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Dětský domov a Základní škola Liptál - Výroční zpráva o činnosti za šk. rok 2012/2013
Výroční zpráva je zpracována na základě Zákona 561/2004 Sb., § 10 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7,
v platném znění.

1. Základní údaje o školském zařízení
1.1 školské zařízení
název školského zařízení
Dětský domov a Základní škola Liptál
adresa
756 31 Liptál 91
právní forma
příspěvková organizace, právní subjekt
IČO
70238499
IZO
610 500 864
identifikátor školy
110 500 881
identifikátor DD
110 500 873
ředitelka: Mgr. Eva Žůrková, statutární zástupce
vedení školského zařízení
zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Trčková
vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka
tel.: 571 42 87 11
fax: 571 41 06 99
kontakt
e-mail: reditel@ddzsliptal.cz
www: ddzsliptal.cz
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele

Krajský úřad Zlínského kraje
761 90 Zlín, třída T. Bati 21
tel.: 577 04 37 01
fax: 577 04 37 02
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

kontakt
1.3 součásti školy
Základní škola praktická
Školní jídelna
součásti školského zařízení
Dětský domov

kapacita
60
200
kapacita
48

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/
oddělení

Počet dětí / žáků

Počet dětí / žáků
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

2
12
12
6
1. stupeň ZŠ
1
11
11
6
2. stupeň ZŠ
x
x
x
x
Školní jídelna
Komentář:
Žáci speciální třídy jsou rovněž rozděleni na 1. a 2. stupeň a jejich počtem je
doplněn počet žáků 1. a 2. stupně ZŠ praktické.
Údaje o přijetí a o odchodech žáků ZŠp ve školním roce 2012/2013
Počet žáků příchozích do ZŠp

kdy
- z rodiny
- z jiné ZŠp
- z dětského diagnostického ústavu
- z náhradní rodinné péče/typ
Počet nově zařazených žáků do ZŠp, celkem

15.10.2012

počet
0
0
1
0
1

do ročníku ZŠp, SŠ

počet
0

z ročníku ZŠp, SŠ

5. ročník ZŠp

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠp

kdy
- do náhradní rodinné péče/typ
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- přeřazení do jiného školského zařízení
- přeřazení do jiného šk. zařízení pro výkon ÚV
- zrušení ÚV, návrat do rodiny
- absolvování základního vzdělávání

14.12.2012
28.06.2013
28.06.2013

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠp, celkem

základní údaje o součástech dětského domova
Počet
rodinných
Počet dětí
skupin

0
1
0
4
1
6

5. ročník ZŠp
9. ročník ZŠp
10. ročník SŠ

Počet dětí v RS

Počet
vychovatelů

Vedoucí vychovatel

tzv. malý domov
tzv. velký domov

2
4

16
32

1
4
8

8
8

Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2012/2013
Počet dětí příchozích do DD v průběhu školního roku
- z rodiny (PO) se souhlasem DDÚ
0
- z dětského diagnostického ústavu (PO)
3
- z dětského diagnostického ústavu (ÚV)
2
- z kojeneckého ústavu
0
- z FOD Klokánek (ÚV)
0
- z náhradní rodinné péče/typ
0
- přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV
0
Počet nově zařazených dětí do DD, celkem
5
Počet dětí - Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení zletilosti:
Počet dětí, které odešly z DD v průběhu školního roku
- odchod do náhradní rodinné péče/typ
- adopce
- dovršení plnoletosti
- ukončení Dohody o setrvání v péči DD
- přemístění do DDŠ, VÚM
- zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu
Počet dětí, které z DD odešly, celkem

8
0
0
0
4
1
3 /matce
8

Komentář:
Počet dětí v RS v průběhu školního roku se měnil v návaznosti na příchody a odchody
dětí (příchody dětí z DDgÚ, a naproti tomu odchody dětí z DD na základě ukončení
Smlouvy o setrvání v péči DDaZŠ Liptál nebo odchody zpět do biologické rodiny
z důvodu zrušení ústavní výchovy, či přeřazení do DDSŠ a ZŠ).
V každé RS se v rámci směn střídali 2 kmenoví vychovatelé, tzn. celkem 12
vychovatelů u 6 RS.
K počtu vychovatelů VD i MD je přiřazen i vedoucí vychovatel, který má rozvržení
služeb u všech RS v rámci svého sníženého úvazku přímé práce.

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Komentář:
Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízeny učebny odborných
předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT
s výpočetní a projektovou technikou z prostředků EU zmodernizovaná, školní
dílny rozdělené na dřevodílnu a kovodílnu, keramická dílna s vlastní vypalovací
pecí. Žákům je k dispozici také cvičná kuchyně s kompletním pracovním
zařízením a kuchyňskými přístroji.
Jednotlivé třídy jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem. Samozřejmou
součástí každé třídy je relaxační zóna opatřená kobercem, oddechovým nábytkem
a dalšími pomůckami sloužícími k uvolnění žáků. Nově doplněno sedačkami a
rytmickou soupravou drumbenů.
V hodinách Čsp se využívají pozemky v prostorách kolem školy a nedalekého
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DD, u něhož se nachází i rekreační areál.
Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván
jak v hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků.
Základní škola praktická nemá vlastní tělocvičnu, k hodinám Tv proto využívá
cvičební sál v budově VD a tělocvičnu obecní ZŠ. Ke sportovním činnostem
slouží celý rekreační areál s travnatým hřištěm a pevně zabudovanými prvky
pro volnočasové aktivity. Byla pořízena velká trampolína.
Součástí školního prostranství je skalka, jejíž důležitou funkci oceňují žáci při
výuce přírodovědných předmětů během pozorování přírody a pracovního
vyučování. Dalším významnou složkou celého prostoru je venkovní ptačí
voliéra.
materiálně-technické podmínky dětského domova
Komentář:
Vybavení všech rodinných skupin bylo rozšířeno o nové pánve a toustovače.
V RS 3 byla umístěna velká stavebnice a rytmická souprava.
Z vlastních zdrojů jsme financovali novou průmyslovou pračku do prádelny a
automatickou pračku na tzv. Malý domov.
Ze zdrojů IF byla opravena střecha prádelny.
Uklízečkám byly zakoupeny úklidové mop sety.
Z prostředků RF se pořídil přívěsný vozík s plachtou.
Do provozních kanceláři byla dodána nová skartovačka, řezačka a dymokleště.
Bezúplatným převodem notebooků a monitorů došlo ke zlepšení stavu
počítačové techniky na domově i ve škole.
Stejným způsobem byla nabyta velká molitanová stavebnice.
Školní jídelna se vybavila hrncem a úklidovým mop setem, bezúplatným
převodem byla získána chladnička.
1.6 údaje o školské radě
29.11. 2005
Datum zřízení
3
Počet členů školské rady
PhDr. Vojtěch Kořen, prokurista společnosti
Kontakt – předseda školské rady
Komentář:
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila 3 jednání Školské rady. Dne 17.10.2012
projednala VZ za rok 11/12, dne 27.03.2013 byla seznámena s čerpáním rozpočtu
za rok 2012, a projednala návrh rozpočtu na rok 2013 v DDaZŠ, dne 26.08.2013
projednala aktualizované znění Školního řádu a Klasifikačních řádů ZŠp a ZŠ
speciální.
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) dobíhající soustava
Kód oborů podle dřívějších
Kód
Obor vzdělání
předpisů
79-01-C/001 Základní škola
nebyl přidělen
79-01-B/001 Pomocná škola
nebyl přidělen
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Pomocná škola 24 035/97-22
ŠVP pro ZV Duhová škola, č.j. ZŠP 01/2007
ŠVP pro ZV Duhová školička, č.j. ZŚP 01/2010
Rehabilitační vzdělávací program
pomocné školy 15 988/2003-24
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Zařazené třídy
2
1

