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Výroční zpráva o činnosti školského zařízení 
1 Činnost školského zařízení 
 
1.1 Základní údaje 
 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Vrchlabí,  
      Al. Jiráska 617 

Vrchlabí, Al. Jiráska 617, PSČ 543 01 
MŠMT ČR 
Identifikátor právnické osoby: 600 029 891 
IČ: 60153261 
Příspěvková organizace 
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Gabriela Pohořalá, jmenovaná MŠMT od 1. 

10. 2013 
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Školská rada pracovala v počtu dvou zvolených členů (zákonný zástupce, 

učitelka) a jednoho člena jmenovaného zřizovatelem.  

 

 

1.2 Charakteristika školského zařízení 
 
       Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna ve Vrchlabí je školské zařízení 

přímo řízené MŠMT pro výkon náhradní výchovy. Má pracovněprávní subjektivitu, vystupuje 

tedy ve všech právních vztazích – majetkoprávních, občanskoprávních a pracovněprávních 

jako příspěvková organizace vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto 

právních vztahů. 
       Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Vrchlabí, Al. Jiráska 617 je 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zajišťuje zejména vzdělávací, 

výchovnou a sociální péči dětem s poruchami chování zpravidla ve věku od šesti let do 

ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, je 

určeno chlapcům i dívkám. 
Předmět činnosti je vymezen zřizovací listinou a ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o 

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

výchovné péči ve školských zařízeních.  
       Kapacita DDŠ, ZŠ a ŠJ ve Vrchlabí  je 32 dětí (16 dívek a 16 chlapců).   

 

I. RS - dívky 
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II. RS -  dívky 
 

        
 
III.RS – chlapci 
 

       
 
IV. RS – chlapci 
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Jídelna  
 

   
 
 
 
1.3 Přehled činností 
 
   79-01-C/01 Základní škola 

studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců 
 

 Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 13 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, § 16, § 44 a § 119 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a prováděcími předpisy. 
Příspěvková organizace poskytuje  základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje 

stravování dětem a žákům ve školní jídelně a zajišťuje též závodní stravování zaměstnanců. 
   
1.4 Přehled pracovníků  
 

stav k 31. 8. 2018 

ředitelka 1 

vedoucí učitelka 1 

vedoucí vychovatelka 1 

učitelé 4 

vychovatelé 8 

asistenti pedagoga 4 

sociální pracovnice 2 
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rozpočtářka 1 

referentka majetkové správy 1 

školní jídelna 2,6 

uklízečka 1 

technický pracovník 0,5 

celkem  27,1 

 
           

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali psychologické vyšetření psychické způsobilosti 

pro výkon pedagogické práce. Většina pracovníků je plně kvalifikovaných, 4 pracovníci si 

kvalifikaci doplňují. 
 

Počet zaměstnanců, kteří nastoupili či odešli ve školním roce 2017/2018 

 nástup odchod 

učitelé 1 1 

vychovatelé 1 1 

asistenti pedagoga 1 1 

nepedagogičtí pracovníci 1 1 

Celkem  1 1 

 

1.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci pracovali pod pravidelnou, týmovou supervizí, jejímž cílem bylo, 

kromě vyhoření a stresu z profese, také získání náhledu, reflexe profesních postojů, 

dovedností a znalostí. Přínosem supervize v problematice prevence rizikového chování je její 

případová forma, kdy má pedagog možnost sdílet s kolegy a supervizorem konkrétní případy 

ze své praxe. Supervizi prováděl pracovník z vnějšího prostředí zařízení. 
       Další vzdělávání pedagogů se realizuje různými jednorázovými kurzy zaměřenými do 

různých oblastí – drogové závislosti, zdravý životní styl, řešení konfliktních situací a další 

semináře dle nabídky vzdělávacích institucí. 
 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 
Centrum celoživotního vzdělávání Univerzita Palackého Olomouc – speciální pedagogika –1 

pedagog 
Technická univerzita Liberec – studium učitelství – 1 pedagog 
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Technická univerzita Liberec – speciální pedagogika – 1 pedagog 

UJAK Praha  - speciální pedagogika - vychovatelství 

 

b) Účast pracovníků na kurzech a seminářích 
Všichni pracovníci absolvovali povinná periodická a vstupní školení BOZP a PO, kurzy 

sebeobrany a referentské zkoušky k používání služebních vozidel.  

 

Sebezkušenostní výcvik (SUR) – 750 hodin 1 pedagog 

Rozpravy o institucionální péči a školní 
výchově, současnost a perspektivy – poruchy  
chování 

2 pedagogové 

Prevence v kontextu ÚV a OV 2 pedagogové 

Seminář pro síť zařízení pro výkon ÚV a OV 1 pedagog 

Strategické výchovné přístupy v práci 
pedagoga 

14 pedagogů 

Výtvarné techniky v praxi 1 pedagog 

Pozitivní myšlení v praxi 2 pedagogové 

Plán pedagogické podpory 1 pedagog 

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě 2 pedagogové 

Školení NEN 2 zaměstnanci 

Neodkladná zdravotní péče ve školách a 
školských zařízeních 

1 pedagog 

 
1.6  Údaje o přijetí, přemístění a propuštění dětí 
 
Příchody a odchody dětí ve školním roce 2017/2018 
 
Příchody a odchody dětí  

Nově přijatí 19 

- toho na základě PO 6 

- z toho na základě nařízené ÚV 13 

Odchody ze zařízení 25 

 - z toho uskutečněné adopce 0 

 - z toho děti propuštěné do rodiny 14 

 - z toho děti přemístěné do DDŠ nebo DD       2 

 - z toho děti přemístěné do VÚ 9 

 - z toho počet dětí přijatých do středního vzdělávání 13 

 



 9 

 
Přemístění dětí do jiného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy 

Ve školním roce 2017/2018 bylo přemístěno do DDŠ, VÚ nebo do DD 

VÚ, SŠ a SVP Hostinné 3 

VÚ Husův domov Dvůr Králové nad Labem 1 

DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí 2 

VÚ, SŠ a ŠJ Višňové 1 

VÚ Kutná Hora 1 

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec 1 

VÚ, ZŠ, SŠ  a SVP Velké Meziříčí 2 

 

Zrušení Po nebo ÚV 

Ve školním roce 2017/2018 bylo zrušeno PO nebo ÚV 

Ukončení pobytu na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy 12 

Ukončení pobytu na základě svěření do pěstounské péče 0 

Ukončení pobytu na základě uplynutí doby nařízené ústavní výchovy 2 

Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení  zletilosti 2 

Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení  zletilosti a 
vypovězení smlouvy o dobrovolném pobytu 

0 

Dlouhodobý pobyt mimo zařízení se souhlasem OSPOD 3 

 

Stav dětí k 30. 6. 2018 - 29 

Přehodnocování důvodů pro setrvání nařízené ústavní výchovy probíhalo převážně 
prostřednictvím případových konferencí iniciovaných zařízením nebo OSPOD. 

 

 

1.7 Počet správních rozhodnutí  
 
Správní rozhodnutí ve školním roce 2017/2018 
 
Rozhodnutí o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy 

                                              

21 

Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení 
                                          

40 
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1.8 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy dětí 
 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program „Spolu to dokážeme“ ZV pro 2. stupeň zpracovaný podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Školní vzdělávací program „Spolu to dokážeme“ ZV – LMP pro 2. stupeň zpracovaný 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením.  

       Objektivní a přehledné údaje vzhledem k charakteristice zařízení nelze uvést, žáci jsou do 

školy při našem školském zařízení zařazováni během školního roku (většinou až v 2. pololetí) 
po dlouhodobých  absencích v původních školách, výchovně i výukově zanedbané, s velmi 

rozdílnými znalostmi a vědomostmi (i v jednom ročníku  ZŠ). 

