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Základní charakteristika zařízení 

 

Název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace 

Sídlo: Masarykova 607, 742 58 Příbor 

Telefon/fax: 556 725 103, telefon: 556 722 216 

Datová schránka: 5h5gync 

E-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz 

Internetové stránky: http://detsky-domov-pribor.webnode.cz/ 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 47998296, IZO: 102856729 

Ředitel: Mgr. Petr Augustinský  

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 

Zahájení provozu: 29.1.1950 

 

 

Dětský domov v Příboře je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Do zařízení 

jsou umísťovány děti na základě rozhodnutí soudu formou předběžného opatření nebo nařízení 

ústavní výchovy. 

S účinností od 1.7.2001 přešel dětský domov do působnosti Moravskoslezského kraje, 

v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků 

z majetku ČR do majetku Moravskoslezského kraje .  

Součástí dětského domova je školní jídelna. 

Do dětského domova se zpravidla umisťují děti ve věku od 3 do 18 let, případně 

zůstávají v domově na základě dohody mezi klientem a dětským domovem maximálně do 26 

let, tj. do ukončení přípravy na povolání. Kapacita dětského domova je 24 dětí ve třech 

rodinných skupinách. Provoz je celoroční s celodenní péčí, poskytující dětem plné přímé 

zaopatření. Do zařízení jsou umisťovány rozhodnutím soudu o nařízení ústavní výchovy. 

Činnost dětského domova je vedena dle organizačních směrnic a legislativních předpisů, 

zejména dle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školského zákona), zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších 

platných přepisů, jejichž zněním se činnost dětského domova musí řídit. 

V dětském domově je základním dokumentem Vnitřní řád, který obsahuje strukturu 

řízení zařízení, definuje práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, obsahuje rovněž základní 

postupy pro práci s dítětem. Tento vnitřní řád je dostupný na webových stránkách dětského 

domova, případně osobně na vyžádání v dětském domově. 

Dalším významnými dokumenty jsou Školní vzdělávací program a Roční plán 

výchovně vzdělávací činnosti, ze kterých se odvíjí tvorba týdenních plánůvýchovně vzdělávací 

činnosti jednotlivých pedagogických pracovníků s dětmi jednotlivých  rodinných skupin. Velká 

pozornost je věnována Individuálním programům rozvoje osobnosti dětí, který zpracovávají 

vychovatelé na období školního roku od nástupu dítěte do dětského domova až do doby jeho 

odchodu. 

Součástí dětského domova je školní jídelna s kapacitou 24 jídel. Školní jídelna 

poskytuje celodenní stravu umístěným dětem a obědy, případně večeře, zaměstnancům.  Pro 

školní jídelnu je zpracován Vnitřní řád školní jídelny, který definuje základní podmínky 

fungování školní jídelny. 

 

 

 

mailto:detskydomov.pribor@seznam.cz
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Údaje o zaměstnancích     
(k 31.8.2017) 

     
Počet zaměstnanců     

 celkem     19 

 z toho pedagogických 10 

       z toho MD 1 

 z toho ostatních 9 

       z toho MD 1 

 
 

Vzdělání zaměstnanců    

 VŠ     9 

 SŠ     5 

 U, OU     5 

     
 

Údaje o dětech      

          
Celkový počet dětí        

k 1.9.2016   21      

k 31.8.2017   22  z toho dívek 12  

          

Nově přijato celkem  2  z toho dívek 2  

 předběžné opatření 0  z toho dívek 0  

 nařízení ústavní výchovy 2  z toho dívek 2  

 jiné   0  z toho dívek 0  

          

          

Odchody celkem   1  z toho dívek 1  

 dovršení zletilosti  0  z toho dívek 0  

 na základě rozhodnutí soudu 0  z toho dívek 0  

  ukončení UV, PO 1  z toho dívek 1  

 přemístění do DDŠ, VÚ 0  z toho dívek 0  

 do pěstounské péče  0  z toho dívek 0  

 jiné   0  z toho dívek 0  

         

