
 

 

                                                                     Dětský domov 

                                                              Z á k l a d n í  š k o l a 
                                                                    a  Školní jídelna 

                                                                        RADENÍN 1,  391 20  RADENÍN 

 

 
 

 

 

Č.j.: 1234/2013 

 

 

 

za školní rok 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Blanka Šimáková, ředitelka 

 

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

http://ddradenin.cz 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O 

ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ  

http://ddradenin.cz/


2 

 

Obsah 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ ................................................. 3 
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ............................................... 4 

3. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ................................................................. 4 
3.1 Dětský domov ........................................................................................................... 5 

3.1.2 Přehled o umístěných dětech ................................................................................... 6 

3.1.3 Nejčastější důvody umisťování dětí .......................................................................... 6 

3.2 Škola ......................................................................................................................... 7 

3.2.1 Materiální vybavení, projekty .................................................................................. 8 

3.2.2 Školská rada ............................................................................................................. 8 

3.3 Školní jídelna ........................................................................................................... 8 

4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ŽÁCÍCH .......................................................................... 9 
4.1 Počty žáků ................................................................................................................ 9 

4.2 Vzdělávací programy školy ...................................................................................... 9 

4.3 Údaje o stavu žáků ve třídách a ročnících ............................................................... 9 

4.4 Informace o vycházejících žácích .......................................................................... 10 

4.5 Údaje o výsledcích vzdělávání ............................................................................... 10 

4.6 Výchovná opatření ................................................................................................. 11 

4.7 Zápis k povinné školní docházce ............................................................................ 11 

5. ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH   ŠKOLY ............................................................. 12 
5.1 Učitelé .................................................................................................................... 12 

5.2 Asistenti pedagoga ................................................................................................. 12 

5.3 Pracovníci dělnických profesí ................................................................................ 12 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DOMOVA ............................................................. 13 
6.1 Vedení .................................................................................................................... 13 

6.2 Vychovatelé ............................................................................................................ 13 

6.3 Asistenti pedagoga ................................................................................................. 14 

6.4      Pracovníci dělnických profesí ................................................................................ 14 

6.5 Technickohospodářští pracovníci .......................................................................... 14 

6.6 Obchodně provozní pracovníci – stravování ......................................................... 15 

6.7 Ostatní pracovníci .................................................................................................. 15 

7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI .................. 15 
7.1 Škola ....................................................................................................................... 16 

7.2 Domov .................................................................................................................... 17 

7.3 Naši sponzoři ......................................................................................................... 18 

8. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ......................................................... 20 
8.1 Čerpání finančních prostředků ve škole ................................................................ 21 

9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST ............................................................ 22 
10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ .............................................................. 22 
11. ZÁVĚR .................................................................................................................. 23 

 

 

 



3 

 

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, 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 

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

dobrovolném pobytu. Dětský domov zajišťuje péči o děti podle jejich individuálních potřeb. 

Plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

     Úkolem institucionální výchovy v podmínkách dětského domova je nahrazovat výchovu 

rodinnou a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji, učení a nápravě výchovných i vzdělávacích problémů, se kterými dítě do 

zařízení přichází. Usiluje, aby kroky dítěte v ústavní výchově byly stavěny na promyšleném, 

odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě. 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. 

3. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

 

 

 
 

 

Dětský domov s kapacitou 50 

Základní škola s kapacitou 40 žáků 

Speciální škola s kapacitou 10 žáků 

Školní jídelna s kapacitou 80 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
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3.1 Dětský domov 
 

     Dětský domov je umístěn v zámecké budově s rozlehlým parkem, ve které se nachází 

fotbalové a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Ve školním roce 2012/2013 mohla být 

započata etapová výstavba dětského hřiště s prvky, které rozvíjejí motoriku, prostorovou 

orientaci a dopomáhají k navazování sociálních kontaktů s ostatními dětmi. Na toto hřiště se  

nám dosud nedostávalo finančních prostředků a i nyní budeme usilovat o další možnosti 

(projektové, ev. sponzorské), abychom ho mohli dobudovat.                    

