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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 orgán
vedení školského zařízení
zástupkyně: Mgr. Renata Trčková, zást. statutárního orgánu
vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka
Tel.: 571 428 711
fax: 571 410 699
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
10
5
5
1. stupeň ZŠ
1
9
9
9
2. stupeň ZŠ
x
x
x
x
Školní jídelna
Komentář:
 Počet žáků 1. a 2. stupně ZŠ praktické je navýšen o počet žáků 1. a 2. stupně
speciální třídy.
Údaje o přijetí a o odchodech žáků ZŠp ve školním roce 2014/2015
Počet žáků příchozích do ZŠp
- z rodiny (z jiné ZŠp)
- z rodiny (z jiné ZŠ)

Rozh. soudu- z DDÚ, z jiného ŠZ s ÚV
Rozh. soudu – z náhradní rodinné péče/z
FOD Klokánek

kdy
03.11.2014
16.03.2015
01.09.2014
-

Počet nově zařazených žáků do ZŠp, celkem

počet
1
1
2
-

do ročníku ZŠp, SS
8. ročník ZŠp – T.K.
1. ročník ZŠp – O.M.
4. ročník ZŠp – M.M., M.J.
-

4

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠp
- do náhradní rodinné péče/typ

kdy
Stránka 3 z 20

počet
-

z ročníku ZŠp, SŠ
-
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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 (9. ročník)
- absolvování základního vzdělávání (10. ročník)
Počet žáků, kteří odešli ze ZŠp, celkem

31.03.2015
09.04.2015
26.06.2015
-

Základní údaje o součástech dětského domova
Počet rodinných
Počet dětí
skupin

1
1
1
3
Počet dětí v
RS

3. ročník ZŠp – S.M.
4. ročník ZŠp – S.D.
9. ročník ZŠp – T.T.
-

Počet vychovatelů

Vedoucí vychovatel

tzv. malý domov
tzv. velký domov

2
4

16
32

1
4
7

8
8

Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2014/2015
Evidovaný počet dětí v jednotlivých rodinných skupinách DDaZŠ Liptál se mění v závislosti
na zákonem stanovených okolnostech určujících povinnost dětského domova dítě do své
péče přijmout či jej vyřadit z evidence.
Počet příchozích dětí do DD
- Z rodiny (PO či ÚV rozhodnutím soudu)
- Z DDÚ (ÚV rozhodnutím soudu)
- Z diagnost. ústavu pro mládež (ÚV rozhodnutím soudu)
- Z Dětského centra (rozhodnutím soudu)
- Z FOD Klokánek (ÚV rozhodnutím soudu)
- Z náhradní rodinné péče/typ (ÚV Rozhodnutím soudu)
- přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV (rozh.
soudu)
Počet nově zařazených dětí do DD, celkem

3
0
1
0
2
0
0
6

Počet odchozích dětí z DD
- odchod do náhradní rodinné péče/typ
- dovršení plnoletosti
- ukončení Dohody o setrvání v péči DD
- přemístění do DD, DDŠ, VÚM
- zrušení ústavní výchovy

0
1
3
2
4
10

Počet dětí, které z DD odešly, celkem

Ve školním roce 2014/2015 byla uzavřena Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení
zletilosti s jedním chlapcem.
1.5 materiálně-technické podmínky školy
 Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízené učebny odborných
předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a
projektovou technikou zmodernizovaná z prostředků EU, která byla doplněna 2ks
tabletů a notebookem, 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.
 Do sborovny, kde je i pracovní kout zástupkyně ředitelky, byla zakoupena kancelářská
židle.
 V kuchyňce u ředitelny a sborovny byl vyměněn starý kávovar za nové espresso.
 Pro zjednodušení inventarizace majetku byly zřizovatelem svěřeny k užívání 2 ks
mobilních terminálů.
 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.
 Pro hudební výchovu byly pořízeny perkusní hudební nástroje.
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 V hodinách Čsp se využívají parcely v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u
něhož se nachází i rekreační areál. Vlastními silami jsme zbudovali pyramidu a na ní
pěstujeme bylinky pro školní kuchyni.

Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak
v hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků a dětí DD.

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.

Součástí školního prostranství je skalka, jejíž důležitou funkci oceňují žáci jak při
výuce přírodovědných předmětů během pozorování přírody, tak i při práci v areálu
školy. Další významnou složkou celého prostoru je venkovní ptačí voliéra.
materiálně-technické podmínky dětského domova
 RS 4 byla vybavena automatickou pračkou Whirpool.
 Kancelář účetní získala nový záložní zdroj a bezúplatným převodem z KÚ ZK
zásuvkový kontejner.
 Rovněž bezúplatným převodem byl rozšířen vozový park o osobní vozidlo Peugeot
307.
 Pro 2 RS byly zakoupeny žehličky, na MD vysavač a uklízečkám úklidové vozíky.
 Na údržbu vzhledem k rozlehlosti travnatých ploch byla pořízena sekačka na trávu
společně s vysokotlakým čističem.
 Pro snadnější cestování vozidly byla zakoupena satelitní navigace.
 Školní jídelna byla dovybavena pekárnou chleba, určenou pro přípravu bezlepkového
pečiva.
 V podkroví tzv. Velkého domova byla zařízena studovna s notebooky z Podprogramu
OŠMS – nákup učebních pomůcek.
 V průběhu roku 2015 byla postupně realizována výmalba kanceláře účetní a
kanceláře vedoucího vychovatele, kde se pořídil i nový obraz.
 Sociální služby Vsetín nám poskytly 10 kusů mechanicky polohovatelných postelí.
1.6 údaje o školské radě
29.11.2005
Datum zřízení
3
Počet členů školské rady
Tomáš Jošek, fa Baťa Zlín – od 01.01.2015
Kontakt – předseda školské rady
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila 3 jednání Školské rady. Dne 14.10.2014
projednala ŠR Výroční zprávu za rok 2013/14. Dne 11.12.2014 proběhly vyhlášené volby
do ŠR – novým předsedou byl za zástupce zřizovatele zvolen Tomáš Jošek. Dne
16.03.2015 byla ŠR seznámena s čerpáním rozpočtu v DDaZŠ za rok 2014 a současně
projednala návrh rozpočtu na rok 2015. Dne 28.04.2015 projednala ŠR návrh Školního
řádu upravujícího Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se
zaměstnanci školy.
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) dobíhající soustava
Kód

