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     Výroční zpráva je zpracována na základě ustanovení § 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšších odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění a § 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 12. října byla předložena školské radě ke 
schválení. 

 

 
 
 
 

Výroční zpráva je zveřejněna na informačním portálu DD, ZŠ a ŠJ Radenín 
http://ddradenin.cz 

 
 

 

 

 

 

V Radeníně   28.9. 2017      
 
  
                                                                                             ……………………………… 
                                  Mgr. Blanka Šimáková                                                                  
  ředitelka DD, ZŠ a ŠJ  

                                                                                           Radenín 1 
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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:   DD                        610400614 

 ZŠ                         110400674 
           ŠJ                          110400658 
Datová schránka:           ID – 89 jiax9 
 
 
Zřizovatel:                      Krajský úřad Jihočeský kraj 
                                        odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
  
 
Forma hospodaření:      příspěvková organizace 
 

 
Řediteka:                        Mgr. Blanka Šimáková 

Zástupkyně ředitelky:    Mgr. Pavla Šimková 

Ekonomka:                             Ivana Šípová 
Hospodářka:         Jana Sudová 
Sociální pracovnice:      Mgr. Marta Horňáčková 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
     Dětský domov je školské zařízení a spolu se školami tvoří, dle § 7 zákona 561/2004 
Sb.(školský zákon) vzdělávací soustavu. Jeho činnost se řídí především zákonem č. 109/2002 
Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči v platném znění, vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti 
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízení v platném znění, obecně 
platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a také Vnitřním řádem DD. 
     Dětský domov sídlí v zámecké budově, která v roce 1950 přešla do rukou státu a od roku 
1953 slouží dětem. Nejdříve jako škola v přírodě, později jako Zvláštní škola internátní, 
Dětský domov a Speciální školy až po dnešní název Dětský domov, Základní škola, Školní 
jídelna Radenín 1. Jsme 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. Děti jsou k nám umisťovány na základě rozhodnutí soudu o: 

• předběžném opatření 

• nařízení ústavní výchovy 
• na základě smlouvy o dobrovolném pobytu uzavřenou mezi ředitelkou a 

nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po 
dosažení zletilosti a to za podmínek, které jsou sjednány ve smlouvě (§ 2, odst. 6 
zákona 109/2002 v platném znění).  

     Dětský domov zajišťuje péči o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly 
výchovné, vzdělávací a sociální.  
     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 základní škole. Základní vzdělávání je poskytováno 
žákům s mentálním postižením. Žáci s více vadami, autismem a středně těžkým mentálním 
postižním se vzdělávají v základní škole speciální. 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. 
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3. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

 
 

3.1    Dětský domov 
 
     V dětském domově tvoří cílovou skupinu  převážně děti, které nemohou být ze závažných 
důvodů vychovávány ve vlastní rodině anebo nemohou být umístěny do jiné formy náhradní 
rodinné péče. Dětem poskytujeme komplexní péči a pomáháme jim začlenit se do života 
společnosti v takové míře, kterou jsou schopni zvládnout, ale také akceptovat. Vždy záleží na 
konkrétním jedinci, ale také na prostředí a lidech, kteří budou na ně mít vliv i po ukončení 
ústavní výchovy. Proto se snažíme každému odcházejícímu dítěti pomáhat nejen finančními 
prostředky, ale především zajištěním odpovídajícího bydlení s mírou podpory, kterou 
vzhledem ke svým potřebám potřebují. 
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, 
� úhradu nákladů na dopravu do sídla školy. 

Dětem poskytujeme též: 

Dětský domov s kapacitou 50 dětí

Základní škola s kapacitou 40 žáků

Speciální škola s kapacitou 10 žáků

Školní jídelna s kapacitou 80
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� prostředky na rozvoj zájmových aktivit, 
� sociální péči – příprava na samostatný život po odchodu z DD. 

     Přestože klesl počet dětí v našem dětském domově zachovali jsme i ve školním roce 
2016/2017 šest  rodinných skupin, jednak vzhledem k sourozeneckým vazbám, ale zejména 
ve snaze co nejméně zasahovat do vzájemných vztahů dětí a vychovatelů.  Nejjednodušší 
variantou se na počátku roku zdálo uzavření bytu v Táboře, což ale nebylo předmětem našeho 
uvažování, protože by šlo o krok zpět v našich snahách připravit děti co nejlépe v přirozených 
podmínkách na samostatný život. 
     Ve sledovaném období nebyly v provozu naše dvě garsoniéry, jednak z důvodů 
rekonstrukce jedné z nich, ale neměli jsme ani žádné dítě starší 16-ti let, které by mělo takové 
schopnosti, aby bezproblémově zvládlo  osamostatňování a zároveň projevilo zájem o tuto 
možnost.  
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 speciálními vzdělávacími potřebami 
� 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 
 
Naše výchovná a vzdělávací činnost vychází z: 
 

•  Ročního plán práce, který zpracovává ředitelka a zástupkyně ředitelky. Plán 
nastiňuje náplň výchovné práce, obsahuje formy a metody výchovné práce a je 
vodítkem pro týdenní plány 
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• Měsíčního plánu akcí zpracovaného zástupkyní ředitelky, který vychází z ročního 
plánu. U každé akce je uveden garant, který  celou akci organizuje. Každá rodinná 
skupina má patronát nad jednou akcí, jde o zapojení a spolupráci dětí a vychovatelů . 
 

• Plánu výchovné činnosti na měsíc. Vypracovávají vychovatelé dle jednotlivých 
složek výchovy. 
 

• Týdenního plán činností.  Vypracovávají vychovatelé ve spolupráci s dětmi, přičemž 
kladou důraz na zájmy a přání dětí, vedou děti k participaci. 
 

• Programu rozvoje osobnosti dětí. Je zpracováván v souladu se zákonem 
č.109/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů a Standardů kvality péče o děti ve 
školských zařízeních pro výkon ÚV a OV a PVP. Obsahuje reflexi současného stavu, 
diagnostické poznatky, cíle péče a jednotlivé postupy v různých oblastech života 
dítěte. S programem rozvoje osobnosti dítěte je dítě seznámeno adekvátně věku a 
rozumovým schopnostem.  

•   Vzdělávacího programu zařízení, který je vypracován v souladu se školským 
zákonem č. 561/2004 Sb., kde mimo jiné uvádí jednotlivá průřezová témata přiřazená k 
„výchovám“ a klíčové kompetence včetně jejich popisu. 

