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 Základní údaje o školském zařízení 1

Název školského 
zařízení 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Žlutice, 
Jiráskova 344 

Adresa školského 
zařízení 

Jiráskova 344, Žlutice 364 52 

IČO 708 45 433 

Bankovní spojení 306 363 41/0710 ČNB Plzeň 

DIČ CZ 708 45 433 

Mobil +420 602 475 059 

E-mail sekretariat@ddszlutice.cz  

Datová schránka 66k9mjf 

Adresa internetové 
stránky 

www.ddszlutice.cz 

Právní forma 
 
Příspěvková organizace 
 

Zařazení do sítě škol 

Organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny 
Rozhodnutím ministra školství dne 27. 7. 1992 
pod č. j. 21.971/92-241 ve znění pozdějších dodatků pod 
č. j. 27 752/94-60 ze dne 30. 1. 1995, č. j. 27 978/99-60 
ze dne 3. 10. 1996, č. j. 14 197/99-21 ze dne 1. 2. 1999, 
č. j. 21 534/2000-21 ze dne 22. 6. 2000, č. j. 12 308/02-21 
ze dne 5. 2. 2000, č. j. 28 993/03-25 ze dne 11. 11. 2003, 
č. j. 34 106/05-25 ze dne 3. 1. 2006, č. j. 5 577/2006-21 
ze dne 1. 2. 2006, č. j. 16 552/2007-21 ze dne 21. 6. 2007, 
č. j. 10 762/2010-21 ze dne 26. 4. 2010, č. j. 11 492/2010-21 
ze dne 11. 5. 2010, č. j. 9 069/2011-25 ze dne 24. 3. 2011, 
č. j. 12 220/2012-25 ze dne 4. 4. 2012, č.j. MSMT-32 998/10-21 
ze dne 1. 8. 2012, č. j. 37 728/2012-62 ze dne 6. 9. 2012, 
č.    j.    45  709/2015-2    ze    dne    11.   12.   2015,   
č.   j.    MSMT-33 033/2018-2     ze       dne  17.     10.      2018,  
č. j. MSMT-33 033/2018-3    ze    dne  17. 10. 2018 
a č. j. MSMT-5 885/2019-2 ze dne 11. 3. 2019. 

Vymezení majetku 

Majetek státu, s nímž je organizace příslušná hospodařit 
k 31. 12. 2018, je uveden v příloze č. 1 Zřizovací listiny pod č. j. 
21.971/92-241 ze dne 27. 7. 1992. Ke změně zřizovací listiny 
ve znění pozdějších dodatků pod č. j. 27 752/94-60 ze dne 
30. 1. 1995, č. j. 27 978/99-60 ze dne 3. 10. 1996,  
č. j. 14 197/99-21 ze dne 1. 2. 1999, č. j. 21 534/2000-21 
ze  dne  22. 6. 2000,  č. j.  12 308/02-21   ze   dne  5.  2.  2000, 
č. j. 28 993/03-25 ze dne 11. 11. 2003, č. j. 34 106/05-25 
ze dne 3. 1. 2006, č. j. 5 577/2006-21  ze  dne 1. 2. 2006, 
č. j. 16 552/2007-21 ze dne 21. 6. 2007, č. j. 10 762/2010-21 
ze dne 26. 4. 2010, č. j. 11 492/2010-21 ze dne 11. 5. 2010, 
č. j. 9 069/2011-25 ze dne 24. 3. 2011, č. j. 12 220/2012-25 
ze dne 4. 4. 2012, č. j. MSMT-32 998/10-21 ze dne 1. 8. 2012, 
č. j. 37 728/2012-62 ze dne 6. 9. 2012, č. j. 45 709/2015-2 
ze dne 11. 12. 2015, č. j. MSMT-33 033/2018-2 ze dne 
17. 10. 2018, č. j. MSMT-33 033/2018-3 ze dne 17. 10. 2018 
a č. j. MSMT-5 885/2019-2 ze dne 11. 3. 2019. 

mailto:sekretariat@ddszlutice.cz
http://www.ddszlutice.cz/


5 
 

Ředitel školského 
zařízení 
Adresa 
Mobil, e-mail 

Mgr. Jan Kubát 
 
Buchenwaldská 1757/6, Chomutov, 430 01 
+ 420 606 889 724, reditel@ddszlutice.cz  

Datum jmenování 
 
Jmenován kým 

Jmenován dne 18. prosince 2017, Č.j.:MSMT-26729/2017-11 
s účinností od 1. 2. 2018 
MŠMT 

Název zřizovatele 
Adresa 
IČO 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1 
000 22 985 

Zástupce ředitele pro 
vzdělávací 
a výchovnou činnost  
(zástupce statutárního 
orgánu) 
Adresa 
Mobil, e-mail 

Mgr. Kamila Dvořáková 
 
 
 
 
Bukovina 11, 441 01 Podbořany 
+420 778 737 171, skola@ddszlutice.cz  

Datum jmenování 
 
Jmenován kým 

17. září 2018, s účinností od 17. 9. 2018 
ředitelem školského zařízení 
23. září 2019, s účinností od 23. 9. 2019 
ředitelem školského zařízení 

Zaměstnanec pověřený 
poskytováním 
informací 
Mobil, e-mail 

Bc. Jitka Najmanová – vedoucí ekonomicko-sociálního úseku 
(sociální pracovnice) 
+ 420 778 737 169, sekretariat@ddszlutice.cz, 
socialni@ddszlutice.cz  

IZO 

Základní škola  110 031 750 

Dětský domov se školou 150 068 832 

Školní jídelna 102 576 483 

Vedoucí pracovníci 

Mgr. Kamila Dvořáková – zástupce ředitele pro vzdělávací 
a výchovnou činnost (zástupce statutárního orgánu) 
Bc. Jitka Najmanová – vedoucí ekonomicko-sociálního úseku 
(sociální pracovnice) 
Bc. Irena Vacková – vedoucí vychovatelka 
Miroslava Červenková – vedoucí školní jídelny 

Rada školy 

Školská rada byla zřízena na základě nařízení MŠMT ze dne 
18. 11. 2005 č. j. 33 528/2005-24, které vychází z § 167 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění, školská rada na svém zasedání dne 3. 9. 2018 navrhla 
jako možného člena školské rady za pedagogické pracovníky 
Mgr. Kamilu Dvořákovou, která byla zvolena volbou dne 
18. 9. 2018 na poradě pedagogických pracovníků. 
Dne 1. 10. 2018 byla do školské rady za zřizovatele jmenována 
Mgr. Alena Zouplnová pod č. j.: MSMT-31 518/2018-1, které 
došlo dne 5. 10. 2018 pod č. j. 1726/18. Dne 1. 11. 2018 
školská rada na svém zasedání ve složení 
Mgr. Kamila Dvořáková – zástupce za pedagogické pracovníky 
zařízení, Mgr. Alena Zouplnová, MBA – zástupce za zřizovatele 
a Bc. Jitka Najmanová – zástupce za rodiče a děti zvolila 
předsedkyni Mgr. Kamilu Dvořákovou. Školská rada se řídí 
plánem činnosti a svými stanovami, které sestavil předseda 

mailto:reditel@ddszlutice.cz
mailto:skola@ddszlutice.cz
mailto:sekretariat@ddszlutice.cz
mailto:socialni@ddszlutice.cz
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školské rady 

Přehled hlavní činnosti 
školského zařízení 

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 
zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění 
a prováděcí vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 
ve školských zařízeních v platném znění, zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů v platném znění. 
Příspěvková organizace zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání 
obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené 
výchovné péče s povinnou školní docházkou. Poskytuje 
základní vzdělávání žákům (chlapcům) v základní škole, kde 
jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu 
se zpracovanými minimálními výstupy vzdělávání 
zpracovaného na základě RVP ZV, poskytuje stravování dětem 
a žákům ve školní jídelně.   
 