Obor vzdělání

79-01-C/001 Základní škola
79-01-B/001 Pomocná škola
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
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

Kód oborů podle dřívějších
předpisů
nebyl přidělen
nebyl přidělen
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Zařazené ročníky
1. - 9. ročník
1. - 10. ročník
-

2
1
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
8
Počet pracovníků celkem
7 (5 učitelů + 2 asistenti pedagoga)
Počet pedag. pracovníků ZŠ praktické
1 uklízečka
Počet provozních zaměstnanců ZŠ
Základní údaje o pracovnících dětského domova
27
Počet pracovníků v pracovním poměru
12 + 1 ved.vych.
Počet vychovatelů
3
Počet provozních zaměstnanců ŠJ
11
Počet provozních zaměstnanců DD
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci

Úvazek

Funkce

Stupeň
vzdělání

Aprobace

1
ředitelka
Mgr., spec. ped. - uč.
1,00
VŠ
2
zást. ředitelky 1,00
Mgr., spec. ped. - uč.
VŠ
3
učitelka
Mgr., spec. ped. - uč.
1,00
VŠ
4
učitelka
Mgr., spec. ped.-uč.+Hv-uč.
1,00
VŠ
5
učitelka
Mgr., spec. ped. - uč.
1,00
VŠ
6
as. pedagoga 0,50
SZŠ+asistent pedagoga
SŠ
Mgr., F + základy prům. výroby
7
as. pedagoga 0,30
VŠ
Komentář:
 Změny ve stavu během školního roku: ve školním roce 2014/2015 rozvázala
pracovní poměr k 31.01.2015 jedna učitelka a k 30.06.2015 jedna asistentka
pedagoga, obě dvě z důvodu odchodu do starobního důchodu. Ke dni
06.08.2015 nastoupila jedna učitelka na MD.
Údaje o pedagogických pracovnících domova
Výchovně vzdělávací péči dětem v DDaZŠ Liptál zajišťovalo ve školním roce 2014/2015
celkem 12 pedagogických pracovníků (10 žen a 2 muži). Odbornou kvalifikaci dle zákona
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů splňovalo 11
vychovatelů a jedna pracovnice zahájila studium speciální pedagogiky na Karlově univerzitě
v Praze.
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Funkce
ved. vychovatel
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
asistentka
pedagoga

Úvazek

Stupeň
vzdělání

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

VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Mgr., speciální pedagogika
vychovatelství + CŽV spec. ped.
pedagogika
SPŠS + CŽV vychovatelství
Bc., speciální pedagogika
Bc., sociální pedagogika
Mgr., sociální pedagogika
vychovatelství
Bc., speciální pedagogika
Mgr., speciální pedagogika
Bc., speciální pedagogika
Bc., sociální pedagogika

1,0

SŠ

SOŠ, sociální péče a správní činnost
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3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
%
Aprobovanost ve výuce
%
Učitelé 1. stupně
100
Učitelé 1. stupně
100
Učitelé 2. stupně
100
Učitelé 2. stupně
100
 Všichni 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
35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. veku

v důchod.
věku

Celkem

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

muži

ženy

muži

ženy

2

-

-

-

2

-

1

1

1

6

Do 35 let

muži
-

ženy
1

 Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 49 let. Předností učitelského
sboru je jeho poměrně stabilní personální situace, která se upevňuje soustavným
prohlubováním kvalifikovanosti jednotlivých pedagogů. Ani středně vysoký
věkový průměr pedagogického kolektivu se nejeví jako jeho nevýhoda. Za
handicap lze považovat absenci mužského prvku v učitelském sboru. Ve
školním roce 2014/15 jsme se tuto nepřítomnost snažili vyřešit alespoň působením
(zkrácený úvazek) 1 asistenta pedagoga – muže.
Věková skladba pedagogických pracovníků v DD pečujících o děti v DD
Průměrný věk pedagogických pracovníků v DD je 35 let.
do 35 let
muži
1

ženy
7

45 – 55 let

35 - 45
muži
0

ženy
2

muži
1

ženy
1

55 – důchodový
věk
muži
ženy
0
0

v důchodovém
věku
muži
ženy
0
1

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících – škola/domov
Ostatní pracovníci

Funkce-Pozice

Úvazek

Stupeň vzdělání

uklízečka
1,00 SEŠ - ekonomika služeb
1-Š
účetní
1,0 SEŠ – všeobecná ekonomika
2-D
sociální pracovnice
1,0 SŠ sociálně právní
3-D
vedoucí školní jídelny
1,0 VŠP ekonomika a management
4-D
vedoucí kuchařka
1,0 SOU - kuchař
5-D
kuchařka
1,0 SOU potravinářské
6-D
kuchařka
1,0 SOU zemědělské
7-D
údržbář
1,0 OU - frézař
8-D
pracovník v soc. službách
1,0 OU – prodavačka
9-D
pracovník v soc. službách
1,0 SOU - švadlena
10 - D
pracovník v soc. službách
1,0 SOU - prodavačka
11 - D
pracovník v soc. službách
1,0 SPŠ - strojnická
12 - D
pracovník v soc. službách
1,0 SOU – el. mechanička
13 - D
pracovník v soc. službách
1,0 OU – vysekávač usní
14 - D
uklízečka
1,0 SSOŚ
15 – D
uklízečka
1,0 SOU – prodavač
16 – D
uklízečka
1,0 SOU elektrotechnické
17 – D
Změny ve stavu nepedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015:
 Údržbář, který pobírá invalidní důchod, pracoval na DPČ, od ledna do dubna 2015 na
DPP, a v květnu opět na DPČ.
 V rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, byla vytvořena pracovní příležitost
pro profesi pracovníka úklidu a údržby veřejných prostranství v období od
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01.06.2014 do 31.05.2015. Od června 2015 byl pracovník přijat na DPČ jako údržbář.
Od 1.9.2014 nastoupila pracovnice na pozici uklízečky. Pracovní poměr byl ukončen
ve zkušební době.
Ze stejného příspěvku jako údržbář bylo v době od 01.01.2015 do 30.06.2015
financováno pracovní místo vrátný – dozor.
Od 01.01.2015 byl v rámci organizačních změn upraven dvěma pracovnicím v
sociálních službách pracovní úvazek z 0,75 na 1,00.
Od 01.01.2015 byla přijata nová uklízečka, a od 01.07.2015, vzhledem k dlouhodobé
nemoci, další uklízečka, částečně spolufinancovaná ze státního rozpočtu.
Rovněž z příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu byla zaměstnána administrativní pracovnice od 01.04.2015, a od
01.06.2015 asistentka pedagoga.

