkovními posilovacími stroji pro teenagery. V budově DD máme i malou plně 

dostačující tělocvičnu. Každá rodinná skupina má na svém bytě PC pro vychovatele a také 

pro děti s možností připojení k internetu. V herně je dětem k dispozici stolní tenis a herní 

stůl s vyměnitelnými deskami pro různé hry. 

     Celý objekt včetně parku a přilehlých staveb je památkově chráněný, což znamená, že 

při veškerých opravách musíme žádat památkový ústav o svolení a to i o úpravu či kácení 

poškozených stromů. Drobnější opravy a havárie zvládáme vlastními silami či s pomocí 

obce nebo odborné firmy. V současné době bychom nutně potřebovali zrekonstruovat 

nádvoří, dokončit část střechy na přilehlém objektu a začít s výměnou oken. Vzhledem 

k finanční náročnosti se tyto investiční akce stále odkládají. 
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3.1.2 Přehled o umístěných dětech 

 

Jednotlivé údaje celkem chlapci dívky 

Počet dětí v DD k 31.8. 2014 49 27 22 

Počet rodinných skupin 

+ 1 byt v Táboře  

5 

1 

22 

5 

19 

3  

Počet zrušených ÚV 0 0 0 

Počet zrušených PO 0 0 0 

Počet nově přijatých dětí 12 2 10 

Počet odcházejících dětí 4 2 2 

Počet odcházejících dětí do pěs. péče 0 0 0 

Počet nově přijatých dětí z nevydařené 

pěstounské péče 

 

 

2 0 2 

Počet přemisťovaných 2 1 1 

Počet rediagnostických pobytů 1 0 1 

Počet hospitalizovaných dětí v DPN 5 3 2 

Počet dětí v péči ambulantního psychiatra 21 14 7 
 

 

Komentář k některým bodům: 

 25.4. 2014 jsme s příchodem nových dětí z Klokánku, museli otevřít 1.rodinnou 

skupinu,  která byla dočasně neobsazena  

 Počet nově přijatých dětí stoupl po 1. lednu 2014.  

 Od stejného data, po účinnosti nového Občanského zákoníku, jsou k nám děti 

přijímány výhradně na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudů a ne již 

prostřednictvím místně příslušného Diagnostického ústavu –  DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a 

ŠJ Homole. Děti tak přicházejí přímo z rodin, většinou zcela bez diagnostiky.  

 4 odcházející děti byly již zletilé a s DD měly uzavřenou smlouvu o prodlouženém 

pobytu z důvodů dokončení přípravy na budoucí povolání (1 chlapec ukončil vyšší 

odbornou školu a odešel do samostatného bydlení, 1 dívka odešla z 1. ročníku vysoké 

školy a odešla k bratrovi, další dva zletilí odešli bez dokončení přípravy na budoucí 

povolání. 

 Důvodem k přemístění 1 chlapce bylo opakované hrubé porušování školního řádu 

střední školy s následným vyloučením. 

 Ve sledovaném období došlo k nárůstu pobytů v DPN (Opařany, Havlíčkův Brod, 

Dobřany) u dětí s vážnými nesocializovanými poruchami chování. Celkově stoupá 

počet dětí s psychickými poruchami. 
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3.1.3 Nejčastější důvody umisťování dětí 

 

K nejčastějším důvodům pro umístění nových dětí do našeho DD patří: 

 Syndrom CAN -  týrání, zneužívání a zanedbávání  

 poruchy chování spojené s poruchou emocí 

 nerespektování autorit 

 záškoláctví 

 agresivita 

 útěky z rodiny, toulání 

 krádeže, užívání návykových látek  

     Důvody pro umisťování se začínají měnit. Převažující poruchy chování, které byly ještě 

v loňském roce na 1. místě nyní předběhl syndrom CAN týrání, zneužívání a zanedbávání. 

Změnila se i skladba dětí. Postupně k nám přicházejí stále mladší děti, jejich průměrný věk při 

příchodu se snížil na 11 let.  

     Naopak se zvýšil počet psychických onemocnění u dětí a pobytů v DPN. Celkem se jich 

uskutečnilo 7 u pěti dětí. 

     V úzké spolupráci s odborníky z řad lékařů, psychiatrů, psychologů, etopedů z DDÚ 

Homole i logopedů se snažíme nejen o změnu vzorců chování a prevenci sociálně 

patologických jevů, ale i o nápravu dříve neřešených zdravotních i komunikačních problémů. 