Činnost organizace je vymezena §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, ve znění pozdějších 
předpisů a § 16, § 44 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
předpisy. Organizace ve smyslu § 119 zákona 
vedle stravování dětí a žáků zajišťuje také závodní stravování 
zaměstnanců příspěvkové organizace. Organizace ve smyslu 
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní 
stravování zaměstnancům příspěvkové organizace. 

 

  Součásti školského zařízení 2

Součásti školského zařízení Kapacita 

Základní škola 24 žáků 

Dětský domov se školou 24 žáků 

Školní jídelna 50 jídel 

Celková kapacita školského zařízení 24 žáků 
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Průměrně dětí na jednoho pedagogického 

pracovníka 

0,96 celkem DDŠ, ZŠ a ŠJ 

3,43 škola 

1,5 domov 

Počet vychovatelů a asistentů na skupinu 3,00 

Počet učitelů na třídu 1,454 

Počet rodinných skupin 4 skupiny 

Počet učeben 7 učeben (z toho 3 odborné učebny – 

PC s interaktivní tabulí, hudebna, 

učebna pracovního vyučování-dílna) 

 

 Přehled oboru vzdělávání 3

Ve školním roce 2018/19 byli žáci vzdělávaní v základní škole podle vzdělávacího 
programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Učení pro život – zpracovaného 
na základě RVP ZV se zapracovanými minimálními výstupy vzdělávání. 

 
 
 
 
 

Přehled vyučovacích hodin v ročníku: 
4. ročník – 26 
6. ročník – 30 
7. ročník – 30 
8. ročník – 31 
9. ročník – 31 
Vyučovaný cizí jazyk: anglický, ruský 

3.1 Učební plán 

Vyučovací předměty 
Zkratka 

předmětů 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Český jazyk  ČJ 7 + 1D 7 + 1D 7 + 1D 6 + 2D 6 + 2D 

Anglický jazyk AJ 0 0 3 3 3 

Matematika M 4 + 1D 4 + 1D 4 4 4 

Informatika I 0 0 0 1 1D 
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Prvouka PRV 2 2 2 0 0 

Přírodověda PŘ 0 0 0 1 2 

Vlastivěda VL 0 0 0 2 1 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova VV 1 1 1 + 1D 2 2 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti PČ 1 + 1D 1 + 1D 1 + 1D 1 + 1D 1 + 1D 

  

Vyučovací předměty Zkratka 

předmětů 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Český jazyk ČJ 4 + 1 D  4 + 1 D  4 + 1 D  3 + 2 D  

Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 

Ruský jazyk RJ 2D 2  2  2  

Matematika M 4 4  4  3 + 1 D  

Informatika I 1 1 D  1 D  1 D  

Dějepis D 2 2  2  1 + 1 D  

Občanská výchova OV 1 1  1  1  

Fyzika F 1 1  2  2  

Chemie CH 0 0  1 1  

Přírodopis P 2 2  1 + 1 D  1 + 1 D  

Zeměpis Z 2 2  2  1 + 1 D  

Hudební výchova HV 1 1  1  1  

Výtvarná výchova VV 2  2  1  1  

Rodinná a zdravotní výchova RZV 0 0  1  1  

Tělesná výchova TV 2 2  2  2  

Pracovní činnosti PČ 1 + 1 D  1 + 1 D  1  1 D  
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 Rámcový popis personálního zabezpečení k 1. 9. 2019 4

4.1 Počty zaměstnanců 
 Fyzicky Přepočteno 

Celkový počet zaměstnanců 32 32,3056 

z toho pedagogických 22 (123) 22,0889 

z toho nepedagogických 10 10,2167 

 

Z pedagogických   

učitelé 6 5,8160 

vychovatelé 6 6,8425 

psycholog 1 0,4062 

etoped 1 +(21) 2 

asistenti pedagoga - noční 5 4,0242 

asistenti pedagoga k učitelům 0 0 

asistenti pedagoga k vychovatelům 3 3 

 

Z nepedagogických   

administrativní pracovníci 3 3 

kuchařky/vedoucí kuchyně 4 3,3000 

údržbář/školník 1 1 

uklízečka 1 1 

pradlena/švadlena 1 1 

 

4.2 Věková struktura zaměstnanců 
Do 29 let 1 

30 – 39 let 3 

40 – 49 let 12 

50 – do vzniku nároku na SD 18 

Důchodci 32 
 

4.3 Hodnocení aprobovanosti a kvalifikovanosti k 1. 9. 2019 
Aprobovanost škola (60%) VŠ ped. 4 

SŠ 2 

Vychovatelský úsek (53,33%) VŠ ped. 4 

VŠ neped. 0 

SŠ ped. 3 

SŠ neped. 3 

 
  

                                                           
1
 v pedagogických pracovnících je uveden i etoped na DPN od 16. 10. 2017 

2
 jeden etoped na DPN od 16. 10. 2017  

3
 uvedené osoby jsou již v SD a jsou u nás zaměstnáni 
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4.4 Odchody a příchody zaměstnanců ve školním roce 2018/2019 
Na vlastní žádost odešli 2 

Ukončení poměru uplynutím doby určité 3 

Ukončení poměru ve zkušební době 2 

Byli přijati 11 

Do starobního důchodu k 31. 8. 2019 odešel 0 

Do částečného invalidního důchodu odešel 41 

Do plného invalidního důchodu odešel 0 

Odchod na základě organizační změny 1 

 

4.5 Organizační schéma k 1. 9. 2019 
 

 

 

                                                           
4
jedné zaměstnankyni byl v průběhu školního roku klasifikován I. stupeň INV 
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 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 5

docházce  

5.1 Přijaté děti 
Ve školním roce 2018/2019 bylo v DDŠ, ZŠ 

a ŠJ 

až 20 žáků základní školy 

až 1 žák základní školy speciální 

až 14 žáků s IVP 

až 3 žáci OU – prodloužené péče 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v DDŠ, ZŠ 
a ŠJ 

až 11 dětí na základě PO 

až 13 dětí s nařízenou ÚV 

až 0 dětí s uloženou OV 

až 0 dítě ve vazbě 

až 0 dětí VTOS  

Ve školním roce 2018/2019 bylo v DDŠ, ZŠ a ŠJ pod kategorizace zákona č. 109/2002 Sb. 