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)

-

-

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016 byl vyhlášen na
středu 11.02.2015. K zápisu se ani letos nedostavil žádný uchazeč.

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) do učebních a maturitních oborů, do praktických škol, VOŠ, VŠ
b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
ve vyšším ročníku (v 10. ročníku)
1
0
1 žák byl přijat ke studiu do Odborného učiliště Kelč – obor Prodavačské práce
c) Počet dětí DD, které ukončily povinnou školní docházku v základní škole:
v devátém ročníku
v nižším ročníku
2
0
d) Počet dětí DD, které ukončily přípravu na povolání na těchto školách:
PŠ, OU, SOŠ, SŠ
VOŠ, VŠ
2
0
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.
Speciální třída

Celkem
2. stupeň

1
2
4
1
2
10

Prospělo

2
4
1
2
9

Prospělo
s vyznamenáním
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1
1

Žáci s
dostatečnou

1
1
1
3

Nehodnoceno

-
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Počet
žáků

Třída

VI.
VII.
VIII.
IX.

1
2
3
1
Speciální třída
2
Celkem
9
Celkový přehled

1
2
2
1
1
7

10

Žáci
s dostatečnou

Neprospělo

-

Prospělo s
vyznamenáním

Počet žáků

1. stupeň

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

1
-

-

1
1
2

Počet žáků s
dostatečnou

Neprospělo

Nehodnoceno

1

1
1
Nehodnoceno

3

-

2. stupeň
9
1
2
1
Celkem
19
2
5
1
 Většina žáků jednotlivých tříd a ročníků pracovala v průběhu školního roku s
proměnlivými úspěchy. Žádný žák nesplnil kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a s
vyznamenáním – hodnotící měřítka Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
máme celkově nastavena náročněji – usilujeme o to, aby žáci naší školy byli co nejlépe
připraveni pro další studium.
 Jeden žák s ÚV, který z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii nenavštěvoval školu, nebyl
v 8. ročníku hodnocen.
 Během školního roku se počet žáků jednotlivých ročníků měnil v závislosti na
aktuálním počtu dětí (viz tabulka příchodů – odchodů dětí DO a ZE základní školy
praktické).
Přehled o chování
1. stupeň
Třída

Počet
žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí TU

1
2
4
1
2
10

1
1
2

-

1
1

I.
II.
III.
IV.
V.
Spec. třída

Celkem
2. stupeň
Třída

Počet
žáků

VI.
VII.
VIII.
IX.

1
2
3
1
Spec. třída
2
Celkem
9
Celkový přehled:
Stupeň

Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň

-

-

1
1
2
2. stupeň

3.
stupeň

-

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

NTU

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1
2
1
4

-

1
-

1
-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Počet
Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ
žáků

NTU

3. stupeň

Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň

10

2

-

1

-

-

2

-

2. stupeň

9

4

-

1

1

-

1

1

Celkem

19

6

-

2

1

-

3

1
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V základní škole praktické se ve školním roce 2014/2015 vyučovalo takto:
 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, ve všech ročnících.
Žáci všech tříd a ročníků byli vzděláváni podle dosavadních platných učebních dokumentů a
hodnoceni dle platného školského zákona, příslušných vyhlášek a Pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. Žáci speciální třídy byli na vysvědčení hodnoceni slovně, ostatní žáci
byli klasifikování známkou.
V oblasti didaktického zaměření jsme se snažili na žáky výchovně působit pochvalou i
kázeňskými opatřeními. Protože pochvalu považujeme za nesporný motivační faktor, dávali
pedagogové prostor pro ocenění příkladné práce konkrétních žáků ve výuce, při reprezentaci
školy v různých výtvarných a sportovních soutěžích, ale také při 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

1 795

224,3

0

0

2. stupeň

1 594

227,7

67

9,5

557

139,2

0

0

3 946

207,6

67

3,5

Speciální třída
Celkem

Vysoký počet zameškaných hodin v jednotlivých třídách a ročnících byl způsoben několika
faktory. Tři žáci absolvovali léčebné několikaměsíční pobyty v DPN. Na přelomu roku jsme
se potýkali v DDaZŠ s infekčním onemocněním (zánět spojivek), které postihlo také téměř
všechny žáky, a u některých si vyžádalo i několikatýdenní léčbu. Rovněž jsme prováděli
rozsáhlá protiepidemiologická opatření v celém školském zařízení.
5.3 Údaje o žácích
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
Tělesné postižení

Ročník
Počet žáků
8. r. ZŠp
1
5., 6. a 7. r. ST
3
5. r. ST
1
9. r. ZŠp
1
S kombinací postižení
2. a 3. r. ZŠp
2
5. r. ST
1
Vady řeči
3. a 5. r. ZŠp
3
9. r. ST
1
S vývojovými poruchami učení
S vývojovými poruchami chování
6. r. ZŠp
1
Ve školním roce 2014/2015 byli ve škole vyučováni také 2 žáci s autismem a 1 žák s totálním
mutismem.

