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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
ddradenin@ddradenin
http://ddradenin.cz

e - mail:
Web:
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 (§ 2, odst. 6 zákona 109/2002 v platném znění) na základě
jejich vlastní žádosti.
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 našeho 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 a 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 naše děti 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 nástavbové obory.
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.
Komentář k předchozímu:
Naplněnost dětského domova kolísá během školního roku podle počtu nově nařízených
předběžných opatření či ústavních výchov soudem
Ve sledovaném období byly uzavřeny celkem 3 nové dohody o dobrovolném pobytu a
další 2 byly ukončeny. Z nově uzavřených dohod jedna však trvala velmi krátkou dobu
vlivem prázdninového působení dysfunkční rodiny a nevhodných kamarádů a s tím
spojeného nezvládnutého návratu ke školním povinnostem, ač šlo o velmi dobrou studentku.
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Pro nedostatek míst v choustnické mateřské škole jsme museli dovážet 2 sestry do mateřské
školy v Táboře, což zvýšilo náročnost na organizaci dopravy i její náklady.

3. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

3.1

Dětský domov

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, které zajišťuje dětem a
mládeži výchovnou, hmotnou a sociální péči. Cílovou skupinu tvoří převážně děti, které
nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině anebo nemohou být
umístěny do jiné formy náhradní rodinné péče. Zejména, byla-li výchova nezletilého vážně
ohrožena či narušena, popř. ohroženo zdraví či život nezletilého. DD zajišťuje komplexní péči
a pomáhá dětem začlenit se do života společnosti.
Dětem zajišťujeme plné přímé zaopatření:
 stravování, ubytování a ošacení,
 učební potřeby a pomůcky,
 úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
 úhradu nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými
za výchovu,
 kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
5

 úhradu nákladů na dopravu do sídla školy.
Dětem poskytujeme též:
 prostředky na rozvoj zájmových aktivit,
 sociální péči – příprava na samostatný život po odchodu z DD.
Děti, které jsou do našeho DD umisťovány na základě rozhodnutí soudu, bydlí v 6
rodinných skupinách nejvýše po 8 dětech. V zámecké budově v Radeníně je celkem pět
rodinných skupin, šestá sídlí v pronajatém panelákové bytě na sídlišti v Táboře. V roce 2015
vyhovělo město Tábor naší žádosti na výměnu bytu za větší, který by více vyhovoval
potřebám našich dětí. Abychom mohli zahájit školní rok v novém, museli být nejdříve
provedeny opravy a úpravy. S vybavením bytu nám výrazně pomohl náš dlouholetý sponzor
firma Grumant z Prahy. Součástí ubytovací kapacity 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.
Výchovně vzdělávací práce v našem DD je zaměřena zejména 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
 podporu sourozeneckých vztahů (umisťování společně do jednotlivých bytů,
zprostředkování kontaktů na ev. další sourozence a širší rodinu (pokud o to děti
projeví zájem)
 zapojení našich dětí mezi jejich vrstevníky - umožňujeme jim návštěvy u kamarádů,
zapojení se do kroužků ve školách, ale i v dalších organizacích mimo DD, účast na
akcích se spolužáky, společné akce s partnerskými školami
 rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu
do samostatného života
 uplatňování prvků rodinné výchovy – příprava stravy pod vedením vychovatelů,
péče o své oblečení (praní, žehlení), běžný úklid pokojů, péče o zahradu
 účelné využívání volného času, nabídka smysluplného výchovného programu především u dospívajících, kde je nejtěžší děti něčím zaujmout
 domácí přípravu 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 dlouhodobý
 individuální přístup k dětem se specifickými poruchami
 rozvoj finanční a čtenářské gramotnosti (praktické využití)
 prevenci sociálně patologických jevů, projekty, besedy, vlastní příklad, akce
 výchovu k rodičovství, sexuální výchovu, zodpovědnost za své zdraví, přednášky
s využitím odborníků
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3.1.1 Pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova
Pozitiva:

reprezentace DD na veřejnosti (výstavky vlastních výrobků, jejich prodej),

účast na sportovních turnajích, úspěšná vystoupení na charitativních akcích, na
Nejmilejším koncertě, Bambiriádě,

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

snížení počtu dětí závislých na návykových látkách

daří se nám zjišťovat atraktivní program pro děti, s možností propojení našich
dětí s dětmi z jiných DD, ale i ostatních vrstevníků vyrůstajících ve vlastních
rodinách
Negativa:

zvyšující se počet dětí v psychiatrické
péči, jejichž projevy chování narušují vzájemné vztahy mezi dětmi, mnohé by
vzhledem k rozvinutým poruchám chování neměli být umisťovány do běžného DD
 nedostatek odborné pomoci, zejména terapeutické,
 slovní agrese vůči vrstevníkům, ale i pedagogickým pracovníkům, vulgární
vyjadřování,
 malá motivace ke vzdělávání a s tím související přístup k domácí přípravě
 odchod z DD v 18 letech bez dokončení přípravy na budoucí povolání
 vzhledem k tomu, že nejsme zákonnými zástupci dítěte, se k nám nedostávají
informace od odborníků v takovém rozsahu, který bychom pro výchovné působení
potřebovali (zprávy ze znaleckých posudků, lékařské zprávy, psychologické
zprávy aj.,
 stále větší odtažitost od DDÚ, který před změnou zákona umisťoval děti do
jednotlivých zařízení podle jejich skutečných potřeb a provedené vlastní
diagnostiky (tyto informace dnes soudům chybí)
3.1.2