 
 

3.1.1 Současná 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, 
� odbourání závislostí, zejména na marihuaně  
� snížení počtu kouřících dětí 
� snížení počtu výchovných opatření 
� daří se nám zjišťovat atraktivní program pro děti díky spolupracujícím 

organizacím 
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 
� postavení dětského domova, kdy ředitel je oprávněn zastupovat dítě jen v běžných 

záležitostech, ve věcech zásadní důležitosti jen pokud zákonní zástupci neplní své 
povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem. Podstatné informace se tak k nám 
dostávají pouze omezeně (zprávy ze znaleckých posudků, lékařské zprávy, 
psychologické zprávy aj.,  
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� nereálné sliby zákonných zástupců vůči dětem, které se pak promítají do chování 
dětí 

 
3.1.2    Práce s osobami odpovědnými za výchovu 

 
     Stále se snižuje počet osob odpovědných za výchovu, kteří jsou ochotni s námi 
spolupracovat a podílet se na řešení nejen výchovných problémů svých dětí, ale i zdravotního 
stavu, vzdělávání apod. Souvisí to se stoupajícím  počtem rodičů, kteří o své děti neprojevují 
žádný zájem. Část rodičů s námi spolupracuje v době výkonu trestu, kdy kontaktují i děti, 
slibují jim nereálné možnosti odchodu do domácí péče, ale po propuštění se již více o děti 
nezajímají. 

      Míra spolupráce závisí i na předmětu jednání. Pokud se jedná o povinnost podílet se na 
úhradách péče o dítě, zájem se ještě snižuje. Často nám nejsou schopni doložit ani své příjmy, 
což komplikuje práci naší sociální pracovnici při stanovování (osvobození) výše příspěvku na 
dítě. Nejhorší variantou jsou rodiče, kteří dítě zkontaktují po dlouhé době a budují v něm 
plané naděje 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. Nezřídka o své 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 takovéto chování bývá důsledkem 
alkoholu či jiné návykové látky. Máme však jen velmi omezené prostředky k zabránění těmto 
nevhodným projevům chování, navíc před ostatními dětmi. 

 Pomocníkem v práci s rodiči jsou sociální pracovníci OSPOD, kteří v intervalech tří 
měsíců navštěvují děti v zařízení. Informace o rodině poskytují velmi sporadické, neboť je 
sami nemají. Návštěvy jsou bohužel pro děti ve velkém časovém rozmezí a někdy i velice 
krátké. I častá změna sociálních pracovnic v dětech vyvolává pocit nejistoty, nedůvěry. 

 

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. Stále pracujeme na úpravě zahrady, kde bychom rádi vybudovali zázemí pro 
odpočinek s možností grilování, pěstování zeleniny pro osobní spotřebu dětí. V letošním roce 
jedna rodinná skupina ze svých záhonků sklízela hrách, rajčata, salát a bylinky. K dispozici 
mají děti i školní zahradu se stolním tenisem a pískovištěm. V budově DD máme i malou, ale 
plně dostačující tělocvičnu. Na každé rodinné skupině je počítač s připojením 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 prořezání  či kácení  
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poškozených stromů. Nejpalčivější je pro nás nádvoří, které je téměř v havarijním stavu, ale 
částka na jeho rekonstrukci je natolik vysoká, že jsme od svého zřizovatele po zaslání návrhu 
rozpočtu nedostali ani odpověď.  
     Další velké investiční náklady jsou spojeny s nutnou rekonstrukcí kotelny v dětském 
domově, která je již za hranicí své životnosti a jen velkou snahou techniků, kteří se nám snaží 
pomoci vždy, když se objeví nějaký problém, se nám daří ještě kotelnu provozovat. Nutná je i 
výměna oken, což by celému dětskému domovu přineslo nejen zvýšení bezpečnosti, ale také 
nemalé úspory na energiích. 
     Již v loňském roce jsme učinily kroky, spolu se svým zřizovatelem, k uskutečnění těchto 
plánů, ale dlouhodobě nevyjasněné vlastnictví pozemků po předchozích majitelích zámku, 
nám naše plány oddálilo. V následujícím období bude podán nový projekt z OPŽP na výše 
uvedené rekonstrukce vytápění a výměnu oken. 
     V plánu máme i postupnou výměnu nábytku na jednotlivých rodinných skupinách a 
dokončení rekonstrukce bytu určeného pro pobyt dětí starších 16-ti let. 
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3.1.4        Přehled o umístěných dětech 
 

 

Jednotlivé údaje celkem Chlapci dívky 

Počet dětí v DD k 31.8.2016 40 23 17 

Počet rodinných skupin 
+ 1 byt v Táboře  

5 
1 
1 

20 
3 

15 
2 

Počet zrušených ÚV 1 1 0 

Počet zrušených PO 0 0 0 

Počet nově přijatých dětí 5 3 2 

Počet odcházejících dětí 6 4 2 

Počet odcházejících dětí do pěs. péče 0 0 0 

Počet přemisťovaných 0 0 0 

Počet hospitalizovaných dětí v DPN 1 0 1 

Počet dětí v péči ambulantního psychiatra 21 11 10 
 

 

Komentář k některým bodům: 

    Vzhledem k negativním postojům k ústavní výchově ve společnosti, zkreslování informací 
o činnosti dětských domovů, ale i prohlubujícím se výchovným problémům v dysfunkčních 
rodinách, kdy děti již často páchají trestnou činnost, či jsou drogově závislí a nepatří tedy již 
do dětských domovů, vedlo k postupnému snižování nově umisťovaných dětí, což se promítlo 
do naplněnosti našeho domova.  Na začátku školního roku jsme byly naplněni z 80%, na 
konci z 84%. Naplněnost kolísá během školního roku podle počtu nově nařízených 
předběžných opatření či ústavních výchov a odchodu dětí z důvodů ukončení přípravy na 
povolání nebo odstoupení od smlouvy o dobrovolném pobytu ze strany zletilých. 