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
rozvrh hodin
vlastní tělocvičnu, proto využíváme pobytu v tělocvičně obecní ZŠ a
(psychohygiena)
samostatné vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků, z nichž jeden
tvoří 2 vyuč. hodiny, a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření rozvrhu
zohledňujeme také 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. Obě směrnice jsou
školní řád,
každoročně upravovány v návaznosti na novelizace vyhlášek a konkrétní
hodnocení
výsledků
požadavky jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují podněty ze
vzdělávání žáků
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,
informační systém tak s třídními učiteli a také s výchovným poradcem. Zák. zástupci žáků 8. –
vůči žákům a
10. tříd jsou oslovováni několikrát s ohledem k budoucí formě studia a s
přihlédnutím k volbě povolání svých dětí. Vyučující jsou se zák. zástupci v
zákonným
telefonickém kontaktu, neodkladné či okamžité záležitosti jsou řešeny
zástupcům
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, s SPC Duha Zlín - Lazy, s SPC
Kroměříž, s DPL Kroměříž, s DDÚ Olomouc, s LVS při DDÚ Bohumín, s
spolupráce s PPP
dalšími speciálními zařízeními. Pokračuje spolupráce s OSPOD Vsetín a
a SPC
dalšími 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 atmosféry jak
klima školy
mezi pedagogy a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím dochází k
upevňování patřičného kreditu školy nejen u laické, ale především u
odborné veřejnosti.
Zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní
přijímaná opatření
praktické ověřování ŠVP Duhová škola a Duhová školička. Hlavní
a jejich vliv na
pozornost byla věnována aktualizaci prováděcích plánů, využití moderních
zlepšení
metod a forem práce ve výuce, používání moderní didaktické techniky i
výchovněITC technologií. Trvalou součástí nastavené kvality výchovně-vzdělávacího
vzdělávacího
procesu školy se stalo aktivní využívání vypracovaných DUM v rámci
procesu
projektu „EU peníze školám“.
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval MPP rizikového chování, jehož
smysl během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve
škole formou naslouchání, rozhovorů či realizací odborné přednášky.
Obecným cílem MPP se stala efektivní prevence – zvýšení odolnosti žáků a klientů vůči
všem aspektům rizikového chování; upevňování jejich správných postojů k zátěžím a
problémům
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. 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 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 PPP Vsetín, s
SPC Zlín, s MP Vsetín, s Policií ČR.
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Místo konání Počet

Název akce
Seminář „Změny ZP vyvolané novým OZ“; SPŠS
Projekt „New Job New life“ - NTM
Seminář „O odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ“; TIC
Mezinárodní konference projektu „Mezinárodní
spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve
ZK; KD Elektra
„Den řemesel“ na SOŠ J. Sousedíka
Seminář „Psychomotorické hry a cvičení II.; SPŠS
Pracovní schůzka VP ZŠp a SŠ ZK; DD, MŠ, ZŠ a PŠ
Lazy
Seminář „Výtvarné inspirace – Vánoční čarování“;
SPŠS
XIV. Krajská konference o environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě ve ZK; Baťův institut
Pracovní setkání ředitelů ŠO zřizovaných ZK s
radním pro školství, mládež a sport a pracovníky
odboru školství ZK; SPŠ
Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ÚV a
OV pod DDgÚ Olomouc; DD
Seminář „Podprogram na podporu NO a ŠZ v oblasti
prevence rizikových typů chování“; KÚ
„Den otevřených dveří“ – odborná exkurze; OU
Konference expresivních terapií „Společný prostor“;
UP
Seminář „Aktuální novely právních předpisů“; ZŠ
Sychrov
Seminář ČŠI „Systém pro úpravy ŠVP“; SZŠ a VOŠZ
Seminář „Vzdělávání managementu škol a ŠZ –
právní předpisy“; SPŠS
Setkání k projektu „Národní systém insp. hodnoc.
vzděl. soustavy v ČR“; Clarion Congress Hotel
Seminář FICE „Pedagog mezi paragrafy, Standardy
kvality péče o děti v zařízeních ÚV či OV“
Mezirezortní seminář „Ohrožené děti a mládež ZK“;
KÚ
Seminář „Odměny a tresty ve školní praxi“; SPŠS
Pracovní setkání ředitelů ŠZ ZK; SPŠ
Konference „Prevence rizikového sexuálního
chování“; Baťův institut
Seminář ČŠI „Systém pro úpravy ŠVP“; SZŠ a VOŠZ
Workshop „Rozpravy o institucionální péči“;
Sepetná
Mezirezortní seminář k problematice trestné činnosti
páchané na dětech a mládeži; KÚ
Seminář Nakladatelství Fraus a Akademie
moderního vzdělávání „Učíme se číst genetickou
metodou“; ZŠ Havlíčkovo nábřeží

Vsetín
Zlín
Zlín

2
1
1

Termín
25.09.
09.10.
15.10.

Luhačovice 1

16.10.

Vsetín
Vsetín

1
2

16.10.
23.10.

Zlín

1

12.11.

Vsetín

1

12.11.

Zlín

1

13.11.

Otrokovice

1

20.11.

Plumlov

1

02.12.

Zlín

1

21.01.

Kelč

1

13.02.

Olomouc

1

13.02.

Vsetín

1

17.02.

Zlín

1

02.03.

Vsetín

1

06.03.

Olomouc

1

18.03.

Pardubice

2

25. – 26.03.

Zlín

1

26.03.

Vsetín
Otrokovice

4
1

07.04.
09.04.

Zlín

1

11.05.

Zlín

2

13.05.

Ostravice

1

14.05.

Zlín

1

09.06.

Zlín

2

09.06.

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

Krajská konference hromadného stravování, IH
Moskva
Porada vedoucích ŠJ, MG
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Počet

Termín

Zlín

2

24.09.