 

Procento žáků s druhým a třetím stupněm z chování: 

Základní škola (ŠVP ZV) Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Chování uspokojivé 30, 43 % 14, 2 % 

Chování neuspokojivé 39, 13 % 38, 1 % 

Základní škola (ŠVP ZV – LMP) Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Chování uspokojivé 0 28, 57 % 

Chování neuspokojivé 66, 67 % 42, 86 % 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin nelze objektivně vyčíslit – příchody žáků z jiných škol 

během školního roku; v některých případech nejsou počty neomluvených hodin vůbec 

uvedeny. 

 

2 Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

Akce, kterých se zúčastnily naše děti v rámci mimoškolní činnosti ve školním roce 
2017/18 

 
1. 9. 2017 Atletické závody Nymburk 
17. 9. 2017 Praha - koncert skupiny Kryštof 
20. 9. 2017 Cyklistický závod do vrchu v Horní Malé Úpě 
21. - 22. 9. 2017 Hamr na Jezeře - vybíjená 
14. 10. 2017 Cyklistický výlet na farmu dojnic v Klášterské Lhotě 
15. 10. 2017 Výlet na Kunětickou horu 
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20. - 22. 10. 2017 Rekreační pobyt na Jičínské boudě - chlapci 
22. 10. 2017 Plavecký bazén Trutnov - chlapci 
3.  -  5. 11. 2017 Rekreační pobyt na Jičínské  - děvčata 
18. 11. 2017 Bazén Trutnov -chlapci 
25. 11. 2017 Bazén Trutnov - dívky 
5. 12. 2017 Vánoční strom  - akce ZOO Dvůr Králové 
6. - 7. 12.  2017 Hroší hry 
9. 12. 2017 KRNAP - vánoční akce "Mějte dárky od Bosorky" 
16. 12. 2017 Jilemnické adventní trhy 
19. 12. 2017 Vánoční besídka 
20. 12. 2017 Akce Daruj hračku - Havlíčkův Brod 
31. 12. 2017 Silvestrovské plavání v Trutnově 
16. 1. 2018 Výlet do Nové Paky -  návštěva klenotnice 
26. 1. 2018 Divadlo Vrchlabí - Dívčí válka 
27. 1. 2018 CineStar HK - návštěva se speciální školou- chlapci 
27.1.2018 Plavecký bazén Jičín 
10. 2. 2018 Turistický výlet Kněžický vrch a Bubákov 
16. 2. 2018 Koncert Evy Matějovské v Nové Pace 
17. 2. 2018 Jičín - plavání se spec. Školou v Trutnově 
19. – 25. 2. 2018 Jičínská bouda - lyžařský výcvik 
19. - 22. 3. 2018 Zimní olympiáda - Benecko 
27. 3. - 28. 3. 
2018 Býchorské nestandartní hry 
7. 4. 2018 Florbal - Hostinné 
10. 4. 2018 Plavecký bazén Trutnov 
19. 4. - 20. 4. 
2018 Festival ZUČ Kolín 
25. 4. 2018 Kino Trutnov - Vezmeš si mě kámo 
28. 4.- 1. 5. 2018 Den Země - Jičínská bouda 
5. 5. 2018 Martinické rybníky 
6. 5. 2018 Pevnost Stachelberg a rozhledna Eliška 
17. 5. 2018 Atletické závody v Hradci Králové 
19. 5. 2018 CineStar Hradec Králové s žáky spec. Školy Trutnov 
21. 5. 2018 Sportovní hry Chrudim 
25. 5. 2018 Cyklistický výlet - okolí Vrchlabí 
2. 6. 2018 Liberec - ZOO, bazén 
2. 6. 2018 Celodenní výlet na Černou horu 
2. 6. 2018 Pochod na Gablenz a Janskou kapli, cirkuff..s žáky spec. Školy v Trutnově 
3. -7. 6 2018 LO chlapci v Biskupicích 
5. 6. 2018 Sportovní hry DD - finále ČR v Tachově 
12. 6. 2018 Exkurze Poniklá 
14. -15. 6. 2018 Sjíždění řeky Orlice 
15. - 17. 6. 2018 Jičínská bouda - chlapci 
16. - 17. 6. 2018 Stanování v kempu Dolní Kalná 
22. 6. 2018 Trutnov - vystoupení s vítězným tancem v ZUČ 

25. 6. 2018 
Rozlučkový den s dětmi spec. Školy - bobová dráha, golfové hřiště, hry, 
grilování 

3. 7. 2018 Jilemnice - muzeum, park, ulička 
6. 7. 2018 Lánov -cyklovýlet na farmu koní 
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8. 7.- 15. 7. 2018 Letní prázdninový pobyt - DDŠ Bystřici pod Hostýnem 
23. - 29. 7. 2018 Letní prázdninový pobyt - Staré Hraběcí 
30. 7. 2018 Malování s akademickým malířem v Mladých Bukách 
14. 8. 2018 Výlet do Bozkovské jeskyně 
15. 8. 2018 Návštěva vrchlabského letního kina 
20. -26. 8. 2018 Letní prázdninový pobyt v Liběchově 
31. 8. - 1. 9. 2018 DD CUP Beach přehazovaná  - Praha Dolní Počernice 

 
 
 
2.1 Hodnocení mimoškolní činnosti za rok 2017/ 2018 
 

Po celý školní rok se děvčata i chlapci pravidelně scházeli při komunitních sezeních, 

které se konaly jednou týdně. Denně probíhala na všech rodinných skupinách tzv. večerní 

reflexe. Jednou za 14 dnů za účasti vedení probíhaly schůzky spolusprávy dětí. Na základě 

pozorování, osobních pohovorů a prostudování spisových materiálů byl do měsíce po 

příchodu do zařízení každému dítěti vypracován program rozvoje osobnosti.  

Náplň mimoškolní činnosti je rozmanitá a spektrum nabízených aktivit široké. Děti 

měly také možnost vybrání nabízených kroužků v DDM Pelíšek.Vrchlabí. Navštěvovaly 

kroužky stolní tenis, volejbal, taneční, hra na kytaru a střelecký kroužek. Vybrané děti jezdily 

do jízdárny koní v Lánově. Práce vychovatelů byla zaměřená na zvládání režimu DDŠ, 

dodržování zásad slušného chování, tolerance ke svým vrstevníkům, eliminaci vulgárních a 

agresivních projevů, sexuální výchovy, osvojování základních pracovních a sebeobslužných 

návyků aj. Důraz byl kladen na seberealizaci dítěte a na individuální přístup. Práce na 

rodinných skupinách probíhaly dle celoročního plánu činností v jednotlivých měsících. 

Vybrané děti se pravidelně zúčastňovaly víkendových pobytů nadačního centra Pestalozzi, 

chodily do městské knihovny. Vychovatelé jednotlivých skupin během celého roku 

připravovali pro děti kulturní, sportovní a turistické akce, turnaje, které se těšily velké oblibě. 

Velmi důležitá  a určitě zajímavá nejen pro dospělé, ale í  pro děti, byla spolupráce  se 

speciální školou v Trutnově, kde prolínaní obou dětských kolektivů při různých akcí vedlo i 

k přátelství u některých dětí. 

Jedním z prvořadých úkolů bylo navázání kvalitní spolupráce s rodinami dětí. Děti 

jsou vedeny k pravidelnému udržování kontaktů s rodinou formou dopisů, emailů, telefonátů 

a osobních návštěv. Podle potřeby, byly sjednány individuální setkání s rodiči a kurátory. 