Pro mimoškolní a zájmové aktivity mají dále děti k dispozici i školní dílny, tělocvičnu a 

malou posilovnu, která je nyní vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám  

uzavřena.   

     Dětský domov rodinného typu je rozčleněn na rodinné skupiny, ve kterých žije zpravidla 8 

dětí. Pět skupin je umístěno přímo v Radeníně, šestá pak v běžném panelákovém bytě 

v Táboře. Sem přicházejí děti (po ukončení základního vzdělání), které se učí větší 

samostatnosti a zodpovědnosti a připravují se na budoucí život po odchodu z dětského 

domova. Zde mají větší možnosti  rozhodování se kde nakupovat, co si uvařit, jak vhodně 

využít svůj volný čas.  

     Vzhledem k nižšímu počtu dětí ve sledovaném období, byla jedna skupina v zámecké 

budově dočasně uzavřena. 

     Všechny byty rodinných skupin jsou plně vybaveny a přizpůsobeny životu „větší rodiny“. 

Skládají se z kuchyně, obýváku, ložnic pro děti, místnosti vychovatelů (tet a strejdů) a 

sociálního zázemí. Každá rodinná skupina je vybavena vlastní pračkou, mikrovlnnou troubou, 

televizí, DVD přehrávačem, počítačem s připojením na internet (který je přístupný i dětem) a 

odpovídajícím nábytkem. Pokoje jsou jedno, dvou a v menším počtu i třílůžkové. Prostředí se 

snažíme přizpůsobit co nejvíce životu v rodinách. V každém bytě jsou 2 kmenoví vychovatelé 

a 1 asistent pedagoga, který je dětem k dispozici v noci. Na jedné skupině, kde jsou děti, které 

potřebují zvýšenou individuální péči, pracuje asistent i během dne. 

     V areálu dětského domova jsou také dvě plně vybavené garsonky pro starší samostatné 

děti. Ve sledovaném období zde žil jeden chlapec a dvě dívky. 
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3.1.2 Přehled o umístěných dětech 
 

Jednotlivé údaje celkem Chlapci dívky 

Počet dětí v DD k 31.8.2013 36 + 7 smlouva 24 + 4 12 + 3 

Počet rodinných skupin 

+ 1 byt v Táboře  

5 (1 pozastavena) 

1 

22 + 1 

2 + 3 

1+ 1 

1 + 2 

Počet zrušených ÚV 5 4 1 

Počet zrušených PO 2 1 1 

Počet nově přijatých dětí 9 5 4 

Počet odcházejících dětí 10 7 3 

Počet odcházejících dětí do pěs. péče 2 2 0 

Počet přemisťovaných 0 0 0 

Počet rediagnostických pobytů 0 0 0 

Počet hospitalizovaných dětí v DPL 3 3 0 

Počet dětí v péči ambulantního 

psychiatra 
17 12 5 

 

 

 

     Přes veškerou péči, která je dětem poskytována, se nám nedaří zcela eliminovat poruchy 

chování, se kterými k nám děti již přicházejí. Průměrný věk nově příchozích dětí je 13 let (ale 

nejsou výjimkou i děti ve věku 16 – 17 let), kdy se osobnost dítěte již patologicky utvářela a 

docházelo v nepodnětném prostředí, často pod vlivem problémových part a bez korekce ze 

strany rodiny, k fixování negativních postojů k respektování daných norem a pravidel. 

Velkým problémem je kouření již v dětském věku, vulgární vyjadřování a předčasné sexuální 

zkušenosti především u nezletilých dívek. Nově se objevilo i zpětně prokázané pohlavní 

zneužívání dívek v rodinách. V poslední době stoupá i počet dětí, které „řídí“ vlastní rodinu a 

určují si vlastní pravidla, což má vliv i na neomluvenou absenci ve školách, neboť se nevrací 

včas z povolenek. 