 až 4 dětí kategorie „E“ 

až 20 dětí kategorie „D“ 

až 0 dětí kategorie „C“ 

až 0 dětí kategorie „B“ 

až 0 dětí s psychiatrickou diagnózou 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v DDŠ, ZŠ a ŠJ nově přijato 

 17 dětí 

1 dítě hospitalizováno PN Dobřany 

2 děti navštěvovali Adiktologickou poradnu 

 

5.2 Propuštěné děti 
Ve školním roce 2018/2019 ze školského zařízení odešlo 8 dětí 

VÚ, SVP Pšov 2 děti 

VÚ, SŠ a ŠJ Hostinné 1 dítě 

U 1 žáka zrušena ÚV, rozhodnutím soudu svěření do pěstounské péče a nastup na speciální 
školu v místě bydliště 

U 1 žáka zrušena ÚV, přerušil studium na OU a odstěhoval se k matce do SRN 
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U 3 žáků zrušena ÚV po ukončení povinné školní docházky, návrat do rodiny – nástup na 
civilní SŠ nebo OU  

Prodloužená péče v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice 0 dětí 

Podmínečné ubytování mimo zařízení 4 děti 

Ukončení pobytu na základě rozhodnutí DÚ přechod do DD 0 dětí 

Ukončení pobytu na základě usnesení soudu o zrušení ústavní 
výchovy 

0 dětí 

Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy 0 dětí 

Přemístění dítěte na základě rozhodnutí soudu z důvodu 
prohlubujících se výchovných problémů /přemístění do VÚ Janová/ 

0 dětí 

Přemístění dítěte na základě rozhodnutí soudu z důvodu selhání 
dítěte v prodloužené péči 

0 dětí 

Přemístění dítěte na základě rozhodnutí soudu z důvodu nesplnění 
podmínek pokračování vzdělávání a nástupu na SŠ či OU 

2 děti 

Ukončení pobytu na základě ukončení dohody na dobu nezbytně 
nutnou do ukončení školního vzdělávání 

0 dětí 

 

 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6

6.1 Klasifikace žáků 
Ve školním roce 2018/2019 bylo 1. pololetí 2. pololetí 

Klasifikováno 12 žáků 20 žáků 

Neklasifikováni 1 žák 0 žáků 

Prospělo 8 žáků 20 žáků 

Neprospělo 3 žáci 0 žáků 

Prospělo s vyznamenáním 0 žáků 0 žáků 

 

6.2 Průměrná známka za třídu 
třída 1. pololetí 2. pololetí 

IV. - 2 

VI. 2,43 2,59 

VII. 2,07 2,89 

VIII. 2,76 2,64 

IX. 2,63 2,69 

 

6.3 Absence žáků 
1. pololetí 

třída omluvené neomluvené celkem 

IV. - - - 

VI. 0 0 0 

VII. 92 0 0 

VIII. 200 38 238 

IX. 43 0 43 
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2. pololetí 

třída omluvené neomluvené celkem 

IV. 11 0 11 

VI. 9 12 21 

VII. 130 320 450 

VIII. 158 53 211 

IX. 20 0 20 

 

Průměr zameškaných hodin na žáka: 

 1. pololetí 2. pololetí 

celkem 23,41 35,65 

Z toho omluvených 27,91 16,4 

neomluvených 3,16 19,25 

 

6.4 Úspěchy žáků z DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice ve školním roce 2018/2019 

6.4.1 Sportovní oblast 

 Memoriál Jaroslava Soldána – turnaj v malé kopané – 1. Místo; 
 47. letní olympiáda DDŠ v Děčíně – 3. místo v běhu jednotlivců na 60 m. 

6.4.2 Kulturní a společenská oblast 

 Výroba vánočních dárků a předmětů, spojená s prodejem na žlutických vánočních 
trzích; 

 46. zimní olympiáda DDŠ na Kvildě – chlapec z našeho zařízení získal cenu fair play 
za pomoc chlapci z jiného zařízení, když si při pádu vyrazil dech; 

 Výroba přáníček a dárků s osobním předáním ženám v Domově důchodců 
ve Žluticích; 

 Výroba drobných cen pro soutěže dětí pořádaných městem Žlutice k MDD; 
 Pravidelný úklid autobusových zastávek a odpočívadla „Na Jelenu“ ve městě Žlutice; 
 Účast na každoroční akci „Úklid řeky Střely“; 
 Zapojení do celorepublikové akce v měsíci dubnu „Česko čistější“; 
 Celoroční zapojení do pomocných prací při renovaci Horního Hradu. 

 

 Údaje o prevenci rizikového chování 7

7.1 Prevence rizikového chování 
Dětský domov se školou patří mezi speciální výchovná zařízení řízená přímo MŠMT. Pečuje 
o chlapce s nařízenou ústavní výchovou, 5uloženou ochrannou výchovou nebo s předběžným 
opatřením. Děti jsou do zařízení přijímány výhradně na základě soudního rozhodnutí. Součástí 
školského zařízení je škola se vzdělávacím programem zpracovaným dle RVP ZV 
se zapracovanými minimálními výstupy vzdělávání. Chlapci umístění v zařízení často pocházejí 
z dysfunkčních rodin, spolupráce s rodiči je velmi problematická. Odbornému týmu ve složení 

                                                           
5
 pouze na výjimku od zřizovatele 
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psycholožka, etopedka, výchovná poradkyně, vedoucí vychovatelka a sociální pracovnice, ale i 
dalším pedagogickým pracovníkům se daří jí zlepšovat. Účastní se nebo sami podněcují 
případové konference, poskytují v případě zájmu rodičů odborné konzultace (výchovné 
problémy v rodině, přechod zpět do rodiny) a následnou péči dětem, které zařízení opustily. 
Dětský domov dále úzce spolupracuje se sociálními pracovnicemi a sociálními kurátory, kteří 
s rodinou pracují a připravují rodinné prostředí na návrat dítěte domů. Cílem specializované 
týmové péče je návrat dítěte do rodiny, které se našemu zařízení pomalu začíná dařit. 
V letošním roce ukončili 3 chlapci pobyt v zařízení zrušením ústavní výchovy po dokončení 
povinné školní docházky a navrátili se k rodině, kde pak nastoupili, k dalšímu vzdělávání 
na SOU. 
 
Ve školním roce 2018/2019 z důvodu organizační změny (zrušení Výchovného ústavu a střední 
školy) byla kapacita zařízení plně využita až na konci školního roku. Provoz školského zařízení 
byl zajištěn nepřetržitým provozem a zajišťován ve všech prostorách školského zařízení. 
V průběhu školního roku bylo aktivně využíváno městské hřiště s atletickým oválem a dále i 
městský bazén při základní škole ve Žluticích než šel do rekonstrukce. Naším školským 
zařízením byla využívána i další sportoviště a plochy v kraji mimo něj v rámci motivačních 
atraktivních činností, které umožňují chlapcům kvalitnější a pestřejší využití času v odpoledních 
hodinách. Průběžně bylo dokupováno a doplňováno vybavení do provozního, školního 
a výchovného úseku. 
 