Práce s osobami odpovědnými za výchovu

Téměř s polovinou osob odpovědných za výchovu má DD aktivní kontakt. Řešíme s nimi
profesní uplatnění, problémy při selhání ve školách, společně hledáme vhodné výchovné
postupy na případových konferencích v součinnosti se sociálními pracovnicemi OSPOD.
Část rodičů s námi spolupracuje pouze prostřednictvím pracovnic OSPOD v místě jejich
bydliště a část rodičů není v kontaktu ani s dítětem. Nejhorší variantou jsou rodiče, kteří dítě
zkontaktují po dlouhé době a budují v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy,
návštěvách, prázdninových pobytech. Odpovědnost za sdělování negativních zpráv
souvisejících s jejich rozhodnutím ponechávají na dětském domově a tím v dětech budují
negativní postoj vůči DD. Sami však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni
podílet se na změnách svých přístupů k výchově vlastních dětí a řešit otázky nutné k návratu
dětí zpět do rodiny. Jsou velmi nespolehliví a ve svém konání nezodpovědní. Nezřídka o své
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děti projeví zájem až v době před dovršením jejich zletilosti vedeni vidinou naspořených
peněz, důchodů či příspěvků na péči, které se stále ve větší míře snažíme dětem se
zdravotními obtížemi zajistit. Naši pracovníci jsou často těmito rodiči uráženi a napadáni
vulgárními výrazy v době, kdy za dítětem přijedou na návštěvu nebo mu telefonují. Nezřídka
bývá na vině alkohol či jiné návykové látky. Máme však jen velmi omezené prostředky
k zabránění těmto nevhodným projevům chování, navíc před ostatními dětmi.
3.1.3

Materiální vybavení DD

Vybavenost pro zájmovou činnost a sportovní vyžití dětí je plně vyhovující. Děti mají
k dispozici plně vybavené multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště
s prolézačkami a trampolíny. Započali jsme také s úpravou zahrady, kde bychom rádi
vybudovali zázemí pro odpočinek s možností grilování, pěstování zeleniny pro osobní
spotřebu dětí ev. možnost koupání. Jde totiž o uzavřený objekt, bez možnosti přístupu
cizích lidí.
V tomto roce se nám sponzorsky podařilo dokončit venkovní zázemí pro tenagery
s lavičkami a posilovacími stroji. K dispozici mají děti i školní zahradu se stolním tenisem
a pískovištěm. V budově DD máme i malou, plně dostačující tělocvičnu.
K samozřejmostem již také patří počítače s možností připojení k internetu.
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, zrekonstruovat kotelnu a začít
s výměnou oken. Vzhledem k finanční náročnosti se tyto investiční akce stále odkládají.
Poslední dva body jsou nyní v jednání a doufáme, že za přispění finančních prostředků
z projektu OPŽP a zřizovatele se nám je podaří uskutečnit, neboť se jedná již o havarijní
stav.
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3.1.4

Přehled o umístěných dětech

Jednotlivé údaje

celkem

Chlapci

dívky

19

23

14
4

20
3

Počet zrušených ÚV

41
5
1
1
1

1

0

Počet zrušených PO

1

1

0

Počet nově přijatých dětí

6

4

2

Počet odcházejících dětí

8

5

3

Počet odcházejících dětí do pěs. péče

0

0

0

Počet přemisťovaných

0

0

0

Počet hospitalizovaných dětí v DPN

2

2

0

Počet dětí v péči ambulantního psychiatra

26

15

11

Počet dětí v DD k 31.8.2016
Počet rodinných skupin
+ 1 byt v Táboře

Komentář k některým bodům:
V uvedeném školním roce bylo do dětského domova přijato celkem 6 dětí ve
věkovém průměru 8,2 let, z toho 4 chlapci a 2 dívky. Přímo z terénu byly umístěny 3 děti,
z Dětského diagnostického ústavu Homole 1 dítě a 2 děti byly přemístěny z jiného zařízení.
Čtyři děti mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, jedno v Ústeckém kraji a další v Plzeňském.
V průběhu školního vyučování bylo jedno dítě přijato k základnímu vzdělávání do Základní
školy v Choustníku, jeden žák do ZŠ praktické Radenín. Dvě děti jsme dováželi do MŠ v
Táboře. V průběhu letních prázdnin přišly dvě děti, z nichž starší chlapec bude pokračovat
v přípravě na povolání na SŠ v Soběslavi a druhý nastoupí do prvního ročníku ZŠ Radenín.
Dětský domov ve školním roce opustilo celkem 8 dětí a zletilých. 4 mladí dospělí
odešli v den zletilosti. Dva dospělí ukončili dobrovolný pobyt v zařízení v souvislosti
s ukončením přípravy na povolání. Z toho jednomu chlapci bylo zajištěno chráněné bydlení a
dívka odešla do samostatného života – do hostitelské rodiny, kterou jí vytvářela naše
asistentka pedagoga. Jednomu chlapci (15) byla zrušena ústavní výchova a vracel se do péče
matky, jednomu chlapci zrušeno předběžné opatření a byl svěřen do péče matky.
3.1.5