Snažíme se proto posilovat ty stránky osobnosti, na kterých se dá stavět. Zaměřujeme se na 

vytváření podmínek pro všestranný rozvoj individuálních schopností, vytváření optimálního 

sociálního klimatu, vhodného využití volného času i změnu postojů dětí ke zdravému 

životnímu stylu. 

 

3.2 Škola 

 
     Činnost základní školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) ve znění 

platných předpisů a vyhláškami MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a dále vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění platných předpisů. 

     Základní škola je plně organizovaná s 1. - 9. postupným ročníkem. Během školního roku 

se mění počet žáků v souvislosti s tím, jak žáci přicházení. V průběhu školního roku 

2013/2014 přišlo 5 nových žáků, nikdo neodešel Z celkového počtu  žáků 1 dojížděl z obce 

Kozmice, jeden ze Záhostic a 1 docházel z obce Radenín. 
     Žáci, kteří k nám přichází, nejsou často motivováni k získávání nových poznatků, mívají 

vzhledem k předchozímu záškoláctví velké mezery ve vědomostech, chybí jim pracovní 

návyky. Často neměli ani vhodné podmínky pro domácí přípravu. Tito žáci potřebují 

individuální přístup, přiměřenou a diferencovanou náročnost požadavků, malý kolektiv 

s nižším počtem žáků ve třídě. Respektování jejich osobnosti i schopností napomáhá k tomu, 

aby děti měly možnost zažít pocit úspěšnosti. 
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     V naší škole vzděláváme žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, ale 

často u nich dochází i k souběhu postižení. Nejčastěji se objevují vývojové vady řeči, hrubé i 

jemné motoriky, poruchy chování a emocí, plynoucí často z psychické deprivace. 

K nejzávažnějším problémům však patří, psychická onemocnění, která jsou stále častější. Ve 

školním roce 2013/2014 se v naší škole vzdělávali 2 autisté.  

     Vyučování probíhalo celkem ve třech třídách, z nichž jedna je třídou speciální. Vzhledem 

k tomu, aby bylo možné zajistit všem žákům přiměřenou individuální péči a dosáhnout u nich  

co největšího možného rozvoje a zapojení do praktického života, pracovala ve třídě speciální 

spolu s třídní učitelkou i asistentka pedagoga. Její přínos byl především v individuálním 

trpělivém přístupu k žákům, kteří tak mohli v malém kolektivu dosáhnout pocitu radosti  a 

úspěšnosti při zvládnutí učební látky a využít tak veškerý svůj potenciál. Do této třídy tak 

mohl být zařazen i autistický žák. Potřeba asistentů pedagoga je v našem zařízení (nejen ve 

škole) stále stoupající, neboť stoupá i počet dětí s psychiatrickými diagnózami, kdy je potřeba 

okamžitého řešení vzniklé situace. Bohužel p. učitelka z této třídy nemá potřebnou 

kvalifikaci.  

    Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem ve Strakonicích, Speciálně 

pedagogickým centrem  v Českých Budějovicích a s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Táboře. Všechna tato školská poradenská zařízení se podílejí na speciálně pedagogické a 

psychologické diagnostice žáků, doporučují učitelům nejvhodnější výchovné a vzdělávací 

přístupy, konzultují individuální vzdělávací plány. Ve školním roce 2013/2014 pracovali 

podle IVP 2 žáci.  

      

3.2.1 Materiální vybavení, projekty 

      
     Škola sídlí v samostatné budově a má celkem 5 učeben. Tři slouží jako kmenové třídy, dvě 

jako odborné pracovny. Počítačová učebna s připojením na internet se využívá i jako učebna 

pro hudební výchovu, neboť je v ní klavír. Dále má škola vlastní cvičnou kuchyňku, která 

slouží i jako společenská místnost. Zde mohou žáci trávit  volný čas o přestávkách a v době 

před odpoledním vyučováním. Místnost je vybavena televizí s videem i DVD, stolními hrami 

a stolem na stolní tenis. 

        V budově školy jsou i dva malé kabinety na uložení pomůcek a rozsáhlá půda se skladem 

učebnic a dalších pomůcek. K budově školy patří i menší zahrada, která je využívána 

k relaxaci a odpočinku, za pěkného počasí i k výuce. V rámci pracovního vyučování se žáci 

učí o ni pečovat.          