Vsetín

2

20.10.
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Seminář „Poskytování informací o potravinách
spotřebitelům – alergeny v zařízeních společného
stravování“, MěstÚ
Školení používání FaMa+ k vedení majetkové
evidence, budova 22
Seminář „Stres, zátěž a jejich zvládání v
pedagogické praxi“, OA a VOŠ
Porada vedoucích ŠJ, MG
Seminář „Vzdělávání managementu a škol a
školských zařízení – právní předpisy“, SPŠS
Seminář FICE „Pedagog mezi paragrafy, standardy
kvality péče o děti v zařízeních ÚV nebo OV“
Krajská konference hromadného stravování, Baťův
institut
Seminář „Sestavování jídelníčků ve ŠJ“, SPŠ
Konference „Prevence rizikového sexuálního
chování“, Baťův institut
Meziresortní seminář k problematice trestné
činnosti páchané na dětech a mládeži, KÚ

Vsetín

2

24.11.

Zlín

1

08.01.

6

12.02.2015

2

17.03.

Vsetín

1

06.03.2015

Pardubice

3

25.-26.3.2015

Zlín

2

16.04.

Vsetín

2

07.05.

Zlín

1

11.05.2015

Zlín

1

09.06.2015

Valašské
Meziříčí
Vsetín

8. Údaje o aktivitách a presentaci základní školy praktické na veřejnosti:
Počet Termín
Místo konání
Název akce
„Valašské záření“ – kulturní akce regionu

Vsetín

4

05.09.

Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp
„Veselá pouť s Jů a Hele“ – divadelní představení divadlo Loudadlo Praha; VND
Projektové vyučování „Chceme jezdit bezpečně“, ZŠ
Trávníky
Edukační program „Země – divoká planeta“; Hvězdárna

ZŠp Liptál

4

12.09.

Karolinka

2

30.09.

Vsetín

4

03.10.

Vsetín

4

08.10.

Exkurze Domova Barborka – návštěva H.D.
Exkurze Domova Betezda a terapeutické dílny –
návštěva Ž.M.; Komorní Lhotka
Projektové vyučování „Příroda kolem nás“ v ZŠ
praktické
„Ulice plná kouzel“ – divadelní představení – černé
divadlo Metro Praha; VND
Beseda se žáky 8. – 10. ročníku se zástupci OU
Bystřice pod Hostýnem
Exkurze „Výstava vánočních ozdob“ – Galerie Mariette
Projektový den „Jak to bylo s Mikulášem“ v ZŠ
praktické
„Vánoční besídka“ DD a ZŠ, kulturní sál OÚ

Kroměříž

2

15.10.

Horní Žukov

1

22.10.

ZŠp Liptál

4

24.10.

Karolinka

2

10.11.

ZŠp Liptál

3

26.11.

Vizovice

2

01.12.

ZŠp Liptál

4

05.12.

Liptál

6

11.12.

Baletní představení „Louskáček“; ND
Projektové vyučování „Vánoce na Valašsku“ v ZŠ
praktické
Exkurze „Vánoční veselé hody“ – vánoční trhy

Praha

1

17.12.

ZŠp Liptál

7

17. - 19.12.

Vsetín

2

18.12.

Organizace zimního cvičení v přírodě; okolí ZŠp

ZŠp Liptál

4

29.01.

Zápis do 1. ročníku ZŠ praktické

ZŠp Liptál

1

11.02.

Edukační program „Letíme do vesmíru“; Hvězdárna
Vsetín
Projektový den „Ve zdravém těle zdravý duch“ v ZŠ
ZŠp Liptál
praktické
Zábavné dopoledne „Den vody“ v rámci Světového dne
Zlín
vody; Lázně

4

12.02.

4

25.02.

2

19.03.
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Literární jaro ve Vsetíně 2015 – „Prof. MUDr. Cyril
Höschl, DrSc., FRCPsych.“, aula MG
Edukační program Ctvrtek není jen den v týdnu“ –
spisovatel Václav Čtvrtek; MVK
Projektové vyučování „Čteme, recitujeme, hrajeme“ v
ZŠ praktické
Literární jaro ve Vsetíně 2015 – „Století Miroslava
Zikmunda – Petr Horký, Miroslav Náplava; kino Vatra
„Nejmilejší koncert“ – přehlídka zájmové umělecké
činnosti dětí DD; Klub Teplo
Vernisáž v rámci LJ 2015 „Svět v nás a kolem nás“; sál
MÚ
Oslava „Dne Země“ – sázení stromků v Baťovských
lesích
„Dopravní soutěž“ pro žáky ZŠ praktických okresu
Vsetín
XV. ročník Přehlídky zájmové umělecké činnosti ZŠ
praktických a ZŠ speciálních; ZŠ a Prš
Edukační program „Jak se měří počasí“; Hvězdárna

Vsetín

1

24.03.

Vsetín

4

25.03.

ZŠp Liptál

5

25. – 27.03.

Vsetín

1

31.03.

Přerov

2

15.04.

Vsetín

2

15.04.

Vsetínsko

1

17.04.

DDaZŠ Liptál 7

22.04.

Valašské
Klobouky
Vsetín

2

23.04.

4

28.04.

Prezentace 55. MFF pro děti a mládež – Zlín 2015
Edukační program „Ptačí příběhy“ Muzeum regionu
Valašsko; zámek Kinských
„DUKLA a vojáci baví DD“, sportovně-vojenská akce;
FC Dukla
Projektové vyučování „Chceme jezdit bezpečně“, ZŠ
Trávníky
Projektové vyučování „Hudební nástroje jinak“ v ZŠ
praktické
Školní oslava „Dne dětí“ v ZŠ praktické – doprovodný
program 55. MFF
„Liptálské kufrování“ – soutěž dětí DD ZK, DDaZŠ

Zlín
Valašské
Meziříčí

1

06.05.

4

07.05.

Hranice

2

14.05.

Vsetín

4

19.05.

ZŠp Liptál

4

28.05.

Zlín

4

29.05.

Liptál

6

06.06.

Exkurze „Průmyslový areál“ – činnost firem

Liptál

4

15.06.