     V uvedeném školním roce bylo do dětského domova přijato celkem 5 dětí  ve věkovém 
průměru 9,2 let, z toho 3 chlapci a 2 dívky.  Proti loňskému roku se věk nově přijatých dětí 
zvýšil o 1 rok. Jedno dítě bylo přímo umístěno z terénu, pouze 1 dítě prošlo Dětským 
diagnostickým ústavem v Homolích  a 3 děti byly přemístěny z jiných zařízení. Trvalý pobyt 
v Jihočeském kraji má z umisťovaných dětí pouze jedna dívka, tři děti v kraji Vysočina a 
jedno dítě v Praze. Vzhledem k tomu, že se nám 2 děti nepodařily umístit v předškolním 
zařízení, museli jsme péči v dopoledních hodinách zajistit pomocí asistentů pedagoga. Ostatní 
se staly žáky Základní školy v Choustníku a jedna žákyně Základní školy v Radeníně.  

     Dětský domov ve školním roce opustila 1 dívka před ukončením vzdělávání a svou 
zletilostí, kdy po celou dobu nařízení ústavní výchovy vytvářela tlak na matku, aby si ji vzala 
domů. Podařilo se jí to, až když otěhotněla. Následně jí byla zrušena ústavní výchova. Dva 
mladí dospělí odešli v den své zletilosti. Dívka odešla ke své matce a chlapec do 
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samostatného bydlení (pronájem bytu). Oba se po určité době na nás obrátili se žádostí o vzetí 
zpět do domova, s možností dokončit školu. Ani v jednom případě to však nebylo ze strany 
zletilých zrealizováno. Tři dospělí ukončili smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení 
v souvislosti s ukončením přípravy na povolání. Z toho jednomu chlapci bylo zajištěno 
bydlení v Domě na půl cesty Maják a dva další (sourozenci), kteří potřebují zvýšenou péči a 
nejsou schopni se zcela samostatně o sebe postarat, odešli do Domova Kopretina 
v Černovicích.  
     Postupným snižování věkové hranice nově přicházejících dětí do našeho dětského domova 
mělo vliv na úbytek závažných poruch chování. Vzrostl však počet hyperaktivních dětí, 
zanedbávaných a týraných. 
 

3.1.5 Nejčastější důvody umisťování dětí 

 
K nejčastějším důvodům nově umístěných dětí do našeho DD patří: 

� porucha chování spojená s agresivitou ve škole i doma, nerespektování autorit  
� syndrom CAN- týrání, zanedbávání u dítěte s ADHD 
� ukončení pobytu v předchozím zařízení z důvodu věku, kam se děti dostaly ze 

sociálních důvodů, kdy došlo ke ztrátě bydlení a tíživé finanční situaci  
� porucha chování spojená s krádežemi pro blízkou rodinu 

 
Důvody pro umisťování ostatních dětí (již dříve přijatých) 

� sociální důvody spojené se ztrátou bydlení 
� syndrom CAN- týrání, zneužívání a zanedbávání 
� poruchy chování spojené s poruchou emocí 
� nerespektování autorit 
� záškoláctví 
� agresivita ve škole, v rodině 
� útěky z rodiny, toulání 
� krádeže, užívání návykových látek  
� sexuální delikty  
� ukončení pobytu v dětském centru z důvodu věku  

 
Komentář: 
     Důvody pro umisťování dětí se stále opakují a to v různém počtu a skladbě. Poprvé jsme 
se setkali s konkrétním sexuálním deliktem, ale také rozdílným náhledem na tuto 
problematiku u odborníků a následně i pedagogických pracovníků. 
      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 Základní škola 
 

     Dle dodatku ke zřizovací listině z 11.5.2017, který schválil zřizovatel - Jihočeský kraj 
prostřednictvím usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje, poskytuje naše škola základní 
vzdělání žákům s mentálním postižením, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné 
strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě 
myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i 
duše ní zdraví, vytvořené hodnot a životní prostředí. Úspěšným ukončením vzdělávacího 
programu základního vzdělávání získá žák stupeň základního vzdělávání. Dále naše kola 
poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se 
souběžnými vadami a s autismem v základní škole speciální. Ukončením vzdělávacího 
programu v základní škole speciální získává žák základy vzdělání. 

     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. 29/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 

     Základní škola je plně organizovaná. Ve školním roce 2016/2017 jsme v počátku neměli 
žádného žáka ve druhém a třetím ročníku. Až prvního února k nám byla přeřazena žákyně do 
druhého ročníku, která dlouhodobě selhávala v ZŠ v Choustníku. Byla teprve druhým žákem 
s přiznanými podpůrnými opatřeními. V jejím případě se jednalo o stupeň 3.  
     Žákům naší školy jsou vedle mentálního postižení diagnostikovány i vývojové vady řeči, 
poruchy chování a emocí, plynoucí často z psychické deprivace, autismus a ve sledovaném 
období začal plnit povinnou školní docházku i žák s dětskou mozkovou obrnou. 
K nejzávažnějším problémům však patří, psychická onemocnění, která jsou stále častější.  
 
     Všichni žáci naší školy žijí v dětském domově, pouze jeden dojížděl z obce Kozmice. 
Povinnou školní docházku ukončili celkem tři žáci, z toho dva žáci v základní škole a jeden 
žák získal základy vzdělání na základní škole speciální. 
     Žáci, kteří k nám přichází, nejsou často motivováni ke vzdělávání. Pochází z dysfunkčních 
rodin, kde jim není věnována často ani základní péče, natož utvářeny školní návyky. Velmi 
často se s pravidelnou školní docházkou, domácí přípravou a správnou péčí o školní potřeby 
setkávají teprve u nás. Schopnost setrvat ve škole a přiměřeně svým schopnostem a 
možnostem pracovat ve třídě pod vedením učitele a respektovat své spolužáky byla u jednoho 
žáka narušena až do té míry, že docházelo k agresivním výpadům proti oběma skupinám. 
Tento žák pak musel být hospitalizován po dobu třech měsíců v Psychiatrické nemocnici 
v Opařanech. Ani přes individuální přístup, přiměřenou a diferencovanou náročnost 
požadavků, malý kolektiv s nižším počtem žáků ve třídě se nám nepodařilo tohoto žáka 
socializovat.  

        Vyučování probíhalo celkem ve dvou třídách. 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 v jedné třídě spolu s třídní učitelkou i asistentka 
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pedagoga. Její přínos byl především v individuálním trpělivém přístupu k žákovi s DMO, 
který vyčerpával, vzhledem ke svým potřebám, téměř celý její potenciál.  
     Škola úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem ve Strakonicích, Speciálně 
pedagogickým centrem v Českých Budějovicích, Speciálně pedagogickým centrem v Týně 
nad Vltavou 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 postupy, konzultují individuální 
vzdělávací plány. Ve školním roce 2016/2017 pracovali podle IVP tři žáci.  
     