     Ve sledovaném období došlo celkem k dvěma krátkodobým útěkům (3 – 4 hodiny), na 

kterých se podílely 3 děti. 

 

3.1.3 Nejčastější důvody umisťování dětí 
 

K nejčastějším důvodům umístění dětí v našem DD patří: 

 poruchy chování spojené s poruchou emocí 

 nerespektování autorit 

 záškoláctví 

 agresivita 

 útěky z rodiny, toulání 

 krádeže, užívání návykových látek  

 zanedbávání a zneužívání a týrání 

 objevují se i sociální důvody spojené s tíživou finanční situací a ztrátou bydlení. 
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Posledně jmenovaný důvod je nejsnáze řešitelný a pokud se situace v rodině změní, dochází 

k odchodu dětí zpět domů, bohužel často jen na krátkou dobu. Ve školním roce 2012/2013 se 

zpět do nefunkční rodiny vrátily dvě děti, ale nyní již žijí v pěstounské rodině. 

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

 
     Součástí dětského domova je Základní škola, Radenín 47, kde je zajišťováno vzdělávání a 

výchova žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 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. 

     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 2012/2013 se v naší škole vzdělával i 1 autista. Do listopadu 2012 byl v naší 

škole i 1 chlapec, který k nám přišel pro závažné poruchy chování ze základní školy a 

vzdělával se podle ŠVP své původní  kmenové školy.   

     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. Vzhledem k nejasné budoucnosti škol našeho typu, odešla 

jedna učitelka do základní školy a také asistentka do centra Rolnička. 

    Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem ve Strakonicích, Speciálně 

pedagogickým centrem  v Českých Budějovicích a s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Táboře. Obě 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 2012/2013 pracovali 

podle IVP 3 žáci.  

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

se mění počet žáků v souvislosti s tím, jak žáci přicházení z jiných dětských domovů, či jsou 

nově umisťováni Diagnostickým ústavem v Homolích, nebo odcházejí zpět do rodin, ev. do 

jiných typů zařízení. V průběhu školního roku 2012/2013 odešel 1 žák (návrat do své 

kmenové školy) a přišli 2 noví žáci. Z celkového počtu  žáků 1 dojížděl z obce Kozmice, 

jeden docházel z obce Radenín, ostatní byli z DD.  
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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. 

     Ve školním roce 2012/2013 pokračovala škola v projektu EVVO Recyklohraní, kde si žáci 

formou hry i praktických zkušeností ověřovali své znalosti z environmentální výchovy, učili 

se třídit odpady, navštívili čističku odpadních vod, třídičku odpadů, vyhledávali černé skládky 

apod. Pravidelně vypracovávali úkoly, které z projektu vyplývaly. Dále ve škole pokračoval 

projekt OP VK 1.4 Vzdělání pro konkurenceschopnost, který byl v únoru po schválení 

závěrečné monitorovací zprávy úspěšně dokončen. Celkově vyučující vypracovaly 192 DUM, 

které průběžně ověřovali ve výuce a dále doplňovali již mimo projekt, neboť interaktivní 

tabule se osvědčily jak při výkladu, opakování a procvičování učební látky, tak k samostatné 

práci žáků.   

Dále pokračoval projekt „Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ“. Vyučující AJ se 

podílel na vytváření vhodných materiálů, využitelných i pro náš typ školy. Výstupem bylo 

výukové CD. Bohužel některé výstupy pro naše žáky jsou příliš náročné a neodpovídají zcela 

našemu ŠVP. 

     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, ale také o PC 

programy. 

 

3.2.2 Školská rada 
 

     Při škole pracuje tříčlenná školská rada. Za uplynulé období se sešla celkem  třikrát. 

