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1. Základní údaje o školském zařízení
1.1 školské zařízení
název školského zařízení
adresa
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
identifikátor DD
vedení školského zařízení

kontakt
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele

Dětský domov a Základní škola Liptál
756 31 Liptál 91
příspěvková organizace, právní subjekt
70238499
610 500 864
110 500 881
110 500 873
ředitelka: Mgr. Eva Žůrková, statutární orgán
zástupkyně: Mgr. Renata Trčková, zást. statutárního orgánu
vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka
Tel.: 571 428 711
e-mail: reditel@ddzsliptal.cz
www: ddzsliptal.cz
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 zřízená dle §16, odst. 9, ŠZ
Školní jídelna
součásti školského zařízení
Dětský domov
1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/
oddělení

kapacita
60
200
kapacita
48

Počet žáků

Počet žáků na
třídu

Počet žáků na
pedagoga

1
4
4
4
1. stupeň ZŠ
2
11
5-6
5-6
2. stupeň ZŠ
Celkový počet žáků 1. a 2. stupně ZŠ §16 je navýšen o náležející počet žáků 1. a 2.
stupně speciální třídy.
Údaje o přijetí a o odchodech žáků ZŠ §16 ve školním roce 2016/2017
Počet žáků příchozích do ZŠ §16

kdy
01.09.2016

- z rodiny (z jiné ZŠ §16)
- z rodiny (z jiné ZŠ)

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

01.09.2016

Počet nově zařazených žáků do ZŠ §16, celkem

počet
1
1
2

do ročníku ZŠ §16, ST
7

6 ST

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ §16

kdy
30.06.2017

- do náhradní rodinné péče/typ
- přeřazení do jiného školského zařízení
- přeřazení do jiného šk. zařízení pro výkon ÚV
- zrušení ÚV, návrat do rodiny
- absolvování základního vzdělávání (9. ročník)

počet
1

- absolvování základního vzdělávání (10. ročník)
Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ §16, celkem

1
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Základní údaje o součástech dětského domova
Maximální počet Maximální
rodinných
možný
skupin v budově počet dětí

Maximální
možný počet
dětí v RS

Počet vychovatelů

Vedoucí vychovatel

1
2
16
8
4
tzv. malý domov
4
32
8
7
tzv. velký domov
Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2016/2017
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. V rámci probíhajícího projektu Ohrožené děti a
mládež ve Zlínském kraji a procesem transformace DD nebyly ve školním roce 2016/2017
přijímány nové děti.
Počet příchozích dětí do DD
- Z rodiny (PO či ÚV rozhodnutím soudu)
0
- Z DDÚ (ÚV rozhodnutím soudu)
0
- Z diagnost. ústavu pro mládež (ÚV rozhodnutím soudu)
0
- Z Dětského centra (rozhodnutím soudu)
0
- Z FOD Klokánek (ÚV rozhodnutím soudu)
0
- Z náhradní rodinné péče/typ (ÚV Rozhodnutím soudu)
0
- přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV (rozh.
0
soudu)
Počet nově zařazených dětí do DD, celkem

0

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 / předběžného opatření
Počet dětí, které z DD odešly, celkem