 Po celý rok  Centrum J. J. Pestalozziho realizoval projekt pro dětí s nařízenou ústavní 

výchovou na celkový rozvoj osobnosti, kterého se pravidelně zúčastňovaly děti z našeho 

zařízení. Kromě schůzek s pracovníky centra, jezdily jednou za měsíc na víkendové sociálně 

terapeutické pobyty v pardubickém kraji. I tato spolupráce je u dětí velmi oblíbená. 
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V průběhu celého školního roku byly do týdenních plánů zařazovány různé besedy a 

akce vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů. V rámci sebeobslužné, organizační 

činností a prevenci ve výchově jsou u dětí rozvíjeny manuální dovednosti, dopravní výchova, 

rodinná a sexuální výchova, samostatné bydlení, mezilidské vztahy a finanční gramotnost, 

společenské chování, a pravidelné hygienické návyky. Chodily na úřady, učily se vyplňovat 

složenky. Děti získávaly zkušenosti při přípravě jednoduchých jídel, spolupracovaly při 

jednoduché údržbě a opravách aj.  

V září se děti postupně sžívaly s ostatními a zvykaly si na režim. Jely na školu 

v přírodě. Pedagogové se zaměřili na předcházení šikany, fyzického napadení, sexuální 

krádeží. Děti si se svými vychovateli zdobily a upravovaly své ložnice a klubovny. Zároveň 

probíhaly podzimní práce v DDŠ (např. sběr jablek, hrabání zahrady, úklid sportovišť). 

V rámci environmentální výchovy čistili Labe a les v okolí Jičínské boudy.  Sportovní 

aktivity byly pravidelně zařazovány do týdenních plánů práce jednotlivých skupin. V rámci 

těchto činností se děti připravovaly k účastem na olympiádách a dalších sportovních 

soutěžích. Zúčastnili se závodů BTP v Lánově, turnaje ve vybíjené v Hamru na jezeře a 

cyklistického závodu do vrchu v Dolní Malé Úpě, odkud přivezly medaile. Velmi je bavili 

cyklistické výlety do okolí. Ani v kultuře nezahálely, jeli do Prahy na koncert skupiny 

Kryštof.  

V říjnu a listopadu děti začaly pravidelně navštěvovat zájmové kroužky v DDM 

Vrchlabí. Jezdily na cyklistické výlety v okolí Vrchlabí, jely do Klášterské Lhoty na farmu 

chovu dojnic, kde jim ukázaly ustájení, způsoby krmení a dojení. V rámci environmentální 

výchovy a pracovních činností hrabaly trávu ve Strážném, kde byly na rekreačně pracovním 

pobytu na Jičínské boudě.. Děvčata jela na výlet na Kunětickou horu, chlapci jeli do 

plaveckého bazénu v Trutnově. V tomto období průběžně vyráběly vánoční přírodní dekorace 

na vánoční stromek do ZOO Dvůr Králové. 

 V prosinci probíhaly zábavně sportovní „Hroší hry“ pořádané DDŠ Chrudim. Dále 

v rámci vánočních příprav se zúčastnily akce zoologické zahrady ve Dvoře Králové, kde 

zdobily vánoční stromek. Navštívily jilemnický vánoční jarmark. V rámci vánočních příprav 

si připravovaly program na besídku. Zkusily si upéct cukroví, vyráběly dárky pro své blízké, 

vyzdobily ložnice a společné prostory. Na besídku byli pozváni nejen bývalí zaměstnanci, ale 

i rodiče a rodinní příslušníci dětí. Vybrané děti se zúčastnili slavnostního předání dárků 

z projektu Daruj hračku v Havlíčkově Brodě. Zúčastnili se vánoční akce v Krnapu – Krtek     

„ M ějte dárky od Bosorky“ – za pomocí lektorů vyráběly svíčky, malovaly na hrníčky, pletly 

zvonečky a vyráběly kaleidoskopy. 
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Od nového roku se děti začaly připravovat na lyžařský výcvik a zimní olympiádu, 

navštěvovaly zdejší lední stadion. V únoru děti odjely na lyžařský výcvik  na Jičínské boudě, 

též navštěvovaly lyžařský areál ve „Vejsplaších.“a v březnu velmi úspěšně zúročili  sportovní 

přípravu na Zimní olympiádě DDŠ a VÚ na Benecku, kterou pořádal náš domov. V tomto 

období navštívily i vrchlabské divadelní představení Dívčí válka, koncert E. Matějovské 

v Nové Pace a chlapci jeli na společnou akci se speciální školou v Trutnově do Cinestar 

Hradec Králové na film Jumanji, po celou dobu byli chlapci dětem nápomocni, pomáhali jim 

při nástupech i výstupech s dopravních prostředků, povídali si.a těšila nás jejich aktivita. Pro 

udržování přátelství mezi dětmi jsme jeli ještě za měsíc do bazénu v Jičíně i tato akce 

proběhla v přátelském duchu. V březnu se chlapci zúčastnili Býchorských nestandartních her, 

kde se jim moc líbilo. Šli na celodenní turistický výlet na Kněžický vrch a do Skiareálu 

Bubákov, kde si prohlédli vleky a popovídali o bezpečnosti na sjezdovkách.. 

V dubnu se zúčastnili florbalového turnaje  děvčata si vyšlápla na celodenní výlet do 

Jilemnice, navštívila kino Trutnov „ Vezmeš si mě kámo „ a chlapci uskutečnili  výstup na 

Žalý a jeli do bazénu do Trutnova.. 

Velký úspěch a 1. místo mělo vystoupení ve skupinových tancích, dětí na Festivalu 

ZUČ v Kolíně, na které se děti již od března připravovaly. Pro velký úspěch s tímto 

představením vystoupily ještě v červnu ve spřátelené speciální škole v Trutnově. Ale nebyly 

úspěšní jen v tanci, přivezly ještě 2. místo za výtvarnou prezentaci Indiánská osada a 4. místo 

za krátký film.  

Na přelomu dubna a května v rámci Dne Země jezdíme na Jičínskou chalupu, kde 

některé děti vystoupily na Sněžku. V rámci environmentální výchovy čistily les a stroužku u 

chalupy, poznávaly krkonošskou floru. Hrály hry, pálily čarodejnice, sportovaly…  

V květnu probíhala sportovní příprava na letní olympijské hry DDŠ a VÚ. Proběhly 

lehkoatletické závody v Hradci Králové, sportovní hry v Chrudimi. Děti jezdily na cyklistické 

výlety do okolí. Spolu se speciální školou navštívili CineStar v Hradci Králové a opět došlo 

ke vzájemnému propojení dětských kolektivů.  

Začátkem června odjeli i chlapci na letní olympiádu do Biskupic. Zúčastnili se 

Gablenova pochodu  u  Trutnova, prohlédli Janskou kapli a v Trutnově na náměstí navštívili  

cirkusové představení. Skupina děvčat odjela do Liberce, kde navštívily ZOO a plavecký 

bazén. Kluci turisticky vyšláply na Černou horu. V červnu se činnost dětí zaměřila na blížící 

se konec školního roku. Konal se rozlučkový pobyt dětí na Jičínské boudě. Vyráběly dárečky 

pro kamarády a personál DDŠ na  závěrečnou školní besídku. Jezdily na kolech v okolí 

Vrchlabí. Chlapci vyrazili na turistický výlet na Žalý. Dvě děti se zúčastnily  republikového 

kola Sportovních her dětských domovů,,kde jedna dívka vyhrála skok do dálky a postoupila i 
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do mezinárodního finále a i tam zvítězila. Vybraní chlapci za odměnu sjížděli s vychovateli 

řeku Orlici na raftu. Holky šly stanovat do kempu v Dolní Kalné. Proběhl rozlučkový víkend 

dvou rodinných skupin se speciální školou v Trutnově v Mladých Bukách, kde děti navštívily 

golfové hřiště a bylo jim umožněno i zkusit odpal míčku, následovaly jízdy na bobové dráze a 

vyvrcholením bylo společné grilování a vzpomínání na uplynulý rok. 