3.2.1 Materiální vybavení, projekty 

      
     Škola sídlí v samostatné budově a má celkem 5 učeben. Dvě složí jako kmenové třídy, dvě 
jako odborné pracovny a jedna jako relaxační místnost především pro žáka s DMO, ale i pro 
ostatní žáky, kteří potřebují, vzhledem ke zvýšené unavitelnosti, která často vede k afektivní 
záchvatům, odpočinek. Škola má také počítačovou učebnu s připojením na internet. 
Ve třech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule sloužící k zatraktivnění výuky a její 
individualizaci. Ve škole je také cvičná kuchyňka, s možnosti využití na společné akce a 
relaxaci o přestávkách. 
     K budově školy patří i menší zahrada, která je využívána k rozvoji manuální zručnosti a 
vytváření pracovních návyků, ale také k odpočinku, kde za pěkného počasí mohou žáci 
relaxovat o hlavní a polední přestávce. K nezbytnému vybavení školy patří dvě školní dílny 
na práci se dřevem i kovem, které slouží k polytechnickému vzdělávání. 
     Žáci jsou dlouhodobě zapojeni v projektu EVVO Recyklohraní, kde si formou hry a 
praktických zkušeností ověřují své znalosti z environmentální výchovy. Za splněné úkoly 
obdrželi sportovní vybavení. Ve školním roce 2016/2017 byla podána žádost o podporu z OP 
VVV- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ a 
bude realizována v následujícím školním roce. 
     Pravidelně doplňujeme fond učebnic o nové, vycházející tituly, které jsou v souladu s RVP 
ZV.  
 

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 započalo běžet  1.12. 2014 ve složení:  

• předseda:   Jaroslav Kraus – za zřizovatele 

• členové:     Jaroslava Tychtlová – za pedagogické pracovníky             
                              Irena Žáková – za zákonné zástupce nezletilých. žáků 
 
Komentář: 
 
     Činnost školské rady se týká pouze základní školy, ale provázanost s dětským domovem je 
vysoká a proto některá opatření týkající se DD a spolupráce s obcí jsou i předmětem jednání 
ŠR, která  se ve školním roce 2016/2017 sešla celkem dvakrát. Hlavními tématy byly změny 
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ve školských předpisech (především školského zákona č. 561/2004 v platném znění a 
vyhlášky č. 27/2016, zasahujících do vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami, jejich podpory a dopadů na naše žáky a s tím související úprava školního řádu a 
příprava nového ŠVP, který musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání. K dalším tématům patřilo: 

� projednávání plánu práce a připravovaných akcí 
� schválení výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení 
� výsledky výchovně vzdělávací práce 
� spolupráce s obcí a pomoc DD, společné akce 
� rozpočet aj. 

Tříleté volební období ŠR končí  1.12.2017, což bude vyžadovat nové volby. 

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. V současné době se změnila 
skladba jídelníčku, který se více orientuje na zdravou výživu, což se někdy nesetkává hlavně 
u mužské části ostatních strávníků s úspěchem, u ostatních je naopak změna velmi pozitivně 
hodnocena. 
     Ve všední dny obědvají v jídelně pouze děti ze ZŠ, která je součástí dětského domova, 
ostatní děti se stravují ve svých školách. 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.  
     I tento školní rok byl poznamenán velmi častou a dlouhodobou nemocností  kuchařky. 
Tuto nelehkou situaci se nám částečně podařilo vyřešit díky ochotě pomocné kuchařky, která 
nemocnou kolegyni velmi dobře zastoupila a také pochopením ze strany vychovatelů, kteří 
spolu s dětmi převzali na sebe část jejích úkolů. 
      Vzhledem k poloze našeho dětského domova a nízkému výdělku kuchařek se nám 
dlouhodobě nedaří sehnat zástup v této kategorii.  
     Doplňková činnost (hostinská), kterou zajišťuje školní jídelna, nám v roce 2016 vynesla 
11.217,-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  13 7 6 

Žáci, kteří během roku odešli 0 0 0 

Žáci, kteří během roku přišli 2 0 2 
Počet docházejících žáků 
z okolních obcí 1 1 0 

 
Komentář: 
     Během školního roku byly přijaty dvě nové žákyně. Nejdříve šlo o přestup ze základní 
školy v Choustníku z důvodů dlouhodobého selhávání. Nové vyšetření ve SPC ukázalo, že 
není dále schopna zvládat vzdělávací program běžné ZŠ. Z doporučení vyplynul 3. stupeň 
podpůrných opatření, vzdělávání podle IVP s využitím minimální doporučené úrovně pro 
úpravy očekávaných výstupů. Před koncem školního roku byla do našeho DD přemístěna 
žákyně 9. ročníku.  
 

4.2 Vzdělávací programy školy 
 
     Ve školním roce 2016/2017 probíhalo vzdělávání našich žáků podle ŠVP Učení pro život, 
zpracovaného podle RVP ZV-LMP pouze na 2. stupni. Žáci 1. stupně se vzdělávali podle 
upraveného RVP ZŠ a všem byl vypracován individuální vzdělávací plán. ŠVP Radostné 
učení, zpracovaný podle RVP ZŠS je určen pro žáky speciální školy. Podle ŠVP  Učení pro 
všechny zpracovaný podle RVP ZV se vzdělával pouze jeden žák. 

 

vzdělávací program č.j. MŠMT 
školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Základní škola – 
ŠVP Učení pro 

všechny 

 
ZŠMŠ/256/2007 

 
6. 1 

Základní škola – 
ŠVP 

Učení pro život 
180/2007 1.,2.,4.,5.- 9. 11  

Základní škola 
speciální – ŠVP 
Radostné učení 

- 6.,8.,10. 3 
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4.3 Údaje o stavu žáků ve třídách a ročnících 
 
 

           
Komentář:  
      
     Kapacita naší školy je 40 žáků (ZŠ) + 10 žáků (ZŠS), která sice nikdy nebyla naplněna, ale 
v posledních letech stále klesá a to vlivem inkluze. Ne vždy je to v jejich nejlepším zájmu. 
Častěji tyto děti selhávají, prohlubují se poruchy chování. Ve sledovaném období jsme již 1x 
řešili stížnost rodičů dětí ze ZŠ v Choustníku, kteří nejsou ochotni respektovat potřebu změny 
v přístupu k dětem s podpůrnými opatřeními. Zvláště na malých vesnických školách cítí 
rodiče ohrožení svých dětí a otevřeně se brání. 
 