Nejčastější důvody umisťování dětí

K nejčastějším důvodům umístění dětí v našem DD patří:
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poruchy chování spojené s poruchou emocí
syndrom CAN- týrání, zneužívání a zanedbávání
nerespektování autorit
záškoláctví
agresivita ve škole, v rodině
útěky z rodiny, toulání
krádeže, užívání návykových látek
sexuální delikty
objevují se i sociální důvody spojené se ztrátou bydlení
ukončení pobytu v DD ( do 6 let) z důvodu věku

Komentář:
Důvody pro umisťování dětí se stále opakují, jako nový fenomén se objevují sexuální
delikty.
Ve sledovaném období do našeho domova přicházely děti předškolního a mladšího
školního věku kde důvodem k umístění byla zanedbávající rodinná péče jak na straně rodičů,
tak i širší rodiny. U starších dětí se především jednalo o výchovné problémy – agresivita ve
škole, záškoláctví, útěky, sexuální delikt. Umístění 2 chlapců předcházel stabilizační pobyt
v dětském diagnostickém ústavu, 2 dívky přišly přímo z rodiny (za svými sourozenci) a 2
chlapci byly přemístěni z jiných zařízení.
V úzké spolupráci s odborníky z řad lékařů, psychiatrů, psychologů, etopedů i logopedů se
především snažíme o nápravu dříve neřešených zdravotních i komunikačních problémů, o
změnu vzorců chování a prevenci sociálně patologických jevů. 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 trávení volného času i změnu postojů dětí k hodnotám.
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3.2

Škola

Činnost základní školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v aktuálním
znění 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 v platném znění.
Základní škola je plně organizovaná s 1. - 9. postupným ročníkem. Během školního roku
se mění počet žáků i skladba ročníků v souvislosti s příchody a odchody z DD. V průběhu
školního roku 2015/2016 přišel 1 žák do třídy základní školy speciální. Z celkového počtu
žáků 1 dojížděl z obce Kozmice. Povinnou školní docházku ukončili celkem 3 žáci, z toho 2
žáci v základní škole a 1 žák získal základy vzdělání na základní škole speciální.
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, poruchy
chování a emocí, plynoucí často z psychické deprivace. K nejzávažnějším problémům však
patří, psychická onemocnění, která jsou stále častější. Ve školním roce 2015/2016 se v naší
škole vzdělával 1 autista.
Vyučování probíhalo celkem ve dvou 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.
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 2015/2016 pracovali
podle IVP 2 žáci.
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3.2.1

Materiální vybavení, projekty

Škola sídlí v samostatné budově a má celkem 5 učeben. Tři mohou složit jako kmenové
třídy, dvě jako odborné pracovny. V současné době se vyučuje pro malý počet dětí ve dvou
třídách, třetí je využívána k relaxaci. Počítačová učebna s připojením na internet se využívá i
jako učebna pro hudební výchovu. 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 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.
Žáci pokračují v projektu EVVO Recyklohraní, kde si formou hry a praktických
zkušeností ověřují své znalosti z environmentální výchovy. Za splněné úkoly obdrželi
sportovní vybavení.
Pravidelně doplňujeme fond učebnic o nové, vycházející tituly, které jsou v souladu se
ŠVP, kompenzační pomůcky a počítačové programy.
3.2.2

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Tříleté funkční období ŠR ve složení:
• předseda: Jaroslav Kraus – za zřizovatele
• členové: Jaroslava Tychtlová – za pedagogické pracovníky
Irena Žáková – za zákonné zástupce nezletilých. žáků
započalo běžet od 1.12. 2014.
Komentář:
ŠR se ve školním roce 2015/2016 sešla celkem dvakrát. Hlavními tématy byly
připravované změny ve školských předpisech (především školského zákona č. 561/2004 v
platném znění a vyhlášky č. 27/2016, která nahradí stávající vyhlášku 73/2005) zasahujících
do vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich podpory a dopadů na naše
žáky. K dalším tématům patřilo:

projednávání plánu práce a připravovaných
akcí

schválení výroční zprávy o činnosti školy a
školského zařízení
 spolupráce s obcí a pomoc DD, společné akce
 rozbor úrazovosti
12

 rozpočet aj.