0
0
1
0

3

4
Ve školním roce 2016/2017 byla uzavřena Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení
zletilosti s jednou zletilou nezaopatřenou osobou.
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Vyšším požadavkům na výuku odpovídají kvalitně zařízené učebny odborných
předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a
projektovou technikou, která byla dovybavena skenerem; školní dílny rozdělené na
dřevodílnu a kovodílnu, keramická dílna s hrnčířským kruhem a vlastní vypalovací
pecí. Žákům je k dispozici také cvičná kuchyně s kompletním pracovním zařízením a
kuchyňskými přístroji, jejich rozmanitost podtrhl nově pořízený sendvičovač. Pro zlepšení
výuky v hodinách Hv bylo zakoupeno kvalitní stereorádio.
Pracovní podmínky ředitelky byly zkvalitněny pořízením výkonnějšího PC a novým
mobilním telefonem. Pracovní klima zástupkyně ředitelky bylo zlepšeno zakoupením
bezdrátového telefonu.
Jednotlivé třídy jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem. Nově byly učebny
IKT a cvičné kuchyňky zařízeny celodřevěnými židlemi. Stejnými židlemi byly
nahrazeny ve všech učebnách původní židle určené pedagogickým pracovníkům.
Stabilní součástí každé třídy je relaxační zóna opatřená kobercem, oddechovým
nábytkem a dalšími pomůckami sloužícími k uvolnění žáků.
V hodinách Čsp se využívají parcely v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u něhož
se nachází i rekreační areál. Pokračuje se v pěstování bylinek pro školní kuchyni na
záhonku vedle budovy VD.
Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak v
hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků a dětí DD.
Škola 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, která prošla na jaře zásadní revitalizací a jejíž
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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
Pracovní podmínky vedoucího vychovatele byly zkvalitněny pořízením nového mobilního
telefonu. Všechny RS byly vybaveny sedacími soupravami a každé dítě dostalo novu židli
ke svému stolu. RS 5 si pořídila DVD přehrávač.
V místnosti podkroví VD byl instalován kamerový systém společně se skříňkou
s bezpečnostními schránkami pro zajištění úschovy peněz a cenných věcí.
Pracovní podmínky všech vychovatelů byly zkvalitněny pořízením kancelářských křesel.
Pro dokonalý úklid VD byl pořízen nový centrální vysavač i nová hadice.
I vybavení ŠJ bylo obměněno. Byla zakoupena nerezová odkapávací vana na nádobí,
chladnička, elektrický kráječ a kráječ na knedlíky.
Pro údržbu rozlehlého areálu byl bezúplatným převodem od Střední školy zemědělské a
přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm získán malotraktor s příslušenstvím a elektrická
svářečka.
Díky sponzorskému daru jsme mohli nakoupit nová jízdní kola, a proto jsme v místnosti pro
úschovu kol zabudovali kovové stojany.
V měsíci červenci 2017 byla vybudována přípojka k obecní kanalizaci a stávající čistírna
odpadních vod byla odpojena.
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 2016/2017 se uskutečnila 2 jednání Školské rady. Dne 14.10.2016
projednala ŠR Výroční zprávu za rok 2015/16 a zároveň byla seznámena s dalším
pokračováním DDaZŠ v transformačním procesu v rámci projektu „Ohrožené děti a
mládež ve ZK“. Dne 22.03.2017 byla ŠR seznámena s čerpáním rozpočtu v DDaZŠ za rok
2016 a současně projednala návrh rozpočtu na rok 2017.

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

79-01-C/001 Základní škola
79-01-B/001 Základní škola speciální
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Upravený RVP ZV - IVP
ŠVP pro ZV Duhová škola, č.j. ZŠP 01/2007
ŠVP pro ZV Duhová školička, č.j. ZŚP 01/2010

Kód oborů podle dřívějších
předpisů
nebyl přidělen
nebyl přidělen

Zařazené třídy
2
1

Zařazené ročníky
1. - 5. ročník
6. - 9. ročník
1. - 10. ročník

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti ŠZ
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
7
Počet pracovníků celkem
6 (5 učitelů + 1 asistentka pedagoga)
Počet pedag. pracovníků ZŠ §16
1 uklízečka
Počet provozních zaměstnanců ZŠ §16
Základní údaje o pracovnících dětského domova
27
Počet pracovníků v pracovním poměru
11 vych. + 1 ved.vych.
Počet pedagogických pracovníků DD
2
Počet provozních zaměstnanců ŠJ
12
Počet provozních zaměstnanců DD
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek
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ředitelka
zást. ředitelky
učitelka
učitelka