4.4 Informace o vycházejících žácích 
 
        Školní docházku ukončili celkem 4 žáci. Jedna žákyně ukončila vzdělávání v 8. ročníku. 
Všichni byli přijati k následnému studiu na odborných učilištích na základě přijímacího řízení.  
 
 

 
 
 

třída ročník počet žáků 
  k 1.9. k 30.6. 

I. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,10. 6 7 
II. 6.-9. 7 8 
celkem  13   15 

 celkem chlapci dívky kód oboru místo 

Počty přijatých žáků 3 2 1  
 

 
 Učební obor 

Praktická škola 
dvouletá 

1 1 0 78-62-C/02 
OU a PrŠ 
Černovice 

Učební obor 
Stravovací a ubytovací 
služby 
(ŠVP - Kuchař, 
kuchařské práce) 

1 0 1 65-51-E/01 
OU a PrŠ 
Černovice 

Učební obor 
Pečovatelské služby 
(ŠVP Pečovatelské 
služby) 

1 0 1 75-41-E/01 
 

SŠ řemeslná a ZŠ 
Soběslav 

Učební obor 
 Opravář 
zemědělských strojů 
(ŠVP Opravář 
zemědělských strojů) 
 
 

1 1 0 41-55-H/01 
SŠ řemeslná a ZŠ 

Soběslav 
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   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.    
1. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

2. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

4. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

5. 1 1 1 
 

1 0 
 

0 0 
 

0 0 

6. 4 4 0 
 

0 4 
 

4 0 
 

0 0 

7. 1 1 0 
 

0 1 
 

1 0 
 

0 0 

8. 3 3 0 
 

0 3 3 0 
 

0 0 

9. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

10. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

 
 
Komentář: 
 
     Ve sledovaném období všichni žáci prospěli, ve druhém pololetí dokonce čtyři žáci 
s vyznamenáním.  U žáka 1. třídy jsme žádali SPC ve Strakonicích o psychologické vyšetření 
vzhledem k podezření na středně těžkou mentální retardaci, což se také potvrdilo a od nového 
školního roku bude žákem základní školy speciální. 
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4.6 Výchovná opatření 

 
Komentář: 
 
     Škola má vypracovaný Preventivní program v němž jsou uvedeny základní strategie 
prevence rizikového chování včetně řešení šikanování a Pravidel prevence vzniku 
problémových situací týkající se žáků s PAS. Realizace PP v podmínkách naší školy i domova 
se pravidelně vyhodnocuje na poradách vychovatelů a učitelů.  
     Ve školním roce 2016/2017 byly řešeny pouze drobné přestupky proti školnímu řádu,  
nebyla snížena známka z chování. K nejzávažnějším přestupkům patřilo agresivní chování 
žáka s psychiatrickými problémy ke svému okolí, které přes všechna přijatá opatření vedlo 
k pobytu v psychiatrické nemocnici. 
 

4.7 Zápis k povinné školní docházce   
 
     Do 1. ročníku nebyl ve školním roce 2016/2017 zapsán žádný žák s nařízenou ústavní 
výchovou ani z okolních obcí. Zápis do 1. třídy byl vyhlášen na den 20.4. 2017.   
     Během vykazovaného období  nedošlo k žádnému přestupu žáka do 1. ročníku 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Výchovná opatření počet 
žáků 

1. pol. chlapci dívky 2. pol. chlapci dívky poznámky 

Napomenutí 
třídního učitele 2 2 2 0 1 0 1  

Důtka 
třídního učitele 0 0 0 0 1 0 1  

Důtka ředitele 
školy 1 1 1 0 0 0 0  

Pochvala 
třídního učitele 2 0 0 0 2 2 0  

Pochvala ředitele 
školy        

věcný dar 
vycházejícím 

žákům 
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5. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A DĚTSKÉHO DOMOVA 
 
 

Pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Kategorie 110  
ředitelé  

ředitelka 1,0 VŠ - magisterský studijní program, 
studium FS I 

Celkem za 
kategorii 

 1,0  

Kategorie 111 učitel 1,0 VŠ - magisterský studijní program 

 učitelka 1,0 VŠ - magisterský studijní program 

Celkem za 
kategorii 

 2,0  

Kategorie   102   
vychovatelé 

zástupkyně řed. - vychovatelka  1,0 VŠ - magisterský studijní program 

 vychovatel 1,0 střední – maturitní zkouška,  

 vychovatelka 1,0 VŠ - bakalářský studijní program 

 vychovatel 1,0 VŠ - bakalářský studijní program 

 vychovatelka 1,0 VŠ - bakalářský studijní program 

 vychovatelka 1,0 střední – maturitní zkouška, CŽV při 
VŠ 

 vychovatelka 1,0 VŠ - magisterský studijní program 

 vychovatelka 1,0 VŠ - bakalářský studijní program 

 vychovatelka 1,0 VŠ - bakalářský studijní program 

 vychovatelka 1,0 VŠ -  bakalářský studijní program 

 vychovatelka   1,0 VŠ -  bakalářský studijní program 

 vychovatel 1,0 střední – maturitní zkouška, CŽV při 
VŠ spec. ped.,vychovatelství 

 vychovatelka 1,0 VŠ - magisterský studijní program 

Celkem za 
kategorii 

 13,0  

Kategorie 151 
Asistenti 
pedagoga 

Asistentka pedagoga ve škole 1 střední – maturitní zkouška + CŽV při 
VŠ spec. ped. 