Během sledovaného období došlo vzhledem k výměně ředitelky a učitelky ke dvěma 

doplňujícím volbám. Na svých jednáních se ŠR zabývala nejen přípravou a výsledky voleb, 

ale i schvalováním dokumentů, přípravou akcí a hodnocením spolupráce. 

 

 

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 52 obědů a 35 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 2012 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 – do 21. 9. 
20 14 3 

Žáci, kteří během roku 

odešli 
1 1 0 

Žáci, kteří během roku 

přišli 
2 2 0 

Počet docházejících 

žáků z okolních obcí 
0 0 0 

 

 

4.2 Vzdělávací programy školy 
 

     Ve školním roce 2012/2013 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. Posledně jmenovaný vzdělávací program byl 

ověřován v 7. a v 9. ročníku, kde se vzdělávali tři chlapci, jejichž úroveň rozumových 

schopností a možností je značně rozdílná.  

 

vzdělávací program č.j. MŠMT 
školní rok 2012/2013 

v ročnících počet žáků 

Pomocná škola 

(dobíhající) 
24035/97-22 10. 1 

Základní škola – 

ŠVP 

Učení pro život 

180/2007 2.- 9. 17 

Základní škola 

speciální – ŠVP 

Radostné učení 

- 7.,9. 3 

 

 

4.3 Údaje o stavu žáků ve třídách a ročnících 
 

 

třída ročník počet žáků 

I.S 7.,9.,10. + 6.ZŠ 6 

II. 2.,3.,4.5.,6. 7 

III. 7.,8.,9.  8 

celkem  21 
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     Ve třídě I.S byli od 1. 9. zařazeni 2 žáci vzdělávající se podle ŠVP Učení pro život, který 

je určen pro žáky s LMP. Důvodem byly jejich výchovné obtíže, autismus a doporučení 

osobní asistence školským poradenským pracovištěm.  

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

 

4.4 Informace o vycházejících žácích 

 
        Povinnou školní docházku dokončili celkem 3 žáci. Jeden žák ukončil vzdělávání v 8. 

ročníku a jeden žák získal základy vzdělání.  Všichni  byli přijati k následnému studiu na 

odborných učilištích na základě přijímacího řízení.  

 

 
 celkem chlapci dívky kód oboru místo 

Počty přijatých žáků 4 4 0  

- 

 

- 
Učební obor 

Praktická škola 

dvouletá 

1 1 0 78-62-C/02 
OU a PrŠ 

Černovice 

Učební obor 

Stravovací a 

ubytovací služby 

2 2 0 65-51-E/01 
SŠ řemeslná a ZŠ 

Soběslav 

Učební obor    

Zednické práce 
1 1 0 36-67-E/01 

OU a PrŠ 

Černovice 

 

 

4.5 Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

 

ročník 

 

počet 

žáků 

prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

snížený 

stupeň z 

chování 

2. 1 0 

 

1 

 

0 

 
0 

3. 1 0 1 0 0 

4. 1 0 1 0 0 

5. 1 0 

 

1 

 

0 

 
0 

6. 5 0 

 

5 

 

0 

 
1 

7. 4 2 

 

2 

 

0 

 
0 

8. 3 1 

 

2 0 

 
0 

9. 4 0 4 0 0 

10. 1 0 1 0 0 
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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 2012/2013 byly řešeny pouze drobné přestupky proti školnímu řádu. 

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 2012/2013 zapsán žádný žák s nařízenou ústavní 

výchovou ani z okolních obcí. Zápis do 1. třídy se konal dne 8.2.2013.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná 

opatření 

počet žáků chlapci dívky poznámky 

Napomenutí 

třídního učitele 
5 5 0  

Důtka 

třídního učitele 
4 4 0  

Důtka ředitele 

školy 
3 2 1  

Pochvala 

třídního učitele 
2 0 2  

Pochvala ředitele 

školy 

 

4 

 

4 

 

 

0 

 

věcný dar 

vycházejícím 

žákům 



12 

 

5. ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH   ŠKOLY 
 

 

5.1 Učitelé 
 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní poměr Přepočtený 

počet 
 Ředitelka VŠ PFMU nad 27 doba určitá 1.0000 

 Učitel VŠ PFUK do 27 doba neurčitá 1.0000 

 Učitelka VŠ PFJU do 27 doba určitá od 3.1.  1.0000 

 Učitelka SŠ + rozš. SPPG do 27 doba neurčitá 1.0000 

 Učitelka VŠ PFMU do 19 zástup za MD do 

31.12. 