Věkové složení dětí (k 31.8.2017)        
od 3 do 5 let   0  z toho dívek 0  
od 6 do 14 let   13  z toho dívek 6  
od 15 do 18 let   7  z toho dívek 5  
od 18 let   2  z toho dívek 1  
          



5 

 

Zařazení dětí do jednotlivých typů škol (k 31.8.2017) 

      
MŠ    1  z toho dívek 0  
ZŠ    16  z toho dívek 9  
U, OU, SOU, SŠ   5  z toho dívek 3  
VOŠ, VŠ    0  z toho dívek 0  
 

 

Útěky dětí 

 

celkem    6  

 z toho vzdálení (během dne) 2  z toho dívek 1  

 do 24 hodin  3  z toho dívek 2  

 nad 24 hodin  1  z toho dívek 1  

          
způsob útěku         

 z DD (z akce DD)  5  z toho dívek 3  

 nenávrat  z dovolenky 0  z toho dívek 0  

  z vycházky 0  z toho dívek 0  

  ze školy  1  z toho dívek 1  

 jiný   0  z toho dívek 0  
 

          
Úrazy dětí         

celkem    11      

 z toho registrovaných 4      

 z toho odškodněných 4      

         
Vývoj naplněnosti v období od 1.9.2013 do 1.10.2017 
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Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy ve školním roce 2016/2017 

 

V září 2016 nenastoupilo žádné dítě povinnou školní docházku. 

   

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ve školním roce 2016/2017 ukončila jedna dívka povinnou školní docházku v ZŠ dr. Milady 

Horákové v Kopřivnici. 

 

Dva chlapci úspěšně složili opravné zkoušky z anglického jazyka a dále pokračují v dalším 

ročníku základní školy respektive gymnázia. 

 

 

 

Seznam dětmi navštěvovaných pravidelných volnočasových aktivit mimo DD 

 

Název kroužku  počet dětí 

     

Zumba         4 

Keramika        3 

ZUŠ – výtvarný obor       1 

ZUŠ – klavír        1 

Street dance        4 

Stolní tenis        1 

Gospel  - zpěv        4 

Bubnování – djembe       2 

Fotbal         2 

Čtenářský kroužek při ZŠ      2 

Hudební kroužek při ZŠ      2 

 

 

 

Zájmová činnost a navštěvované kroužky organizované v rámci DD 

 

Název kroužku počet dětí 

 

Výtvarný, tvůrčí činnost 8 

Sportovně relaxační 24 

Hudební  8 
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Ozdravné pobyty a vzdělávací programy ve školním roce 2016/2017 

 

Datum Název akce počet zúčastněných dětí 

 

7.9. - 9.9.     Finanční gramotnost 1 12 

14.10. - 16.10.   Finanční gramotnost 2 12 

6.4. - 9.4.         „Trénink dospělosti“ 1 6 

11.5. - 14.5.     „Trénink dospělosti“ 2 6 

8.6. - 11.6.       „Trénink dospělosti“ 3 6 

22.6. - 25.6.     „Trénink dospělosti“ 4 6 

30.6. - 15.7.     Ozdravný pobyt Bibione Itálie 1 

29.7. - 10.8.     Ozdravný pobyt Baško Polje Chorvatsko 20 

 

 

Víkendové pobyty ve školním roce 2015/2016 

 

Datum  Název akce počet zúčastněných dětí 

 

21.10. - 23.10.   „Můj první fesťák“ 3 

27.10. - 30.10.   „Podzimní víkendovka“ 10 

28.10 - 30.10.    „Víkendovka Misie“ 2 

18.11. - 20.11.   Potáborový sraz Kletná 8 

22.12. - 26.12.   Duhové vánoce Myšinec 8 

14.4. - 17.4.     Duhové velikonoce Myšinec 4 

5.5. - 8.5.     Duhový most Šumperk 8 

12.5. - 14.5.     „Víkendovka misie“ 6 

23.6. - 25.6.     „Letní víkendovka Myšinec 7 

 

  