Mgr., spec. ped. - uč.
Mgr., spec. ped. - uč.
Mgr., spec. ped. - uč.
Mgr., spec. ped. - uč.
Mgr., uč. ZŠ (Čj+Ov); studium
5
učitelka
1,00
VŠ
CDV – spec. ped.
studium VŠ – Bc., předškolní
6
as. pedagoga 1,00
SŠ
pedagogika
Změny ve stavu během školního roku: ve školním roce 2016/2017 ukončila ke dni
31.03.2017 jedna učitelka PP podáním výpovědi. Od 01.04.2017 na její pozici
nastoupil učitel na DPČ.
Údaje o pedagogických pracovnících domova
V úseku dětský domov ve školním roce 2016/2017 zajišťovalo přímou péči dětem 10 - 12
pedagogických pracovníků - vychovatelů, tj. speciální a sociální pedagogové (všichni splňují
kvalifikační požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (ve znění
pozdějších úprav). K 30.09. 2016 nebyla prodloužena pracovní smlouva 1 vychovatelce,
k 30.11.2016 ukončila další vychovatelka pracovní poměr podáním výpovědi. Další dvě
vychovatelky v průběhu školního roku začaly čerpat rodičovskou a mateřskou
dovolenou. Na základě výběrového řízení byly od ledna 2017 přijaty nové dvě
vychovatelky na hlavní pracovní poměr a v rámci výpomoci byly přijaty na DPP/DPČ
celkem 2 vychovatelky a 1 pracovnice v sociálních službách. Při nočních směnách se u
dětí střídaly pracovnice v sociálních službách, kterých je celkem 5, z toho 1 ve školním
roce 2016/2017 po dobu 9 měsíců v pracovní neschopnosti.
Pedagogičtí
Stupeň
Funkce
Úvazek
Aprobace
pracovníci
vzdělání
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

ved. vychovatel
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1,00
1,00
1,00
1,00

VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

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

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

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

1

-

1

-

2

-

-

-

-

6

Do 35 let

muži
-

ženy
2

Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 48 let. Aktuální pozitivní stránkou
učitelského sboru je jeho ideální generační spolupráce , která se upevňuje pravidelným
prohlubováním kvalifikovanosti jednotlivých vyučujících. 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 2016/17 jsme
tuto skutečnost vyřešili alespoň působením 1 pedagoga – muže na DPP/DPČ.
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Věková skladba pedagogických pracovníků v DD pečujících o děti v DD
Průměrný věk pedagogických pracovníků v DD je 34 let.
35 – 45 let

do 35 let

45 – 55 let

55 – důchodový
věk

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
8
1
2
1
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících – škola/domov
Ostatní pracovníci

Funkce-Pozice

Úvazek

v důchodovém věku

ženy
-

muži
-

ženy
-

Stupeň vzdělání

uklízečka
1-Š
1,00 SOU – elektrotechnická výroba
účetní - ekonom
2 – Š/D
1,0 SEŠ – všeobecná ekonomika
sociální pracovnice
3 – Š/D
1,0 SŠ sociálně právní
kuchařka
4 – Š/D
1,0 SOU - kuchař
kuchařka
5 – Š/D
1,0 SOU potravinářské
pracovník
v
soc.
službách
7-D
1,0 OU – prodavačka
pracovník v soc. službách
8-D
1,0 SOU - švadlena
pracovník v soc. službách
9-D
1,0 SOU - prodavačka
pracovník v soc. službách
10 - D
1,0 SPŠ - strojnická
pracovník v soc. službách
11 - D
1,0 SOU – el. mechanička
uklízečka
12– D
1,0 SOU – prodavačka
uklízečka
1,0 SOU obchodní - prodavačka
13 – D
Změny ve stavu nepedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017:
V rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, byla vytvořena pracovní příležitost
pro pracovní místo pracovník úklidu a údržby veřejných prostranství a budov od
1.3.2017 do 28.2.2018.