Začátkem letních prázdnin strávily děti na týdenním výměnném pobytu v Bystřici pod 

Hostýnem, děti z tohoto pobytu přijely nadšené, kolik toho viděly a zažily. Cestovaly a 

chodily po okolí, koupaly se každý den v místním bazénu. Uprostřed prázdnin vyjely na 

prázdninový týdenní pobyt do Jiříkova ve Starém Hraběcí, kde podnikaly výlety i cyklovýlety 

po okolí. Koncem července jely děti do Mladých Buků na malování novou výtvarnou 

technikou za účasti akademického malíře z Holandska, z této akce si děti i přivezly svoje 

obrazy. V srpnu jezdily na denní výlety, navštívily Holice, Bozkovské jeskyně, jely na kolech 

k  Martinickým rybníkům, Hostinného. Chodily se koupat na místní rybník nebo do Labe. 

Navštívily vrchlabské letní kino. A koncem srpna vyrazily na týdenní pobyt do Liběchova. I 

tady cestovaly po okolí, navštívili horu Říp, Terezín, Mělník, Kokořín, Štětí koupaliště…I 

tento pobyt se dětem moc líbil. 

 
2.2 Letní výchovná činnost 
 
červenec DDŠ Bystřice pod Hostýnem (výměnný pobyt) – kultura, turistika, rekreace 

srpen   DDŠ Jiříkov – cyklistika, turistika, rekreace 

srpen  DDŠ Liběchov – turistika, rekreace 

Všechny prázdninové pobyty se velmi vydařily a rádi bychom je zopakovali i v dalších letech, 

popř. navázali spolupráci s dalšími zařízeními NV při realizaci výměnných pobytů. 

 

2.3 Celostátní akce pořádané naším zařízením 
 

1. Krkonošský letní biatlon  - 7. října 2017 
 

Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Vrchlabí  pořádal  Krkonošský letní biatlon (13. ročník) dne 

7. října 2017 na Strážném. Jednalo se o přespolní běh spojený se sportovní střelbou ze 

vzduchovky. Ubytování pro zařízení z větších dálek bylo ze 6. na 7. 10. zajištěno na chatě 

Zvonařce, která se nachází nedaleko místa samotného závodu. Ubytování využilo 6 zařízení, 

celkem 40 osob.  

Přebor byl určen pro 3 věkové kategorie – starší žáci, mladší dorostenci a straší dorostenci, 

kteří soutěžili v dopoledním závodu jednotlivců, druhým závodem byl štafetový závod 

tříčlenných družstev bez rozdílu kategorií. Závodu jednotlivců se zúčastnilo 70 chlapců, 20 

štafet. Celkově se přeboru zúčastnilo 14 zařízení z celé ČR. 
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Celkový průběh akce byl bezproblémový, počasí nám přálo, všichni zúčastnění si ho užili, 

nedošlo k žádnému úrazu a vše probíhalo v duchu fair play. 

 

Na organizaci závodu se podílelo 25 zaměstnanců našeho zařízení a 2 externí pracovníci 

z jiných  školských zařízení. 

 
2. Zimní olympiáda DDŠ a VÚ – 45. ročník  
19. – 22. 3. 2018 
 
Zimní olympiádu pořádalo DDŠ Vrchlabí ve dnech 19. – 22. 3. 2018 na Benecku. Ubytování 

bylo zajištěno na hotelu Žalý, který leží v bezprostřední blízkosti tratí. Chlapci a děvčata 

soutěžila v běhu na lyžích klasickou technikou, volnou technikou a v biatlonu. Celkem se 

zúčastnilo přes 80 závodníků z 15 zařízení z celé republiky.  

Celkově se olympiáda vydařila a to nejen  díky počasí, které nám Krakonoš zařídil výstavní, 

ale hlavně díky bezproblémovému chování dětí a kvalitnímu dozoru. Ač přípravy na akci 

probíhaly již půl roku dopředu a bylo s ní mnoho práce, všichni jsme si ji řádně užili. 

 

      

 
 
3 Zhodnocení činnosti metodika prevence  
 

Působení metodika prevence v DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí ve školním roce 2017/2018 by 

se dalo obecně shrnout do několika oblastí. Jedná se obecně o činnost výchovně vzdělávací 

a terapeutickou, koordinační a metodicko-koncepční. Metodik prevence koordinoval 

výchovně-vzdělávací aktivity jiných subjektů, které se v tomto školním roce v zařízení 

realizovaly, zejména se jedná o spolupráci s Centrem J. J. Pestalozziho, které v našem 

zařízení organizovalo pravidelná skupinově i individuálně seberozvojová setkávání dětí pod 

vedením pracovníků jejich poradenského centra pro děti a mládež. Děti umístěné v našem 

zařízení se také pravidelně účastnily víkendových pobytů realizovaných Centrem. Důležitá 

byla i spolupráce s rodinami a sociálními pracovníky dětí. Tyto kontakty probíhaly formou 

telefonické či emailové komunikace a osobních setkání. Zacílení se na podporu rodin dětí 
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umístěných v zařízení bylo v tomto školním roce jednou z priorit. Poradenská podpora rodin 

dětí umístěných v zařízení se týkala především oblasti podpory funkční komunikace v rodině, 

podpory sourozeneckých vztahů, společného pátrání po tom, jakým symptomem 

(ne)fungování rodinného systému jsou konkrétní projevy rizikového chování dítěte, podpory 

pozitivního výchovného působení rodičů a podpory rodičů při sladění výchovného přístupu 

doma a v zařízení. I v letošním školním roce velmi dobře fungovala úzká spolupráce 

metodika prevence s psychologem, který do DDŠ docházel jednou týdně a vedl pohovory s 

vybranými dětmi nebo s dětmi, které samy projevily o rozhovor zájem. Metodik prevence byl 

zodpovědný za sestavení, koordinaci a následnou realizaci aktuálního preventivního programu 

školy. V tomto kontextu zodpovídal především za plnění naplánovaného harmonogramu 

výchovně vzdělávacích akcí specifické primární prevence na půdě školy a jejich následné 

hodnocení. Tyto aktivity byly realizovány formou spolupráce s příslušnými kompetentními 

vnějšími subjekty (PPP Trutnov, Městská policie Vrchlabí, Péče o duševní zdraví, RIAPS…), 

učiteli základní školy, případně metodikem prevence samotným. Metodik prevence realizoval 

na žádost dětí, učitelů, rodičů dětí, OSPOD, případně dalších subjektů individuální intervence 

zaměřené na konkrétní témata dětí, případně eventuálních vnějších „zadavatelů“ anebo 

konzultace mající povahu krizové intervence. 

Metodicky-koncepční činnost metodika prevence spočívala především v podněcování 

diskusí pedagogických pracovníků zařízení v konkrétních metodických otázkách. 

 

Plnění Minimáln ě preventivního programu na škole  

Datum 

plnění  

Téma 

10. a 11. září Projektový den na škole v přírodě „Vztahy mezi lidmi“ 

 

2. října Beseda školy – Světový den zvířat - vztah k přírodě 

20. listopadu Beseda školy „Světový den dětí“ - Úmluva o právech dítěte 

22. prosince Beseda „Mezinárodní den solidarity“ + dotazník „klima školy“ 

3. ledna Dotazník „Zdravá škola“ 

9. ledna Preventivní program „Duševní nemoc? No neblázni“ – středisko Jičín 

Beseda na téma Sexuální výchova 

29. ledna Beseda školy - „Den památky holocaustu“ 

5. února Beseda školy - Zdravý životní styl 

16. dubna Akce školy za památkami Vrchlabí k příležitosti Světového dne památek – 

vztah ke kulturnímu a historickému dědictví – projektový den 
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18. dubna Světový den zdraví /handicapovaný člověk/ - beseda + praktická cvičení 

30. dubna Den Země – projektový den 

2. května Beseda s Městkou policií Vrchlabí – dopravní výchova, kriminalita mládeže 

a 

důsledky kriminalizujícího chování a jednání 

17. května Mezinárodní den rodiny 

25. května Beseda s bývalým gamblerem p. P. Kohoutem a jeho přítelkyní a dcerou 

7. června Bezpečí na internetu – beseda MP 

15. června RIAPS – Kyberšikana 

19. června Beseda SKPV Trutnov – Zneužívání drog 

  

 

Řemeslné dílny, akce učitelů pro žáky směřují k vytváření příznivého klima ve škole, 
k prostředí důvěry a vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci.  
Beseda „Zvládání stresu“ s PPP Trutnov se neuskutečnila z důvodu nízkého počtu pracovníků 
PPP. Nový termín je již naplánován na příští školní rok.  
 