1.0000 

 Učitelka VŠ PFMU,bakal. do 12 do 18. 11. 0.3630 

Učitelka VŠ UP Olomouc do 19 Od 19.11. 0.3630 

Celkem:    4. 363 

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

 

 

5.2 Asistenti pedagoga 
 

Funkce Vzdělání Počet  let  praxe Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Asistentka v ZŠ VŠ PFMU,bakal. 

BBAKAKAL 

do 19 do 18. 11. 1.0000 

Asistentka v ZŠ 

Asistentka v ZŠ 

SŠ + rozš. SPPG 

 

      nad 27 

 

 od 18.11. 

 

1.0000 

1 Celkem:    1.0000 
 

 

5.3 Pracovníci dělnických profesí 
 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Školník - 

údržbář 

základní nad 32 doba neurčitá 0.5000 

Celkem:    0.5000 
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DOMOVA 
 

6.1 Vedení 
 

Funkce Vzdělání Počet  let  praxe 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Ředitelka VŠ  nad 27 doba neurčitá kategorie uč. 

Zást. stat. VŠ  do 19 doba neurčitá 1.0000 

Celkem    1.0000 

 

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

 

6.2 Vychovatelé 
 

Funkce Vzdělání Počet  let  praxe 
Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 

     
Střídající vych. SŠ + rozš. SPPG nad 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

2.RS 

VŠ  bakal.st.p. do 6 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

2.RS 

VŠ bakal.st.p. nad 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

3.RS 

SŠ + rozš. SPPG do 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

3.RS 

VŠ bakal. st.p. do 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

4.RS 

VŠ bakal st.p. do 6 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

4.RS 

VŠ + DPS do 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

5.RS 

SŠ do 6 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

5.RS 

VŠ bakal. st.p. do 12 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

6.RS 

VŠ  do 6 doba 

neurčitá 

1.0000 

Vychovatel 

6.RS 

SŠ  do 27 doba 

neurčitá 

1.0000 

Celkem    11.0000 
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6.3 Asistenti pedagoga 
 

Zahrnuje všechny asistenty.  

 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Asistentka DD SŠ + rozš. SPPG nad 27 doba neurčitá 0.3250 

Asistentka DD ÚSO nad 27 doba neurčitá 0.3250 

Asistentka DD SO nad 27 doba neurčitá 0.3250 

Asistentka DD SO nad 27 doba neurčitá 0.3250 

Asistentka DD VŠ Mgr. do 6 let doba neurčitá 0.3250 

Asistentka DD SO do 19 let doba neurčitá 0.3250 

Asistentka 

den. 

SO  do 27 doba neurčitá 1.0000 

Asistentka 

den. 

SO  do 19 doba neurčitá 1.0000 

Asistentka RO SO  do 27 doba neurčitá 0.1875 

Celkem:    4.1375 

 

 

6.4      Pracovníci dělnických profesí 

 

 
 

6.5 Technickohospodářští pracovníci 
 

 

 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Údržbář SO do 32 neurčitá 1.0000 

Řidič – 

údržbář 

SŠ nad 32 neurčitá 1.0000 

Uklízečka SO do 19 neurčitá 0.6250 

Uklízečka SO do 6 neurčitá 0.6250 

Uklízečka SO do 15 neurčitá 0,3125 

Domovník SO do 27 neurčitá 0,3125 

Celkem:    3.8750 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Hospodářka SŠ do 23 neurčitá 1.0000 