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 byl vyhlášen na úterý
18.04.2017. K zápisu se 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 §16:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
ve vyšším ročníku (v 10. ročníku)
1


1 žák byl přijat ke studiu do Odborného učiliště Kelč – obor Zahradnické práce

c) Počet dětí DD, které ukončily povinnou školní docházku v základní škole:
v devátém ročníku
v nižším ročníku
1
0
d) Počet dětí DD, které ukončily přípravu na povolání na těchto školách:
PŠ, OU, SOŠ, SŠ
VOŠ, VŠ
1
0

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Počet
žáků

Třída

I.

1

Prospělo

1

Prospělo
s vyznamenáním

Stránka 7 z 19

Neprospělo

-

Žáci s
dostatečnou

1
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-
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II.
III.
IV.
V.

1
1
1
4

Speciální třída

Celkem
2. stupeň
Počet
žáků

Třída

1
1
1
4

3
2
2
1
Speciální třída
3
Celkem
11
Celkový přehled

2
1
2
1
3
9

4

1
1
3

1
1
2

-

Nehodnoceno

1
1
1
3
6

Počet žáků s
dostatečnou

Neprospělo

-

Žáci
s dostatečnou

Neprospělo

-

Prospělo s
vyznamenáním

Počet žáků

-

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

VI.
VII.
VIII.
IX.

1. stupeň

-

-

Nehodnoceno

3

-

2. stupeň
11
2
6
Celkem
15
2
9
Většina žáků jednotlivých tříd a ročníků pracovala v průběhu školního roku s kolísavými
výsledky. Žádný žák nesplnil kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním –
hodnotící měřítka Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou celkově
nastavena náročněji – škola usiluje o to, aby žáci byli co nejlépe připraveni pro další studium
na PŠ, OU nebo SOŠ.
Během školního roku zůstal počet žáků jednotlivých tříd a ročníků stabilní a nepodléhal
změnám v závislosti na aktuálním počtu dětí (viz tabulka příchodů – odchodů dětí DO a ZE
základní školy §16).
Přehled o chování
1. stupeň
Třída

I.
II.
III.
IV.
V.
Spec. třída

Celkem
2. stupeň
Třída

Počet
žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí TU

1
1
1
1
4

2
2

-

-

Počet
žáků

VI.
VII.
VIII.
IX.

3
2
2
1
Spec. třída
3
Celkem
11
Celkový přehled
Stupeň

Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň

-

-

2. stupeň

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

NTU

Důtky TU

Důtky ŘŠ

1
1
1
1
4

-

-

1
-

-

-

1

-

-

1

1

Počet
Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ
žáků

NTU

3.
stupeň

3. stupeň

2
-

-

-

-

-

-

2

-

Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň

4

2

-

-

-

-

-

-

2. stupeň

11

4

-

1

1

-

2

-
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Celkem
15
6
1
1
2
V základní škole §16 se ve školním roce 2016/2017 vyučovalo takto:
 podle učebního plánu upraveného RVP ZV, s platností od 1. září 2016, v ročnících I.
stupně;
 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, v ročnících II. stupně;
 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.
U jednoho žáka 4. ročníku ZŠ §16 byla použita kombinace obou forem hodnocení.
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