 
 
4 Vlastní hodnocení školy 
 
V tomto školním roce byli žáci rozděleni do těchto tříd: 
 

Do 29. 10. 2017: 

    Třída I .   – -8. ZŠ; 7. ZŠ LMP 

    Třída II .  -   6.,  9. ZŠ. 9. ZŠ LMP 

    Třída III.  -  5., 7. ZŠ; 8. ZŠ LMP 

 

Od 30. 10. 2017: 

    Třída I .   – 5., 8. ZŠ; 7. ZŠ LMP 

    Třída II .  -   6.,  9. ZŠ. 9. ZŠ LMP 

    Třída III.  -  7. ZŠ; 8. ZŠ LMP 
 
 

 

Do naší školy jsou umísťovány děti s diagnostikovanými poruchami chování a učení. 

Značná část pochází z velmi nestabilního rodinného prostředí a často jsou u nich vytvořeny 

nežádoucí návyky s různě velkými nedostatky v základních školních znalostech a 

dovednostech, včetně sociálního chování. Mnohé z nich mají také indikovanou medikaci. 
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Vyučovací proces je proto velmi individualizovaný. Tato skutečnost je dána také skladbou 

žáků v jedné třídě. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým 

osobnostním a sociálním vývojem. Cílem je tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání 

v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. 

Žáci nastupující do naší ZŠ v průběhu školního roku z jiných zařízení a mnohdy i vlivem 

značné absence způsobené záškoláctvím, jsou na různé vědomostní úrovni, a proto je nutné 

formou individuálního přístupu vyrovnávat nedostatky v zanedbaném učivu. 

Hlavní cíle naší školy vycházejí ze ŠVP ZV a ŠVP ZV – LMP s názvem „Spolu to 

dokážeme“.  Vedeme žáky k zájmu o vzdělání a k pochopení jeho významu pro jejich další 

život.  Mezi základní úkoly patří motivace žáků, vzbuzení zájmu o školní práci, učení je 

správným pracovním návykům. Značná pozornost je věnována vrstevnickým vztahům a 

komunikačním dovednostem. Snažíme se dítěti pomoci v případě, že obtížně zvládá počáteční 

fázi adaptace. Učíme je jak posilovat sociální zdatnost, dovednosti a schopnosti pro praktický 

život. Velký důraz klademe na dodržování stanovených pravidel, učíme je společenskému 

chování, vysvětlujeme jim, jaké důsledky může pro ně mít jejich porušování či nedodržování. 

Vzbuzujeme u žáků zájem o sportovní činnosti, učíme je vzájemné spolupráci, toleranci, 

volním vlastnostem. Součástí preventivních aktivit školy jsou preventivní programy, na 

kterých spolupracujeme zejména s metodikem prevence školy a různými organizacemi /jedná 

se zejména o témata zdravého životního stylu, užívání návykových látek a negativních 

projevů ve společnosti/.  

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem 

v Trutnově, sociálními pracovníky a kurátory dětí v místě bydliště, se sociálními 

pracovnicemi našeho zařízení, s dětským psychologem, dětskou psychiatrickou ambulancí 

v Náchodu. 

Velký důraz je kladen na volbu povolání. Dětem se při ní věnují převážně třídní učitelé ve 

spolupráci s výchovným poradcem, zákonnými zástupci dětí a kurátory. Vždy je podporován 

zájem dítěte. 

V rámci programu „Zdravá škola se uskutečnila 2x zubní preventivní prohlídka všech žáků. 

V případě zdravotního stavu dětí jsme využívali služeb dětských či odborných lékařů. 

Stravovací komise dbala na vhodnou skladbu celodenního stravování dětí. Žáci měli možnost 

využít své zástupce ve školní spolusprávě k námětům a připomínkám co se týče stravy, 

režimu dne, činnosti apod. 

Estetická výchova se prolíná celým vzdělávacím procesem. Různých témat je využíváno 

zejména v předmětech OV, PČ, TV, VZ, VV (viz. ŠVP). Uplatňujeme ji i při výzdobě 
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školního sektoru. Klademe důraz na vztahy mezi žáky, učíme je správnému společenskému 

chování, úpravě zevnějšku a péči o osobní věci. 

Žáci byli vedeni k různým pracovním aktivitám (práce na školním pozemku, práce 

s keramikou, výtvarné činnosti s použitím různého materiálu, práce v domácnosti). Při každé 

činnosti byli vždy důkladně seznámeni s pravidly bezpečnosti práce. 

Dbáme na to, aby byl každému dítěti věnován náležitý  individuální přístup. 

 

4.1 Údaje o prospěchu žáků 
 
5., 6., 7., 8., 9.. – ŠVP ZV „Spolu to dokážeme“ 

 
 
Ročník Počet žáků      Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

 a/b          a/b     a/b a/b 

   IV.       2/0           0/0     2/0 0/0 

   V.        0/2           0/1     0/1 0/0 

   VI.       0/3           0/0     0/3 0/0 

   VII.       8/4           0/1     6/3 2/0 

  VIII.       9/8           1/0     7/6 1/2 

   IX.       4/4           1/1     3/4 0/0 

 

 7., 8., 9. – ŠVP ZV – LMP „Spolu to dokážeme“ 

 

Ročník Počet žáků      Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

 a/b          a/b a/b       a/b 

    6.        0/0          0/0 0/0       0/0 

    7.        2/3          0/0 1/2       1/1 

    8.        3/3          0/0 1/3       2/0 

    9. 1/1          0/0 1/1       0/0 

 

Číselné údaje v tabulkách jsou pro umožnění časového srovnání tvořeny dvěma čísly: 

a) údaj vztahující se k 30. 6. 2017 

b) údaj vztahující se k 29. 6. 2018 
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4.3 Péče o žáky s VPU, slabým prospěchem, či žáky talentované 
 
Zejména se věnujeme žákům s VPU. Ve  školním roce 2017/2018 byl vypracován Plán 

pedagogické podpory dvěma žákům, oba žáci – matematika, český a anglický jazyk, z toho 

jeden žák od 19. 4. 2018 pracoval dle IVP ve všech předmětech. Podle IVP byli vzděláváni 

další 3 žáci. U žáků s ADHD, s poruchami pozornosti, soustředění či vnitřním neklidem, byly 

do výuky zařazovány relaxační chvilky, různé hry, kvízy na odlehčení. Současně vhodnými 

metodami a nácvikem byla u nich posilována pozornost. Značný důraz byl kladen na kázeň 

v době vyučování i o přestávkách.  

U talentovaných žáků v jednotlivých předmětech učitelé dále prohlubovali základní učivo 

vhodným výběrem témat. Desátý rok povinné školní docházky neplnil nikdo. V praktických 

činnostech jsme se snažili o posilování jejich šikovnosti, zručnosti, pečlivosti, nápaditosti 

různými soutěžemi / Haloween, Masopust, Den zvířat, Den dětí, výzdoba školy…/. 

 
 

4. 4 Environmentální výchova 
 
Evaluace plnění Plánu environmentální výchovy ve školním roce 2017/2018 

 
K 1.9. 2017 byl vypracován plán environmentální výchovy na šk. rok 2017/2018, který byl    

průběžně doplněn o další akce zejména dle nabídky KRNAP. 