Účetní SŠ do 27 neurčitá 1.0000 

Soc. 

pracovnice 

VŠ do 19 neurčitá 1.0000 

Celkem:    3.0000 
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6.6 Obchodně provozní pracovníci – stravování 

 
 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Vedoucí ŠJ SŠ do 27 neurčitá 0.5000 

Kuchařka SO do 27 neurčitá 1.0000 

Kuchařka SO do 23 neurčitá 0.6250 

Pom. kuchař. SO do 19 neurčitá 0.5000 

Celkem:    3.0000 
 

 

6.7 Ostatní pracovníci 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce Vzdělání 
Počet  let  

praxe 

Pracovní 

poměr 

Přepočtený 

počet 
Bezp. prac. SŠ + rozš. SPPG do 32 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Bezp. prac. ÚSO do 32 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Bezp. prac. SO do 32 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Bezp. prac. SO do 32 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Bezp. prac. VŠ bakal. do 19 Doba 

neurčitá 

0.2500 

Bezp. prac. SO do 27 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Bezp. prac. VŠ nad 32 Doba 

neurčitá 

0.2500 

Bezp. prac. VŠ bakal. do 23 Doba 

neurčitá 

0.6750 

Zdravotnice SO  do 27 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 – plnění úkolů dle zadání 

Exkurze do čističky vod 

Sběr a třídění odpadů – spolupráce s obcí 

   Projekt – Děti země 

   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 Svět 

 

 

Kulturní  a společenské akce 

 

 Návštěva filmových a divadelních představení – Tábor, Sezimovo Ústí II. 

 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 

 

Sportovní akce 

 

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

 Školní dopravní soutěž jednotlivců, jízda zručnosti 

 Soutěže a hry ke Dni dětí 

 Vědomostní soutěž z oblasti zdravovědy  

 

 

Vzdělávací a poznávací akce 

 

 Exkurze – Husitské muzeum Tábor 

 Exkurze ZOO Větrovy 

 Seznámení s prací kováře, návštěva kovářského muzea a rozhledny - Moraveč 

 Exkurze do knihoven v Radeníně a Táboře 

 Naučná stezka ekocentra Čapí hnízdo – Olbramovice  

 Beseda se starostou obce – spolupráce  

 
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  

Akce  

 Babí léto v Žíchovci, soutěž mezi DD  

 Florbalový turnaj dětských domovů  

 „Rozhlédni se“ projekt dopravní výchovy Plzeň  

 Výtvarná soutěž HC Tábor „Namaluj svého hokejistu“  

 Charitativní hokejové utkání s HC Tábor  

 Divadlo Klaunika představení „Don Quijote de la Ancha“  

 Vánoční vytrubování se Swing Bandem v kostele v Radeníně  

 Rozsvěcení vánočního stromku ve Veselí nad Lužnicí s Rádiem Blaník a ČCK  

 Vánoční výstava výrobků ve Veselí nad Lužnicí, v Radeníně  

 XI. charitativní bál přátel anglického jazyka a Dětského domova Radenín, prodejní 

výstavka   

 Pohádkový  karneval   

 Velikonoční prodejní výstava ve spolupráci ČČK Veselí nad Lužnicí  

 Velikonoční výstavka v Radeníně – prezentace dětských výrobků  

 Matějská pouť  

 Albert triatlon tour v Táboře  

 Fotbalový turnaj dětských domovů O pohár české fotbalové reprezentace  

 Soutěž časopisu ABC „Vládci nebes“  

 Festival Out of Home v Praze  

 Den dětí  spolu s hasiči Radenín  

 Jarní prázdniny – Muzeum Čokolády v Táboře, ZOO Větrovy  

 Celoroční projekt „Skupina baví skupinu“, tematické soutěže v estetické úpravě RS  