     K rozvoji manuálních činností slouží žákům i dvě školní dílny na práci se dřevem i kovem. 

     Škola je zapojena do projektu EVVO Recyklohraní, kde si žáci formou hry i praktických 

zkušeností ověřují své znalosti z environmentální výchovy, učí se třídit odpady, navštívili 

čističku odpadních vod, třídičku odpadů, vyhledávali černé skládky apod. Pravidelně 

vypracovávají úkoly, které z projektu vyplynuly. Díky projektu OP VK 1.4 Vzdělání pro 

konkurenceschopnost, je škola velmi dobře vybavena IT technikou. Výukové materiály jsou 

postupně dokupovány.  
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     Škola pravidelně doplňuje fond učebnic o nové, vycházející tituly, které jsou v souladu se 

ŠVP i kompenzační pomůcky, sloužící k výuce. Jde nejen o pomůcky sloužící k rozvoji řeči, 

zrakového, sluchového, prostorového vnímaní a dalších dílčích funkcí.. 

 

3.2.2 Školská rada 

 

     Školská rada je fungujícím orgánem, který zajišťuje demokratický princip a je v souladu se 

zákony o zřizování ŠR při školách a školských zařízeních. 

     Uskutečnily se celkem 2 setkání, o kterých je veden zápis. Projednávaná témata:  

 plán práce na školní rok 

 schválení výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení 

 spolupráce s obcí a pomoc DD, společné akce 

 rozbor úrazovosti 

 Vyjadřovala se k rozdělení finančních prostředků  

 

     Na ŠR se hovořilo i o perspektivě speciálního školství v ČR. 

Volební období stávající školské rady končí 30.11. 2014. 

 

 

3.3 Školní jídelna 
 

     Součástí školského zařízení je i školní jídelna s celkovou kapacitou 80 jídel, která 

zabezpečuje stravování dětí, ale i polední stravování zaměstnanců a ostatních strávníků z obce 

a blízkého okolí. Denně vaří v průměru 50 obědů a 40 večeří. 

     Ve všední den obědvají v jídelně pouze děti ze ZŠ, která je součástí dětského domova, 

ostatní děti se stravují ve své MŠ, ZŠ, OU, SŠ. 

     Zřizovatel povolil dětskému domovu vykonávat doplňkovou činnost (hostinskou), kterou 

zajišťuje školní jídelna, a která  nám v roce 2013 vynesla 12.543,-Kč. 
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4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

 

4.1 Počty žáků 
 

 

Sledované údaje celkem chlapců dívek 

Počet žáků na počátku šk. 

roku  
16 12 4 

Žáci, kteří během roku odešli 0 0 0 

Žáci, kteří během roku přišli 5 2 3 

Počet docházejících žáků 

z okolních obcí 
2 2 0 

 

 

4.2 Vzdělávací programy školy 
 

     Ve školním roce 2013/2014 probíhalo vzdělávání našich žáků podle dobíhajícího 

programu Pomocné školy, ŠVP Učení pro život, zpracovaný podle RVP ZV-LMP A ŠVP 

Radostné učení, zpracovaného podle RVP ZŠS.  

 

vzdělávací program č.j. MŠMT 
školní rok 2013/2014 

v ročnících počet žáků 

Pomocná škola 

(dobíhající) 
24035/97-22 5. 1 

Základní škola – 

ŠVP 

Učení pro život 
180/2007 3.- 9. 12  

Základní škola 

speciální – ŠVP 

Radostné učení 
- 8.,10. 3 

 

     Na počátku šk. roku se podle ŠVP Učení pro život (zpracovaného podle RVP ZV-LMP) 

vzdělávalo 12 žáků. Od 28.1. 2014 do 14.5. 2014 se postupně do naší školy přihlásilo 5 žáků, 

z toho 3 s ÚV a dva žáci se přistěhovali do obce  Zahostice, odkud do školy dojížděli. Na 

konci sledovaného období to tedy bylo 17 žáků. 
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4.3 Údaje o stavu žáků ve třídách a ročnících 
 

 

třída ročník počet žáků 

  k 1.9. k 30.6. 

I.S 5.,8.,10 4 4 

II. 3,4.,5.,6.,7. 6 8 

III. 7.,8.,9.  6 9 

celkem  16   21 

 

      

     Žáci základní školy speciální byli všichni ve všech předmětech hodnoceni slovně. 

     Jeden žák ze 7. ročníku se vzdělával ve III. třídě z důvodů svých výchovných problémů. 