296

98,6

0

0

2. stupeň

900

112,5

1

0

Speciální třída

491

122,7

0

0

1 687

112,4

1

0

Celkem

Vyšší počet zameškaných hodin žáků 2. stupně zapříčinila větší absence 2 žáků 6.
ročníku a 1 žáka 7. ročníku; u žáků speciální třídy se jednalo o žáky 7. a 8. ročníku.
Prodělaná onemocnění, následná léčba a další rekonvalescence si vyžádaly jejich
2-3týdenní nepřítomnost. Celkovou absenci pak navýšila i účast 5 žáků na ozdravném
pobytu v Chorvatsku v prvním červnovém týdnu školního roku.
5.3 Údaje o žácích
Druh postižení:
Ročník
Počet žáků
Zrakové postižení
8. r. ZŠ §16
1
7. a 8. r. ST
3
Tělesné postižení
7. a 8. r. ST
2
S kombinací postižení
1., 3. a 4. r. ZŠ §16
3
6. a 7. r. ST
2
Vady řeči
1., 4., 7., 8. a 9. r. ZŠ §16
5
6. a 7. r. ST
2
Specifické poruchy učení
1. r. ZŠ §16
1
Specifické poruchy chování
3. a 8. r. ZŠ §16
2
Autismus
4., 6. a 9. r. ZŠ §16
3
6. r. ST
1
Ve školním roce 2016/2017 byl ve škole vyučován také 1 žák s totálním mutismem – 6. r. ZŠ §16.
5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Rozvrh hodin je sestaven s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám.
rozvrh hodin
Dopolední vyučovací blok má nejvíce 5 vyuč. hodin, po 40 minutové polední
přestávce má odpolední vyučovací blok nejvíce 2 vyuč. hodiny. Škola nemá
(psychohygiena)
vlastní tělocvičnu, proto využívá pobytu v tělocvičně obecní ZŠ a samostatné
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vzdělávání žáků se
spec. vzdělávacími
potřebami