Zařazené ročníky
4., 5., 6. a 10. ročník
1. - 9. ročník
1., 2., 3., 7., 8. a 9. ročník
-
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ praktické
Počet provozních zaměstnanců ZŠ
Základní údaje o pracovnících dětského domova
Počet pracovníků celkem
Počet vychovatelů
Počet provozních zaměstnanců ŠJ
Počet provozních zaměstnanců DD

7
6 (5 uč. + 1 as. ped.)
1 uklízečka
33
12 + 1 ved.vych.
4
16

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci

Úvazek

Funkce

Stupeň
vzdělání

Aprobace

1
ředitelka
1,0
VŠ
spec. ped. - uč.
2
zást. ředitelky
1,0
VŠ
spec. ped. - uč.
3
učitelka
1,0
VŠ
spec. ped. - uč.
4
učitelka
1,0
VŠ
spec. ped. - uč.
ped.+uč.odb. předm.
5
učitelka
1,0
SŠ
SZŠ+asistent pedagoga
6
as. pedagoga
0,8
SŠ
Údaje o pedagogických pracovnících domova
Pedagogičtí
Stupeň
Funkce
Úvazek
Aprobace
pracovníci
vzdělání
vedoucí
1
1,0
VŠ
Mgr., speciální pedagogika
vychovatel
2

vychovatel

1,0

SŠ

vychovatelství + CŽV spec. ped.

3

vychovatelka

1,0

SŠ

sociální pedagogika

4

vychovatelka

1,0

SŠ

vychovatelství

5

vychovatelka

1,0

SŠ

SPŠS + CŽV vychovatelství

6

vychovatelka

1,0

VŠ

Bc., speciální pedagogika

7

vychovatelka

1,0

VŠ

Bc., sociální pedagogika

8

vychovatelka

1,0

SŠ

vychovatelství

9

vychovatelka

1,0

SŚ

sociální pedagogika

10

vychovatelka

1,0

VŠ

Mgr., speciální pedagogika

11

vychovatelka

1,0

SŠ

vychovatelství

12

vychovatelka

1,0

SŠ

vychovatelství

13

vychovatelka

1,0

VŠ

Bc., speciální pedagogika

14

vychovatelka

1,0

VŠ

Bc., sociální pedagogika

Komentář:
Odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,
ve znění pozdějších úprav ve školním roce 2012-2013 splňovalo 7 vychovatelů
+ 1 vedoucí vychovatel + 3 studující.
Ve školním roce 2012/13 studovaly celkem 3 vychovatelky na VŠ
v akreditovaných programech: 3. ročník bakalářského studia UP Olomouc –
obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky; 2. ročník bakalářského
studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, obor Speciální
pedagogiku; 1. ročník navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky
UP Olomouc.
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V rámci celoživotního vzdělávání 1 vychovatelka v lednu 2013 úspěšně
ukončila studium speciální pedagogiky.
Změny ve stavu během školního roku: v lednu 2013 ukončila pracovní poměr
dohodou 1 vychovatelka a další vychovatelka v tomto měsíci ukončila pracovní
poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu. V únoru další vychovatelka
nastoupila na mateřskou dovolenou – dále zůstává zaměstnancem. Na základě
těchto změn byl v polovině ledna 2013 uzavřen pracovní poměr se 3 novými
vychovatelkami, z nichž 2 již při uzavření pracovního poměru splňovaly
odbornou kvalifikaci a třetí studuje na VŠ obor speciální pedagogika. Díky nim
byl kolektiv vychovatelů doplněn o další kolegyně, které splňují odbornou
kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících.
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
%
Aprobovanost ve výuce
%
Učitelé 1. stupně
90
Učitelé 1. stupně
90
Učitelé 2. stupně
90
Učitelé 2. stupně
90
Komentář:
Čtyři pedagogičtí pracovníci školy splňují odbornou kvalifikaci dle zákona
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav.
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - škola
Do 35 let

muži

ženy

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. veku

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

muži

muži

muži

ženy

ženy

ženy

ženy

ženy

1
2
3
6
Komentář:
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 50,5 let. Předností
učitelského sboru je jeho dlouholetá personální stabilita s trvalým
prohlubováním kvalifikovanosti jednotlivých pedagogů. Absence učitele muže a středně vysoký věkový průměr pedagogického kolektivu se naopak
jeví jako jeho nevýhoda.
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - domov
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

muži

ženy

muži

1

6

-

2

1

2

-

-

-

2

ženy
2

ženy
12

Komentář:
Průměrný věk pedagogických pracovníků domova je 39 let.
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících – škola/domov
Ostatní pracovníci

1-Š
2-D
3-D
4-D
5-D
6-D
7-D
8-D
9-D
10 - D
11 - D
12 - D

Funkce-Pozice

uklízečka
účetní
sociální pracovnice
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
údržbář
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
bezpečnostní pracovník
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Úvazek

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Stupeň vzdělání

SEŠ - ekonomika služeb
SEŠ – všeobecná ekonomika
SŠ sociálně právní
VŠP ekonomika a management

SOU - kuchař
SOU potravinářské
SOU zemědělské
OU - frézař
OU – prodavačka
SOU - švadlena
SOU - prodavačka
SPŠ - strojnická
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SOU – el. mechanička
13- D
bezpečnostní pracovník
1,0
OU – vysekávač usní
14 - D
bezpečnostní pracovník
1,0
uklízečka
1,0
SSOŚ
15 – D
uklízečka
1,0
SOU – prodavač
16 – D
uklízečka
1,0
SOU elektrotechnické
17 – D
Komentář:
Změny ve stavu ve školním roce 2012/2013:
10.11.2012 odešel do invalidního důchodu údržbář, od března 2013 začal
pracovat na DPP a od července na DPČ.
Od 18.11.2012 došlo u uklízečky ZŠ praktické ke změně pracovního úvazku
z 0,8 na 1,0 z důvodu odnětí částečného ID zaměstnankyně.
Od 0.01.2013 se změnil pracovní úvazek u 1 kuchařky z 0,8 na 1,00 z důvodu
náročnějších příprav jídel pro děti s bezlepkovou dietou apod.
Do 30.6.2013 pracovala na základě pracovní smlouvy zaměstnankyně za
dlouhodobě nemocnou bezpečnostní pracovnici.
Za dlouhodobě nemocného vychovatele byla přijata zaměstnankyně nejprve na
DPP po té na DPČ.
Za dlouhodobě nemocnou kuchařku byly postupně přijaty dvě zaměstnankyně
na DPP.
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet 1. tříd

Počet dětí přijatých
do 1. tříd

-

-

Z toho počet dětí
Počet odkladů pro
starších 6ti let (nástup
školní rok 2013/2014
po odkladu)