Tábory v roce 2016 

 

Datum  Název akce počet zúčastněných dětí 

 

12.2. - 19.2.  Jarní tábor Kletná 2 

2.7. - 8.7.  Irská balada s výukou angličtiny 11 

9.7. - 15.7.  Irská balada s výukou angličtiny 1 

16.7. - 25.7.  Duhová lesní škola 2 

20.8. - 26.8.  „Hezký život“ Misie 3 

20.8. – 2.9.  Letní tábor Myšinec 11 

  

 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

      Prevence sociálně patologických jevů probíhala na základě Minimálního preventivního 

programu pro školní rok 2015/2016, Školního vzdělávacího programu a Ročního plánu 

výchovně vzdělávací činnosti. Plánované aktivity byly jednotlivými vychovateli začleňovány 

do Týdenních programů výchovně vzdělávacích činností. V případě výskytu sociálně 

patologických jevů se postupovalo dle metodických pokynů a směrnic, jednotlivé případy 

projednala pedagogická rada a další postup byl zaznamenán do osobního spisu dítěte. 
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 Mezi řešená témata ve školním roce 2015/2016 patřila zejména šikana, kyberšikana, 

zneužívání omamných a psychotropních látek (tabakismus, canabinoly, pervitin) a stalking. 

Případy, ve kterých nebylo možné efektivně zakročit dostupnými pedagogikými prostředky, 

byly konzultovány se specialisty v oboru, rovněž byla podána oznámení Polici ČR, která učinila 

patřičné prošetření. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na školní rok 2016/2017. V rámci tohoto plánu byly vzdělávací 

aktivity řešeny individuálně dle potřeb organizace a zájmu jednotlivých vychovatelů.  

Preferovanými oblastmi vzdělávání byly metodická setkávání vychovatelů, prevence sociálně 

patologických jevů, sebezkušenostní výcviky, komunikační dovednosti, krizová intervence, 

prevence vyhoření a další dle skutečných potřeb pedagogických pracovníků v souladu 

s potřebami organizace. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti 

 

Datum Název akce  

 

3.9. VIII. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Mořkov 

10.9.  Duhové olympijské hry Český Těšín 

5.11. Narozeninový motýlek – přehlídka tvorby handicapovaných dětí 

20.12. Daruj hračku Tango Havlíčkův Brod 

25.3. Tvůrčí dílny Mořkov 

9.6. M&M Fest 2017  

 

 

 
 

 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

      Ve školním roce 2016/2017 neproběhla kontrola České školní inspekce, která by byla 

zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

dětským domovem podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších 
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předpisů, a podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb.  

 

 

 

Základní údaje o hospodaření (za rok 2016) 

 

 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření 

 

 Státní rozpočet Rozpočet MSK Vlastní zdroje CELKEM 

Náklady 7 221 325,00 2 182 900,00 884 121,59 10 288 346,59 

Výnosy 7 221 325,00 2 182 900,00 920 851,59 10 325 076,59 

VH 0 0 36 730,00 36 730,00 

 

Náklady a výnosy ve výše uvedeném členění byly vyčerpány a použity k provozu organizace. 

Organizace se snažila dodržovat vyrovnané hospodaření, přesto byl dosažen zlepšený výsledek 

hospodaření z vlastních zdrojů v částce 36 730,- Kč. Výsledek hospodaření byl dosažen větším 

zapojením rezervního fondu (tvořeného z darů) do hospodaření tak, aby bylo postupováno 

v souladu s darovacími smlouvami. 

 

1. Čerpání účelových dotací 

Rozpis závazných ukazatelů z rozpočtu MSK 

Název  Závazný ukazatel Čerpáno 

Provozní dotace celkem 

 

2 182 900,00 2 182 900,00 

z toho:   
Provozní náklady ÚZ 00001       1 913 000,00 1 913 000,00 

 

Krytí odpisů ÚZ 00205          255 000,00 255 000,00 

 

Účelově určeno na dofinancování nákladů na 

posílení mzdových prostř., vč. odvodů ÚZ 131 
    14 900,00 14 900,00 
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Výnosy z provozní dotace zřizovatele ÚZ 00001 byly použity k úhradě běžných nákladů na 

provoz organizace (např. nákup potravin pro děti, spotřební materiál, energie, opravy, nákup 

majetku, služby), prostředky byly vyčerpány. 