Na začátku školního roku při byli žáci seznámeni s programem „Šetříme energiemi“ a 

„T řídíme odpad“. Cílem tohoto programu je šetření el. energií s motem „Nesvítíš zbytečně“ a 

zamezení plýtvání s vodou. Naše škola třídí odpad – papíry a plasty, kdy je žákům 

zdůrazňován význam tohoto šetření z dlouhodobého hlediska s dopadem na společnost. Navíc 

jsme se zaměřili v tomto roce na význam šetření s jídlem a potravinami, kdy plýtvání má 

devastační dopad na životní prostředí. 

Do plánu byla tradičně zařazena i péče o květiny ve třídách.  

Ve dnech 9. -15. 9. 2017 se uskutečnila „Škola v přírodě“ v Harrachově. Zde žáci poznávali 

prostředí, přírodu a zajímavosti regionu. Věnovali jsme se turistice, ochraně přírody. 

Zajímavá byla turistika na tzv. „Liščí stezce“ a „Včelí stezce“, které byly spojeny s plněním 

nejrůznějších úkolů zaměřených na přírodu. Muzeum Šindelka také žákům poskytla 

informace o tom, jak zde lidé dříve žili, o těžbě dřeva v dřívější době, a videoprojekci fauny a 

flory. Zajímavá byla též řada vycpaných zvířat, která žijí v Krkonoších. Na škole v přírodě se 

též žáci připravovali na podzimní závod BTP, který pořádá DD Lánov – žáky jsme 

připravovali teoreticky i prakticky z oblastí přírodovědy, zdravovědy, topografie, součástí byl 

i trénink běhu. Bohužel, tako akce se nakonec neuskutečnila z důvodu špatného počasí. 
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V rámci tematického celku „výchova o životním prostředí“ se učitelé v předmětech P, Z, CO 

věnovali tématu „ Vlivu změn klimatu na životní prostředí „ a dopad pro život na Zemi, 

neopomenuli jsme ani na problematiku obnovitelných zdrojů. 

Oblast „výchovy v životním prostředí“ jsme se zaměřili na zvelebování prostředí školy a 

okolí tj. zejména zahrady/úprava zeleninových záhonů a kompostu/. 

Využívali jsme různých výročí nebo významných dnů k plnění plánu.  

V říjnu jsme u příležitosti „Světového dne zvířat“ vyhlásili dne 4.10. 2017 výtvarnou a 

literární soutěž na téma „Moje oblíbené či neoblíbené zvíře“, která byla zakončena 20. 10. 

2017 vyhlášením výsledků a drobnou odměnou. 

Využili jsme i Hallowen, kdy jsme z dýní a dalších přírodnin vyzdobili hlavní vstup do 

domova.  

Celý podzim jsme sbírali přírodniny a tvořili z nich různé výrobky. 

Dne 29. 11. 2017 proběhla na škole „Vánoční řemeslná dílna“, kde jsme využili přírodní 

dřevo a vytvořili jsme s dětmi obrázkové magnetky, na kterých jsme pak dále pracovali o VV, 

PV a PČ. Byly to malé pozornosti pro pedagogy na vánoční besídku. 

Opakovaně využíváme nabídky Planety Země, kde jsme 4. 12. 2017 navštívili kulturní dům 

Střelnice, kde proběhla beseda a videoprojekce s tématem Brazílie. Na této akci jsme dostali 

různé obrazové materiály, které posloužili k tomu, že byli následně využity ve výuce P, Z, 

VV, PČ, PV a též na ústřední nástěnku školy. Součástí této akce je též vyplnění dotazníku 

Planety Země dětmi, jde o zpětnou vazbu.  

V prosinci jsme dne 22.12. podle plánu “Nezapomínáme na zvířátka“ navštívili oboru jelenů a 

daňků. Při této akci jsme spolupracovali též se školní jídelnou, která se podílela na sušení 

pečiva. Škola zajistila jablka, jako pamlsek pro zvířata. Vše probíhalo pod odborným 

dohledem místního hajného. 

V rámci přírodopisu v lednu ve všech třídách proběhla beseda na téma „Zahrado prostři se, 

aneb zima se zeptá, co jsi dělal v létě“. Diskutovalo se o různých možnostech skladování, 

zavařování, sušení plodin jak ze zahrad, tak i z přírody. Součástí byla i praktická činnost, kdy 

si žáci připravili ovocnou přesnídávku. 

Dne 11. 1. 2018 na základě spolupráce s KRNAP nám byl předán do péče ježek, který 

nezazimoval. Předání doprovázela beseda a videoprojekce o životě ježka a o péči v zajetí.  

Od 19. 2. – 23. 2. 2018 se uskutečnil lyžařský výcvik na Jičínské boudě. Zde proběhla beseda 

o fauně a flóře Krkonoš, o chování v NP, připomenuto bylo též nebezpečí hor a v neposlední 

řadě i první pomoc. 

Nad rámec plánu jsme využili nabídku KRNAP a dne 11. 4. 2018 jsme se účastnili hrabání 

louky v Lánově, kde se nacházejí endemity orchidejí. 
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U příležitosti Dne Země, jsme na pokyn vedoucího pro vzdělávání KRNAP vypustili dne 20. 

4. 2018 do přírody. Vlastní akce ke Dni Země se uskutečnila na Jičínské boudě dne 30. 4. 

2018. Zde proběhla jak část teoretická, tak část praktická. V rámci teorie žáci ve skupinkách 

odpovídali na různé kvízy vztahující se k životnímu prostředí a k přírodě. V praktické části 

žáci plnili různé úkoly přímo v lese – např. stavby z přírodnin, poznávání rostlin a stromů 

apod.  Součástí bylo i vyhlášení fotografické soutěže s tématem „Krkonoše očima dětí“. Žáci 

měli k dispozici fotoaparát a neomezeně mohli fotografovat to, co je zaujalo. Tato soutěž byla 

následně vyhodnocena s drobnou odměnou. 

Mezinárodní den dětí proběhl dne 1. 6. 2018 a to v přírodě formou hry „šipkovaná“ 

s pokladem. 

Zajímavostí byla i akce „Ochutnávkový koš“, kterou jsme letos uskutečnili poprvé a to dne 

13. 6. 2018. Zde se žáci seznámili s různými zejména exotickými druhy ovoce a zeleniny. 

K tomuto se vyvinula zajímavá beseda o tom, kde se cizokrajné druhy nacházejí, jak se  

pěstují, jaké mají účinky apod. Závěrem proběhla ochutnávka produktů dle vlastního výběru 

žáků. 

Školní výlet byl nad rámec plánu. Navštívili jsme dne 26. 6. Teplicko -  broumovské skály, 

šlo velmi zdařilou akci.  

Dne 27. 6. 2018 se uskutečnila videoprojekce a beseda na téma „Přírodní památky 

UNESCO“. Plán environmentální výchovy byl téhož dne zakončen ověřováním vědomostí 

žáků, s důrazem na ověřování daných kompetencí. V budoucnu je třeba i nadále rozvíjet u 

žáků  kladný vztah k prostředí, vést k jeho ochraně životního prostředí  a též posilovat 

ekologickou etiku žáků.  
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4.5 Další akce školy 
 
 

Datum Akce 
ZÁŘÍ                          -    pedagogická rada /4.9./ 

-    výzdoba školy 

- založení pedagogické dokumentace, třídnické práce 

- zásady bezpečnosti ve vyučování 

- seznámení žáků se školním, vnitřním a provozním řádem 

- škola v přírodě Harrachov /hotel Tesla/ 9. – 15. 9. 2017 

- výtvarná soutěž „Škola v přírodě“  

- plnění Minimálně preventivního programu na škole – 

vztahy mezi lidmi; plnění úkolů CO, příprava na BTP – 

škola v přírodě, v rámci TV  

- úprava školního hřiště, práce na školním pozemku 

      -     Seberevolta - Zdravý životní styl - beseda s cvičením  

- „Tma přede mnou, aneb dotkněte se Krkonoš“ – dle 

nabídky KRNAP /akce probíhala pouze o víkendu/ 

- 28. 9. Den české státnosti – v rámci OV a D 

- výzdoba nástěnek ve školním sektoru, ústřední nástěnka 

k významným událostem 

- podíl školy na tvorbě webových stránek  

 
ŘÍJEN                           -     Světový den zvířat, výtvarná soutěž, environmentální 

výchova  -  téma „Moje nejmilejší zvíře“ /2. – 20. 10. – 

v rámci VV a PV/ 

                            - 28. 10. - Den vzniku samostatného Československa  

  -     dokončování  podzimních prací na školním pozemku, 

úprava sportoviště 

- výzdoba nástěnek ve školním sektoru, ústřední nástěnka 

k významným událostem 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- konzultace výchovného poradce a třídních učitelů 

s vycházejícími žáky – výběr studia /19. 10./ 

- Halloween – soutěž o nejstrašidelnější příběh /16. 10. – 2. 