 Besedy s odborníky v oblasti právního povědomí, jednání s úřady, ochrany před 

nemocemi a sociálně patologickými jevy  

Projekty  

 Děti jsou zapojeny do projektu „SOS 18“ – ve spolupráci s obč. sdružením Vhled, 

projekt cyklicky připravuje děti na samostatný život  

 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – projekt „Startovné do života“  

 Nadační fond Jihočeské naděje, podpora získání řidičského oprávnění (1 chlapec)  

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. Již tradicí se stalo sjíždění řeky 

Lužnice. Pravidelně také jezdí naše děti na LT v Dírné, kde se setkávají s dětmi z pionýrské 

organizace při ZŠ v Soběslavi. Na tento tábor jezdí spolu s naším vychovatelem,  který je 
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zároveň hlavním vedoucím. Tento tábor děti jezdí i připravovat, neboť jde o táboření  na 

„zelené louce“ a  je zcela odlišný od ostatních letních aktivit.  

 Engadin Železná Ruda   

 Vodácká výprava po Lužnici  

 Penzion U Vleku Javor, Pec pod Sněžkou   

 Volduchy    

 Hotel Bezděz, Staré Splavy  

 Vhled Krkonoše   

 

 

 

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

poděkování.  

7.3 Naši sponzoři  

 Grumant s.r.o. Praha 

 Comett Plus, spol. s r.o. Tábor  

 Český červený kříž, pobočka Veselí nad Lužnicí  

 HC Tábor  

 Nadace Terezy Maxové dětem   
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 Intersnack, a.s. Choustník  

 Fontea, a.s. Veselí nad Lužnicí  

 Obchodní dům, s.r.o. Karel Dvořák Tábor  

 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových  

 Nadační fond Tesco, pobočka Tábor  

 Kaufland, v.o.s. Tábor  

 Autoservis Petr Rada, s. r.o. Soběslav  

 Dobrovolní hasiči Dolní Hořice  

 Obec Želeč  

 Firma ING Planá nad Lužnicí  

 D+P Optika Tábor  

 Agama Tábor, s.r.o.  

 PhDr. Květa Fořtová  

 p. Daniela Wiesnerová   

 František Lapáček  

 Mediální partner Rádio Blaník  
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8. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 
 
PŘÍJMY 

      

Přímé náklady   platy   9 961 000,-   

      OON       150 000,-   

 Odvody + FKSP    3 538 000,-   

 Přímé ONIV      94 000,-   

Celkem:   13 743 000,-   

 

      

Provozní 

náklady 

provoz                               5 431 000,-    

 z toho na odpisy                                104 000,-    

 

 

 

     

Ostatní výnosy úroky                     8 459,-   

 přídavky na děti     392 197,-   

 ošetřovné, stravné   752 439,-   

 fond rezervní, investiční   221 349,-   

Celkem:   1 374 444,-   

      

Výnosy celkem:                                                                 20 548 444,- 

 

VÝDAJE 

 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2012: 

 
Hospodaření organizace za rok 2012 jsme skončili se ziskem v hlavní činnosti 474 747,-Kč a 

v doplňkové činnosti 12 543,-Kč, tj. za organizaci 487 290,-Kč.  

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

      

Přímé náklady            13 743 000,-   

provozní     5 431 000,-   

ostatní        899 697,-   

      

Náklady celkem:         20 073 697,-   

      

Z hlavní činnosti                                  515 067,-    

Z jiné činnosti                                    12 543,-    

Zdanění HV                                  -  40 320,-    

Hospodářský výsledek                                  487 290,-    
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8.1 Čerpání finančních prostředků ve škole                          
 

     Ve školním roce 2012/2013 bylo vyčerpáno ze státního rozpočtu  

 

 

Na: Kč 

 Učební pomůcky a šk. potřeby  12.310,- 
 Učebnice, knihy 16.095,- 

 Aktualizace PC programu Bakaláři   2.670,- 
 Kulturní akce 

 

 

 3.705,- 

 DVPP  5.366,- 

 Celkem:                                                                                                 40.146,- 
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9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 

 
    Během roku 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.). Nebyly shledány žádné nedostatky. 