-

-

Komentář:
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 byl vyhlášen na
čtvrtek 14.02.2013. K zápisu se nedostavil žádný uchazeč.
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) do učebních oborů, do praktických škol
přijato:
z devátých ročníků
z vyšších ročníků
4
1
b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
ve vyšším ročníku (v 10. ročníku)
4
1
Komentář:
Žáci byli přijati do těchto středních odborných škol a odborných učilišť:
1 žák do SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí – obor zahradník
1 žák do SŠ gastronomie a obchodu Zlín – obor tesař
2 žáci do SOŠ J. Sousedíka Vsetín – obor kuchař/číšník
1 žák 10. ročníku spec. třídy do dvouleté PŠ Kelč
1 žákyně byla přijata na SŠ gastronomie a obchodu Zlín – obor stravovací a
ubytovací služby, ale protože neprospěla ve 2. pololetí, bude opakovat 9. ročník
a do střední školy nenastoupí.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Počet
žáků

Třída

I.
II.
III.
IV.
V.

2
1
2
4
3
12

Speciální třída

Celkem
2. stupeň
Třída

Počet
žáků

2
1
1
2
3
9

2
2
1
5
Speciální třída
1
Celkem
11
Celkový přehled
Počet žáků

Neprospělo

2
2

Prospělo s
vyznamenáním

12

1
1
2

Prospělo s
vyznamenáním

1
2
1
4
1
9

Žáci s
dostatečnou

Neprospělo

-

Prospělo

VI.
VII.
VIII.
IX.

1. stupeň

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

2
1
3
6

1
1

Žáci
s dostatečnou

Nehodnoceno

1
1
3
5

1
1

1
1
Počet žáků s
dostatečnou

Neprospělo

-

1

Nehodnoceno

Nehodnoceno

6

-

2. stupeň
11
2
2
5
Celkem
23
2
3
11
Komentář:
Žáci jednotlivých tříd a ročníků pracovali v průběhu školního roku se střídavými
výsledky. Dva žáci 9. ročníku splnili kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a
s vyznamenáním.
V průběhu školního roku počet žáků kolísal (viz tabulka o příchodech a odchodech
dětí do a ze školy).
1 žák s ÚV, který z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii na útěku nenavštěvoval
školu, neprospěl na 2. stupni.
Přehled o chování
1. stupeň
Třída

I.
II.
III.
IV.
V.
Spec. třída

Celkem
2. stupeň
Třída

VI.
VII.
VIII.
IX.
Spec. třída

Celkem

Počet
žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí TU

2
1
2
4
3
12

-

1
1

-

Důtky TU Důtky TU 2. stupeň

-

-

1
1

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2. stupeň

3.
stupeň

-

Počet
žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

2
2
1
5
1
11

1
1
3
1
6

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

NTU

Stránka 8 z 21

3. stupeň

Dětský domov a Základní škola Liptál - Výroční zpráva o činnosti za šk. rok 2012/2013

Celkový přehled:
Stupeň

Počet
Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ
žáků

NTU

Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň

12

-

1

-

-

-

1

-

2. stupeň

11

6

-

-

1

-

-

-

Celkem
23
6
1
1
1
Komentář:
V základní škole praktické se ve školním roce 2012/2013 vyučovalo takto:
podle vzdělávacího programu pomocné školy č. j. 24 035/97-22 s platností od 1.
září 1997, ve znění pozdějších úprav, ve 4., 5., 6. a 10. ročníku;
podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Duhová škola, č. j. ZŠP 01/2007,
s platností od 1. září 2007, ve všech ročnících;
podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole
speciální, Duhová školička, č. j. ZŠP 01/2010 s platností od 1. září 2010, v 1., 2., 3.,
7., 8. a 9. ročníku;
Žáci byli vzděláváni podle dosavadních platných učebních dokumentů a
hodnoceni dle platného školského zákona, příslušných vyhlášek a klasifikačního
řádu školy. Žáci speciální třídy byli na vysvědčení hodnoceni slovně, ostatní žáci
hodnoceni známkou.
V oblasti výchovného zaměření jsme se snažili na žáky výchovně působit pochvalou i
kázeňskými opatřeními. Pochvalu považujeme za nesporný motivační faktor, proto jsme
oceňovali příkladnou práci žáků ve výuce, při reprezentaci školy v různých výtvarných a
sportovních soutěžích, ale také chování a vystupování žáků na veřejnosti v průběhu
mimoškolních aktivit.
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. stupeň

1 143

127

0

0

2. stupeň

1 226

123

955

96

350

88

0

0

2 719

118

955

42

Speciální třída
Celkem
5.3 Údaje o žácích
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení

Ročník
4. r., spec. tř.
5. r., spec. tř.
4. r., spec. tř.
1. r. ZŠp
4. r., spec. tř.
-

Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Počet žáků
1
1
1
1
1
-

Komentář: Ve školním roce 2012/2013 byl ve škole vyučován také 1 žák s autismem.
5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Rozvrh hodin je sestaven s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám.
Dopolední vyučovací blok má nejvíce 5 vyuč. hodin, po 40 minutové
polední přestávce má odpolední vyučovací blok nejvíce 2 vyuč. hodiny.
Nemáme vlastní tělocvičnu, proto využíváme pobytu v tělocvičně obecní
rozvrh hodin
ZŠ a samostatné vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků,
(psychohygiena)
z nichž jeden tvoří 2 vyuč. hodiny, a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření
rozvrhu zohledňujeme také optimální možnosti dopravní dostupnosti
žáků ze vzdálenějšího okolí.
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Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a
vzdělávání žáků se alternativní metody s modifikovanými metodami, postupy a formami
spec. vzdělávacími používanými ve vzdělávání běžné populace. Využívá kompenzační,
rehabilitační a speciální učební pomůcky i speciální didaktický materiál.
potřebami
Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na
individuální potřeby jednotlivých žáků.
Vychází z požadavků a nároků Školského zákona. Oba řády jsou
každoročně upravovány v návaznosti na novelizace vyhlášek a konkrétní
školní řád,
požadavky jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují podněty ze
klasifikační řád
strany zákonných zástupců.
Informační systém vůči žákům a zák. zástupcům je otevřený. Informace
se aktuálně dostávají prostřednictvím třídních učitelů k žákovi a zák.
zástupcům a zpět. Zák. zástupci se mohou kdykoliv kontaktovat jak
s vedením školy, tak s třídními učiteli a také s výchovným poradcem. Zák.
informační systém
zástupci žáků 8. – 10. tříd jsou oslovováni několikrát s ohledem k budoucí
vůči žákům a
formě studia a s přihlédnutím k volbě povolání svých dětí. Vyučující jsou
zákonným
se zák. zástupci v telefonickém kontaktu, neodkladné či okamžité
zástupcům
záležitosti jsou řešeny osobním setkáním. O všech plánovaných i
mimořádných aktivitách školy jsou zák. zástupci informováni podrobnými
zprávami, jejichž součásti jsou „vrácenky“. Informace jsou také
zveřejňovány na www stránkách.
Škola úzce spolupracuje s PPP Vsetín, se SPC Duha Zlín - Lazy, se SPC
Kroměříž, s DPL Kroměříž, s LVS při DDgÚ Bohumín, s dalšími spec.
spolupráce s PPP
zařízeními. Daří se také prohlubovat spolupráci s OSPOD Vsetín a dalšími
a SPC
OSPOD. Rovněž MP Vsetín i Policii ČR chápeme jako trvalé a spolehlivé
partnery.
Škola se spojenými ročníky klade velké nároky na organizaci a
efektivnost výuky při zajištění individuálního přístupu k žákům. Díky
zkušeným pedagogům se daří vytvářet ve škole klima přátelské a tvořivé
klima školy
atmosféry jak mezi pedagogy a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím
dochází k upevňování patřičného kreditu školy nejen u laické, ale
především u odborné veřejnosti.
Zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní
přijímaná opatření
praktické ověřování podkladů použitých při přípravě ŠVP Duhová škola a
a jejich vliv na
Duhová školička. Hlavní pozornost byla věnována zpracování a úpravám
zlepšení
prováděcích plánů, využití moderních metod a forem práce ve výuce,
výchovněpoužívání moderní didaktické techniky. Podstatnou součástí nastavené
vzdělávacího
kvality výchovně-vzdělávacího procesu školy se stala také i tvorba DUM
procesu
v rámci projektu „EU – peníze školám“.
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval MPP, jehož smysl
během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve škole
formou naslouchání, pohovorů či realizací odborné přednášky.
Žáci příležitostně využívali školní schránku důvěry.
Cílem MPP se stalo zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování jejich
komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu tříd i
školy.
Metodik prevence rovněž poskytoval poradenské služby třídním učitelům,
ostatním pedagogům, ale i vychovatelům DD.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni s tím, jak postupovat při
odhalení šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Zvláštní
pozornost byla věnována problematice novodobého fenoménu = kyberšikaně.
V průběhu školního roku byly řešeny drobné přestupky žáků ve spolupráci
s třídními učiteli. S problematikou uvedenou v preventivním programu byli žáci
seznamováni také prostřednictvím speciálních panelů (nástěnka školního
metodika rizikového chování a výchovného poradce). Na všechna přístupná
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místa byly umístěny instrukce, jak postupovat v případě zjištění jakéhokoliv
rizikového chování, a telefonní čísla na instituce, které se jeho problematikou
zabývají. Pokračovala spolupráce s pedagogicko–psychologickou poradnou,
se SPC Zlín, s MP Vsetín, s Policií ČR.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Místo konání Počet
Název akce

VI. Krajská konference k primární prevenci
rizikového chování, ISŠ
Seminář „Systémová podpora procesů transformace
systému péče o ohrožené rodiny a děti“, KÚ ZK
Seminář „Aktuální změny v právních předpisech“
Seminář „Diagnostika dětí s poruchou autistického
spektra“, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Lazy
XIII. Konference k problematice prevence sociálněpatologických jevů „Šikana – stále živý problém“,
MÚ
Porada školních MP ZŠ, Centrum služeb pro rodinu
Vážka
Podzimní setkání ředitelů ÚV a OV pod DDgÚ
Olomouc, DD Chrastěšovská
Pracovní setkání ředitelů ZŠ a SŠ ZK s radním pro
oblast školství ZK PaedDr. P. Navrátilem, SPŠ
Pracovní schůzka ředitelů spec. škol a školských
zařízení ZK, ZŠaMŠ
Workshop „Drumben a jeho využití“, SVP Help
Seminář „Psychická deprivace v dětství“ – projekt
Inspirace, hotel Lázně Kostelec
Pracovní setkání zástupců KÚ ZK s řediteli a
zástupce organizací zřizovaných a zakládaných ZK,
Beseda
Pracovní schůzka ředitelů DD ZK za účasti radního
pro oblast školství ZK PaedDr. P. Navrátila, DD
Konference VP a učitelů ZŠ „Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami a problematika adaptace při
přechodu na SŠ“, SŠ Kostka
Seminář „Profesní dráhy a mobilita“ – projekt
Inspirace, hotel Lázně Kostelec
Seminář „Zákoník práce ve školské praxi“
Seminář „Profesní dráhy žen“ – projekt Inspirace,
hotel Lázně Kostelec
Pracovní setkání ředitelů ZŠ a SŠ s PaedDr. P.
Navrátilem a pracovníky OŠ ZK, SOŠ
Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ, TIC
Regionální porada VP ZŠ ZK, Centrum služeb pro
rodinu Vážka
Sdružení vesniček SOS – „Kulatý stůl“, KÚ

Termín

Valašské
Meziříčí

1

11.09.

Zlín

1

03.10.

Zlín

1

08.10.

Zlín

2

17.10.

Vsetín

1

25.10.

Vsetín

1

08.11.

Vizovice

1

27.11.

Zlín

1

06.12.

Kroměříž

1

17.01.

Uherské
Hradiště

2

23.01.

Zlín

1

28. –
29.01.

Otrokovice

1

12.02.

Vizovice

1

06.03.

Vsetín

1

06.03.

Zlín

1

11. –
12.03.

Valašské
Meziříčí

1

13.03.

Zlín

1

08. –
09.04.

Otrokovice

1

30.04.

Zlín

1

07.05.

Vsetín

1

21.05.

Zlín

1

21.06.

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci dětského domova zúčastnili, počet účastníků:
Název akce

Místo konání

VI. Krajská konference k primární prevenci
rizikového chování
Seminář „Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené rodiny a
děti“
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Val.Meziříčí

1

11.09.

KÚ Zlín
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Seminář „Aktuální změny v právních předpisech“
Krajská konference pracovníků hromadného
stravování
Seminář „Diagnostika dětí s poruchou autistického
spektra“
Seminář „Hospodaření s majetkem u PO,
inventarizace majetku a závazků v roce 2012
Workshop pro sociální pracovníky zařízení pro
výkon ÚV a OV
Školení spisové služby GEOVAP

Zlín

1

08.10.

Zlín

1

10.10.

Zlín

2

17.10.

Vsetín

1

30.10.

1

30.-31.10.

1

12.11.

Workshop „DRUMBEN a jeho využití“
Kurz v rámci projektu INSPIRACE, „Psychická
deprivace v dětství“
Aktuality v účetnictví ÚSC a jimi zřízených PO
v roce 2013
Kurz v rámci projektu INSPIRACE, „Práce s rodinou
ohrožených dětí“
Pravidla odpisování dlouhodobého majetku PO ZK
Konference VP a učitelů ZŠ „Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami a problematika adaptace
při přechodu na SŠ“
Kurz v rámci projektu INSPIRACE, „Profesní dráhy
a mobilita“
Kurz v rámci projektu INSPIRACE, „Profesní dráhy
žen“
Krajská konference hromadného stravování
Seminář „Zákon o finanční kontrole ve veřejné
správě“
Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ
Zahraniční stáž v rámci projektu INSPIRACE,
„Výchova a vzdělávání ohrožených dětí
v Německu“
Školení pracovníků stravovacích služeb v otázkách
hygieny potravin

Uh.Hradišt.

1

23.01.

Zlín

2

28.-29.01.

Vsetín

1

08.02.

Zlín

2

18.-19.02.

Zlín

1

19.02.

Vsetín

1

06.03.