     Kapacita naší školy je 40 žáků (ZŠP) + 10 žáků (ZŠS), která sice nikdy nebyla naplněna, 

ale v posledních letech stále klesá a to vlivem inkluzivního vzdělávání, kdy jsou žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami integrováni do ZŠ.    

 

4.4 Informace o vycházejících žácích 

 
        Školní docházku dokončilo 6 žáků. Jeden žák ukončil vzdělávání v 8. ročníku a dva žáci 

získali základy vzdělání. Všichni byli přijati k následnému studiu na odborných učilištích na 

základě přijímacího řízení.  

 

 

 celkem chlapci dívky kód oboru místo 

Počty přijatých žáků 6 5 1  

 

 

 
Učební obor 
Praktická škola dvouletá 

1 1 0 78-62-C/02 
OU a PrŠ 

Černovice 

Učební obor 
Praktická škola dvouletá 

1 1 0 78-62-C/01 Viz. komentář 

Učební obor  

Opravář zeměděl. strojů 
 

1 1 0 41-55-H/01 
SŠ řemeslná a ZŠ 

Soběslav 

Učební obor 

Pečovatelské služby 
1 0 1 75-41-E/01  

OU a PrŠ 

Černovice 

Malířské a 

natěračské práce 
1 1 0 36-57-E/01 

OU a PrŠ 

Černovice 

Učební obor    

Stravovací a 

ubytovací služby 

1 1 0 65-51-E/01 
OU a PrŠ 

Černovice 
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Komentář: 

 

     Škola sídlí v areálu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, kam jsme našeho žáka 

přihlásili vzhledem k jeho středně těžkému mentálnímu postižení a s výhledem na jeho budoucnost 

neboť nebude po odchodu z DD schopen samostatného života a vyhlídky na návrat do rodiny nemá. Od 

září bude každý den s doprovodem dojíždět. 

     Žák, který zvolil učební obor H během prázdnin přehodnotil své schopnosti a nastoupil na OU a PrŠ 

Černovice - obor  36-67-E/01 Zednické práce. Nešlo o žáka z DD, ale o docházejícího z obce. 

 

4.5    Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

 

ročník 

 

počet žáků 
prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

snížený 

stupeň z 

chování 

ročník 1.pol

. 
2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.    

3. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

4. 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

5. 1 2 0 

 
0 1 

 
2 0 

 
0 0 

6. 1 1 0 

 
0 1 

 
1 0 

 
0 0 

7. 4 6 1 

 
2 3 

 
4 0 

 
0 0 

8. 3 4 1 

 
1 2 3 0 

 
0 0 

9. 3 4 0 0 3 4 0 0 0 

10. 2 2 0 0 2 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://web.telecom.cz/dusp-cernovice
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4.6 Výchovná opatření 

 

 

 
     Škola má vypracovaný MPP v němž jsou uvedeny základní strategie prevence sociálně 

patologických jevů školy, školského zařízení, který je součástí povinné dokumentace. 

     Ve školním roce 2013/2014 byly řešeny pouze drobné přestupky proti školnímu řádu. 

Nebyla snížena známka z chování. K nejzávažnějším přestupkům patřilo agresivní chování ke 

spolužákům v případě žáka 9. ročníku.  

 

4.7 Zápis k povinné školní docházce   

 
     Do 1. ročníku nebyl ve školním roce 2013/2014 zapsán žádný žák s nařízenou ústavní 

výchovou ani z okolních obcí. Zápis do 1. třídy se konal dne 6.2.2014.   

     Během vykazovaného období  nedošlo k žádnému přestupu žáka do 1. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření počet žáků chlapci dívky poznámky 

Napomenutí třídního 

učitele 
5 3 2  

Důtka 

třídního učitele 
2 2 0  

Důtka ředitele 

školy 
0 0 0  

Pochvala 

třídního učitele 
0 0 0  

Pochvala ředitele školy 
 

6 

 

5 

 

1 
věcný dar 

vycházejícím žákům 
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5. ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH   ŠKOLY 
 

 

5.1 Učitelé 
 

Funkce Pracovní poměr 
Přepočtený 

počet 

 

Ředitelka 
doba určitá 1.0000 

 Učitel doba neurčitá 1.0000 

 Učitelka doba určitá 1.0000 

 Učitelka doba neurčitá 1.0000 

Celkem:  3.0000 

 
     Pouze jedna učitelka nemá splněné požadované vzdělání, ostatní jsou plně kvalifikovaní. 