11. v rámci AJ, ČJ/ 
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LISTOPAD                          -     Světový den boje proti zneužívání drog - SKPV  

- 17. 11. - Den boje studentů za svobodu a demokracii – 

v rámci výuky  

- Světový den dětí – přijetí Úmluvy o právech dítěte – beseda 

školy /20.11./ 

- pedagogická rada za I. čtvrtletí /21. 11./ 

- doplnění katalogových listů žáků, matriky – chování, 

prospěch za I. čtvrtletí, zprávy rodičům 

- výzdoba nástěnek ve školním sektoru, ústřední nástěnka 

k významným událostem  

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- plnění úkolů CO na škole dle plánu /8. 11./ 

- řemeslná dílna/Vánoce/ – vánoční výzdoba školy a tříd, 

vánoční tradice, zahájení výroby vánočních dárků /29. 11./ 

- preventivní zubní prohlídka /9. 11. / 

 
PROSINEC                          -     Mikulášská nadílka /5. 12./ 

   -     Planeta Země -  Divadelní klub /4. 12./ 

   -     dokončování výroby vánočních dárků, novoroční přání  

-      vánoční besídka 

- zahájení lyžování – poučení o pravidlech bezpečnosti 

- konzultace výchovného poradce s vycházejícími žáky – 

výběr škol, VÚ, informace pro rodiče vycházejících žáků 

/14. 12./ 

- beseda – ZŠ Stará Paka /15. 12./ 

- plnění úkolů CO na škole- návštěva Hasičské zbrojnice /20. 

12./ 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- dotazník – žáci – klima školy /Minimálně preventivní plán/- 

metodik prevence 

- Mezinárodní den lidské solidarity  - beseda /22. 12./ 

- Den s mojí třídou – před odjezdem na vánoční prázdniny 

/22. 12./ 

- Pobyt v přírodě – „nezapomínáme na zvířátka“ /22. 12./ 

 
LEDEN                         -    1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu  
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   -     pedagogická rada za I. pololetí /17. 1./ 

- vyhodnocení největšího zlepšení v prospěchu, aktivitě a 

chování – zajištění odměn 

- zprávy rodičům o prospěchu a chování žáků za I. pololetí 

- doplnění katalogových listů žáků, matriky – prospěch, 

chování 

- v hodinách tělesné výchovy – bruslení, lyžování, příprava 

žáků na zimní olympiádu 

- konzultace výchovného poradce s vycházejícími žáky, 

s rodiči – výběr škol, VÚ /18. 1./ 

- výchovný poradce s třídními učiteli – vyplnění přihlášek do 

učebních oborů vycházejících žáků 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

 
ÚNOR                          -    sportovní příprava žáků na zimní olympiádu 

- Zdravý životný styl - beseda školy /5. 2./ 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- lyžařský výcvik /19. – 25. 2./ 

- vyhlášení a vyhodnocení soutěže masek – masopust /1. 2.; 

14. 2./ 

BŘEZEN                          -    12. 3.  - přijetí České republiky do NATO  

- turnaj v kuželkách – pořádají učitelé pro děti ke Dni učitelů 

/28. 3./ 

- příprava žáků na celostátní soutěž ZUČ 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- řemeslná dílna – Velikonoce /28. 3./ 

- PPP Trutnov - beseda /Zvládání stresu/ -neuskutečněno 

z důvodu nízkého počtu pracovníků PPP/ 

- Zimní olympiáda /19. – 23. 3./ 

                           Účast na Býchorských hrách /27., 28. 3./ 
DUBEN                     -    Světový den zdraví /handicapovaný člověk/ - beseda +              

praktická cvičení -  

         Minimálně preventivní program na škole /18. 4./ 

- Mezinárodní den ochrany památek – projektový den /16. 4./ 

- 22. 4.-  Den Země – projektový den  + environmentální 

výchova – vyhlášení fotografické soutěže „ Krkonoše očima 
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dětí“ /30. 4.- Jičínská bouda/ 

- pedagogická rada za III. čtvrtletí /19. 4./ 

- vyhodnocení nejlepšího chování žáků ve třídách, nejlepšího 

prospěchu – zajištění odměn 

- vypracování zpráv pro rodiče o chování a prospěchu za III. 

čtvrtletí 

- doplnění katalogových listů, matriky  

- plnění plánu CO na škole dle plánu /11. 4./ 

- příprava dívek a chlapců na sportovní akce 

- zahájení prací na školním pozemku 

- účast žáků v soutěži ZUČ /19. – 20. 4./ 

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- návštěva Městské knihovny ve Vrchlabí (čtenářská 

gramotnost) /25. 4./ 

- akce KRNAP – hrabání luk /11. 4. / 

- akce KRNAP – Den Země /20. 4./ 

KVĚTEN                          -     1. 5. -  Svátek práce – v rámci výuky 

- 5. 5. -  Květnové  povstání – v rámci výuky 

- 8. 5. - Den vítězství – v rámci výuky 

- beseda s Městskou policií /2. 5./ 

- příprava žáků na sportovní akce  

- podíl školy na tvorbě webových stránek 

- účast v HK- Helicoptershow/ /11. 5./ 

- Mezinárodní den rodiny – beseda – Plnění MPP - /17. 5./ 

- výroba dárků pro vycházející žáky a dospělé 

- beseda s gamblerem p. Kohoutem – plnění MPP /25. 5./ 

 
ČERVEN                       -    1. 6. Mezinárodní den dětí – akce učitelů pro žáky, soutěže  

   -     taneční revue 

   -     letní olympiáda 

                        -      akce „lodičky“ – sjíždění Orlice – výběr dětí /14.- 15. 6./ 

- šikana, kyberšikana – beseda /dle nabídky RIAPS/  /15. 6./ 

- plnění MPP – beseda v rámci výuky informatiky– Bezpečí 

na internetu 

- SKPV Trutnov – drogy – plnění MPP /19. 6./ 
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-     pedagogická rada za II. pololetí /20. 6./ 

- vypracování zpráv pro rodiče o chování a prospěchu za II. 

pololetí 

- plnění plánu CO /27. 6./ 

- uzavření veškeré pedagogické dokumentace 

- školní výlet Broumovsko- Teplické skály/26. 6./ 

- „Den s mojí třídou“ – k ukončení školního roku /28. 6./ 

- poučení žáků o bezpečnosti – hlavní prázdniny /28. 6./ 

- příprava pásma na závěrečnou besídku, „poslední zvonění“ 

pro vycházející žáky – rozloučení, besídka /27. 6./ 

- předání vysvědčení žáků, zhodnocení školní práce a 

chování za II. pololetí, zhodnocení sportovních a 

uměleckých úspěchů za celý školní rok /29. 6./ 

 
 

 

Aktuálně bylo využíváno nabídek PPP Trutnov, RIAPS, Krkonošského muzea, KRNAP,  

Kulturního domu Střelnice a Divadelního klubu,  popřípadě jiných institucí.  

Plán akcí byl průběžně doplňován. 

Učitelé využívali dle možností dalšího vzdělávání. 