Zlín

2

11.-12.03.

Zlín

2

08.-09.04.

Zlín

1

17.04.

Vsetín

1

17.04.

Zlín

1

07.05.

Německo

2

26.05.01.06.

Zlín

3

23.08.

Bystřice
n.Pernšt.
KÚ Zlín

Komentář:
Ve školním roce 2012 – 2013 byl DD Liptál zapojen do dlouhodobého vzdělávacího
projektu pro pedagogické pracovníky:
„INSPIRACE“ Centrum evropské spolupráce s.r.o.
V rámci projektu "Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí" probíhaly
vzdělávací semináře pro zaměstnance dětských domovů. Z našeho zařízení se tohoto
vzdělávání průběžně účastnila zástupkyně ředitele a vedoucí vychovatel. V rámci projektu
byla dětským domovům nabídnuta zahraniční stáž v Německu, kde vedení dětského
domova vyslalo dvě vychovatelky. Týdenní odborná zahraniční stáž byla určena pro
vychovatele, sociální a vedoucí pracovníky dětských domovů a domů na půli cesty. Celý
projekt organizovalo Centrum evropské spolupráce. Projekt v zahraničí byl zaměřen na
přiblížení nových metod používaných německým partnerem k řešení problémů
ohrožených mladých lidí na trhu práce. Díky zahraničnímu partneru ALL Pütter gGmbH,
Produktionsschule Westmecklenburg pracovníci dětských domovů získali cenné poznatky
o německém systému péče a nástrojích začleňování ohrožených mladých lidí do
samostatného a pracovního života.
Celý projekt i stáž v Německu vychovatelky DD Liptál hodnotily velmi kladně, od
organizace, přes ubytování až k samotnému programu stáže. Z Německa si odvezly
spoustu nových poznatků a inspiroval je v nemalé míře také k rozvoji práce v dětských
domovech u nás.
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7.1 Údaje o dalších aktivitách pedagogů základní školy praktické
Místo konání
Název akce

Počet

Termín

„Valašské záření“ – kulturní akce regionu

Vsetín

4

07.09.

„Dobrovolnictví v DD a ZŠ“ – fa LORDSHIP Praha

ZŠp Liptál

6

14.09.

Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp

ZŠp Liptál

4

14.09.

„Den otevřených dveří“ – DD, MŠ, ZŠ a PŠ Lazy
„Liptálské kufrování 2012“ – Valašské Olympijské Hry –
soutěž pro děti DD ZK
„Den stromů s Alcedem“ – naučně-zábavné dopoledne

Zlín
okolí DDaZŠ
Liptál

1

20.09.

6

06.10.

Vsetín

4

18.10.

Projektový den „Den stromů“ v ZŠ praktické

ZŠp Liptál
ZŠp Horní
Lideč

6

19.10.

1

24.10.

ZŠp Liptál

4

14.11.

Vsetín
ZŠp Valašské
Meziříčí

1

28.11.

1

11.12.

ZŠp Liptál

3

12.12.

Liptál

7

12.12.

Projektový týden „Vánoce ve světě“ v ZŠ praktické

ZŠp Liptál

7

17. - 21.12.

Prodejní výstava vánočních ozdob, Galerie Mariette

Vizovice

2

19.12.

Prohlídka Vánočních trhů

Vsetín

1

19.12.

Organizace zimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp

ZŠp Liptál

4

31.01.

Zápis do 1. ročníku ZŠ praktické
Literární jaro ve Vsetíně 2013 –„Erika Bezdíčková“,
aula MG
Edukační program „Velikonoce na Valašsku“, Zámek
Exkurze žáků ZŠ praktické v Masarykově knihovně
v rámci projektových dnů Jak se rodí kniha – „Dětská
kniha a ilustrace“
Projektové dny „Jak se rodí kniha“ v ZŠ praktické
„Nejmilejší koncert“ – přehlídka zájmové a umělecké
činnosti dětí DD, Klub Teplo
Literární jaro ve Vsetíně 2013 –„Ing. Dana Drábová“,
kino Vatra
Projektové vyučování „Den Země“ v ZŠ praktické
„Dopravní soutěž“ pro žáky ZŠ praktických okresu
Vsetín
Oslava Dne země – sázení stromků v Baťovských
lesích
Prezentace 53. MFF pro děti a mládež – Zlín 2013

ZŠp Liptál

1

14.02.

Vsetín

2

06.03.

Vsetín

2

22.03.

Vsetín

4

25.03.

ZŠp Liptál

5

25. – 27.03.

Přerov

1

04.04.

Vsetín

1

17.04.

ZŠp Liptál

4

22.04.

DDaZŠ Liptál

6

24.04.

Ratiboř

2

26.04.

Zlín

1

07.05.

Projektové vyučování „Olympijský den“ v ZŠ praktické

ZŠp Liptál

4

14.05.

„DUKLA“ a vojáci baví DD

2

16.05.

Naučný program „Židovství – holokaust“, Zámek

Hranice na
Moravě
Vsetín

1

21.05.

Naučný program „Tajemství včel a mravenců, Zámek

Vsetín

2

24.05.

Hudebně-sportovní festival „OUT OF HOME 2013“

Praha

1

24. – 26.05.

„Nejmilejší koncert“ – celorepubliková přehlídka

Karlštejn

1

26. – 28.05.

Krosový závod „Kančí stezkou“ žáků ZŠ praktických
Beseda prap. Bc. V. Malcharczika z MP Vsetín na téma
„Sex, šikana“ v ZŠ praktické
Exkurze žáků II. třídy „MÚ, Policie ČR“
Turnaj v nohejbale žáků ZŠ praktických okresu Vsetín
Beseda se žáky 8. – 10. ročníku se zástupci OU
Bystřice pod Hostýnem
„Vánoční besídka“ DD a ZŠ, kulturní sál OÚ
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Turisticko-relaxační pobyt „Jánošíkovy diery“ se
zaměstnanci fy Baťa
Školní oslava „Dne dětí“ v ZŠ praktické

Jánošíkovy
diery, SR
ZŠp Liptál

Naučný program „Tajemství včel a mravenců, Zámek
Projektové vyučování „Příroda kolem nás“ v ZŠ
praktické
Školní výlet ZŠ praktické – Zámek Lešná, edukační
program
Vzdělávací program „Příroda kolem nás“, Zámek
Organizace letního cvičení v přírodě, okolí ZŠp

ZŠp Liptál
Vsetín

Projektový den „Hasík“ – ukázka IZS
Údaje o dalších aktivitách pedagogů dětského domova

2

30.05.-01.06.

3

31.05.

Vsetín

1

11.06.

ZŠp Liptál

4

17.06.

4

18.06.

4

19.06.

4
4

20.06.
21.06.

Valašské
Meziříčí
Vsetín

„Život v závislosti“ – přednáška Romana Povaly

Místo
konání
DD Liptál

„Liptálské kufrování 2012“ – soutěž pro děti z DD

Název akce

Počet Termín
5

18.09.

DD Liptál

13

06.10.

„Drakiáda“ – soutěž o nejpěknějšího draka

DD Liptál

6

04.11.