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 45 obědů a 35 večeří. Vzhledem k dlouhodobé
pracovní neschopnosti jedné z kuchařek došlo na konci předcházejícího hodnotícího období
k omezení možnosti stravovat se v naší jídelně, což následně vedlo k tomu, že se pracovníci
drobné provozovny již ke stravování u nás nevrátili. Tím došlo i k poklesu vydávaných jídel.
Ve všední dny obědvají v jídelně pouze děti ze ZŠ, která je součástí dětského domova,
ostatní děti se stravují ve své MŠ, ZŠ, OU, SŠ. O víkendech je centrální kuchyně mimo
provoz z důvodů samostatné přípravy jídel dětmi na jednotlivých rodinných skupinách, což
považujeme za velmi přínosné pro jejich budoucí osobní život.
Doplňková činnost (hostinská), kterou zajišťuje školní jídelna, nám v roce 2015 vynesla
11.972,-Kč, které byly využity na odměny kuchařek.
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4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ŽÁCÍCH
4.1

Počty žáků

Sledované údaje

celkem

chlapců

dívek

Počet žáků na počátku šk.
roku
Žáci, kteří během roku odešli

13

6

7

0

0

0

Žáci, kteří během roku přišli

2

2

0

Počet docházejících žáků
z okolních obcí

1

1

0

Komentář:
Během školního roku byli přijati 2 žáci. U jednoho šlo o přestup ze základní školy
v Choustníku z důvodů špatných výsledků ve vzdělávání a tím velmi zhoršených projevů
poruch chování, kdy žák zcela ztratil kontakt s probíraným učivem v ZŠ a své neúspěchy
maskoval podvody, lhaním i krádežemi. Přes veškerá opatření, která byla učiněna (doučování
zvl. v oblasti ČJ a AJ a to jak v ZŠ, tak prostřednictvím nápravných cvičení zaměřených na
nápravu SPU učitelkou v naší škole, včetně psychoterapie u klinického psychologa se
nepodařilo dosáhnout zlepšení bylo PPP doporučeno přeřazení do naší školy. Žák se i nadále
vzdělával podle RVP ZV.
Druhý žák, který byl přijat až v průběhu šk. roku přestoupil za ZŠ praktické v Jindřichově
Hradci po nařízení ústavní výchovy a soudním umístění v našem DD.

4.2 Vzdělávací programy školy
Ve školním roce 2015/2016 probíhalo vzdělávání našich žáků podle ŠVP Učení pro život,
zpracovaného podle RVP ZV-LMP, ŠVP Radostné učení, zpracovaného podle RVP ZŠS a
ŠVP Učení pro všechny zpracovaného podle RVP ZV.
vzdělávací program
Základní škola –
ŠVP Učení pro
všechny
Základní škola –
ŠVP
Učení pro život
Základní škola
speciální – ŠVP
Radostné učení

školní rok 2015/2016
v ročnících
počet žáků

č.j. MŠMT
ZŠMŠ/256/2007

5.

1

180/2007

3.- 9.

10

-

5,7,9,10

4

Komentář:
Na počátku šk. roku se podle ŠVP Radostné učení vzdělávali 3 žáci. Již 26.10. byl přijat
další žák, kterému byla nařízena ústavní výchova. Od 8.12. byl přijat 1 žák vzdělávající se
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podle ŠVP Učení pro všechny. Na konci sledovaného období bylo vzděláváno celkem 15
žáků.

4.3 Údaje o stavu žáků ve třídách a ročnících
třída

ročník

I.
II.
celkem

3.,4.,5.,7.,9.,10.
5.,6.,7.,8.,9

počet žáků
k 1.9.

k 30.6.

6
7
13

7
8
15

Komentář:
Žáci vzdělávající se podle ŠVP Radostné učení byli všichni ve všech předmětech
hodnoceni slovně.
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. Ne vždy je to v jejich nejlepším
zájmu. Častěji tyto děti selhávají, vytvářejí se u nich nebo prohlubují poruchy chování. Doma
dokončují zadanou školní práci, kterou v hodinách nestihli vypracovat a spolu s domácími
úkoly jim pak vlastní příprava na druhý den trvá nepřiměřeně dlouhou dobu na úkor vlastního
odpočinku.

4.4 Informace o vycházejících žácích
Školní docházku ukončili celkem 3 žáci. Z toho jeden žák si doplnil 9. ročník, aby splnil
povinnou školní docházku a jeden získal základy vzdělání. Všichni byli přijati k následnému
studiu na odborných učilištích na základě přijímacího řízení.

celkem

chlapci

dívky

Počty přijatých žáků

3

2

1

Učební obor

1

1

1

1

Praktická škola dvouletá

Učební obor
Praktická škola
jednoletá

kód oboru

místo

0

78-62-C/02

OU a PrŠ
Černovice

1

0

78-62-C/01

Viz. komentář

0

1

Učební obor
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SŠ řemeslná a ZŠ
Soběslav

Komentář:
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice sídlí v areálu Domova Kopretina,
kam jsme žáka se středně těžkým mentálním postižením přihlásili vzhledem k jeho potřebám, velmi
dobrým zkušenostem a studiu jeho bratra. Výhledově myslíme i na jeho budoucnost a ev. možnost
využití chráněného bydlení, neboť nebude po odchodu z DD schopen samostatného života a rodina o
něj zájem neprojevuje.