Pracovní poměr učitelka na dobu určitou se od 1.7. 2014 změnil na dobu neurčitou.  

 

 

 Asistenti pedagoga 5.2

 
 

 

 

 

 

 

5.3 Pracovníci dělnických profesí 

 
 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Školník - 

údržbář 
doba neurčitá 0.5000 

Celkem:  0.5000 

 
Průměrný věk všech pracovníků školy: 55 

Skladba: 4 ženy, 2 muži 

 

  

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Asistentka v ZŠ 

Asistentka v ZŠ 

 doba určitá 

 

1.0000 

1 Celkem:  1.0000 
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DOMOVA 
  

 Vedení 6.1
 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Ředitelka doba určitá 1.0000 

Zást. stat. doba neurčitá 1.0000 

Celkem  1.0000 

 

Zást. stat. je  a ředitelka jsou zahrnuti ve svých kategoriích, tj. učitelé a vychovatelé. 

 

 

6.2 Vychovatelé 
 

 

 

 

     Vychovatel 1.RS na dobu určitou, nástup až 1.5. (po znovuotevření skupiny - zástup za 

rodičovskou dovolenou).  

     Vychovatel 4.RS - dlouhodobá pracovní neschopnost s následným odchodem do 

starobního důchodu k 30.4. Řešeno zástupem. 

11 vychovatelů je plně kvalifikovaných, včetně speciální pedagogiky, 2 vychovatelé studují 

speciální pedagogiku. 

 

 

Průměrný věk všech vychovatelů: 49 

Skladba: 9 žen, 4 muži 

 

 

 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Vychovatel 1.RS doba určitá 1.0000 

Vychovatel 1.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 2.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 2.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 3.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 3.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 4.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 4.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 5.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 5.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 6.RS doba neurčitá 1.0000 

Vychovatel 6.RS doba neurčitá 1.0000 

Zást. stat. doba neurčitá 1.0000 

Celkem  13.0000 
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6.3 Asistenti pedagoga 
 

 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Asistent ped. doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped.  doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped. doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped.  doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped.  doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped. doba neurčitá 0.3250 

Asistent ped. doba neurčitá 1.0000 

Asistent ped. doba neurčitá 1.0000 

Asistent ped. doba neurčitá 0.1875 

Celkem:  4.1375 

 

Zahrnuje všechny asistenty na domově, včetně ranní organizace. 

 

Průměrný věk všech asistentů: 46 

Skladba: 8 žen, 1 muž 

 

 

 

6.4      Pracovníci dělnických profesí 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dlouhodobá pracovní neschopnost uklízečky řešena zástupem. 

 

Průměrný věk: 49 

Skladba: 4 ženy, 2 muži  

 

 

 

 

 

 

 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Údržbář –zahrad. doba neurčitá 1.0000 

Řidič – údržbář doba neurčitá 1.0000 

Uklízečka doba neurčitá 0.6250 

Uklízečka doba neurčitá 0.6250 

Uklízečka doba neurčitá 0,3125 

Domovník doba neurčitá 0,3125 

Celkem:  3.8750 
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6.5 Technickohospodářští pracovníci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk: 44 

Skladba: 3 ženy 

 

6.6 Obchodně provozní pracovníci – stravování 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk: 43 

Skladba: 4 ženy 

 

6.7 Ostatní pracovníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Průměrný věk: 43 

Skladba: 7 žen, 2 muži 

Rekapitulace: Ve školním roce 2013/2014  bylo v DD, ZŠ a ŠJ Radenín zaměstnáno : 

                   38,75  fyzických  osob 

                   38  přepočtených osob. 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Hospodářka doba neurčitá 1.0000 

Účetní doba neurčitá 1.0000 

Soc. 

pracovnice 

doba neurčitá 1.0000 

Celkem:  3.0000 

Funkce 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

Vedoucí ŠJ doba neurčitá 0.5000 

Kuchařka doba neurčitá 1.0000 

Kuchařka doba neurčitá 1.0000 

Pom. kuchař. doba neurčitá 0.5000 

Celkem:  3.0000 

Funkce Pracovní poměr 
Přepočtený 

počet 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.2500 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.2500 

Bezp. prac. doba neurčitá 0.6750 

Zdravotnice doba neurčitá 0.500 

Celkem:  4.2500 
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7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