školní řád,
hodnocení výsledků
vzdělávání žáků

informační systém
vůči žákům a
zákonným
zástupcům

spolupráce s PPP a
SPC,

klima školy

přijímaná opatření a
jejich vliv na
zlepšení výchovněvzdělávacího
procesu

vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků, z nichž jeden tvoří 2 vyuč. hodiny,
a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření rozvrhu se zohledňují také možnosti
dopravní dostupnosti žáků ze vzdálenějšího okolí.
Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a alternativní
metody s modifikovanými metodami, postupy a formami používanými ve vzdělávání
běžné populace. Využívá kompenzační, rehabilitační a speciální učební
pomůcky i speciální didaktický materiál.
Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na
individuální potřeby jednotlivých žáků.
Vychází z požadavků a nároků Školského zákona. Obě směrnice jsou
každoročně upravovány v návaznosti na doporučení MŠMT, novelizace vyhlášek
a konkrétní potřeby a návrhy jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují
podněty ze 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. zástupci žáků 8. – 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 telefonickém
kontaktu, neodkladné či okamžité 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 ostatními ŠZ ZK, s PPP Vsetín, s SPC Duha Zlín Lazy, s DDÚ Olomouc a s dalšími speciálními zařízeními. Pokračuje spolupráce
s OSPOD Vsetín a 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 kooperaci všech
pedagogů se daří vytvářet ve škole klima přátelské a tvořivé atmosféry jak mezi
vyučujícími a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím dochází k upevňování
náležitého kreditu školy nejen u laické, ale především u odborné veřejnosti.
Zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní
praktické ověřování ŠVP Duhová škola a Duhová školička. Hlavní pozornost
byla nově věnována vytvořením IVP žáků 1. stupně dle upraveného RVP ZV,
aktualizaci prováděcích plánů, využití moderních metod a forem práce ve
výuce, používání moderní didaktické techniky i ITC technologií. Trvalou
součástí nastavené kvality výchovně-vzdělávacího procesu školy se stalo aktivní
využívání vypracovaných DUM v rámci projektu „EU peníze školám“ a všech
didaktických materiálů z projektu „Figurková školička - Učíme se s Figurkou“.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval Minimální preventivní program školského
zařízení, jehož smysl během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve
škole formou naslouchání, dialogů, 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.
Školní 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 prevence 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 Termín
Název akce
Program MV – „Soft skills zaměřené na komunikační
Zlín
1
07.09.
a prezentační dovednosti“; KÚ
Program MV – „Projektové řízení“; KÚ
Zlín
1
12. 09.
X. ročník Krajské konference k primární prevenci
Zlín
1
20. 09.
rizikového chování; UTB
Jednání ŘV „MAP vzdělávání Vsetínsko“; PI
Vsetín
1
26. 09.
Maštaliska
První pracovní setkání ŠMP; SPŠS
Vsetín
1
29. 09.
Workshop projektu ODMZK – „vzdělávací aktivity“;
Zlín
1
03. 10.
KÚ
Tématické semináře projektu ODMZK – „Vztahová
Velehrad
1
12. – 13. 10.
vazba; Práce s rodinou“
Setkání ředitelů a zástupců SŠ a zařízení
Rožnov p.
1
13. – 14. 10.
zřizovaných ZK; Hotel Energetic
Radhoštěm
Mezinárodní konference „Inspirací to začíná“ –
Bratislava 1
18. – 19. 10.
projekt Erasmus; Senec
Úvod do supervize, projekt ODMZK; ZŠ §16
ZŠ §16
1
25. 10.
Program MV – „Stressmanagement,
Zlín
1
01. 11.
timemanagement“; KÚ
Informační seminář „Společné vzdělávání a OP
Zlín
1
03. 11.
VVV“; BI
Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ÚV či
Vizovice
1
15. 11.
OV; DD Chrastěšovská
Vzdělávací seminář „SPU – reedukace“; SPŠS
Vsetín
1
15. 11.
Vzdělávací seminář „Výtvarné inspirace – vánoční
Vsetín
1
15. 11.
čarování“; SPŠS
Vzdělávací seminář „SPU – reedukace“; SPŠS
Vsetín
1
16. 11.
Setkání ředitelů ŠO ZK; FT UTB
Zlín
1
21. 11.
Program MV – „Leadership – vedení týmů, porad“;
Zlín
1
23. 11.
KÚ
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
ZŠ §16
5
24. 11.
Program MV – „Knowledge management;
Zlín
1
30. 11.
Controlling“; KÚ
Jednání MAS „MAP vzdělávání Vsetínsko“; MěÚ
Vsetín
1
06. 12.
Uherské
„SVP HELP“ – exkurze a konzultace
1
09.12.
Hradiště
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
ZŠ §16
5
15. 12.
Vzdělávací program „Základní kurz bazální
Choryně u
1
10., 17. 01.
stimulace“; Domov pro seniory
VM
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
ZŠ §16
5
27. 01.
Jednání MAS „MAP vzdělávání Vsetínsko“; MěÚ
Vsetín
1
07. 02.
Regionální odborná konference pro ŠMP – „Zdravé a
Vsetín
1
08. 02.
bezpečné klima ve školách ZK“; SPŠS
Interaktivní workshop s lektorem z NL v rámci
Zlín
1
20. 02.
projektu ODMZK; KÚ
Pracovní setkání ředitelů ŠZ ZK s radním Mgr.
Zlín
1
20. 02.
Petrem Gazdíkem; ZŠ Mostní
Interaktivní workshop s lektory z NL v rámci projektu Rožnov p.
1
21. – 23. 02.
ODMZK; hotel Relax
Radhoštěm
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
ZŠ §16
5
24. 02.
Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“;
Zlín
1
08. 03.
NWT
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Pracovní setkání ředitelů krajských ŠZ ZK; SPŠ
Konference „Transformace DD v Pardubickém kraji“
Workshop „Úspěšná diagnostika a řešení šikany ve
škole“; TIC
Pracovní setkání ředitelů ŠZ /DD/ s radním Mgr.
Petrem Gazdíkem; DD a ZŠ
Seminář „Dítě se SPA v ZŠ“; SPŠS
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
Jednání MAS „MAP vzdělávání Vsetínsko“; MěÚ
Supervize – projekt ODMZK; ZŠ §16
Závěrečná konference 2. části projektu ODMZK; KÚ
Zahraniční studijní cesta v rámci mezinárodní
spolupráce - projekt ODMZK; Reykjavik
Celostátní konference „Rozpravy o institucionální a
školní výchově 2017“; Horský hotel Sepetná
Jednání MAS „MAP vzdělávání Vsetínsko“; PI
Maštaliska

Otrokovice
Pardubice

1
1

10. 03.
15. 03.

Zlín

1

15. 03.

Vizovice

1

20. 03.

Vsetín
ZŠ §16
Vsetín
ZŠ §16
Zlín

2
5
1
5
1

22., 29. 03.
23. 03.
29. 03.
06. 04.
11. 04.