 Asistentka pedagoga v DD 1 střední – maturitní zkouška + studium 
pro AP 
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 Asistentka pedagoga v DD 1 střední – s výučním listem + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga 0,325 střední – maturitní zkouška + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga 0,325 střední – maturitní zkouška + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga 0,325 střední – s výučním listem + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga 0,325 střední – s výučním listem + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga 0,325 střední – s výučním listem + studium 
pro AP 

 Asistentka pedagoga    0,325 střední – s výučním listem 

 Asistentka pedagoga 0,1875 střední – s výučním listem + studium 
pro AP 

Celkem za 
kategorii 

 5,1375  

Kategorie 207 
Technickohosp.
pracovníci 

Sociální pracovnice 1,0 VŠ - magisterský studijní program 

 účetní 1,0 střední – s maturitní zkouškou 

 hospodářka 1,0 střední – s maturitní zkouškou 

Celkem za 
kategorii 

 3,0  

Kategorie 205 
provozní 
pracovníci 

bezpečnostní pracovník  0,675 střední – s maturitní zkouškou 

 bezpečnostní pracovník  0,675 střední - s maturitní zkouškou 

 bezpečnostní pracovník  0,675 střední – s výučním listem        

 bezpečnostní pracovník 0,675 střední – s výučním listem 

 bezpečnostní pracovník 0,675 střední – s výučním listem 

 bezpečnostní pracovník 0,675 střední – s výučním listem 

 bezpečnostní pracovník 0,8 střední - s maturitní zkouškou 

 bezpečnostní pracovník 0,8 střední – s výučním listem 

 domovník 0,3125 střední – s výučním listem 

 domovník 0,5 střední – s výučním listem 

 řidič - údržbář 1 střední - s maturitní zkouškou 
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Celkový počet pracovníků podle úvazků: 37,6625 
Skladba pracovníků ve fyzických osobách: 32 žen,7 mužů 
 
 
Komentář k některým kategoriím: 
 
 
Bezpečnostní pracovník 
 
     Na základě doporučení našeho zřizovatele odstranit duplicitu pracovních pozic v našem 
detašovaném pracovišti v Táboře, jsme od září uzavřeli pracovní smlouvu se dvěma dalšími 
pracovnicemi s úvazkem 80%. Vzhledem k tomu, že šlo o vychovatelky, které jsme znali již 
z dřívějšího působení v našem DD, nedošlo k očekávaným obavám a negativním dopadům na 
děti. 
 
Asistenti pedagoga 
 
         S příchodem nového chlapce s kombinovaným postižením, kdy jsme se poprvé setkali 
s dětskou mozkovou obrnou a museli jsme překonat počáteční obavy z jeho zapojení do 
kolektivu ostatních dětí, došlo k přesunu asistentek pedagoga na rodinnou skupinu k tomuto 
chlapci. 
 

 zahradník - údržbář 1 střední – s výučním listem 

 uklízečka 0,625 střední – s výučním listem 

 uklízečka 0,625 střední – s výučním listem 

 uklízečka 0,3125 střední – s výučním listem 

Celkem za 
kategorii 

 10,025  

Kategorie 217 
Ostatní 
pracovníci 

sanitářka 0,5 střední – s výučním listem + kurz 

Celkem za 
kategorii 

 0,5  

Kategorie 208 
škol.stravování 

vedoucí ŠJ 0,5 střední - s maturitní zkouškou 

 kuchařka 1 střední – s výučním listem 

 kuchařka 1 střední – s výučním listem 

 pom. kuchařka 0,5 střední – s výučním listem 

Celkem za 
kategorii 

 3,0  
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6. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A REPREZENTACE  
 

6.2 Škola 
 

Sportovní akce 

� Turnaj v přehazované 
� Barvy podzimu, turistický pochod 
� Cyklistická soutěž – vědomostní a praktická část 
� Turnaj v míčových hrách 

� Zimní víceboj 
� Bruslařská soutěž 

 
Projektové dny 

� Den masek 
� Den země 
� Den deskových her 

� Den knihy, společné předčítá 
� Chování člověka za mimořádných událostí 

 

Besedy na téma: 

� AIDS, drogy a jejich vliv 
� Drogové závislosti 
� Sledování pořadů s protidrogovou tématikou 
� Sexuální výchova a dospívání 
� Bezpečné užívání IT technologií 

 
Exkurze 
 

� Čistírna odpadních vod Černovice 
� Husitského muzea v Táboře 
� Skládka komun. odpadu  v Želči EVVO 
� Výlov rybníka 
� Dětská kniha – beseda v knihovně, Chýnov 

� Housův mlýn – husitské dny 
 

Kulturní a společenské a ostatní akce 
 

� Divadelní a filmová  představení v Táboře 
� Sběr kaštanů pro MS 
� Halloween, výtvarná soutěž 
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� Mikulášská besídka pro mladší spolužáky 
� Zdobení stromečku pro lesní zvěř 
� Volba povolání, prezentace škol v Táboře, návštěva OU a PrŠ Černovice 

SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav  
� Návštěva ZOO Větrovy s výkladem 
� Výroba dárkových předmětů za účelem prezentace školy  (Vánoce,Velikonoce ) 

 
6.3 Domov  

 
Sportovní akce 
 

� Slavata triatlon Tour Tábor, finále závodu v Praze 
� VI. ročník Pochodu za Počáteckým puchýřem 
� 12. Ročník turnaje ve florbale Průhonice 
� Jarní prázdniny na horách Hojsova Stráž 
� Běh stříbrnou stezkou SK Větrovy 
� Jóga do dětských domovů 
� 2. ročník Adrenalin u Lipna 

 
Besedy a exkurze 

� Návštěva požární stanice v Táboře 
� Besedy s MUDr. Šmrhovou 
� Návštěva Jihočeské televize 

 
Kulturní a společenské akce 
 

� 13. Ročník Babího léta v DD Žíchovec 
� Audiovizuální festival na vodě Vltava žije České Budějovice 
� Muzikál Adéla ještě nevečeřela v Praze 
� Výtvarná soutěž Úřadu vlády ČR – Andělské Vánoce 
� Pohádkový kabaret – Divadelní soubor Tábor o.s. 
� Vánoční svatba sněhuláka Karla – divadelní představení 
� Rozsvěcení vánočního stromu Veselí nad Lužnicí 
� Vernisáž výstavy v Galerii 140 v Táboře 
� Česko zpívá koledy 
� Mikulášská  nadílka, Maškarní karneval, Oslava svátku Dne dětí, Noc s Andersenem 
� Jarmark s Albertem 
� Vánoční a jarní výstava prací dětí z DD v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí 
� Můj nejmilejší koncert ve Včelné 
� Bambi 2017 Chýnov 
� Zážitkový výlet na Hlubokou  
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Spolupráce s organizacemi 
 

� Obecní úřad Radenín 
� Nadace Naše dítě 
� Místní organizace Českého červeného kříže Veselí nad Lužnicí 
� Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu 
� Divadelní soubor Tábor o.s. 
� Mimo domov , o.s. 
� Nadační fond pro rozvoj plného vědomí 
� Dům dětí a mládeže Tábor 
� Policie ČR 
� Zvas Tábor 
� Auritus Tábor 
� Cheiron Tábor 