Výnosy z dotace zřizovatele účelově určeny na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku“ ÚZ 00205 byly použity k úhradě odpisů majetku a byly vyčerpány. 

V roce 2016 organizace obdržela účelové prostředky na dofinancování nákladů na posílení 

mzdových prostředků, včetně odvodů v částce 14 900,- Kč, tyto prostředky byly vyčerpány 

v souladu s jejich určením. 

 

Rozpis účelových prostředků ze státního rozpočtu 

Název  Závazný ukazatel Čerpáno 

Účelové prostředky ze SR 

 

7 221 325,00 7 221 325,00 

z toho:   
Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 7 089 000,00 

 

7 089 000,00 

Prostředky na platy 5 168 000,00 

 

5 168 000,00 

Ostatní osobní náklady 53 000,00 53 000,00 

Zákonné odvody 1 767 000,00 

 

1 757 132,00 

FKSP 78 000,00 

 

    77 735,00 

ONIV – přímý (náhrady DpN + zákonné pojištění 

zaměstnanců) 
23 000,00 

 

33 133,00 

RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství“ ÚZ 33052 
132 325,00 132 325,00 

Prostředky na platy 97 657,00 97 657,00 

Zákonné odvody 33 203,00 33 203,00 

FKSP 1 465,00 1 465,00 

 

Organizace obdržela celkem dvě účelové dotace ze státního rozpočtu. 

Dotace  ÚZ 33353 – Přímé výdaje na vzdělávání byla použita na prostředky na platy ve výši 

5 168 000,- Kč, ostatní osobní náklady ve výši 53 000,- Kč, z čehož bylo vyplaceno odstupné 
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v částce 22 784,- Kč a dohody o provedení práce ve výši 30 216,- Kč (topič, zástup za noční 

pečovatelku), zákonné odvody ve výši 1 757 132,- Kč, FKSP ve výši 77 735,- Kč, na náhrady 

za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti ve výši 14 334,- Kč a na úhradu zákonného 

pojištění zaměstnanců ve výši 18 799,- Kč. Prostředky byly vyčerpány. 

Dále byla organizaci poskytnuta ve dvou splátkách dotace ÚZ 33052 „Zvýšení platů 

pedagogických pracovníků regionálního školství“, v celkové částce 132 325,- Kč. Prostředky 

dotace byly vyčerpány v souladu s jejich určením. 

 

1.1 Výnosy z hlavní činnosti 

Výnosy ze státního rozpočtu členěné dle ÚZ 

SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2016 Rok 2015 

672 0500 33353 Přímé náklady na vzdělávání 7 089 000,00 6 547 000,00 

672 0500 33061 RP „Zvýšení odměňování prac.“                   0      33 575,00 

672 0500 33052 RP „Zvýšení platů pracovníků“ 132 325,00    144 901,00 

   Celkem 7 221 325,00 6 725 476,00 

 

Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení výnosů ze státního rozpočtu, hlavně v ÚZ 33353, přímých 

nákladech na vzdělávání. 

Všechny výnosy ze státního rozpočtu byly vyčerpány v souladu s jejich určením. 