 

7.1 Škola 

 
Environmentální výchova 

 

 Projekt Recyklohraní  

 Sběr a třídění odpadů – spolupráce s obcí 

   Projekt – Cesta kolem světa 

   Exkurze do botanické zahrady v Táboře 

 Výtvarná soutěž s protidrogovou problematikou 

 Vítání podzimu – výstava výrobků z přírodnin 

 Sběr kaštanů pro Myslivecké sdružení 

 Exkurze – výlov rybníka Horusický 

 Projekt Halloween 

 

 

Kulturní  a společenské akce 

 

 Návštěva filmových a divadelních představení – Tábor 

 Mikulášská a vánoční besídka, připravená dětmi ZŠ 

 Charitativní ples v Sezimově Ústí II., prodejní výstavka dětských prací 

 Vánoční a velikonoční prodejní  výstavka žákovských prací ve Veselí nad Lužnicí 

a v Radeníně 

 Výroba dárkových předmětů za účelem prodeje 

 

Sportovní akce 

 

 Turnaje ve sportovních hrách  (florbal, vybíjená, přehazovaná, Bumbácball).  

 Školní dopravní soutěž jednotlivců, jízda zručnosti 

 Soutěže a hry ke Dni dětí 

 Vědomostní soutěž z oblasti zdravovědy  

 Turisticko-vzdělávací výlet na hrad Choustník 

 

Vzdělávací a poznávací akce 

 

 Exkurze – Husitské muzeum Tábor   

 Exkurze SOU Černovice 

 Beseda o AIDS 

 Beseda - Policie Tábor, chování za mimořádných situací 

 
Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

 Policie ČR 

 Zvas Tábor 

 Zdravex Sezimovo Ústí 

 O.s. Semafor – Veselí nad Lužnicí 

 Auritus Tábor 
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 Cheiron Tábor 

 Obecní úřad Radenín 

 Městský úřad Tábor 

 OU a PrŠ Černovice, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav ad. 

 

7.2     Domov  

 
7.2.1    Akce šk. rok 2013/2014 

 

 Vystoupení s naším divadelním představením „Sněhurka“ na Konferenci pro zdravotní 

sestry v Soběslavi  

 Cvičení integrovaného záchranného sboru v Chýnově 

 Návštěva cirkusového představení Cirkus Berousek 

 celodenní zájezd do Aquaparku Čestlice (podzim, jaro) 

 Babí léto v Žíchovci, setkání dětí z dětských domov 

 Projektový den „Mluvme spolu“ 

 Představení v  Rudolfinu v Praze  „Kterak Lupy a Šíma  nezůstali chvíli v klidu aneb 

Hudba, která sebou šije „ 

 9. ročník turnaje ve florbale 

 rozsvěcení vánočního stromku Veselí nad Lužnicí, naše vystoupení, prodej našich 

výrobků 

 Mikulášská diskotéka, pořádaná studenty z VŠTE ČB 

 Vánoční akce v Miléniu Tábor, Dům barev, setkání dětí z dětských domovů 

 Charitativní  hokejový zápas HC Tábor 

 Jarní prázdniny na horách, hotel Engadin Železná Ruda 

 Dětský karneval v DD 

 XII. Charitativní ples přátel anglického jazyka a Dětského domova Radenín 

 „Můj nejmilejší koncert“  regionální kolo Ševětín – vítězové z našeho kola 

 Místní kolo Miss DD 2014 

 Noc s Andersenem 

 Jarmark T-Mobile Praha (prodej našich výrobků) 

 Sportovní  hry DD Humpolec (atletika, malá kopaná, stolní tenis) 

 Podzimní a jarní návštěva kadeřnic a programem 

 Účast na festivalu Out of Home Praha 

 oslava Dne dětí  

 divadelní představení La Fabrika v Praze 

 Slavata Triatlon Tour v Táboře  

 Vánoční a velikonoční výstavky v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí a na 

obecním úřadě v Radeníně   
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7.2.2    Rekreační a prázdninové pobyty   

 

     Pobyty se ve většině případů uskutečnily spolu s našimi vychovateli. Převážná část  se jich 

uskutečnila v době letních prázdnin za přispění MSDU OS, část z nich byla hrazena z našeho 

rozpočtu. Tradičně děti absolvují sjíždění řeky Lužnice. Pravidelně se účastní  LT v Dírné, 

letos pořádaného pod hlavičkou Spolek Karvánek, kde se integrují do společnosti dětského 

kolektivu. Na tento tábor jezdí spolu s naším vychovatelem, zúčastňují se i stavby tábora 

(stavba stanů, příprava stravovacího a hygienického zázemí).  