4.5

Údaje o výsledcích vzdělávání

ročník

počet žáků

ročník
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.pol 2.pol.
1.
1
1
1
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1

prospělo s
vyznamenáním
1.pol.
1
0
0
0
0
0
0
0

2.pol.
1
0
0
0
0
0
0
0

prospělo
1.pol. 2.pol.
0
0
1
1
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
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neprospělo

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

snížený
stupeň z
chování
0
0
0
0
0
0
0
0

4.6 Výchovná opatření
Výchovná opatření
Napomenutí třídního
učitele
Důtka
třídního učitele
Důtka ředitele
školy
Pochvala
třídního učitele
Pochvala ředitele školy

počet žáků

chlapci

dívky

3

1

2

1

1

0

1

0

0

1

1

0

3

2

1

poznámky

věcný dar
vycházejícím žákům

Škola má vypracovaný Preventivní program v němž jsou uvedeny základní strategie
prevence rizikového chování včetně řešení šikanování. Dokument je součástí povinné
dokumentace.
Ve školním roce 2015/2016 byly řešeny pouze drobné přestupky proti školnímu řádu.
Nebyla snížena známka z chování. K nejzávažnějším přestupkům patřilo agresivní chování ke
spolužákům a napadení třídní učitelky v případě žáka se středně těžkým mentálním
postižením. Jde o chlapce, který již v předchozí škole čelí obvinění z napadení dospělé osoby.
Z předchozích let školní docházky nemá vybudovány žádné pracovní návyky vztahující se
ke školním povinnostem. Naučil se je obcházet útěky ze školy a agresí. Když zjistil, že tyto
strategie fungují, osvojil si je jako normu a využívá ji jak proti dětem, tak dospělým.

4.7 Zápis k povinné školní docházce
Do 1. ročníku nebyl ve školním roce 2015/2016 zapsán žádný žák s nařízenou ústavní
výchovou ani z okolních obcí. Zápis do 1. třídy se konal dne 11.2. 2016.
Během vykazovaného období nedošlo k žádnému přestupu žáka do 1. ročníku
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5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
5.1 Učitelé
Funkce

Pracovní poměr

Ředitelka
Učitel
Učitelka
Celkem:

doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Přepočtený
počet
1.0000
1.0000
1.0000
3.0000

Všichni pedagogové školy jsou plně kvalifikovaní, včetně speciální pedagogiky.

5.2 Asistenti pedagoga
Pracovní
Přepočtený
poměr
počet
doba neurčitá
1.0000
1.0000

Funkce
Asistentka v ZŠ
Celkem:

5.3

Pracovníci dělnických profesí

Funkce
Domovník
Celkem:

Pracovní
poměr
doba neurčitá

Přepočtený
počet
0.5000
0.5000

Skladba pracovníků školy: 3 ženy, 2 muži

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DOMOVA
6.1 Vedení

Funkce
Ředitelka
Zást. stat.
Celkem

Pracovní
poměr
doba nerčitá
doba neurčitá

Přepočtený
počet
1.0000
1.0000
1.0000

Zástupkyně ředitelky a ředitelka jsou zahrnuti ve svých kategoriích, tj. učitelé a vychovatelé.
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6.2 Vychovatelé
Pracovní
poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba určitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Funkce
Vychovatel 1.RS
Vychovatel 1.RS
Vychovatel 2.RS
Vychovatel 2.RS
Vychovatel 3.RS
Vychovatel 3.RS
Vychovatel 4.RS
Vychovatel 4.RS
Vychovatel 5.RS
Vychovatel 5.RS
Vychovatel 6.RS
Vychovatel 6.RS
Zást. ředitelky
Celkem

Přepočtený
počet
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
13.0000

Všichni vychovatelé jsou na konci sledovaného období již plně kvalifikovaní, včetně
studia speciální pedagogiky. V únoru 2016 dokončil studium vychovatelství 1 pedagog.
Skladba pracovníků domova: 10 žen, 3 muži

6.3 Asistenti pedagoga

Funkce
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Asistent ped.
Celkem:

Pracovní
poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Přepočtený
počet
0.3250
0.3250
0.3250
0.3250
0.3250
0.3250
1.0000
1.0000
0.1875
4.1375

Komentář:
Tabulka zahrnuje všechny asistenty na domově, včetně ranní organizace. Dvě asistentky
pracují v rodinné skupině, kde u dětí převládají poruchy chování a je tedy nutné, aby zde byla
možnost odklonit dítě s afektivním záchvatem, při zachování bezpečnosti jeho samotného, ale
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i ostatních dětí. Většina těchto dětí by vzhledem ke svému postižení potřebovala výchovně
léčebný režim.
Skladba asistentů pedagoga: 8 žen, 1 muž

6.4 Pracovníci dělnických profesí

Funkce
Údržbář –zahrad.
Řidič – údržbář
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Domovník
Celkem:

Pracovní
poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Přepočtený
počet
1.0000
1.0000
0.6250
0.6250
0,3125
0,3125
3.8750

Komentář:
V průběhu školního roku odešla dlouhodobě nemocná uklízečka do předčasného důchodu
a její pracovní úvazek byl zastupující pracovnici překlopen z dohody o provedení práce na
pracovní poměr na dobu určitou.
Skladba pracovníků: 4 ženy, 2 muži

6.5 Technickohospodářští pracovníci

Funkce
Hospodářka
Účetní
Soc.
pracovnice
Celkem:

Pracovní
poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Přepočtený
počet
1.0000
1.0000
1.0000
3.0000

Skladba pracovníků: 3 ženy
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6.6

Obchodně provozní pracovníci – stravování
Funkce
Vedoucí ŠJ
Kuchařka
Kuchařka
Pom. kuchař.
Celkem:

Pracovní
Přepočtený
poměr
počet
doba neurčitá
0.5000
doba neurčitá
1.0000
doba neurčitá
1.0000
doba neurčitá
0.5000
3.0000

Skladba pracovníků: 4 ženy
Komentář:
Dlouhodobá pracovní neschopnost jedné kuchařky a nemožnost sehnat dlouhodobý zástup, se
výrazně promítla do chodu celého dětského domova. Vychovatelé spolu s dětmi si museli
vařit i ve dnech, kdy dříve fungovala centrální kuchyně. Také výrazně narůstal počet
přesčasových hodin ostatních pracovnic v kuchyni.

6.7 Ostatní pracovníci
Funkce
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Bezp. prac.
Zdravotnice
Celkem:

Pracovní poměr
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

Skladba ostatních pracovníků: 7 žen, 2 muži
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Přepočtený
počet
0.6750
0.6750
0.6750
0.6750
0.2500
0.6750
0.2500
0.6750
0.500
4.2500

7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A REPREZENTACE DD, ZŠ A ŠJ
7.1 Škola
Sportovní akce
 Turnaj v přehazované
 Soutěž v cyklistice – vědomostní a praktická část
 Turnaj v Bumbácballu

Besedy se žáky na téma:






Drogové závislosti
Sledování pořadů s protidrogovou tématikou
Sexuální výchova a dospívání
Ochrana člověka za mimořádných událostí teoretické a praktické zkušenosti (projektový den)
Měsíc bezpečnosti (projektový den)

Kulturní a společenské akce, EVVO
















Divadelní a filmová představení v Táboře
Sběr kaštanů pro MS
Výstava přírodnin
Halloween
Mikulášská besídka pro mladší spolužáky
Zdobení stromečku pro lesní zvěř
Návštěva SOU a OU (Tábor, Černovice, Soběslav)
Návštěva ZOO Větrovy s výkladem
Výlov rybníka
Den masek
Návštěva dne pro děti z DD Matějská pouť
Výroba dárkových předmětů za účelem prezentace školy (Vánoce,Velikonoce )
Exkurze do provozu podniků ( čistírna odpadních vod, skládka komunálních odpadů )
Návštěva Husitského muzea
Projekt – Den Země

Spolupráce s dalšími organizacemi









Policie ČR
Zvas Tábor
Auritus Tábor
Cheiron Tábor
Obecní úřad Radenín
Městský úřad Tábor
OU a PrŠ Černovice, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav ad.
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7.2 Domov






















7.2.1

IV. setkání Jihočeských dětských domovů „ Vltava žije“ České Budějovice
3. ročník Babí léto v Žíchovci, setkání dětských domovů, DD Žíchovec
V. ročník „ Pochodu za Počáteckým puchýřem“ DDŠ Počátky
návštěva show na ledě „ Jen počkej zajíci“, Šmoulové V Českých Budějovicích
účast na Nadačním běhu VŠTE České Budějovice
11. ročník turnaje ve florbale v Průhonicích
„žijeme tu mezi Vámi“ akce pro Azylový dům Jeníčkova Lhota
vánoční výtvarná soutěž Úřadu vlády ČR
Jarmarky s Albertem v Táboře a Jindřichově Hradci
„vánoční odpoledne Radost dětem“ Praha
rozsvěcení vánočního stromku ve Veselí nad Lužnicí, vystoupení našich dětí, prodej
výrobků
Česko zpívá koledy
vánoční akce Dům barev v Miléniu Tábor
jarní prázdniny na horách
dětský karneval, Miss DD Radenín, Náš nejmilejší koncert, Noc s Andersenem
regionální kolo nejmilejšího koncertu ve Včelné, setkání dětských domovů
vánoční a velikonoční prodejní výstavky ve Veselí nad Lužnicí
návštěva Ježkova mlýna
Slavata triatlon tour Tábor
Bambi 2016 Chýnov, vystoupení Karkulka
účast na VII. ročníku Na dračích lodích k létu, Praha
adrenalin u Lipna, DD Horní Planá
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, kdy se děti rekreovaly v hotelu
Engadin na Železné Rudě a v Harrachově v penzionu Tesla. Část pobytů byla hrazena
z našeho rozpočtu. Naši vychovatelé spolu s dětmi, které v tu dobu byly v zařízení, vyjeli na
týdenní pobyt na turistickou základnu do Pacova. Děti uskutečňovaly výlety do blízkého
okolí Pacova, poznávaly město, nakupovaly v supermarketu, navštívily farmu, muzea,
sportovní zařízení města. Nedílnou součástí byly i výlety na kolech. Společně s nimi odjela i
kuchařka, která se starala o stravu za aktivní pomoci dětí a vychovatelů. Celkem 14 dětí
absolvovalo léčebný pobyt v Dětské ozdravovně v Peci pod Sněžkou.
Tradičně děti absolvují sjíždění řeky Lužnice. Pravidelně se účastní LT v Dírné,
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 letošních prázdninách za přispění Nadačního fondu Albert a
sponzorů bylo 7 dětí na letním táboře Bílá Skálu u Číměře. Strávily zde 14 dní bez našich
zaměstnanců, v kolektivu svých vrstevníků.
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Jarní prázdniny děti strávily na horách, kde se věnovaly zimním sportům ( běžky,
sjezdové lyžování, snowboard, bobování) a turistice.
7.2.2 Naši sponzoři



