 

Výnosy z rozpočtu MSK členěné dle ÚZ 

SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2016 Rok 2015 

672 0400 00001 Provozní náklady 1 913 000,00 1 858 000,00 

672 0401 00205 Krytí odpisů    255 000,00    246 000,00 

672 0400 00206 Obnova zařízení kuchyněk……                    0    250 000,00 

672 0400 00131 Posílení mzdových prostředků      14 900,00                    0 

   Celkem 2 182 900,00 2 354 000,00 

 

Všechny výnosy od zřizovatele byly vyčerpány na náklady související s provozem zařízení a 

jejich určením. 
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Výnosy z vlastní činnosti  

SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2016 Rok 2015 

602 0340 00005 Stravné zaměstnanci     65 490,00     54 351,00 

602 0720 00005 Předpis PnÚP-ošetřovné děti     39 857,00     57 258,00 

648 0310 00005 Čerpání darů   503 472,97   477 182,30 

648 0800 00005 Čerpání IF   125 478,10                   0 

649 0360 00005 Přídavky na děti   146 560,00   138 753,00 

649 0370 00005 Příspěvky ostatní                   0       6 756,00 

649 0330 00005 Věcný dar      39 993,52       3 359,00 

   Celkem   920 851,59 737 659,30 

 

 

Porovnání výnosu z přídavku na dítě a z ošetřovného v letech 2013 až 2016 
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Porovnání výše stanoveného ošetřovného, které rodiče měli zaplatit ve sledovaném 

období, tzn. předpis ošetřovného a skutečné příjmy, které organizace od rodičů dostala. 

 
 

 

 

1.1 Náklady v hlavní činnosti 

Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 

SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2016 Rok 2015 

521 0300 33353 Hrubé mzdy 5 168 000,00 4 802 000,00 

521 0400 33353 Ostatní osobní náklady     30 216,00     30 000,00 

521 0510 33353 Odstupné     22 784,00            0,00 

521 0520 33353 Náhrady DpN     14 334,00     23 000,00 

524 0300 33353 SP organizace 1 292 003,00 1 208 800,00 

524 0400 33353 ZP organizace    465 129,00    435 200,00 

525 0300 33353 Zákonné pojištění zaměstnanců      18 799,00               0,00 

527 0300 33353 Základní příděl FKSP     77 735,00     48 000,00 

   Celkem 7 089 000,00 6 547 000,00 
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RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ÚZ 33052 

SÚ AÚ ÚZ Název Částka 

521 0300 33052 Hrubé mzdy     97 657,00 

524 0300 33052 SP organizace 24 414,00 

524 0400 33052 ZP organizace    8 789,00 

527 0300 33052 Základní příděl FKSP 1 465,00 

   Celkem 132 325,00 

 

 

Náklady z příspěvku zřizovatele ÚZ 00001 

SÚ Název 2016 2015 

501 Spotřeba materiálu 1 114 549,95 988 730,71 

502 Spotřeba energie 266 038,00 322 622,00 

511 Opravy a udržování 39 154,00 97 236,00 

512 Cestovné/DpN 2013 14 227,00 17 930,00 

518 Ostatní služby 316 743,57 287 445,45 

521 Mzdové náklady 25 000,00 27 871,00 

524 SP a ZP organizace 8 500,00 8 682,00 

525 Zákonné pojištění zaměstnanců 3 279,00 21 549,00 

527 Zákonné sociální náklady 33 708,70 54 242,70 

531 Daň silniční 4 632,00 5 750,00 

538 Jiné daně a poplatky 1 730,00 4 100,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 1 399,00 0,00 

551 Odpisy 0,00 389,00 

558 Náklady z drobného majetku 84 038,78 21 452,14 

 Celkem 1 913 000,00 1 858 000,00 
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Náklady z vlastní činnosti ÚZ 00005 

 

SÚ Název 2016 2015 

501 Spotřeba materiálu 169 207,60 89 979,55 

511 Opravy a udržování 125 478,10 0,00 

518 Ostatní služby 337 475,00 219 501,90 

528 Jiné sociální náklady 177 102,00 258 377,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 468,00 468,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 470,00 0,00 

558 Náklady z drobného majetku 70 920,89 169 332,85 

 Celkem 884 121,59 737 659,30 

 

 

1.1 Výsledek hospodaření 

 

Organizace se snažila dodržovat vyrovnané hospodaření, přesto byl dosažen zlepšený výsledek 

hospodaření z vlastních zdrojů v částce 36 730,- Kč. Výsledek hospodaření byl dosažen větším 

zapojením rezervního fondu (tvořeného z darů) do hospodaření tak, aby bylo postupováno 

v souladu s darovacími smlouvami. 