Island

1

23. – 28. 04

Ostravice

1

18. – 19. 05.

Vsetín

1

25. 05.

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci DD zúčastnili, počet účastníků:
Místo konání Počet Termín
Název akce
Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“

Zlín

5

13. – 14. 09.

Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“
Workshop projektu ODMZK – „vzdělávací aktivity“;
KÚ
Odborná konference pro personál ŠJ, SZŠ a VOŠZ
Interdisciplinární workshop „Děti na prahu
dospělosti“, projekt ODMZK
Tématické semináře projektu ODMZK – „Vztahová
vazba; Práce s rodinou“
Workshop „Spisová služba GEOVAP Univerzál“; BI
Mezinárodní konference „Inspirací to začíná“ –
projekt Erasmus; Senec
Krajská konference hromadného stravování

Zlín

5

29. – 30. 09.

Zlín

1

03. 10.

Zlín

2

05.10.

Zlín

2

06. 10.

Velehrad

3

12. – 13. 10.

Zlín

1

14. 10.

Bratislava

2

18. – 19. 10.

Zlín

2

19.10.

Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“

Zlín

4

20. – 21. 10.

Úvod do supervize, projekt ODMZK
Managerská supervize, projekt ODMZK;
zpravidla 1x týdně od 11/2016 do 03/2016
Tématické semináře v rámci projektu ODMZK
„Práce s dospívajícími“
Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“
Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ÚV či
OV; DD Chrastěšovská
Supervize – projekt ODMZK

DD Liptál

15

25. 10.

DD Liptál

1

01. 11.

Velehrad

4

09. – 10. 11.

Zlín

4

14. – 15. 11.

Vizovice

1

15. 11.

12

24. 11.

3

09.12.

Odborný ekonomický seminář, SPŠS

DD Liptál
Uherské
Hradiště
Vsetín

1

09.12.

Supervize – projekt ODMZK

DD Liptál

11

15. 12.

Pracovní stáž v SVP Slaný – projekt ODMZK
Mezinárodní konference „Inspirací to začíná“
Supervize – projekt ODMZK
Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“
Interaktivní workshop s lektorem z NL – projekt
ODMZK

Slaný
Zlín
DD Liptál
Velehrad

2
1
12
3

9. – 13. 01.
17. 01.
27. 01.
16. – 17. 02.

Zlín

4

20. 02.

„SVP HELP“ – exkurze a konzultace
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Interaktivní workshop s lektory z NL – projekt
ODMZK
Supervize – projekt ODMZK
Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“
Pracovní setkání ředitelů ŠZ /DD/ s radním Mgr.
Petrem Gazdíkem; DD a ZŠ
Výcvik „Na řešení orientovaný přístup“
Supervize – projekt ODMZK
Zahraniční studijní cesta v rámci mezinárodní
spolupráce - projekt ODMZK; Reykjavik
Workshop „Vize, záměry, očekávané změny a rizika
současné sítě zařízení pro výkon ÚV a OV; hotel
Skalský Dvůr
Celostátní konference „Rozpravy o institucionální
a školní výchově 2017“; Horský hotel Sepetná
Workshop MFČR v oblasti řízení a kontroly, KÚ
Ekonomický seminář
Závěrečná konference pro veřejnost - projekt
ODMZK
Beseda s výživovou poradkyní
Školení hygienického minima

Rožnov p. R.

2

21. – 23. 02.

DD Liptál
Zlín

12
4

24. 02.
08. 03.

Vizovice

1

20. 03.

Zlín
DD Liptál

3
12

24. 03.
06. 04.

Island

1

23. – 28. 04

Bystřice n.
1
Perštejnem

25. 04.

Ostravice

1

18. – 19. 05.

Zlín
Vsetín

2
1

21.06.
22.06.

Zlín

1

26. 06.

DD
DD

3
3

28.06.
29.06.