    Další kontrola, kterou vykonala KHS JK se sídlem v Českých Budějovicích se týkala 

stravovacího provozu, kde nebyly zjištěny žádné závady, dále školy – také bez závad a 

rodinných skupin DD. Zde byl zjištěn drobný nedostatek ve výmalbě -  ihned odstraněn 

údržbáři. Nedostatečné osvětlení jednoho pokoje na 2. RS bylo odborně opraveno 

elektrikářem tak, aby svítivost vyhovovala normovým požadavkům. Kontrola byla provedena 

24. 10. 2012. 

    Kontrolu, která proběhla dne 25.3.2013, vykonal Českomoravský odborový svaz 

pracovníků školství týkající se BOZP a PO. Některé materiály, které zajišťovala odborná 

firma, nebyly zcela úplné. Na základě vlastní analýzy poskytovaných služeb došlo ke změně 

firmy, která se touto problematikou zabývá dlouhodobě a poskytuje komplexní služby. 

     Poslední kontrolu provedla OSSZ  Tábor ve dnech 13.-15.5. 2013 a neobjevila žádná 

pochybení.  

     

10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

     Jeden vychovatel započal studium speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání 

při PF UK, čímž splní kvalifikační předpoklady, dva vychovatelé pokračují ve studiu 

speciální pedagogiky na téže škole. Další vychovatelka (nyní bez předepsané kvalifikace) 

byla přijata ke studiu bakalářského programu speciální pedagogiky – vychovatelství na UJAK 

v Praze a úspěšně absolvovala 1. rok studia. Dvě asistentky pedagoga v DD si doplňují 

středoškolské vzdělávání. Jedna vychovatelka absolvuje psychoterapeutický výcvik při UK 

Praha v rozsahu 570 hodin.   

 

    V oblasti DVPP využíváme nabídku kurzů vzdělávací agentury Asteria (příklady témat - 

Aktivity pro rozvoj pozornosti, Netradiční pohybové hry, psychologické základy práce a 

dětmi a mládeží apod.), NIDV, ZVaS JČ aj. 

     Učitelé se vzdělávali v oblasti environmentální výchovy. 

          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 apod. 

     Spolu s pedagogy pak někteří absolvovali školení řidičů. 

 

Kurzy a školení: 

 7 vychovatelů, 2 učitelé absolvovali kurz „Využití ICT při výuce výtvarné kultury, 

literární a dramatické výchovy“ pořádaný VŠ evropských a regionálních studií v 

Českých Budějovicích.  

 ze vzdělávací nabídky NÚV Praha někteří vychovatelé absolvovali „Psychické 

trauma“, „Práce se skupinovou dynamikou“ 

 dále využíváme nabídku kurzů vzdělávací agentury Asteria, NIDV, ZVaS JČ, FICE, 

ANV aj.  
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 všichni vychovatelé, učitelé i asistentky byli proškoleni v informačním programu 

Foster 

 učitelé absolvovaly školení ICT se zaměřením na tvorbu digitálních učebních 

materiálů, školení k ovládání IT tabulí 

 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 apod. 

 spolu s pedagogy pak někteří pracovníci absolvovali školení řidičů. 

 

 

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. 

 

 

V Radeníně dne 12.10. 2013 

 

 

                                                                                               

                                                                                                        Mgr. Blanka Šimáková 

                                                                                                 ředitelka DD, ZŠ a ŠJ Radenín 1 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob projednání výroční zprávy  
     Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla projednána a schválena školskou radou dne  

14.10.2013. 

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

Případné dotazy budou zodpovězeny v měsíci listopadu na pedagogických radách.  

 

 

 

 

 