Beseda s triatlonistou Tomášem Slavatou
„Mikulášská besídka“ – zábavné odpoledne pro děti z
DD Liptál
„Vánoční besídka“ program dětí z DD Liptál pro
širokou veřejnost
Slavnostní předání vánočních dárků od sponzorů
dětem z DD
Projekt organiace AIESEC „My Home“, dobrovolnice z
Taiwanu
Prázdninový pobyt dětí DD v Lesním domově

DD Liptál

7

12.11.

DD Liptál

7

05.12.

OU Liptál

13

12.12.

DD Liptál

7

09.01.

DD Liptál

13

14.-23.02.

Dobrnice

2

22.02.-02.03.

„Křížovky“ – soutěžní odpoledne pro děti DD Liptál

DD Liptál

6

06.04

„Slet čarodějnic“ v DD Liptál, zábavné odpoledne

DD Liptál

2

27.04.

„Bowling“ – soutěžní odpoledne mezi RS
Vsetín
2
01.05.
Komentář:
Prevence rizikového chování
Věkový průměr dětí, které byly v roce 2012-2013 svěřeny do péče DD Liptál se oproti
předchozím letům zvýšil, proto se pracovníci dětského domova v tomto školním roce museli
mnohem častěji vypořádávat s nežádoucím chováním svěřených dětí. V rámci prevence
rizikového chování bylo výchovné působení vychovatelů podpořeno přednáškou pana
Romana Povaly „Život v závislosti“ (důsledky drogové závislosti).
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Škola spolupracuje s OU Liptál, s MŠ a ZŠ Liptál, se ZŠ okresu
Vsetín, se SOU a SŠ Zlínského kraje, s ÚP Vsetín, se ZŠ
praktickými okresu Vsetín, se SVČ Alcedo Vsetín, s MVK Vsetín,
s o. s. „Člověk hledá člověka“, s klubem Auxilium Vsetín.
V rámci grantové a dotační politiky kooperujeme s o. p. s.
„Figurka“, s nadací „SYNOT“, s nadací J. Pivečky, s NTM
Spolupráce
a dalšími organizacemi.
školy a dalších
subjektů
Nejvýznamnějším aktivním podporovatelem školy je fa Baťa
Zlín. Nejenže svými realizovanými aktivitami motivuje žáky
k pravidelné a pečlivé školní práci, také je podněcuje
k poznávání a řešení problémů v oblasti EVVO, mezilidských
vztahů, komunikace a kooperace.
Školské zařízení umožňuje praxi studentům především SŠ a VŠ
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pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín,
Ostrava, Zlín, Kroměříž, Brno apod.).
Učitelé školy jsou členy Asociace speciálních pedagogů ČR.
V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně
studenti a dospělí MG zajistili dětem DD vánoční dárky podle
jejich přání, připravují dětem zážitkové programy, sami se
aktivně účastní akcí pořádaných DDa ZŠ.
„Všechno dobré s COOP“ – předání darovacího šeku zástupci fy
Procter and Gamble a VO Jednota Vsetín DD a ZŠ Liptál (14.10.)
„Den stromů s Alcedem“ (18.10.)
Projektový den „Den stromů“ v ZŠp (19.10.)
Projektový týden „Vánoce ve světě“ v ZŠp (17. – 21.12.)
Projektové dny „Jak se rodí kniha“ v ZŠp (25. – 27.03.)
Projektový den „Den Země“ v ZŠp (22.04.)
Dopravní soutěž pro žáky ZŠp okresu Vsetín (24.04.)
Významné akce
Projektový den „Den země“ – sázení stromků v baťovský lesích,
školy
Vsetínsko (26.04.)
Prezentace 53. MFF pro děti a mládež Zlín 2013 (07.05.)
„DUKLA a vojáci baví dětské domovy“ (16.05.)
Školní oslava „Dne dětí“ v ZŠp (31.05.)
Projektový den „Příroda kolem nás“ v ZŠp (17.06.)
Prohlídka „Zámek Lešná u V. M.“ – školní výlet ZŠp (18.06.)
Projektový den „Hasík“ (21.06.)
Celoroční projekt „Zahradníci“
Údaje o aktivitách DD a prezentaci dětského domova na veřejnosti
Údaje o významných aktivitách
Místo konání
Datum
V. ročník soutěže „Hoří, aneb…“

DD Zlín - Lazy

08.09.

„Hurá do Jeseníků“ – víkendová aktivita se
zaměstnanci fy Baťa

Jeseníky

14.-16.09.

„Dětský den“ – muzeum Tatra Kopřivnice

Kopřivnice

22.09.

„Dny NATO“ – letiště Leoše Janáčka

Mošnov

22.09.

Smolina

20.10.

Nový Hrozenkov

10.-11.11.

„Mikuláš na laně“ – 3. ročník závodů v lezení

Plumov

01.12.

Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD

Nový Hrozenkov

01.-02.12.

„Mikuláš na Všemině“

Hotel Všemina

08.12.

3. charitativní koncert pro DD ZK

Zlín (Galaxie)

10.12.

„Vánoční besídka DD a ZŠ“

OÚ Liptál

12.12.

„Vánoční setkání na písku“ – setkání s
olympioniky

Praha

18.12.

„Turnaj v kuželkách“ pro děti z DD

DD Bojkovice

05.01.

„Běh valašskú krajinú“, sportovní soutěž pro
děti DD ZK
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
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Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
8. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí
DD
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
2. ročník halového turnaje DDB Cup, malá
kopaná
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD

Nový Hrozenkov

05.-06.01.

Tesák

11.-13.01.

Nový Hrozenkov

19.-20.01.

Nový Hrozenkov

02.-03.02.

Nový Hrozenkov

16.-17.02.

DD Bojkovice

17.02.

Nový Hrozenkov

23.-24.02.

Uherské Hradiště

23.03.

Přerov

04.04.

Nový Hrozenkov

06.-07.04.

DD Přerov

13.04.

„Olympiáda DD“ pod záštitou FDDČR

Lipník n. Bečvou

20.04.

„Dopravní soutěž mladých cyklistů“

DD Valašské Meziříčí

20.04.

Plavecké závody DD ZK
„Nejmilejší koncert“, přehlídka zájmové a
umělecké činnosti dětí z DD
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
13. ročník turnaje ve stolním tenise pro děti z
DD

Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
„Battle dance“, posuň se dál, sportovně
kulturní aktivita pro děti z DD

Nový Hrozenkov

20.-21.04.

Zlín, Městské divadlo

27.04.

„Prvomájové oslavy“

Valašské Meziříčí

01.05.

Ústí

08.05.

Všemina

11.05.

Nový Hrozenkov

11.-12.05.

Havířov

24.05.

Praha

25.-26.05.

Karlštějn

26.-28.05.

Malá Fatra

01.06.

Nový Hrozenkov

01.-02.06.

„Den dětí s ANNOU“, oslava Dne dětí

Vsetín

02.06.

VIII. ročník „OFF ROAD“ pro děti z DD

Jihlava

08.06.

„Cykloturistický výlet do Ústí“ pro děti z DD
Liptál
„Pohádkový les“, zábavné odpoledne pro děti
z DD
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
„Havířov 2013 se baví“, zábavné odpoledne
pro děti z DD
„OUT OF HOME 2013“, hudebně sportovní
festival
„Nejmilejší koncert – celostátní kolo“
„Janošíkovy diery“ – turistický pobyt se
zaměstnanci fy Baťa
Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
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Projekt „Na druhém břehu“, vzdělávací
seminář pro děti z DD
„ZOO Lešná“, výběrová akce pro děti z DD
Liptál

Nový Hrozenkov

08.-09.06.