O letních prázdninách naši vychovatelé spolu s dětmi, které v tu dobu byly v zařízení, 

vyjeli na šestidenní pobyt do rekreačního střediska Zvaz Blatnice. Společně s nimi odjely i 

kuchařky, které se ve středisku staraly o stravu.   

 Hotel Engadin, Železná Ruda   

 Vodácká výprava po Lužnici   

 Volduchy    

 Hotel Šedý Vlk, Harrachov  

 Rekreační středisko Blatnice 

7.2.3   Naši sponzoři  

 Grumant s.r.o. Praha 

 Comett Plus, spol. s r.o. Tábor  

 Český červený kříž, pobočka Veselí nad Lužnicí  

 HC Tábor  

 Nadace Naše dítě  

 Europark Šterboholy Praha 

 Intersnack, a.s. Choustník  

 Fontea, a.s. Veselí nad Lužnicí   

 Autoservis Petr Rada, s. r.o. Soběslav  

 Dobrovolní hasiči Dolní Hořice  

 Obec Radenín 

 Obec Želeč  

 Obec Lom 

 Firma IMG Planá nad Lužnicí  

 Briklis, spol.s r.o. 

 PK servis s. r.o. 

 Monto spol. s r.o. České Budějovice 

 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

 D+P Optika Tábor  

 Agama Tábor, s.r.o.  

 PhDr. Květa Fořtová  

 Mgr. Pavel Eybert 

 p. Daniela Wiesnerová   

 p. František Lapáček  
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7.2.4   Spolupráce 

 

VŠTE České Budějovice 

ZŠ Zborovského v Táboře 

2.ZŠ ve Veselí nad Lužnicí 

 

     Mnoho akcí, výletů a pobytů by se nemohlo uskutečnit bez našich sponzorů, kterým patří 

naše poděkování. Řada z nich nám zůstává věrná, jiní přibývají. 
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8. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 
 
PŘÍJMY 

      

Přímé náklady   platy  10 200 000,-   

 OON       150 000,-   

 Odvody + 

FKSP 

   3 621 000,-   

 Přímé ONIV     179 000,-   

Celkem:   14 150 000,-   

 

      

Provozní náklady provoz                               5 469 000,-    

 z toho na odpisy                                130 000,-    

 

 

 

     

Ostatní výnosy úroky                     1 418,-   

 přídavky na děti     460 941,-   

 ošetřovné, stravné   612 325,-   

 fond rezervní, 

investiční  

 219 371,-   

Celkem:   1 294 055,-   

      

Výnosy celkem:                                                                  20 913 055,- 

 

VÝDAJE 

 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2012: 

 

      

Přímé náklady            14 150 000,-   

provozní     5 469 000,-   

ostatní        924 716,-   

      

Náklady celkem:         20 543 716,-   

      

Z hlavní činnosti                                  398350,-    

Z jiné činnosti                                    12 371,-    

Zdanění HV                                  -  29 010,-    

Hospodářský výsledek                                  381 711,-    
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Hospodaření organizace za rok 2013 jsme skončili se ziskem v hlavní činnosti 369 340,-Kč a 

v doplňkové činnosti 12 543,-Kč, tj. za organizaci 381 711,-Kč.  

Tuto částku jsme v souladu s vyhláškou převedli do rezervního fondu. 

 

 Čerpání finančních prostředků                          8.1
 

     Ve školním roce 2013/2014 bylo vyčerpáno ze státního rozpočtu  

 

 

Na: Kč 

 Učební pomůcky a šk. potřeby  56.832,- 

 Učebnice, knihy 14.105,- 

 PC DYS COM 2.493,- 

 Kulturní akce 

 

 

       2.575,- 

 DVPP 13.460,- 

Celkem 89.465,- 
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9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 

 
    Během roku (celkem 4x) probíhaly pravidelné kontroly zástupce státního zastupitelství nad 

dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v zařízeních 

(viz par. 39 zákona č. 109/2002 Sb.). Nebyla zjištěna nezákonnost. 