Školu zřízenou při dětském domově navštěvovalo až 20 žáků v 3 třídách, žáci byli vyučováni 
dle ŠVP „Učení pro život“ – zpracovaného na základě RVP ZV se zapracovanými minimálními 
výstupy vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali dle individuálních 
vzdělávacích plánů. 
 
Na výchovném úseku pracovaly 4 běžné rodinné skupiny. Prodlouženou péči v zařízení 
v letošním roce nikdo nevykonával. 
Chlapci umístění v zařízení mají nejčastěji nařízenou ústavní výchovou z důvodu antisociální 
poruchy chování – 25 % dětí – trestná činnost, záškoláctví, experimentování s návykovými 
látkami, šikana, agresivní chování, útěky. Asociální poruchu chování mělo v loňském roce 
75 % dětí – nejčastěji z důvodu agresivity, negativismu, problémů ve škole, provokování 
spolužáků a pedagogických pracovníků. 

 

7.2 Výchovné problémy 
Do zařízení přicházejí žáci na základě soudního rozhodnutí, které je nařízeno vždy z důvodu 
dlouhodobých výchovných problémů – agresivita, vulgarita, záškoláctví, trestná činnost, 
zneužívání návykových látek. Z těchto příčin zřejmě nikdy nebudeme schopni vymýtit prvky 
sociálně patologických jevů z prostředí našeho zařízení. 
 
V rámci vyhodnocení výchovných problémů je nutno vzít v úvahu, že vždy téměř třetina dětí 
ze zařízení odchází z důvodu pokračování dalšího studia a dvě třetiny zůstávají, někdy odchází 
až polovina dětí. Průměrná doba pobytu dětí v zařízení je cca 3 roky. V průběhu nynějších let 
se tato doba prodlužuje z důvodu přijímání dětí ve věku, která patří již na první stupeň základní 
školy. Dále je nutné počítat s tím, že často bývají v zařízení zařazeny (výjimka zřizovatele po 
nezbytně nutnou dobu pro přemístění) děti s uloženou ochrannou výchovou nebo v soudním 
řízení o uložení ochranné výchovy, která je ukládána za závažné trestní provinění (ublížení 
na zdraví, loupež, rozsáhlá majetková trestná činnost, distribuce a zneužívání návykových látek 
…). 
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Z těchto důvodů je nutné zaměřit se na jejich výskyt, monitorovat je a následně s výsledky 
pracovat a motivovat děti ke zlepšení jejich chování. Minimální preventivní program je 
zaměřen na sekundární prevenci – na předcházení vzniku, rozvoje a přetrvávání rizikového 
chování dětí umístěných v zařízení. 
 
Agresivita – v loňském roce došlo opět ke zvýšení agresivity dětí a to jak v rámci vzájemných 
napadení vůči sobě navzájem, tak došlo k několika napadení pedagogických pracovníků 
a ničení majetku DDŠ. Zvýšená agresivita byla pozorována u větší skupiny dětí různého věku. 
S těmito dětmi bylo odborně pracováno, postupně se jejich chování podařilo zlepšovat 
až na jeden případ. 
 
Kouření – většina dětí přichází do zařízení jako pravidelný uživatel tabáku, kouří již od mladšího 
školního věku vlivem prostředí, ze kterého pochází. V zařízení je kouření zakázáno, přesto děti 
v zátěžových situacích (nepovolení vycházky, nevyřízení dovolenky, při návratu z útěku, 
při konfliktních situacích, …), kouří na WC, v budově školy i domova (tím uvolňují napětí), 
za což jsou postihováni výchovnými opatřeními. 
 
Záškoláctví, útěky – velký počet neomluvené absence je způsoben dlouhodobými útěky 
několika žáků, i přes opakované intervence pracovníků OSPOD a Policie ČR tito žáci nebyli 
zadrženi a do zařízení dovezeni. Některé děti svou docházku po nástupu do našeho zařízení 
výrazně zlepší, motivací je pro ně především návrat do rodiny a nástup do civilní střední školy. 
V loňském školním roce došlo k mírnému zlepšení  – neomluvené hodiny jsou zaznamenány jen 
u třetiny dětí v zařízení. 
 
Vulgarismus – pedagogičtí pracovníci se snaží ke zlepšení kultury prostředí a zaměřili se 
na zmírnění vulgárního vyjadřování dětí. Vulgární mluvu dětí postihovali, ale stále se nedaří 
toto rizikové chování dětí výrazně omezit. 
 
Ničení majetku DDŠ – v zařízení dochází stále k ničení majetku ze strany dětí. Zařízení již 
v loňském školním roce a v letošním výrazně investovalo do obnovy majetku DDŠ. S dětmi, 
které poškozují či poškodí majetek je odborně pracováno a je sepsána škodní událost. 
 
Nerespektování autorit – v loňském roce byl monitorován zvýšený výskyt tohoto rizikového 
chování dětí v zařízení. Tento projev chování mají děti již z doby, než byly zařazeny do zařízení. 
Zařízení s těmito dětmi za pomoci odborného týmu (speciální pedagog – etoped, psycholog, 
výchovný poradce, metodik prevence, vedoucí vychovatelka)je odborně pracováno. 

 

7.3 Výskyt závadového chování 
Sociálně patologické jevy Reálné zjištění – 

prokázání, řešení 
zařízením 

Procentuální vyjádření výskytu vůči 
kapacitě zařízení6 

Kouření 18 90 % 

Alkohol 1 5 % 

Drogy 2 10 % 

Záškoláctví 8 40 % 

Toulky 0 0 % 

                                                           
6
 V loňském školním roce přešlo zařízení organizační změnou (1. 9. 2018 pouze DDŠ), tak do celkové kapacity 

zařízení 24 je v tabulce fyzicky počítáno pouze s 20 dětmi, 4 děti v průběhu byly na §23, písm. „c“, zák. 
č.109/2002 Sb. 
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Útěky 8 40 % 

Krádeže 4 20 % 

Agresivita 4 20 % 

Násilí 0 0 % 

Šikana 1 5 % 

Vandalismus 1 5 % 

Nerespektování autorit 15 75 % 

Rasismus 0 0 % 

Vulgarita 20 100 % 

Hráčství 0 0 % 

Sebepoškozování 4 20 % 

Sexuálně rizikové chování 0 0 % 

 

 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8

Vzdělávání pedagogických pracovníků zařízení bylo prováděno v souladu se zpracovaným 
Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok. Souběžně byl využíván 
nabídkový program Národního institutu pro další vzdělávání Karlovarského kraje. 
 
Učitelé, vychovatelé i ostatní 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:  

 ZČU Plzeň – 2 pedagogové; 

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – 3pedagogové; 

 NIDV Karlovy Vary – 2 pedagogové (asistenti pedagoga). 

b) Účast pracovníků na kurzech a seminářích:  Všichni pracovníci absolvovali povinná 
periodická a povinná vstupní školení BOZP a PO, kurz sebeobrany a referentské 
zkoušky k používání služebních vozidel. 