Lešná

09.06.

„Stal jsem se malířem“, vernisáž DD Zlín Lazy

DD Zlín Lazy

13.06.

„GROW 2013“, sportovní víkend s nadací
TÁTA A MÁMA
Komentář:

Harrachov

14.-16.06.

Spolupráce s nadacemi a sponzory
Uvědomujeme si, že žijeme opravdu v nelehké době, která není ekonomicky příznivá a více
než jindy platí, že nic není zadarmo. Proto si velmi vážíme podpory našich velkých či
menších sponzorů a nadací, kteří se rozhodli věnovat svou pozornost právě našemu
zařízení. Přispívají tak ke zkvalitnění materiálního zabezpečení dětského domova, ale také k
rozšíření možností při volnočasových i výchovně vzdělávacích aktivitách dětí.
Baťa – firma Baťa ze Zlína je našim dlouholetým a velmi významným sponzorem.
Zaměstnanci této firmy se s dětmi DD setkávají při Vánoční besídce, organizují jim zážitkové
víkendové pobyty na horách, plní dětem jejich vánoční přání a v neposlední řadě tato firma
finančně i materiálně pomáhá dětskému domovu.
DHL – vedení firmy DHL každoročně organizuje mezi svými zaměstnanci sbírku vánočních
dárků pro děti z našeho domova a pomáhá tak dětem připravovat nádherné vánoce
s krásnými dárky.
Kiss Publikum – na základě ručně vyrobených vánočních přání dětí z DD organizuje toto
zlínské rádio každoroční sbírku vánočních dárků pro děti.
Gymnázium Vsetín – studenti pod vedením pedagogů každoročně připravují dětem „strom
splněných přání“ v prostorech gymnázia a prostřednictvím této aktivity shromažďují malé či
velké vánoční dárky pro děti z DD. Studenti dětem posílají přání k narozeninám. Jsme zváni
na akce v rámci Literárního jara, které MG pořádá apod.
Nadace táta a máma – podpořila celkem 5 mladých sportovců z našeho zařízení –
převážně registrovaných fotbalistů, kteří si na podzim 2012 mohli nakoupit sportovní
vybavení, v zimě se setkat v Praze s olympioniky a na jaře si užít víkendový pobyt
v Harrachově s profesionálními sportovci.
Prostřednictvím této nadace se také podařilo „vrátit naději“ 15 letému chlapci, který
na jaře onemocněl leukémií. Delegace z SK Sigma Olomouc zavítala do Fakultní
nemocnice v Olomouci, aby jej potěšila. Trenér Martin Kotůlek, kapitán Aleš Škerle, Tomáš
Janotka, Tomáš Hořava, Jan Schulmeister a Zdeněk Zlámal byli navštívit našeho mladého
fotbalistu, který svádí těžší a důležitější boj než ten na hřišti. Patnáctiletému klukovi, který už
hrál i za muže a góly umí střílet levou i pravou nohou, přinesli „Sigmáci“ dres s podpisy týmu,
nějaké suvenýry, popřáli mu co nejrychlejší návrat do tréninku a pozvali ho na svůj trénink.
Tento chlapec v euforii prohlásil, že zažil jeden z nejkrásnějších dní svého života, protože
ještě nikdy mu u postele neseděli „opravdoví“ fotbalisti.
Klub přátel dětí DD – díky finanční podpoře tohoto občanského sdružení mohl být
zakoupen přívěsný vozík s plachtou, který rozšiřuje možnosti dětského domova při
transportech na výlety s dětmi se zavazadly.
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – ve školním roce 2012-2013 byl
podpořen poslední chlapec při dovršení plnoletosti a odchodu z dětského domova. Díky
dětskému kontu nadace mu mohlo být zakoupeno vybavení do domácnosti.
Dialogy Umění, o.s. – tato nezisková organizace minimálně 2x ročně přijíždí do dětského
domova a prostřednictvím výtvarných workshopů podporuje dětskou tvořivost a sociální
interakci.

Praxe studentů, exkurze, dobrovolnická činnost
Dětský domov Liptál poskytuje možnost průběžné praxe studentům středních, vysokých a
vyšších odborných škol. Dalším zájemcům jsou umožňovány exkurze. Ve školním roce
2012-2013 byla také rozšířena spolupráce s dobrovolnickým centrem Adorea. Dětský
domov je zapojen do dvou programů, z nichž jeden – program „Pět P“ je postavený na
principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem, kdy
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jednotlivá „P“ znamenají „Pomoc, Přátelství, Podporu, Péči a Prevenci“. Smyslem tohoto
programu je nabídnout dětem novou – podnětnou a smysluplnou – alternativu v trávení
volného času. Druhý program, kterým dobrovolnické centrum pomáhá dětskému domovu je
dobrovolnická činnost jednotlivců přímo v rámci fungování rodinných skupin, díky které je
možné věnovat vybraným dětem intenzivní individuální péči.
Zajištění letních prázdnin školního roku 12/13 v dětském domově
Letní prázdniny strávily děti DD takto:
24.06. – 07.07. léčebný pobyt, Sanatoria Klimkovice (1 dítě)
30.06. - 12.07. letní tábor – Hipocentrum Koryčany (1 dítě)
14.07. – 28.07. letní tábor, Ratiboř u Vsetína (11 dětí)
14.07. – 28.07. letní pobyt dětí, Lesní domov, Ledeč nad Sázavou, organizovala
o.s. TARIA (12 dětí + 1 vychovatelka)
22.07.- 11.08. ozdravný pobyt, Psychiatrická léčebna Kroměříž (1 dítě)
29.07. – 03.08. letní camp, Suchdol n. Lužnicí, (8 dětí + 1 vychovatel)
29.07.- 27.08. léčebný pobyt, lázně Metylovice (1 dítě)
05.08. – 14.08. letní taneční tábor, Hutisko Solanec, organizoval ing. Martin
Benk, kpt. Jaroše 1353, Hranice n.M. (6 dětí)
18.08. – 24.08. letní tábor s Auxiliem, Dívčí hrad u Bruntálu (1 dítě)
18.08. – 31.08. letní tábor, Duha Zámeček, Myšinec, Budišovice u Opavy (5 dětí)
Většina dětí také strávila buď celé prázdniny, nebo alespoň část prázdnin u svých
příbuzných.
8.2 Účast a ocenění žáků školy ve výtvarných soutěžích
Název soutěže
Vyhlašovatel
Datum
„Namaluj letadlo“ - soutěž s leteckou
tématikou
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
03.10.
„Radost“ - 19. ročník celostátní
Společnost pro podporu lidi s MP, o. s.
soutěže s volnou tématikou
OO Kolín
01.11.
„Masožravky“ - zelení dravci mezi
rostlinami
Muzeum Regionu Valašsko, Vsetín
21.02.
„Na moři, po souši, vzduchem aneb
z místa na místo“
ADRA, Praha
22.02.
„Miesto, kde žijem“
Špeciálna základná škola, Púchov
26.03.
Ve výtvarné soutěži „Masožravky“, kterou vyhlásilo Muzeum Regionu Valašsko získal
1. místo v kategorii mladších žáků Michal H.
8.3 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Počet žáků
„Kančí stezkou“
4
Turnaj ZŠ praktických v nohejbalu
5
Dopravní soutěž ZŠp VS okresu
4
„DUKLA“ a vojáci baví DD
7
Celkový počet soutěží ve školním roce: 4
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 20
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Některých sportovních turnajů jsme se neúčastnili pro zdravotní indispozice žáků, jiné
sami pořadatelé neuskutečnili s ohledem na omezené finanční, prostorové či
personální podmínky.
Účast dětí dětského domova ve sportovních
soutěžích
Místo konání
Datum
Název soutěže
V. ročník soutěže „Hoří, aneb…“

DD Zlín - Lazy

08.09.