Grumant s.r.o. Praha
WAGO-Elektro spol. s.r.o., Praha
Comett Plus, spol. s r.o. Tábor
Český červený kříž, pobočka Veselí nad Lužnicí
Nadace Naše dítě
Nadační fond Albert
Europark Šterboholy Praha
Intersnack, a.s. Choustník
Fontea, a.s. Veselí nad Lužnicí
Kostelecké uzeniny, závod Planá nad Lužnicí, Kostelec
REJ Planá nad Lužnicí
Golden Snack Záhostice
Obec Radenín
Firma IMG Planá nad Lužnicí
Briklis, spol.s r.o.
PK servis s. r.o.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
D+P Optika Tábor
Agama Tábor, s.r.o.
PhDr. Květa Fořtová
Mgr. Pavel Eybert
Bc. Daniela Wiesnerová
Ing. Jiří Hák
Ing. Roman Friedel
p. František Lapáček

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 2015
PŘÍJMY
Přímé náklady

Účelové dotace
Z MŠMT
Celkem:

Provozní náklady

Ostatní výnosy

platy
OON
odvody +
FKSP
Přímé ONIV
UZ 33052
UZ 33061

9 453 000,140 000,3 357 000,165 000,349 856,66 294,13 531 150,-

provoz
z toho na odpisy
účelově přiděl. Prostředky

úroky
přídavky na děti
ošetřovné, stravné
fond rezervní,
investiční

5 810 000,132 000,343 000,-

1 128,469 732,684 523,131 000,1 286 383,-

Celkem:

20 627 533,-

Výnosy celkem:
VÝDAJE
Přímé náklady
provozní
ostatní

13 531 150,5 810 000,1 114 314,-

Náklady celkem:

20 455 464,-

Hospodářský výsledek organizace za rok 2015:
Z hlavní činnosti
Z jiné činnosti

172 069,6 068,-

Hospodářský výsledek

178 137,25

Hospodaření organizace za rok 2015 jsme skončili se ziskem v hlavní činnosti 172 069,-Kč a
v doplňkové činnosti 6 068,-Kč, tj. za organizaci 178 137,-Kč.
Tuto částku jsme v souladu s vyhláškou převedli do rezervního fondu.

8.1 Čerpání finančních prostředků ve škole
Na:

Kč

7.481,10.938,10.440,25.379,3.400,57.638,-

Učební pomůcky a šk. potřeby
Učebnice, knihy
PC programy
Nové PC
DVPP
CELKEM

26

9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST
V době od 15.9 do 18.9. 2015 probíhala v našem zařízení kontrola České školní inspekce.
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona, zákona
109/2002 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb.
Kontrola se týkala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedení dokumentace v DD i ZŠ
organizace a rozsahu zajištění poskytovaného vzdělávání
zajištění provozu a vnitřního vybavení rodinných skupin v DD
psychické způsobilosti pedagogických pracovníků a bezúhonnosti všech zaměstnanců
kontrola stanovení a dodržování práv dětí
povinností ředitelky zařízení
osobní dokumentace dětí
souladu ŠVP DD
předcházení vzniku sociálně patologických jevů
bezpečnosti a ochrany zdraví