 

Účast na DVPP a na jiném vzdělávání 

Dítě jako oběť trestného činu, Legislativní rámec dokumentů pro ÚV – 
FDD,  
10. – 11. 10. 2018 

2 zaměstnanci 

Sebeobrana pro pracovníky působících v sociálních službách – 
základní kurz  
– M-SOR, s.r.o. Hradec Králové, 23. 10. 2018 

29 zaměstnanců 

Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním -  
Vzdělávací zařízení – Dítě, rodič, prarodič,  z. s., 10. 12. 2018 

2 zaměstnanci 
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Návykové látky, intoxikace žáků a role učitele a školy – NIDV, 
14. 11. 2018 

2 zaměstnanci 

Zákon 109 z pohledu spolupracujících organizací – seminář pro síť 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v ČR – ANV,  
21. – 22. 11. 2019 

3 zaměstnanci 

Řešení problémových situací z pohledu práva – NIDV, 29. 11. 2018 1 zaměstnanec 

Nová směrnice o zadávání veřejných zakázek – MŠMT, 19. 2. 2019 2 zaměstnanci 

Jídelní lístky a plnění spotřebního koše – NIDV, 4. 3. 2019 2 zaměstnanci 

Agresivita, ochrana dětí, ochrana zaměstnanců – ANV, 9. – 10. 4. 2019 4 zaměstnanci 

Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství – FORUM, e-Learning, 
24. 5. 2019 

2 zaměstnanci 

 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v DDŠ 

Přednášky, besedy, řešení kazuistik dětí se 
zaměstnanci zařízení probíhají pod vedením 
odborných pracovníků zařízení. V letošním roce 
byli zaměstnanci seznámeni s těmito tématy. 

General Data Protection Regulation – 
ochrana osobních údajů, zkušenosti 
z praxe, práce s dítětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami – poskytování 
podpůrných opatření s důrazem 
na spolupráci s asistentem pedagoga, 
úpravy a novelizace školského zákona. 

Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. 

Případové konference o problémových dětech v místě bydliště dítěte – za účasti pracovníků 
OSPOD, zákonných zástupců, pracovníků neziskových organizací, pracovníků SVP – dominuje 
problematika návratu dítěte do rodiny, řešení volby povolání, výchovné problémy v rodině. 

 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti 9

9.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity 
Zúčastnili jsme se akcí 

Hamr na Jezeře – podzimní turnaj v malé kopané (září 2018) 
Hostouň pod Černým Vrchem – 6. ročník podzimního biatlonu (říjen 2018) 
Hostouň – 20. ročník triatlonu „Železný chovanec“ (říjen 2018) 
Pšov – předvánoční fotbalový turnaj „Vlastenec“ (prosinec 2018) 
Místo – 11. ročník turnaje v malé kopané (leden 2019) 
Pšov – „Pšovský turnájek“  - stolní tenis (březen 2019) 
Kvilda na Šumavě – 46. zimní olympijské hry (březen 2019) 
Plzeň – dvoudenní mezinárodní turnaj v sálové kopané (duben 2019) 
Srbská Kamenice – 47. letní olympiáda v Děčíně (květen 2019) 

 

Připravili jsme akce 

Memoriál Jaroslava Soldána – turnaj v malé kopané – 16. 05. 2019 
 

 

Zážitkové programy v odpolední činnosti 

Atraktivní činnosti – Paintball v Nejdku, bobová dráha Praha Prosek, Jump aréna Praha 
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Zličín, snowtubing Boží Dar, motokáry CMK Praha Zličín. 
 
Plavání  - návštěvy krytého bazénu Sokolov a Aquasvěta Chomutov. 
 
Zimní sporty – opakované lyžování na běžkách v Perninku, několikeré bruslení v Žatci 
a v Kadani na venkovních kluzištích. 
 
Turistika – pochod Lípa Záhořice, naučná stezka “Ježíškova cesta“ na Božím Daru, pochod 
na horu Lamberk spojené s prací s detektorem kovů, pochod na přehradu spojený 
s koupáním. 
 
Kultura – návštěva vánočních trhů Žlutice a Plzeň, návštěvy kina, účast na Drakiádě 
ve Verušicích, návštěva Air parku ve Zruči u Plzně, návštěva pivovaru v Chýši a seznámení 
s postupem výroby piva. 
 

 

Prázdninové pobyty 

Vlastějovice, okr. Kutná Hora – dvou týdenní pobyt v chatkách na břehu řeky Sázavy 
v RS Radost. 
Krásný Dvůr – týdenní pobyt v chatkách na hřišti v Krásném Dvoře. 
Hradec u Kadaně – týdenní pobyt v chatkách v kempu v Hradci u Kadaně. 
Krkonoše – týdenní pobyt v přírodě na horské chatě Jičínská bouda. 
Hamr na Jezeře – týdenní pobyt ve školském zařízení. 
Horní Hrad – týdenní pobyt na hradě Hauenštejně nedaleko Stráže nad Ohří. 

 

Projektové dny ve škole 

- Den muzeí 
- Halloween 
- Vánoční zvyky a tradice 
- Den vody 
- Velikonoční zvyky a tradice 
- Zdravá výživa ve škole 
- Třídíme odpad 
- Uklidíme Česko 
- Sázení lípy 

 

Kroužky v zařízení pracují pod vedením učitelů a vychovatelů 

Turistický kroužek 
Keramický kroužek 
Kroužek vaření a pečení 
Sportovní kroužek – kopaná, nohejbal, stolní tenis 
Rybářský kroužek 
Střelecký kroužek 
Cyklistický kroužek 

 

Dlouhodobé programy /po celý rok, popřípadě návaznost na další ročníky/ 

Zátěžové turistické pochody -  40. ročník pochodu „Stezkou Karla Čapka“ v Chýši 
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 Ratiboř – opakované pochody s přespáním. 
 Chýše – pochod s návštěvou pivovaru. 
Vaření a pečení – samostatné vaření a pečení dle receptů, nákupy, související práce 
v kuchyni vše pod dohledem dospělého.  
 
Keramická kroužek – práce s keramickou hlínou, glazurami a jinými materiály. Zhotovování 
drobných dárků i předmětů k výzdobě interiérových i exteriérových prostorů. 
 
Míčové hry – pravidelné tréninky v malé kopané a nohejbalu – celoroční příprava pro účast 
na turnajích. 
 
Stolní tenis – celoroční příprava pro účast na turnajích. 
 
Rybaření – seznamování se základy rybaření, poznávání ryb, rybolov na lokalitě Sedlec 
u Mašťova s přespáním. 

 

Dlouhodobé projekty 

Pomoc při obnově Horního Hradu – víkendové pomocné práce. 
Pravidelné úklidy autobusových zastávek a odpočívadla „Na Jelenu“. 

 

9.2 Prezentace školského zařízení na veřejnosti 
Prezentace školského zařízení 

Výroba vánočních dárků a předmětů, spojená s prodejem na žlutických vánočních trzích. 
Výroba přáníček a dárků s osobním předáním ženám v Domově důchodců ve Žluticích. 
Výroba drobných cen pro soutěže dětí pořádaných městem Žlutice k MDD. 
Pravidelný úklid autobusových zastávek a odpočívadla „Na Jelenu“ ve městě Žlutice. 
Účast na každoroční akci „Úklid řeky Střely“. 
Zapojení do celorepublikové akce v měsíci dubnu „Česko čistější“. 
Celoroční zapojení do pomocných prací při renovaci Horního Hradu. 