6.3.1 Rekreační a prázdninové pobyty   
 

     Činnost o letních prázdninách a ostatních prázdninách v průběhu školního roku je vždy 
plánována s předstihem a s ohledem na finanční možnosti zařízení. Snažíme se skloubit 
dovolenou pracovníků s aktivitami dětí. Naší snahou je, aby většina dětí trávila část hlavních 
prázdnin i  ostatní prázdniny v kruhu svých rodin, nejbližších. 
     Na různé akce a pobyty jezdí děti spolu s kmenovými vychovateli, pouze malá část se 
obejde bez jejich účasti. Z hlediska nižších nákladů na rekreaci dětí využíváme zařízení a 
finanční příspěvky od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů. Letošní 
prázdniny děti navštívily Krkonoše, kde byly ubytovány v Penzionu Pod Javorem a Jeseníky 
s nádherným ubytováním v hotelu Brans. Již tradičně na začátku prázdnin děti vyjely 
s vychovateli a tetou kuchařkou na turistickou základnu do Pacova. Na každý výjezd si 
vychovatelé připravují plán celého pobytu (výlety, hry, návštěvy přírodních i kulturní 
zajímavostí z daného regionu) s ohledem na věk a fyzickou zdatnost dětí.  
     Jediným letním táborem, kde děti letos byly, je opět LT tábor v Dírné, organizovaný 
Spolkem Karvánek. Bylo zde osm děti, z nichž jedna šestnáctiletá dívka působila jako 
instruktorka. 
     Již tradičně děti absolvují sjíždění řeky Lužnice, sedm dětí se zúčastnilo ozdravného 
pobytu v Dětské ozdravovně v Peci pod Sněžkou. 
    Stalo se již pravidlem, že jarní prázdniny trávíme na horách. Letošní rok to byla Šumava, 
Hojsova Stráž. Bohužel již nepřálo počasí, ale i tak si děti užívaly na zbytcích sněhu a na 
čerstvém vzduchu. Lyžaři trénovali své dovednosti na zasněžené sjezdovce na Špičáku pod 
dohledem naší vychovatelky, která je absolventkou instruktorského kurzu lyžování. 
     Naši teenageři (dvě dívky a chlapec) dojížděli na brigádu do Madety a.s. Planá nad 
Lužnicí. Tato možnost byla výsledkem spolupráce s Nadací Terezy Maxové. 
     Pobyty v dětském domově jsou spojeny s výlety, návštěvou koupališť, vycházkami do 
lesa, s výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Vzhledem ke špatné dopravní obslužnosti 
Radenína, začali o letošních prázdninách vychovatelé využívat k přespání byt v Táboře, jako 
možnost pro vytvoření zajímavého programu pro děti. Využili tak nejen širší nabídku aktivit, 
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než jim umožňuje pouze pobyt v Radeníně, ale měli i větší možnost rozvíjet sociální kontakty 
dětí, jejich samostatnost i finanční gramotnost.   
 
Komentář: 
     Se stoupajícími náklady na dopravu, ale také se stále se zvyšujícími cenami letní táborů 
stoupá i naše snaha zajistit pobyty v turistických základnách, v ozdravovně, na vodě, 
stanování ve stanech apod.  
     Každý rok nám navíc přibývá dětí, které nemají žádnou možnost trávit čas ve svých 
rodinách, s čím zákonitě souvisí i zvýšená potřeba vychovatelů, kteří o ně pečují a čerpají tak 
jen malou část dovolené. 

6.3.2 Naši sponzoři  
 

� ČČK Veselí nad Lužnicí 
� Grumant s.r.o. Praha  
� Základní škola Planá nad Lužnicí 
� IMG Planá  nad Lužnicí 
� Porche Česká republika s.r.o. 
� NaturaMed České Budějovice 
� Bohemia Chips Choustník 
� Briklis, spol.s r.o. 
� Comett Plus,  s.r.o. Tábor 
� Nadační fond Albert 
� Intersnack, a.s. Choustník 
� Dům barev Tábor 
� Fontea, a.s. Veselí nad Lužnicí 
� Briklis, spol.s r.o. 
� D+P Optika Tábor 
� Agama Tábor, s.r.o. 
� p. František Lapáček 
� ing. Zdeněk Houda 

 
     Mnoho akcí, výletů a pobytů by se nemohlo uskutečnit bez našich sponzorů, kterým patří 
naše poděkování. Řada z nich nám zůstává věrná již několik let, jiní přibývají i odcházejí. 
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7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 
 

PŘÍJMY 
      
Přímé náklady   platy    9 854 000,-   
 OON       200 000,-   
 odvody + FKSP    3 566 000,-   
 Přímé ONIV     165 000,-   
Účelové dotace 
Z MŠMT 

UZ 33052 
UZ 33061 

                         349 856,- 
    66 294,- 

  

 
Celkem: 

Účel. dotace z MŠMT       273 916,- 
14 056 916,-  

UZ 33052       

 
      
Provozní náklady provoz                                        5 806 000,-    
 z toho na odpisy                                       132 000,-    

                             
 
 

     

Ostatní výnosy úroky                     1 146,-   
 přídavky na děti     336 245,-   
 ošetřovné, stravné   574 799,-   
 fond rezervní, 

investiční  
  

356 205,- 
  

Celkem:   1 286 383,-   
      
Výnosy celkem:                                                                           21 131 311,- 
 
VÝDAJE 

  
 
Hospodářský výsledek organizace za rok 2016: 

      
Přímé náklady                       14 056 916,-   
provozní                5 806 000,-   
ostatní                1 231 290,-   
      
Náklady celkem:                     21 094 206,-   

      
Z hlavní činnosti                                                37 105,-    
Z jiné činnosti DČ                                               11 217,-    

      
Hospodářský výsledek                                               48 322,-    
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Hospodaření organizace za rok 2016 jsme skončili se ziskem v hlavní činnosti 37 105,-Kč a 
v doplňkové činnosti 11 217,-Kč, tj. za organizaci 48 322,-Kč.  
Tuto částku jsme v souladu s vyhláškou převedli do rezervního fondu. 
 
 

7.2 Čerpání finančních prostředků ve škole                        
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na: Kč 

 Učební pomůcky a šk. potřeby    13.584,- 
 Učebnice, knihy     7.421,- 
 Servis PC     6.293,- 
 Dataprojektor       17.449,- 
 DVPP v rámci projektů a akcí MAP bezplatné          0,- 
CELKEM 44 747,- 

 



28 
 

8. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST 
  

 

• Ve školním roce 2016/2017 proběhly v našem zařízení dvě pravidelné prověrky 
státní zástupkyně dle zákona 109/2002 Sb. v platném znění. Nebyla při nich 
zjištěna žádná nezákonnost. 
 