„Mikuláš na laně“ – 3. ročník závodů v lezení

Plumlov

01.12.

„Vánoční setkání na písku“ – setkání s
olympioniky

Praha

18.12.

„Turnaj v kuželkách“ pro děti z DD

DD Bojkovice

05.01.

8. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí DD Tesák

11.-13.01.

2. ročník halového turnaje DDB Cup, malá kopaná

DD Bojkovice

17.02.

Plavecké závody DD ZK

Uherské Hradiště

23.03.

13. ročník turnaje ve stolním tenise pro děti z DD

DD Přerov

13.04.

„Olympiáda DD“ pod záštitou FDDČR

Lipník n. Bečvou

20.04.

„Dopravní soutěž mladých cyklistů“

DD Valašské
Meziříčí

20.04.

„OUT OF HOME 2013“, hudebně sportovní festival Praha
Celkový počet soutěží ve školním roce:
Počet dětí, které se soutěží zúčastnily:

25.-26.05.

11
62

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena ČŠI inspekční činnost v našem
zařízení.
Informace o výsledcích kontrol provedených v organizaci během školního roku 12/13:
Ve dnech 11.,12.,17. a 21.9.2012 byla provedena Oblastním inspektorátem práce
Opava kontrola dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zaměřena na
plnění povinností zaměstnavatele. Drobné nedostatky byly odstraněny
v průběhu kontroly.
Dne 6.11.2012 proběhla ve školní jídelně kontrola KHS ZK se sídlem ve Zlíně
zaměřena na kontrolu nutriční stránky podávaných pokrmů. Byly zjištěny jen
malé nesrovnalosti v plnění spotřebního koše.
Ve dnech 19. - 30.11.2012 provedl KÚ ZK, odbor KŘ a OŠMS namátkovou
kontrolu hospodaření za rok 2011 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému a kontrolu oblasti personální za období do
31.8.2012. Zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly odstraněny v termínu
do 31.1.2013.
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Ve dnech 22.11.2012 a 21.05.2013 byla provedena Okresním státním
zastupitelstvem ve Vsetíně pravidelná Prověrka dodržování zákona 109/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno.
Dne 18.06.2013 provedla OSSZ Vsetín kontrolu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Nebyla
uložena žádná nápravná opatření.
10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012
a) Výnosy:
Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele
Pokrytí odpisů dlouhodobého majetku - Čerpání IF
Dotace na mzdy a ONIV
Dotace ze SFŽP
Dotace UZ 33123
Dotace ÚP
Účelová dotace SIPVZ
Tržby z prodeje služeb – školní jídelna,ošetřov.,PnD
Úroky z účtu
Účelově dary
Jiné výnosy – cestovní náhrady, přeúčtování ČOV,nájemné
Celkem
b) Náklady:
Náklady na platy pracovníků školy
Zákonné odvody zdravotní a sociální
Zákonné sociální náklady
Výdaje na učebnice a pomůcky
Školení a vzdělávání pracovníků
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Odepsání nedobytné pohledávky
Ostatní náklady pojištění,kapesné
Nákup služeb /pošta, telekom., prádelna, banka, pojišťovna, odpad/

Cestovné
Ostatní náklady /vybavení, spotřební materiál/
Potraviny /školní jídelna/
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem
Hospodářský výsledek za rok 2012

3 656 000,00 Kč
196 245,00 Kč
12 189 953,00 Kč
4 760,00 Kč
71 440,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
879 042,00 Kč
281,66 Kč
264 943,00 Kč
156 594,67Kč
17 419 259,33 Kč
9 089 441,00 Kč
3 041 595,44 Kč
137 621,86 Kč
41 487,00 Kč
12 840,00 Kč
1 242 236,59 Kč
303 653,00 Kč
30 709,00 Kč
192 828,56 Kč
1 050 585,44 Kč
46 601,00 Kč
617 596,28 Kč
754 204,99 Kč
856 069,00 Kč
17 417 469,16 Kč
1 790,17 Kč

11. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou
ES.
Škola je zapojena do výzvy „EU - peníze školám“.
Pedagogičtí pracovníci školy i domova se zapojili do projektu „Inspirace“
Centra evropské spolupráce s. r. o., EU.
DD je zapojen do projektu „Na druhém břehu“ PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.,
EU.
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DD je zapojen do projektu „Finanční gramotnost“ Nadace L. a V.
Klausových.
Komentář:
„INSPIRACE“ Centrum evropské spolupráce s.r.o.
V rámci projektu "Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí" probíhaly
vzdělávací semináře pro zaměstnance dětských domovů. Z našeho zařízení se tohoto
vzdělávání průběžně účastnila zástupkyně ředitele a vedoucí vychovatel. V rámci projektu
Inspirace byla dětským domovům nabídnuta zahraniční stáž v Německu, které se z dětského
domova zúčastnily dvě vychovatelky. Týdenní odborná zahraniční stáž byla určena pro
vychovatele, sociální a vedoucí pracovníky dětských domovů a domů na půli cesty. Celý
projekt organizovalo Centrum evropské spolupráce.
„Na druhém břehu“ PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., EU.
Klíčovým cílem vzdělávací aktivity „ Na druhém břehu“ je zmírnit důsledky ústavní výchovy a
podpořit připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro život ve společnosti.
V rámci této aktivity byly formou víkendových setkání realizovány kurzy: „Sebepoznání,
rozvoj osobnosti“, Adaptace na životní změny“, Akční plánování“ a „Sociální role, rodinné
konstelace“.
12. Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Celkem 5 pedagogů – zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatel a
vychovatelky DD byli průběžně zapojeni do vzdělávacích kurzů pro
pedagogické pracovníky a zahraniční stáže v rámci projektu „Inspirace“.
Celkem 2 vychovatelky DD jsou posluchačkami kombinované formy studia
speciální pedagogiky na vysoké škole.
13. Údaje o předložených
financovaných z cizích zdrojů

a

školským

zařízením

realizovaných

projektech

Ve školním roce 12/13 jsme nepředkládali žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Během školního roku 12/13 probíhala spolupráce s odborovou organizací, od
01.01.2013 byla aktualizována Kolektivní smlouva.

Výroční zpráva je zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 na přístupném
místě ve školském zařízení – na nástěnce u vstupních dveří školy a na chodbě vedle
školní jídelny v dětském domově. VZ je rovněž přístupná na webových stránkách
školského zařízení.
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