 

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 10

inspekcí 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice vykonávaná inspekční činnost České 
školní inspekce. Další kontroly jiných subjektů byly za hodnocené období provedeny takto:  
 

Říjen 2018 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: vlhké zdi, umístěné vzpěry (zdi vysušeny, odstranění vzpěr nemá 
technické  
řešení – vyhotoven posudek, stavba po rekonstrukci vletech 2000 – 2002, kdy byla v tomto 
provedení i s účelem zkolaudována). 

Únor 2019 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: není snadná omyvatelnost podlahy (podlaha byla v letních měsících 
opatřena novým nátěrem a připravuje se kompletní rekonstrukce). 
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Květen 2019 Krajská hygienická stanice 

Byla nastavena nová kategorizace prací u několika pozic zaměstnanců v zařízení. 

 

Červen 2019 – MŠMT 

Během veřejnosprávní kontroly byly shledány zjištění v postupu a administraci Veřejných 
zakázek, Inventarizaci, ve vnitřním kontrolním systému navázaný na vnitřní předpisy – 
směrnice, správné čerpání prostředků s FKSP, zaúčtování majetku, DPH u fakturace a další, na 
která přijalo školské zařízení opatření k odstranění a kontrolní orgán byl s plánovaným 
termínem odstranění všech zjištění oznámen písemně dne 28. 8. 2019 

V souladu se závěry výše uvedených kontrol byla zpracována a termínově včas zaslána 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a tyto byly v zařízení odstraněny. 

 

 Základní údaje o hospodaření školského zařízení 11

11.1 Údaje rozpočtu rok 2018 
Státní příspěvek celkem 20 584 454,53 Kč 

ZO 
účelová dotace mzdových prostředků 

Mzdové prostředky 11 643 633,00 Kč 

- platy 11 463 904,00 Kč 

- OON      150 000,00 Kč 

- náhrady mzdy        29 729,00 Kč 

Odvody z mezd, FKSP   4 146 297,66 Kč 

Příjmy z vlastní činnosti      386 097,00 Kč 

Sponzorské dary                  0,00 Kč 

Čerpání fondů   1 245 426,87 Kč 

 

11.2 Údaje o majetku 
Zůstatková cena majetku k 31. 12. 2018 

- stavby 33 274 240,50 Kč 

- sam. mov. věci   1 842 895,37 Kč 

- pozemky        10 817,50 Kč 

- DDNM   5 416 255,20 Kč 

Veškerý majetek je využíván pro hlavní činnost, tj. pro výchovu, 
vzdělávání, sociální a hmotnou péči dětí s nařízenou ústavní 
výchovou nebo s uloženou ochrannou výchovou, popřípadě též 
s předběžným opatřením soudu, po dobu povinné školní docházky. 
K hlavní činnosti zařízení slouží budovy domova a školy, budova 
garáží se skladovými prostorami dále pak travnaté hřiště a antukové 
hřiště, které slouží především pro volný čas dětí. Odpisy jsou 
prováděny dle § 28 zákona ve znění pozdějších předpisů.  
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11.3 Provedení inventarizace majetku 
Stav majetku na základě inventury k 31. 12. 2018 

DDNM       108 485,00 Kč 

Pozemky         10 817,50 Kč 

DHM budovy, stavby 33 274 240,50 Kč 

Samostatné movité věci   1 842 895,37 Kč 

Drobný dlouhodobý majetek   5 416 255,20 Kč 

Sklady celkem      144 156,55 Kč 

Pokladní hotovost          2 873,00 Kč 

Běžný účet   4 330 508,76 Kč 

FKSP      599 245,24 Kč 

FRM   3 684 688,66 Kč 

Rezervní fond   4 284 448,74 Kč 

Fond odměn   4 085 997,24 Kč 

 

Inventarizace proběhla v pořádku, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Fyzický stav 

souhlasí se stavem účelním. 

Závazky 
Organizace vykazuje krátkodobé závazky v celkové výši 1 771 782,01 Kč 
Pohledávky 
Organizace vykazuje krátkodobé pohledávky v celkové výši 1 799 486,60 Kč 
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 1 799 486,60 Kč 
- v tom do jednoho roku    344 543,00 Kč 
- starší jednoho roku 1 454 943,60 Kč 
Odepsané pohledávky 0 
Pohledávky v soudním řízení 0 

 

Pohledávky jsou soudně vymáhány, doposud nebyla vymožena žádná částka. 

Ostatní účelově poskytnuté prostředky 
V roce 2018 nebyly naší organizaci poskytnuty účelové prostředky na navýšení mezd 
pedagogických pracovníků. 

 

11.4 Programy spolufinancované z Evropské unie 
Naše organizace je příjemcem projektu Šablony II. a obdržela částku k čerpání ve výši 213 186 
Kč – nebyly čerpány - vráceno. 
Naše organizace je příjemcem projektu Šablony II. Učení pro život a obdržela částku k čerpání 
ve výši 312 179 Kč. 
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11.5 Finanční prostředky na výzkum a vývoj a ostatní účelově poskytnuté 
prostředky 

 

Finanční prostředky na výzkum a vývoj a ostatní účelově poskytnuté prostředky 
nebyly čerpány. 

11.6 Mimorozpočtové zdroje 

11.6.1 Rezervní fond 

V roce 2018 byl do rezervního fondu převeden hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 1 125 
705,91 Kč. 
V roce 2019 bude do rezervního fondu převedeno 547 444,77 Kč z finančního daru. 

 

11.6.2 FKSP 

Celkové příjmy za rok 2018 269 168,66 Kč 
Celkové výdaje za rok 2018 216 537,40 Kč 

 

11.6.3 FRM 

Do fondu bylo převedeno 420 777 Kč z odpisů dlouhodobého majetku za rok 2018. Po 
schválení MŠMT bylo čerpáno 849 057 Kč na opravy (výměna střešních oken, výměna lina, 
oprava zabezpečovacího systému, malování, nákup nábytku, oprava výtahu). V roce 2019 bude 
převedeno 500 000 Kč z finančního daru. 

11.7 Vyhodnocení hospodářského výsledku 
V roce 2018 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 1 865 309,34 Kč, uspořené mzdy. 
Hospodářský výsledek byl po schválení MŠMT přidělen do RF. 

11.8 Tvorba a použití peněžních fondů 
Rezervní fond 

Rezervní fond z HV: 5 461 024,70 Kč 

Zůstatek k 1. 1. 2018 1 125 705,91 Kč 

Tvorba HV 2 000 000,00 Kč 

Převod finančních prostředků do FRM    302 281,87 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018 4 284 448,74 Kč 

 

Rezervní fond – tvorba ze sponzorských darů 0 

Tvorba 0 

Čerpání RF 0 

Zůstatek k 31. 12. 2018 4 284 448,74 Kč 

 

Fond odměn 

Zůstatek k 1. 1. 2018 3 085 997,24 Kč 

Tvorba HV 1 000 000 Kč 

Čerpání FO 0 
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Zůstatek k 31. 12. 2018 4 085 997,24 Kč 

 

FKSP 

Zůstatek k 1. 1. 2018 546 613,98 Kč 

Tvorba základního přídělu 269 168,66 Kč  

Čerpání FKSP 216 537,40 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018 599 245,24 Kč 

 

FRM 

Zůstatek k 1. 1. 2018 2 112 968,66 Kč 

Tvorba z odpisů    420 777 Kč 

Čerpání HIM 2 000 000 Kč 

Zůstatek k 31. 12. 2018    849 057 Kč 

 

Fond reprodukce je tvořen z odpisů DHM. Fond reprodukce je čerpán po schválení MŠMT 
na nutné opravy DHM a na modernizaci majetku. FRM je plně finančně krytý. V roce 2018 byla 
provedena výměna střešních oken, výměna lina, oprava zabezpečovacího systému, malování, 
nákup nábytku, oprava výtahu. 