    Kontrola KHS JK se sídlem v Českých Budějovicích se týkala provozu odloučeného 

pracoviště DD – byt v Sofijské ulici 2798 v Táboře. Nebyly zjištěny žádné hygienické 

nedostatky. Další kontrola provedena KHS JK České Budějovice se týkala plnění povinností 

zaměstnavatele (kategorizace prací, evidence rizikových směn, smlouvy s poskytovatelem 

lékařských služeb a závěrů preventivních prohlídek a OOPP. Vše bez připomínek a zjištěných 

závad. Poslední kontrola KHS JK České Budějovice se týkala studny DD a prováděných 

rozborů pitné vody, které jsme poslaly vždy včas a ve stanoveném počtu a rozsahu, pouze 1 

vzorek ze studny obsahoval zvýšené množství volného chlóru, což vzniklo při preventivním 

přechlórování vody ve studni při zvýšených splavech vody z polí. Vzhledem k samovolné 

úpravě nebyl dán termín k odstranění. 

     Poslední kontrolu provedl finanční úřad pro JK České Budějovice. Byla provedena daňová 

kontrola na poskytnutí dotace z ESF (projekt OP-VK ). Podmínky projektu byly splněny, 

nebyla porušena rozpočtová kázeň. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

  

 

10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

    Celkem 2 vychovatelé pokračují ve studiu speciální pedagogiky v rámci celoživotního 

vzdělávání při PF UK, čímž splní kvalifikační předpoklady pro výkon vychovatele v DD. 

Jedna vychovatelka ho již 3.3. 2014 dokončila a získala Osvědčení o absolvování 

akreditovaného programu. Další vychovatelka (nyní bez předepsané kvalifikace) pokračuje ve 

studiu bakalářského programu speciální pedagogiky – vychovatelství na UJAK v Praze.. 

Jedna vychovatelka dokončila psychoterapeutický výcvik při UK Praha v rozsahu 570 

hodin. Bohužel ke studiu nenastoupila nekvalifikovaná učitelka. 

    V oblasti DVPP využíváme nabídku kurzů vzdělávací agentury Asteria, NIDV, ZVaS JČ 

aj.  

     Učitelé se vzdělávali v oblasti environmentální výchovy, účastnili se vzdělávání Tvořivé 

školy. Všichni pedagogové (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) a zdravotnice 

absolvovali vzdělávací program Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické 

pracovníky. Jak učitelé, tak vychovatelé se v rámci samostudia  využívali učitelskou knihovnu 

s tituly z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Odebírali jsme časopisy 

Řízení školy, Rodina a škola, Speciální pedagogika. 

 

     Vzdělávání se netýkalo pouze pedagogických pracovníků, ale všech zaměstnanců DD, 

kteří např. absolvovali školení z oblasti BOZP, obsluhy plynové kotelny, odborné semináře 

z oblasti účetnictví, spisové služby apod. 

     Spolu s pedagogy pak někteří absolvovali školení řidičů. Ředitelka, údržbář absolvovaly 

školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky. Zástupkyně spolu s ředitelkou pak odborné 

semináře pořádající FICE a ANV a také školení týkající se právních předpisů ve školství. 
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11. ZÁVĚR 
 

   
     Výroční zpráva za uvedené období je rozborem výsledků práce nejen  ve škole, ale i 

v celém zařízení a slouží nejen k informovanosti, ale také k zamyšlení nad možnostmi a 

zlepšením současného stavu. 

 

     S výroční zprávou se zaměstnanci seznámili individuálně a měli možnost se k ní vyjádřit. 

Případné dotazy budou zodpovězeny v měsíci listopadu na pedagogických radách.  

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                        Mgr. Blanka Šimáková 

                                                                                                 ředitelka DD, ZŠ a ŠJ Radenín 1 
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FOTOGALERIE Z NĚKTERÝCH NAŠICH AKCÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/ICt605hUUL4JRVn8b0wAdUUUzREdD1Oi82GXqQHtFMC86uhY0HCDFJDHWkmcU2bVmd9yYYc/DSCN2538Content-Disposition: form-data; name=


30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/y9FTCMrQ8lDTbfnvWFsdLpAbeCqmj8cagh9D7h_WaCT9fy_dDeetGOW474JxxHuOzNAHmro/DSCN2203 (110).JPG
https://www.email.cz/download/i/oZ-wCVSIqRusDwha27F-r09aWyt5LNPwf0fZA8z-v4c3OgdTKqYOmYp5zIOWBdgPk5Hkm50/DSC_0030.JPG
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