Edukační program „Pozorování slunce“; Hvězdárna

Vsetín

4

16.06.

Školní výlet ZŠ praktické – „ZOO Lešná“
Projektový den „Zvířata savany“ – grafické zachycení
zážitků ze školního výletu v ZŠ praktické
Organizace letního cvičení v přírodě; okolí ZŠp

Zlín

4

17.06.

ZŠp Liptál

4

18.06.

ZŠp Liptál

4

19.06.










Škola spolupracuje s OU Liptál; s MŠ a ZŠ Liptál; se ZŠ okresu Vsetín; s OU,
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; s VND v Karolince.
Nejvýznamnějším aktivním podporovatelem školy je fa Baťa Zlín. Nejenže svými
realizovanými aktivitami motivuje žáky ZŠ i ZŠp a studenty SŠ a SOU k pravidelné a
svědomité 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, VOŠ a VŠ
pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín, Ostrava, Zlín,
Kroměříž, Brno apod.).
V době od 18.02. do 18.03. 2015 vykonávala v ZŠ praktické souvislou praxi
studentka sociální pedagogiky z Ostravské univerzity – Ostrava.
Ve školním roce 2014/2015 ZŠ praktická smluvně uzavřela spolupráci s první VŠ
na Vsetíně. Jedná se o fakultu společenských studií, o pobočku zahraniční
soukromé VŠ Humanitas /Polsko/, která působí při Střední škole Kostka Vsetín.
Učitelé školy jsou členy Asociace speciálních pedagogů ČR.
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V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně studenti a dospělí
MG zajistili dětem DD vánoční dárky podle jejich přání. Připravují dětem zážitkové
programy v rámci Literárního jara a sami se aktivně účastní akcí pořádaných
DDaZŠ.

Aktivity dětského domova
Místo
konání
Ostrov u
Macochy

Název akce
Léčebný pobyt

Počet
Termín
účastníků
27.8.2
16.9.
29.08.1
30.09.
6
06.09.
06.6
07.09.
13.6
14.09.
18.6+2
20.09.
04.8
05.10.
11.8
12.10.
4
15.10.
18.8
19.10.
21.10.1
08.11.

Léčebný pobyt

Bludov

Air show Bojkovice – letecký den

Bojkovice

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

Prolomit vlny – vzdělávací projekt

Vranča

„Krásy J. Moravy – Pálava“ – víkendová aktivity fy Baťa

Pálava

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

Prolomit vlny – vzdělávací projekt

Vranča

Exkurze Domova Barborka, návštěva H.D.

Kroměříž

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

Léčebný pobyt

Metylovice

Exkurze Domova Betezda a terapeutické dílny

Komorní
Lhotka a
Horní Žukov

3

Podzim Správné 5

Myšinec

5

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

8

Drakiáda

Liptál

16

Prolomit vlny – vzdělávací projekt

Vranča

8

Hra o zlatý puk – bruslařské disciplíny

Zlín

7

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

8

22.10.
26.29.10.
01.02.11.
02.11.
08.09.11.
15.11.
22.23.11.

Strom splněných přání – slavnostní rozsvícení stromu

Staré Město
u UH
Zlín

Prolomit vlny – vzdělávací projekt

Vranča

8

Mikuláš v DD – mikulášské odpoledne
Mikuláš n Všemině – mikulášské odpoledne s DD
Vizovice

Liptál

32

28.11.
29.30.11.
05.12.

Všemina

7

06.12.

Krok k samostatné budoucnosti – vzdělávací projekt

Vranča

8

Vánoční besídka DDaZŚ Liptál
Vánoční setkání na písku s olympioniky, Beachklub
Ládví
Baletní představení Louskáček

Liptál

32

06.07.12.
11.12.

Praha

6+2

14.12.

Praha

13+4

17.12.

Kouzelný koncert – 5. charitativní koncert pro DD
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Správná 5 – Duhové Vánoce na Myšinci

Myšinec

5

22.26.12.

Společné předávání sponzorských vánočních dárků
dětem

Liptál

38

07.01.

10. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění pro DD ZK

Tesák

6+2

Hry a klamy – putovní výstava z IQ parku Liberec

Zlín

6

09.11.01.
14.02.

Volnočasové a sportovní aktivity v přírodě

Velká Lhota

8

28.02.

Návštěva ZOO Lešná

Zlín

6

03.03.

Osmisměrky – soutěžní odpoledne

Liptál

32

Správná 5 – Duhové Velikonoce na Myšinci

Myšinec

5

Aquapark Olomouc

Olomouc

6+1

28.03.
03.04.04.
11.04.

Přednáška pro dívky – ženské tělo
Liptál
Nejmilejší koncert – přehlídka zájmové a umělecké
Přerov
činnosti dětí DD
Oslava Dne Země – sázení stromků v Baťovských lesích Kateřinice

12

14.04.

6+2

15.04.

7+2

17.04.

Čokoládová tretra – sportovní odpoledne

Zlín

6+1

27.04.

Slet čarodějnic – zábavné odpoledne

Liptál

23

02.05.

Společné opékání špekáčků

Liptál

16

10.05.

LazoOHraní – sporotovnězábavná soutěž dětí

Zlín

6

23.05.

Třinec se baví 2015

Třinec

6

OUT OF HOME 2015 – hudebněsportovní festival

Praha

6+2

Štafeta Mírového běhu

Liptál

16

29.05.
29.31.5.
31.05.

Liptálské kufrovní 2015

Liptál

28

06.06.

Off Road X. ročník

Jihlava
Nový
Hrozenkov

4

13.06.
13.14.06.
19.21.06.

Sportovně-rekreační pobyt
Správná 5

Myšinec

Juříčkův Mlýn – turistický výlet

Juříčkův
Mlýn
Všemina

16+2
5
15+2

20.06.

6

25.06.

7

15.11.

Praha

6+2

14.12.

10. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění pro DD ZK

Tesák

6+2

Volnočasové a sportovní aktivity v přírodě

Velká Lhota

Aquapark Olomouc

Všeminění – sportovní program pro děti DD ZK
Účast dětí DD na sportovních soutěžích a aktivitách
Hra o zlatý puk – bruslařské disciplíny
Vánoční setkání na písku s olympioniky, Beachklub
Ládví

Zlín

8

09.11.01.
28.02.

Olomouc

6+1

11.04.

Čokoládová tretra – sportovní odpoledne

Zlín

6+1

27.04.

LazoOHraní – sporotovnězábavná soutěž dětí

Zlín

6

OUT OF HOME 2015 – hudebněsportovní festival

Praha

6+2

Štafeta Mírového běhu

Liptál

16

23.05.
29.31.5.
31.05.

Všeminění – sportovní program pro děti DD ZK

Všemina

6

25.06.
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DDaZŠ Liptál zajišťuje dětem v průběhu roku nejrůznější aktivity a účasti na soutěžích. Již
dlouhodobě se děti zúčastňují přehlídky zájmové a umělecké činnosti dětských domovů
pod záštitou Federace dětských domovů a hudebně sportovního festivalu OUT OF
HOME, na kterých se naše děti umístily v roce 2015 opět na předních příčkách.
Děti se také samy podílejí na vytváření některých akcí DD, a to zejména při pořádání
tradiční Vánoční besídky pro přátele, partnery a sponzory DDaZŠ Liptál, a sportovnězábavné soutěže pro děti z dětských domovů Zlínského kraje „Liptálské kufrování“.
Děti se podílí také na tvorbě Kalendáře pro následující rok, kam přispívají svými
vlastnoručními kresbami.
Nedílnou součástí péče o děti v DDaZŠ Liptál je také starost o jejich zdraví. V našem
zařízení je velké množství dětí, které vyžadují pravidelnou péči odborných lékařů.
Proto významná část energie všech zaměstnanců je dlouhodobě směrována nejen na
samotnou péči o děti, které trpí různými poruchami (např. poruchou vývoje osobnosti,
poruchou sociálního vývoje, somatickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením, se
sníženou schopností přizpůsobení se svému okolí), ale také na praktický doprovod dětí k
odborným lékařům (psychiatrie, neurologie, nefrologie, alergologie, kožní a další), do
dětských léčeben a ke speciálně pedagogickým, psychologickým a psychiatrickým
šetřením.
Spolupráce DD se sponzory, nadacemi a dobrovolnickým centrem
Činnost DDaZŠ byla ve školním roce 2014/2015 výrazně podpořena sponzory a nadacemi, ať
již materiálně, finančně či uspořádáním nejrůznější aktivit a akcí pro DD.
 Baťa a.s. - našim dlouholetým a velmi významným sponzorem je zlínská firma Baťa,
která přispívá dětskému domovu jak materiálně, tak finančně. Zaměstnanci této firmy
se s dětmi DD osobně setkávají při vánoční besídce, organizují pro děti zážitkové
víkendové pobyty a plní dětem jejich vánoční přání. Velmi významně se podílejí na
zásobení dětí obuví.
 DHL – zaměstnanci firmy DHL každoročně organizují pro děti z dětského domova
sbírku vánočních dárků.
 Kiss Publikum – každoročně pořádá sbírku vánočních dárků pro děti a plní tak dětem
jejich konkrétní přání prostřednictvím „Vánočního stromu“ v obchodním centru.
 Masarykovo gymnázium Vsetín – v rámci dlouholetého „partnerství“ studenti pod
vedením pedagogů každoročně připravují dětem „strom splněných přání“ v
prostorách gymnázia a prostřednictvím této aktivity shromažďují malé či velké vánoční
dárky pro děti z DD. Jsme zváni na akce v rámci Literárního jara, které gymnázium
pořádá a zástupci z řad studentů i pedagogů gymnázia každoročně přijíždějí pozdravit
děti na Vánoční besídku organizovanou dětským domovem a základní školou
praktickou v Liptále, děti dostávají od studentů blahopřání k narozeninám.
 Česká nadace sportovní reprezentace - prostřednictvím svého projektu tato nadace
podporuje mladé sportovce, u kterých ani tak nezáleží na talentu, ale na chuti
sportovat. Vybraným dětem tak nadace přispěla vždy na konkrétní věc – sportovní
vybavení, sportovní kurzy, kroužky a soustředění.
 Klub přátel dětí DD finančně podporuje prázdninové aktivity dětí a vytvoření
kalendáře DD.
 INDET SAFETY SYSTEMS a.s. – tato společnost významně finančně přispěla na
vzdělávací aktivity dětí DD.
Ve školním roce 2014/2015 se novým sponzorem DDaZŠ Liptál stala firma Lakovna
Hajdík s. r. o., která finančně podporuje vybrané děti v DD, zejména jejich studium. Dalšími
sponzory, kteří finančně či věcně podpořili činnost DDaZŠ Liptál, jsou firmy a jednotlivci:
GANDALF servis s.r.o., Continental Barum s.r.o., RAM Technik CZ s.r.o., Vodovody a
kanalizace Vsetín a.s., Kovář Jiří – Všeobal, PWO UNITOOLS CZ a.s.
JUDr. Ivana Hašpicová, ZLATÉ MINCE – Ludmila Trtíková, Mgr. Jiří Hadaš, Austin
Detonator s.r.o., Silvia Geryková, Stavební bytové družstvo Vsetín, Ing. Josef Čech, IPR
s.r.o., Ing. Vítězslav Klímek.
Velmi si vážíme veškeré podpory, protože právě ta velkou měrou přispívá ke zkvalitnění
materiálního vybavení DDaZŠ, ale také k rozšíření možností volnočasových i výchovně
vzdělávacích aktivit dětí.
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Zajištění letních prázdnin školního roku 2014/2015 v dětském domově
V průběhu letních prázdnin byl provoz DD omezen na 2 rodinné skupiny v budově
velkého domova. Děti se střídavě účastnily letních táborů, ozdravných pobytů, a dle
individuálních možností trávily čas v rodině, případně brigádnicky pracovaly. Činnosti
obou skupin byly zaměřeny především na odpočinkové letní aktivity venku, tj. na koupání,
vycházky, výlety.
Termín pobytu

Místo pobytu

Druh pobytu

Počet dětí /
pracovníků
DD

01. – 07. 07.