 

11.9 Spolupráce se zahraničím 
Naše školské zařízení není členem mezinárodní organizace. 

 
 

11.10 Mezinárodní konference a semináře 
 

Naše školské zařízení nepořádalo a ani se nezúčastnilo akce podobného charakteru. 
 

11.11 Vnější kontroly 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice vykonávaná inspekční činnost České 
školní inspekce. Další kontroly jiných subjektů byly za hodnocené období provedeny takto:  
 

Říjen 2018 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: vlhké zdi, umístěné vzpěry (zdi vysušeny, odstranění vzpěr nemá 
technické  
řešení – vyhotoven posudek, stavba po rekonstrukci vletech 2000 – 2002, kdy byla v tomto 
provedení i s účelem zkolaudována). 

Únor 2019 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: není snadná omyvatelnost podlahy (podlaha byla v letních měsících 
opatřena novým nátěrem a připravuje se kompletní rekonstrukce). 
 

Květen 2019 Krajská hygienická stanice 

Byla nastavena nová kategorizace prací u několika pozic zaměstnanců v zařízení. 
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Červen 2019 – MŠMT 

Během veřejnosprávní kontroly byly shledány zjištění v postupu a administraci Veřejných 
zakázek, Inventarizaci, ve vnitřním kontrolním systému navázaný na vnitřní předpisy – 
směrnice, správné čerpání prostředků s FKSP, zaúčtování majetku, DPH u fakturace a další, 
na která přijalo školské zařízení opatření k odstranění a kontrolní orgán byl s plánovaným 
termínem odstranění všech zjištění oznámen písemně dne 28. 8. 2019 

11.12 Vnitřní kontroly 
Vnitřní audit k ověření nastavení vnitřního kontrolního systému byl proveden v měsících říjen 
a listopad 2018. Organizace neměla v roce 2018 problémy s hospodařením, nevykazovala 
záporný hospodářský výsledek. 

 

 Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a 12
mezinárodních programů 
 

Naše školské zařízení nebylo v loňském školním roce zapojeno do žádného projektu 
z rozvojových a mezinárodních programů. 

 Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci 13
celoživotního učení 

 

Naše školské zařízení se nezapojilo do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných 14
projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Naše školské zařízení sice ve školním roce 2018/2019 již ukončovalo zapojení do projektu 
Šablony II. pro střední školy z důvodu zrušení střední školy a vrácení celé dotace zpět. 
 
Od 1. 2. 2019 zahájila ZŠ Žlutice, Jiráskova 340 realizaci projektu Šablony II 
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011880). 
 
Projekt je realizován v rámci výzvy podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy 
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) 
formou projektů zjednodušeného vykazování. 
 
Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 312 179,- Kč, která bude určena na podporu 
profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
na eliminování technických problémů ve výuce a zvýšení její plynulosti, na podporu žáků 
ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování a také prostředky 
na další vybavení školy. 
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 Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi 15

Spolupracujeme s Městským úřadem Žlutice a s Krajským úřadem v Karlových Varech. 
Každoročně u nás probíhá řízena praxe studentů s JABOKU, Vyšší odborné školy sociálně 
pedagogické a teologické z Prahy 2. 
 
Spolupráce s městem je na dobré úrovni. Snažíme se vycházet vstříc požadavkům městského 
úřadu.  
Například – pravidelný úklid autobusových zastávek a odpočívadla „Na Jelenu“ ve městě 
Žlutice, účast na každoroční akci „Úklid řeky Střely“ a každoroční výroba vánočních dárků 
a předmětů, spojená s účastí a prodejem na žlutických vánočních trzích či výroba přáníček 
a dárků s osobním předáním ženám v Domově důchodců ve Žluticích. 
 
Spolupráci s příslušnými OSPOD se daří prohlubovat, což se promítlo hlavně v naplnění 
kapacity zařízení, dále pak při včasném návratů dětí z dovolenek a rychlejších zadrženích dětí 
na útěku. Se sociálními pracovníky spolupracujeme na vhodné volbě učebního oboru 
při zařazování vycházejících žáků do Odborných učilišť. 
 
Dále spolupracujeme s: 

 PČR Žlutice 
 MUDr. Petr Šteřík – ošetřující dětský pediatr 
 MUDr. Jitka Bártková – psychiatr Karlovy Vary 
 MUDr. Blanka Stefanovičová – psychiatr Sokolov 
 MUDr. Jiří Brychta – závodní ošetřující pediatr 
 PPP Karlovy Vary 
 SPC Karlovy Vary 
 RZS Karlovy Vary – rychlá záchranná služba 
 PN Dobřany – spolupráce při umístění žáků při dlouhodobých psychiatrických obtížích 
 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze  - oddělení tzv. DETOX 
 Adiktologická poradna Praha – spolupráce v rámci nastavení odvykání proti 

nadměrnému užívání návykových látek 
 Adiktologická poradna Plzeň – spolupráce v rámci nastavení odvykání proti 

nadměrnému užívání návykových látek 
 DDÚ Plzeň – spolupráce při zařazování nových dětí do našeho zařízení 
 MÚ Žlutice – spolupráce při řešení každodenních problémů 
 ANV a FDD – spolupráce na organizaci sportovních a kulturních akcí, na pořádání kurzů 

a připomínkování vznikající legislativy 
 JABOK, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha 2 – spolupráce 

a umožnění řízené praxe studentů v našem zařízení 
 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, p. o. – zapůjčení plavecké učebny 

a zapůjčení (pronájem) tělocvičny 
 TJ Sokol Žlutice – zapůjčení sportoviště 
 Horní Hrad, o. p. s. – spolupráce na celoroční zapojení se do pomocných prací při 

obnově Horního hradu a jeho okolí 
 

Spolupráce s neziskovým sektorem: 
 Člověk v tísni, o. p. s., Karlovy Vary – spolupráce ve formě organizování besed s dětmi, 

proškolení  
v rámci finanční gramotnosti 
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Spolupráce se sponzory: 
 Nadále spolupracujeme se sponzory: Veseta, spol. s. r. o. Kyšice;  Kasia Vera, s.r.o. 

Říčany, středisko Vera Gurmet Toužim; POVYS, s.r.o. Rokytnice  
 

 Ostatní 16

16.1.1 Úkoly a práce provedené v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice ve školním roce 2018/2019 

 Dokončení renovace budovy DDŠ, která započala již v předchozím období výměnou 
střešních oken, výměnou podlahových krytin, výměnou ostatních oken, obnovou 
nábytku a vybavení na rodinných skupinách. 