Drobné formální nedostatky byly odstraněny na místě, psychická způsobilost jednoho
zaměstnance doložena 2.10. a bezpečnostní rizika na pokojích v ubytovací části jednoho
bytu odstraněna položením nových podlah. Odstranění bezpečnostních rizik týkající se
nádvoří zámku a přilehlého schodiště nelze splnit bez finanční pomoci zřizovatele. Dle
kvalifikovaného odhadu odborné firmy, který jsme si nechali vyhotovit, by celková
rekonstrukce stála 5.500 000,- Kč. Náklady jsou tak vysoké vzhledem k tomu, že se jedná o
památkově chráněný objekt. Na tuto investici však nemáme prostředky.
V inspekční zprávě Čj. ČŠIC-439/15-C se dále uvádí, že oblast průběhu a hodnocení
výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům školy a dětského domova jsou na
požadované úrovni. Spolupráce se všemi partnery je využívána ve prospěch dětí.
Ve sledovaném období proběhly také 3 pravidelné kontroly státní zástupkyně dle zákona
109/2002 Sb. Nebyla při nich zjištěna nezákonnost.
7.1. 2016 provedla OSSZ v sídle mzdové účtárny SSŠ Tábor kontrolu mzdových listů,
rekapitulace mezd, podkladů pro výpočet náhrad mzdy, oznámení o nástupu a skončení
zaměstnání, kontrolu pracovních smluv, plnění povinností zaměstnavatele v oblasti
pojistného, nemocenského pojištění, důchodového pojištění. Kontrolovaným obdobím
byl rok 2013 (od 1.2.) do 31.12.2015. Žádné nápravné opatření nebylo uloženo.
V souladu s plánem kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje (zřizovatel)
ve smyslu zákona č. 330/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, byla provedena
kontrola se zaměřením na využití státní dotace přidělené na platy a OON za rok 2015 a
leden až březen 2016. Kontrola byla zahájena 23.5. v sídle DD, kde probíhala několik dní
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a následně pokračovala v sídle zřizovatele. Navrhovaná opatření se týkala nedoplatku
zvláštního příplatku u 1 zaměstnance, což bylo ihned odstraněno.
Kontrola také vydala doporučení ukončit souběžný pracovní poměr na částečný úvazek u
2 vychovatelek na detašovaném pracovišti v Táboře. Toto opatření, které mělo dle našich
dlouholetých zkušeností opodstatnění ve smyslu „rodinného života“ sice není v rozporu
s právními předpisy, ale po zvážení jsme přikročili k jeho ukončení a v následujícím
školním roce bude řešeno dalšími dvěma vychovatelkami.
Poslední kontrolu ve školním roce 2015/2016 provedla KHS JK se sídlem v Českých
Budějovicích kontrolu, která se týkala školní jídelny. Ani zde nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

10.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Všichni vychovatelé mají ve sledovaném školním roce ukončenu kvalifikaci ve studiu
speciální pedagogiky.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
Studium pedagogiky – asistent pedagoga, noční asistentka pedagoga, ukončení květen 2016
Studium pedagogiky – vychovatel, pedagog volného času, kmenový vychovatel, ukončení
říjen 2015.
Studium k prohloubení kvalifikačních předpokladů:
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, zástupkyně ředitelky.
V oblasti DVPP využíváme nabídku vzdělávacích kurzů vzdělávacích agentur Asteria,
NIDV, ZVaS JČ, Remízka, NÚV, aj.

10.1 Vzdělávací semináře s akreditací
 Instruktor školního lyžování, kmenová vychovatelka
 Jak na standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a SVP
v praxi – kurz pro pedagogické pracovníky, kmenové vychovatelky
 Sociálně-právní ochrana dětí- aktuální stav a praxe, sociální pracovnice
 Odpady a obaly, kmenová vychovatelka

10.2

Vzdělávací semináře a workshopy bez akreditace

 Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty orgánu sociálně právní ochrany dětí,
ředitelka, zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice
 Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a SVP
– kurz pro vedoucí pracovníky
 Seminář k prevenci sociálně patologických jevů pro pedagogy, všichni pedagogičtí
pracovníci ( pedagogové i asistenky)
 V. krajská konference primární prevence rizikového chování Jihočeský kraj, ředitelka,
zástupkyně ředitelky
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 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, vedení školní jídelny, zdravé stravování
apod.
 Spolu s pedagogy pak někteří absolvovali školení řidičů.
 Učitelé se zúčastnili vzdělávacího programu Pedagogická diagnostika, ADHD,ADD –
poruchy pozornosti a možnosti zvládání poruchy a konference k aktuální situaci
vzdělávání žáků s MP.
 Jak učitelé, tak vychovatelé v rámci samostudia využívali odbornou literaturu s tituly z
oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Trvale odebíráme časopisy
Řízení školy, Rodina a škola, Speciální pedagogika.

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.
Letošní rok byl pro nás zejména v ZŠ rokem příprav na chystané změny, které nás čekají
od září. Informace, které jsme dostávali nebyly vždy příznivé pro naše žáky a spolu s nimi i
pro pedagogy. Často se od sebe velmi lišily a to v zásadních otázkách našeho bytí. Řešení
budoucnosti naší školy vzhledem ke stále se snižujícímu stavu žáků je i přes její zachování
ve školním roce 2016/2017 stále velmi aktuální. Čeká nás tzv. přechodné období, kdy si
všichni budeme zvykat na nová podpůrná opatření a jejich dopad na žáky, pracovat na
úpravách ŠVP, aby odpovídaly současné legislativě a především byly v souladu s nejlepšími
zájmy žáků.
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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