Před každou akcí a odjezdy byly děti řádně poučeny o bezpečnosti. 

Žáci byli pravidelně na ústřední nástěnce informováni o významných dnech, významných 

událostech, významných akcích. 

 

4.6 Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 
Úkoly byly plněny dle plánu CO pro rok 2017/2018 a to v termínech: 

 

1. termín    14. 9. 2017 

2. termín   8. 11. 2017 

3. termín   20. 12. 2017 

4. termín   31. 1. 2018 

5. termín   11. 4. 2018 

6. termín   27. 6. 2018 
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Seznámili jsme žáky s úlohou státu při ochraně životů a zdraví při vzniku mimořádných 

událostí. Připravili jsme žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní 

jednání a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. Vedli jsme žáky 

k citlivému vnímání ŽP, a to nejen při vzniku mimořádných událostí.  Značnou část jsme 

věnovali první pomoci /včetně praktického nácviku/. Navštívili jsme Hasičskou stanici ve 

Vrchlabí. 

 
 
4.7 Komunitní sezení 
 
Ředitelka, vedoucí učitelka, vedoucí vychovatelka, etoped, sociální pracovnice a vychovatelé 

se každé pondělí scházeli na tzv. předkomunitní schůzce“ – řešilo se hodnocení dětí, kázeňské 

přestupky, mimořádné zásluhy dětí, zdravotní stav, rodinné poměry, akce a aktivity školy, 

informace sociální pracovnice apod. Poté následovalo vlastní komunitní sezení za účasti 

všech dětí a pedagogů. Cílem sezení byla sebereflexe, sebehodnocení a konfrontace 

hodnocení sama sebe s hodnocením dospělých (přijmutí kritiky, pochvaly) a též vyhodnotit 

to, co se obecně dařilo či nedařilo, nejbližší plány a aktivity. 

 

4.8 Poradenské služby 
 
a) výchovný poradce – Výchovný poradce spolu s třídními učiteli pracoval průběžně 

především s vycházejícími žáky – volba povolání. Na schůzkách byli žáci informováni o 

možnostech dalšího vzdělávání a při výběru středních škol bylo spolupracováno i se 

zákonnými zástupci dětí, jejich sociálními pracovníky a kurátory a sociální pracovnicí DDŠ. 

Značnou pozornost jsme věnovali volbě povolání i ve vyučovacích předmětech, především 

v PČ, INF a VZ. Povinnou školní docházku ukončilo 12 žáků, všichni pokračují v dalším 

vzdělávání. 

 

b) metodik prevence- pracoval dle plánu na šk. rok 2017/2018. Spolupracoval s vedením 

DDŠ, třídními učiteli a ostatními pedagogy, sociálními pracovnicemi DDŠ, sociálními 

pracovníky a kurátory dětí v místě bydliště, klinickým psychologem, psychiatrií, PČR, 

Městkou policií Vrchlabí, SKPV Trutnov. Dbal na plnění Minimálně preventivního programu 

na škole, podílel se na zajištění besed a akcí školy a zajišťoval vstup institucí zvenčí v rámci 

prevence. Metodicky vedl ostatní pedagogy, doporučoval literaturu, internetové odkazy 

MŠMT z oblasti prevence. O své činnosti pravidelně informoval na čtvrtletních 

pedagogických radách, o činnosti vedl řádně dokumentaci. 
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c) psycholog  

Tuto službu našemu zařízení poskytuje externí psycholog  a to 1x týdně (popř. 1x za 14 dní)  

v dopoledních hodinách, v případě potřeby i odpoledne. Konzultace jsou poskytovány i 

telefonicky. Služby jsou dětem nabídnuty hned po jejich příchodu do zařízení nebo na jejich 

přání. 

 

Školní matrika  

Školní matriku vede škola v programu Bakaláři. Dle pokynů MŠMT odesílá 2x ročně (říjen, 

březen) požadovaná data ke zpracování. 

 

Školská rada 

Školská rada se sešla 2x za školní rok ve složení zástupce školy, zákonný zástupce dětí a 

zástupce jmenovaný MŠMT.  

 

5 Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti 
 
Široká veřejnost je o dění v našem zařízení informována prostřednictvím vlastních webových 

stránek, které jsou pravidelně aktualizovány a příspěvky do měsíčního místního zpravodaje 

PULS.  

 

6  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotní učení. 

  

7 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 
Projekty financované z cizích zdrojů nebyly předloženy a realizovány. 

 

8 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve spolupráci a výchově 
 

a) spolupráce s rodiči 

- zařízení lpí na udržování pravidelného kontaktu s osobami odpovědnými 

za výchovu formou osobních schůzek, případových konferencí, telefonátů, 

pravidelné písemné informovanosti o prospěchu a chování dítěte 

b) spolupráce s dalšími partnery 

- příslušnými pracovníky (sociální pracovnice, kurátoři) OSPOD 

- praktický lékař pro děti a dorost Vrchlabí 
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- stomatolog Vrchlabí 

- dětský psychiatr Náchod 

- DDÚ Hradec Králové 

- Centrum Pestalozzi 

- MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov 

- Město Vrchlabí 

- Střední odborné učiliště Nová Paka 

- Policie ČR Vrchlabí 

- Městská policie Vrchlabí 

- Pedagogicko- psychotická poradna Trutnov 

- RIAPS Trutnov 

- JABOK Praha 

- SPgŠ Litomyšl 

 

9 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
 
Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – žádná 
stížnost. 
Stížnost proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání – žádná stížnost. 
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů – žádná stížnost. 
 
10 Informace o kontrolách 
 
Informace o výsledcích kontrol provedených MŠMT nebo jinými kontrolními či inspekčními 

orgány: 

• Okresní státní zastupitelství Trutnov – pravidelné prověrky 
       Nebylo zjištěno žádné porušení norem. 

 

• Dne 13. 11. 2017 provedla kontrolu v DDŠ, ZŠ a ŠJ Krajská hygienická stanice 
Královéhradeckého kraje. 

      Kontrolou nebyla uložena nápravná opatření. 

 

• Vnitřní kontroly - vnitřní audit nastavení VKS a jeho prověření. Na základě zákona 

320/2001 Sb., je v DDŠ nastaven funkční vnitřní kontrolní systém. 
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11 Zpráva o hospodaření 
 

Zpráva o hospodaření     

(součást výroční zprávy za školní rok 2017/2018)  

       
       

Příjmy v roce 2017     
       

Celkové příjmy          16 352 374,31 

- z toho: příspěvek ze SR 
 
      15 041 022,00 

  ošetřovné       277 199,00 
  ostatní příjmy       251 781,00 
  čerpání fondů       704 128,31 
  prostředky na zvýšení platů ve školství   63 244,00 
 příspěvek ze SR - biatlon  15 000,00 

       
       
       

Výdaje v roce 2017     
       

Celkové výdaje         15 857 250,23 
- z toho: náklady na platy       9 264 661,00 
  zdravotní a sociální pojištění     3 079 652,00 
 příděl do FKSP   182 133,22 

  náklady na učebnice a školní potřeby   25 104,00 
  ostatní provozní náklady     3 305 700,01 
       
       
       

Hospodářský výsledek za rok 2017   495 124,08 
       
       
       

Rozpočet na rok 2018 - v tis. Kč    
       
Příspěvek na provoz celkem    16 141, 00 

 
1. Mzdové prostředky (ú. 
521)   10 472,00 

      - z toho OON    180,00 
 2. Zákonné odvody (ú. 524)   3 560,00 
 3. FKSP (ú. 527)    206,00 
 4. ONIV     1 903,00 
       
Neinvestiční náklady celkem    16 141,00 
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Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Dětského domova se 

školou, ZŠ a ŠJ za školní rok 2017/18 dne 4. 10. 2018. 
 

Mgr. Gabriela Pohořalá 
            ředitelka 

 

 