Hotel Brans, Malá Morávka

ozdravný pobyt

10. – 31. 07.

Dětské centrum Val. Meziříčí

přípravný pobyt –
péče o dítě

19. – 31.07.

Baško Polje, Chorvatsko

ozdravný pobyt

08. - 08. 08.

Kunčice pod Ondřejníkem

Auxilium – letní tábor

1

07. – 16. 08.

Hutisko-Solanec

taneční tábor

2

15. – 30. 08.

Myšinec, Budišovice

tábor

6

8.1 Účast a ocenění žáků školy ve výtvarných soutěžích
Název soutěže
Vyhlašovatel
„Svět v nás a okolo nás“ – VI. ročník
Literárního jara ve Vsetíně 2015
Masarykovo gymnázium, Vsetín
„Můj hrdina“ … protože hrdinů není
nikdy dost; výtvarná soutěž 2015
EVC Sněženka, Smržovka
„Nejznámější pohádka na
Nadační fond Jičín – město pohádky,
poštovních
Poštovní muzeum, Praha
známkách“; výtvarná soutěž u
deník Právo ve spolupráci s ČP
příležitosti 25. ročníku festivalu JMP

16 / 5
1
21+4

Datum
31.03.
19.06.

25.06.

V průběhu celého školního roku děti ZŠ praktické pod odborným vedením pedagoga
výtvarně ztvárňovaly své představy o světě, ve kterém žijí. Ty nejzdařilejší práce pak byly
použity pro vydání Kalendáře DDaZŠ. Realizací kalendáře a jeho následným předáním
všem sponzorům a příznivcům našeho zařízení jim každoročně děkujeme za jejich
náklonnost a podporu.
8.2 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Počet žáků Umístění
H – 3. m.
Dopravní soutěž ZŠp okresu Vsetín
5
Celkový počet soutěží ve školním roce: 1
Počet žáků, kteří se soutěže zúčastnili: 5
Většího počtu sportovních turnajů jsme se neúčastnili pro malý počet pohybově a fyzicky
nadaných žáků či pro jejich zdravotní indispozice; jiná klání sami pořadatelé
neuskutečnili s ohledem na omezené finanční, prostorové či personální podmínky.
Celkový počet soutěží ve školním roce:
11
Počet dětí, které se soutěží zúčastnily:
60
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 Ve školním roce 2014/2015 byla provedena ČŠI inspekční činnost v našem
zařízení. Ve dnech 06. a 07.05.2015 byla provedena Kontrola dodržování vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů. Nebyla zjištěna
žádná porušení právních předpisů.
Informace o výsledcích kontrol provedených v organizaci během školního roku 14/15:
 Ve dnech 21.10.2014 a 27.04.2015 byla provedena Okresním státním
zastupitelstvím ve Vsetíně pravidelná Prověrka dodržování zákona č. 109/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno.
 Dne 03.11.2014 proběhla kontrola KHS Zlín se zaměřením na kontrolu zařazení
pracovních kategorií zaměstnanců do tříd. Nebyla shledána žádná pochybení.

10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014
a) Výnosy
Činnost:
Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele
Čerpání FI na běžnou údržbu a opravy
Dotace na mzdy a ONIV
Dotace ze SFŽP
Dotace UZ 33123
Dotace ÚP
Tržby z prodeje služeb – ošetřovné, výživné, PnD, PnP
Tržby z prodeje služeb – školní jídelna
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 2014
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hlavní
4 019 000,00 Kč
82 837,00 Kč
12 542 406,00 Kč
4 637,00 Kč
72 471,00 Kč
97 400,00 Kč
565 321,00 Kč
115 837,00 Kč
113,21 Kč
388 366,00 Kč

doplňková

226 321,00 Kč

12 100,- Kč

18 114 709,21 Kč

12 100,- Kč

9 352 184,00 Kč
3 100 967,50 Kč
160 233,72 Kč
248 181,00 Kč
14 351,00 Kč
1 166 092,00 Kč
399 989,00 Kč
262 278,50 Kč
1 152 582,76 Kč
27 514,00 Kč
726 502,50 Kč
757 053,89 Kč
752 840,00 Kč
18 120 769,87 Kč
5 039,34 Kč

1 000,- Kč

1 000,- Kč
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11. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů
 Škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou
ES.
 Pedagogičtí pracovníci DD a děti DD byli zapojeni do projektu Centra
evropské spolupráce, s.r.o., ve vzdělávacích projektech „Prolomit vlny“ a
„Krok k samostatné budoucnosti“.
 Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a
zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, vytvořit
stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé generace a bojovat
proti epidemii dětské obezity. Naše škola se na změnu stravovacích návyků
žáků zaměřuje především ve výuce konkrétních učebních lekcí, ale i při
realizace tematicky zaměřených akcí. Nárok na dotované ovoce a zeleninu
mají zdarma všichni žáci 1. – 5. třídy. V loňském školním roce konzumovalo
dotované ovoce celkem 10 žáků.
 Cílem vzdělávacích projektů „Prolomit vlny“ a „Krok k samostatné
budoucnosti“ je umožnit mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech
prevenci sociálního vyloučení a poskytnout jim tak pomoc při jejich sociální a
pracovní integraci. V rámci projektu „Krok k samostatné budoucnosti“ je hlavním
cílem eliminovat negativní dopad ústavní výchovy a umožnit cílové skupině
prohloubit své vzdělání, kvalifikaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.
12. Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13. Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
 Ve školním roce 2014/15 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
 V DDaZŠ Liptál nepůsobí žádná odborová organizace.

Výroční zpráva je zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3, v platném znění,
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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