 

 

 

Sponzoři 

 

11/2016  Ing. J. Krhut 10.000 Kč  

12/2016  KVIC Nový Jičín formou notebooků 39.993,52  

1/2017  M&M Reality holding a.s. 24.253 Kč 

5/2017  Ing. T. Novotný 17.000 Kč Kč 

6/2017  p. Kotlář 10.000 Kč 

6/2017  Ing. T. Novotný 73.420 Kč 

6/2017  p. Vládková 6.000 Kč 

 

Celkem 180.666,52 Kč 

 

DĚKUJEME! 
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Údaje o zapojení dětského domova do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

      Ve školním roce 2016/2017 se dětský domov nezapojil do žádného rozvojového či 

mezinárodního projektu. 

 

 

Údaje o zapojení dětského domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

      Ve školním roce 2016/2017 se dětský domov nezapojil do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

      Ve školním roce 2016/2017 dětský domov nepředložil a nerealizoval projekt financovaný 

z cizích zdrojů. 

 

 

Údaje o spolupráci dětského domova s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

      Základní odborová organizace při dětském domově zanikla k 1.7.2009. Ve spolupráci s 

Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů (MSDU OS) se sídlem Náměstí 

Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, byl dětem zprostředkován ozdravný pobyt 

v Chorvatsku v termínu 29.7. – 10.8.2017. Pobytu se účastnilo 20 dětí a 4 členové doprovodu. 
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Závěr 
 

Cíle vytýčené pro školní rok 2016/2017 byly ve většině splněny. Byla věnována 

maximální pozornost  dětem vyžadujícím speciálně pedagogickou a další odbornou péči. 

Jednalo se zejména o individuální psychologickou a psychiatrickou péči, pravidelnou 

logopedickou a tyflopedickou péči, které měly za cíl minimalizovat dopady nedostačečné 

dřívější péče a mají za cíl posílit oslabené oblasti.  

Mezi nenaplněné cíle patří plošně kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci 

umístěných dětí, neboť se již dlouhodobě nedaří aktivizovat tyto zákonné zástupce a vyvolat 

potřebu změny, která by umožnila nabourání životních stereotypů, které vedly k umístění dětí 

do zařízení pro výkon ústavní výchovy. 

Díky navázaným kontaktům jsme i v tomto školním roce využívali věcných a finančních 

sponzorských darů, které byly použity na zvýšení kvality života dětí v dětském domově i na 

akcích mimo dětský domov. Zmínit musíme také dobrou spolupráci s jednotlivci i 

organizacemi, kteří se podílejí na zajišťování volnočasových aktivit dětí, a to jak formou 

jednodenních či nárazových akcí, tak formou vícedenních pobytů, táborů a rekreací.  

Pro nadcházející školní rok 2017/2018 zůstává i nadále prioritou zajištění kvalitní 

individuální a skupinové péče o děti umístěné do dětského domova a průběžné zabezpečení 

vhodných materiálně technických podmínek pro tyto děti. Mezi hlavní témata školního roku 

2017/2018 patří zdravý a aktivní životní styl, efektivní školní příprava a dobrý školní prospěch, 

pravidelné návštěva volnočasových aktivit, příprava na zletilost a odchod z dětského domova, 

intenzivní individuální péče v oblasti psychologické, psychiatrické, speciálně pedagogické a 

dalších, které mají vliv na další plný a harmonický rozvoj osbnosti dětí. 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na poradě dne 3.10.2017. 

 

 

 

 

V Příboře dne 17.10.2017 

 

 

 

 

 

 

             Mgr. Petr Augustinský 

               ředitel 
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1) Příloha k výroční zprávě o činnosti školy/ŠZ - tabulka projekty 

 
 

Nově zahájené projekty: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 

(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

x x x x x x x 

 

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 

(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

2) Příloha k výroční zprávě o činnosti školy - tabulka DV/DVPP 

 
 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 

 