 Byly provedeny práce spojené s údržbou a opravami, tak aby DDŠ, ZŠ a ŠJ splňoval 
všechny zákonné normy. Oprava školních tabulí, výměna dveří, vymalování budovy 
domova i školy. 

 Byla provedena úprava větví stromů okolo antukového hřiště.  
 Zakoupení 2 nových vícemístných vozidel pro přepravu dětí na různé akce.  

 

16.1.2 Úkoly a práce, které nás čekají v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice ve školním roce 2019/2020 

 Provést výměnu oken na budově školy, které jsou téměř v havarijním stavu. 
 Vybavit jednu multimediální učebnu novým vybavením tak, aby se dala využívat i při 

vyučování cizích jazyků.  
 Provést vykácení velmi vzrostlých jehličnatých stromů, která ohrožují zdraví 

zaměstnanců a především dětí a majetek zařízení. 
 Připravit či zahájit výstavbu nových garážových prostor pro nově zakoupená vozidla. 
 Doplňovat vybavení školy pro názornou a efektivní výuku, aktualizovat učební 

pomůcky, pokračovat ve vybavování tříd i kabinetů, pokusit se najít vhodné prostory 
pro odpočinkovou místnost a vybavit budovu základní školy boxovacím pytlem nebo 
vhodným prostředkem k vybití přebytečné energie žáků. 

 Dovybavit a zlepšit prostředí školních dílen, pokusit se o rozšíření školních šaten, 
vybudovat sprchu pro žáky a zaměstnance v budově školy a pokusit se o zřízení 
školního pozemku pro pracovní činnosti žáků. 

 Udržet spolupráci se sponzory a neziskovými organizacemi. 
 Prohloubit spolupráci s příslušnými OSPODy a soudy ve formě uspořádání 

„Dne otevřených dveří“ ve školském zařízení. 
 

16.2 Prevence rizik a školní úrazy ve školním roce 2018/2019 
Počet úrazů Školní Pracovní 

Počet záznamů v knize úrazů 13 5 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 2 

Počet odškodněných úrazů 0 2 

 

16.3 Vyhodnocení úrazů 
Místo úrazu Školní Pracovní 

V hodinách tělesné výchovy 0 0 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 0 
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Výlety a exkurze 0 0 

Přestávky ve škole 3 0 

Výchova mimo vyučování 10 5 

Ostatní 0 0 

 

16.4 Prevence rizik 
Na základě směrnice MŠMT Č.j.: 15 264/2009-M1 pro jednotný postup při řízení rizik na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice zpracována Směrnice pro 
řízení rizik, která řeší komplexní řízení všech významných rizik v celém svém cyklu 
nepřetržitého zjišťování, vyhodnocování, monitorování a vykazování důležitých rizik a jejich 
míry pravděpodobnosti dopadu, minimalizace a odpovědnosti. 

 

16.5 Zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací 
  

 

 

16.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
Budova Dětského domova se školou prošla v letech 2001 až 2002 rozsáhlou kompletní 
rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že v rekonstrukci byla použita dřevěná okna, která již 
dosloužila, byla provedena celková výměna všech oken na budově za plastová, bezúdržbová 
okna. V půdních prostorách byla provedena výměna střešních oken o letních prázdninách 2018 
a ostatní okna o letních prázdninách 2019. Dále byla provedena v roce 2018 o letních 
prázdninách 2018 výměna podlahových krytin za lino, nákup nábytku, oprava zabezpečovacího 
systému, malování a oprava výtahu. 

Budova školy byla v roce 2018 udržována běžným způsobem a neprošla žádnou větší opravou 
či rekonstrukcí kromě běžné výmalby a vhodném doplnění v nákupu nábytkem a vybavením pro 
výuku. 

Budova dílen a garáží je udržována běžným způsobem a v roce 2018 neprošly žádnou větší 
opravou či rekonstrukcí.  

Zahrada a hřiště je v rámci výuky pracovních činností a výchovně vzdělávacích akcí a běžné 
údržby v náplni práce školníka udržována ve stavu provozu schopnosti. 

 

16.7 ICT – standart a plán 
Plán ICT je zpracován na období dvou let 2018 – 2019 a stanovuje dosažené standardy ICT – 
pracovní prostředí, vybavenost a dostupnost PC, dostupnost a rychlost připojení k internetu, 
serverové služby, elektronická pošta a SW vybavení. 
 
Ve školním roce 2018/2019 byla zahájena realizace zrychlení a propojení budov školského 
zařízení LAN sítí. Nová LAN síť je vybudována v CAT 6, která splňuje požadavek pro rychlost 
přenosu až 1 Gigabit/s. Spoje jsou řízeny nově pořízenými plně managementovatelnými 
switchy. 
Ve školním roce 2019/2020 bude postupně na obou budovách modernizován ITC park včetně 
hlavního a záložního serveru. Ve škole navíc bude další třída vybavena vybavením pro 
multimediální výuku. 

Přijaté žádosti o informace 684 

Vyřízené žádosti o informace 684 

Poskytnuté informace ostatním 232 

Přijaté stížnosti 2 

Vyřízené stížnosti 2 
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16.8 Kontroly 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla v DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice vykonávaná inspekční činnost České 
školní inspekce. Další kontroly jiných subjektů byly za hodnocené období provedeny takto:  
 

Říjen 2018 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: vlhké zdi, umístěné vzpěry (zdi vysušeny, odstranění vzpěr nemá 
technické  
řešení – vyhotoven posudek, stavba po rekonstrukci vletech 2000 – 2002, kdy byla v tomto 
provedení i s účelem zkolaudována). 

Únor 2019 Krajská hygienická stanice 

Byly zjištěny tyto závady: není snadná omyvatelnost podlahy (podlaha byla v letních měsících 
opatřena novým nátěrem a připravuje se kompletní rekonstrukce). 
 

Květen 2019 Krajská hygienická stanice 

Byla nastavena nová kategorizace prací u několika pozic zaměstnanců v zařízení. 

 

Červen 2019 – MŠMT 

Během veřejnosprávní kontroly byly shledány zjištění v postupu a administraci Veřejných 
zakázek, Inventarizaci, ve vnitřním kontrolním systému navázaný na vnitřní předpisy – 
směrnice, správné čerpání prostředků s FKSP, zaúčtování majetku, DPH u fakturace a další, 
na která přijalo školské zařízení opatření k odstranění a kontrolní orgán byl s plánovaným 
termínem odstranění všech zjištění oznámen písemně dne 28. 8. 2019. 

 Závěr a způsob projednání výroční zprávy 17

Výroční zpráva byla projednána na poradě vychovatelů a učitelů, která se konala 
dne 15. 10. 2019. 
Všichni zaměstnanci školského zařízení byli s výroční zprávou seznámeni. 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 23. 10. 2019 

 
V Žluticích dne 1. 10. 2019                                                               Mgr. Jan Kubát 
                                                                                                               ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice 
 

 
 