• 25.4. 2016 provedla KHS JK se sídlem v Českých Budějovicích kontrolu dle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů kontrolu komerční studny. Na třech místech byly odebrány vzorky 
pitné vody, které ve stanovených ukazatelích vyhověly požadavkům vyhlášky. 
Dále byla provedena kontrola četnosti a rozsahu rozborů pitné vody zaslaných 
DD, ZŠ a ŠJ Radenín do informačního systému PiVO za rok 2016. I tato 
kontrola odpovídala vydanému rozhodnutí. 

 

• Metodická podpora DDÚ Homole 90 se uskutečnila dne 26.1. 2017. 
 

9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 
     Všichni učitelé i vychovatelé pracující v dětském domově a základní škole jsou plně 
kvalifikovaní a to včetně speciální pedagogiky, kterou musí, dle zákona 563/2004 Sb. 
v platném znění, vystudovat. Žádný pedagog nezahájil specializační studium ani 
psychoterapeutický výcvik.  
     Z celkového počtu deseti asistentů pedagoga je v současné době nekvalifikovaná pouze 
jedena pracovnice, která je však dlouhodobě přihlášená k doplnění vzdělání v rámci 
akreditovaného studia pedagogiky pro asistenty pedagoga a studium zahájí na začátku 
školního roku 2017/2018. Plně kvalifikovaného pracovníka se nám i přes vynaloženou snahu 
nepodařilo najít.  
     Vychovatelé, učitelé i asistenti pedagoga navíc doložili i svou bezúhonnost a zdravotní a 
psychickou způsobilost, která se prokazuje posudkem o psychologickém vyšetření. 
     Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i sociální pracovnice mají po dobu výkonu své 
pedagogické činnosti povinnost dále se vzdělávat, čímž si obnovují, udržují a doplňují 
kvalifikaci. Toto se uskutečňovalo podle plánu dalšího vzdělávání formou samostudia a 
akreditovaných vzdělávacích kurzů a školení. V průběhu školního roku jsme využívali 
programové nabídky NIDV České Budějovice, ZVaS Tábor, NÚV Praha, Asteria, EKO-
KOM, vzdělávacího centra Autenticita, Edupraxe a jiných vzdělávacích institucí.   
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9.2 Vzdělávací programy pro pedagogy               

� Cesty spolu – Společně proti šikaně – vedení, učitelé 
� Sociálně-právní ochrana dětí, aktuální stav a praxe, sociální pracovnice 
� Děti neklidné, zlobivé a zlé – psychiatrické minimum pro pedagogy – vedení DD 
� Nebojme se učit jinak, aneb matematika na 1. stupni ZŠ  – učitelé 
� Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - učitelé 
� Autismus všemi směry – vedení 
� Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ v praxi 
�  Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků, vedení, vychovatelé 
� Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ – vedení, vychovatelé 
� Rizikové chování dětí a mládeže 
� Aplikace právních předpisů ve školství – vedení 
� Pracovně právní vztahy  – vedení 
� MAP inkluzivní vzdělávání 
� Školení BOZP a PO – všichni pedagogové 
� Školení řidičů – pedagogové používající služební vozidla 

9.3 Vzdělávání ostatních pracovníků 
 

� Inventarizace a účetní závěrka u PO – hospodářka, účetní 
� Autismus všemi směry – sociální pracovnice 
� Účetní uzávěrka – účetní 
� Novinky v účetnictví PO – účetní 
� Zdravé stravování – vedoucí ŠJ 
� Zákon o sociálních službách a jeho současné změny 
� Školení BOZP a PO – všichni  
� Školení řidičů – domovník, řidič 
� školení k obsluze plynové kotelny – údržbář, domovník 

     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. 

10. ZÁVĚR 
   
     Výroční zpráva za uvedené období je rozborem výsledků práce nejen ve škole, ale i 
v dětském domově, kde se výroční zpráva o činnosti nezpracovává, ale slouží nám nejen 
k informovanosti, ale také k zamyšlení nad možnostmi a zlepšením současného stavu. 
     Letošní školní rok byl prvním, kdy vešla v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která měla významný dopad na 
naši školu. Začala se provádět vyšetření žáků v poradenských zařízeních již podle nové 
vyhlášky a jak už to tak bývá, když se zavádí nová opatření, vyplyne z nich mnoho nejasností.                   
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Ač jsme absolvovali školení s výklady odborníků, kteří se podíleli na tvorbě nové legislativy, 
dostávali jsme informace, které byly často nejasné a navíc i protichůdné, což vnášelo do 
pedagogického sboru pochybnosti o navrhovaných opatřeních. 
     Museli jsme dát Školní vzdělávací program do souladu s novou legislativou a zároveň 
začít pracovat na zcela novém školním vzdělávacím programu, který bude platit od školního 
roku 2018/2019. Dlouhodobé snižování počtu žáků v naší škole stále vytváří personální 
nejistotu a nízkou motivaci k vytváření nových dokumentů, které třeba nikdy nebudou 
realizovány.  

    Při hodnocení činnosti dětského domova v uplynulém školním roce je možno říci, že 
většina plánovaný úkolů a cílů byla splněna a nedošlo k žádným mimořádným negativním 
událostem. Ve výchovné oblasti chceme i v následujícím školním roce pokračovat ve snaze 
o co největší zapojení našich dětí do života v obci a okolí, do aktivit mimo dětský domov. 
Ve vlastní činnosti bude tak jako dosud prioritou výchovné práce oblast rodinné výchovy, 
příprava dětí na samostatný život po odchodu z dětského domova. Zároveň budeme 
pokračovat ve snaze o co největší a nejpestřejší nabídku zájmových činností i možností 
návštěv kulturních a společenských akcí. 

  
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                        Mgr. Blanka Šimáková 
                                                                                                         ředitelka DD, ZŠ a ŠJ  
                                                                                                                  Radenín 1 
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Naše aktivity v ročním průřezu 

 

Naši reportéři 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnevalové malování 
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Zvyšování fyzické zdatnosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní osvěžení 
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Pobyt na horách v Hojsově Stráži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní putování po Lužnici 