8. Údaje o aktivitách a presentaci základní školy §16 na veřejnosti:
Název akce
„Valašské záření“, účast na 18. ročníku tradičního
multižánrového festivalu
Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠ §16
„Chceme jezdit bezpečně“ – výuka dopravní výchovy;
DH ZŠ Trávníky
Projekt ODMZK – setkání s velvyslankyní Norska; DC
Burešov
„Dětský PONY den“ – zábavné dopoledne se stavebnicí
PONY; ZŠ §16
7. Ročník česko-slovenského projektu „Záložka do
knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“; ZŠ §16 + ŠZŠ
Trstín
Projektové vyučování „Vůně světa“; ZŠ §16

Místo konání

Počet

Termín

Vsetín

4 + 15

09. 09.

ZŠ §16 Liptál 4 + 15

16. 09.

Vsetín

4 + 15

21. 09.

Zlín

1

22. 09.

ZŠ §16 Liptál 5 + 15

23. 09.

ZŠ §16 Liptál 1 + 11

01. – 31. 10.

ZŠ §16

4 + 15

24. - 25.10.

Projektové vyučování „Naslouchejme si“; ZŠ §16
„Mikulášský den“ – předvánoční program pro žáky ZŠ
§16; DK
Exkurze „Výstava vánočních ozdob“; Galerie Mariette

ZŠ §16

4 + 15

25. 11.

Vsetín

1+4

02. 12.

Vizovice

1+4

06. 12.

„Vánoční besídka“ DD a ZŠ; kulturní sál OÚ
Výstava „Cesta do pohádky; Za dlouhých zimních
večerů“; Zámek
Projektové vyučování „Vánoce, vánoce“; ZŠ §16

Liptál

6

14. 12.

Vsetín

1+4

15. 12.

ZŠ §16

4 + 15

19. - 22.12.

Organizace zimního cvičení v přírodě; okolí ZŠ §16

ZŠ §16

4 + 15

27. 01.

Exkurze TS – sběrný dvůr; návštěva zvířecího útulku
Literární jaro ve Vsetíně 2017 – „Beseda s českým
judistou Lukášem Krpálkem“; aula MG
Edukační program „Jak vzniká kniha“; MVK

Vsetín

2+8

15. 03.

Vsetín

1

24. 03.

Vsetín

4 + 15

27. 03.

Projektové vyučování „Čteme pro radost“; ZŠ §16

ZŠ §16

4 + 15

28. – 29.03.

Zápis do 1. ročníku ZŠ §16; učebna č. 1

ZŠ §16

1

18. 04.
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„Dopravní soutěž“ pro žáky ZŠ §16 okresu Vsetín
Literární jaro ve Vsetíně 2017 – „Geneze zla aneb
Shakespearovi padouši“, Prof. PhDr. Martin Hilský,
CSc., MBE; aula MG
Literární jaro ve Vsetíně 2017 – „Příběhy světla“,
vernisáž výstavy děl žáků a studentů vsetínského
regionu; společenský sál MěÚ
Prezentace 57. MFF pro děti a mládež Zlín 2017;
Alternativa
Oslava „Dne Země“ – sázení stromků v Baťovských
lesích – společná aktivita se zaměstnanci fy Baťa Zlín
Exkurze „Výroční a rodinné zvyky“ – o zvykosloví na
Valašsku; „V partyzánských horách“ – o odboji za 2.
sv. války; Zámek
Exkurze „SHD Rokytnice“ – činnost dobrovolných
hasičů místní zbrojnice
Projektové vyučování „Jsme součástí přírody“; ZŠ §16
Účast na doprovodném programu v rámci 57. MFF pro
děti a mládež Zlín 2017
Ozdravně – rekreační pobyt dětí DD; Promajna

ZŠ §16

5 + 10

19. 04.

Vsetín

1

26. 04.

Vsetín

1

27. 04.

Zlín

1

04. 05.

Vsetínsko

2 + 10

12. 05.

Vsetín

1+4

16. 05.

Vsetín

2+7

16. 05.

ZŠ §16

4 + 15

18. 05.

Zlín

3 + 12

31. 05.

Chorvatsko

1+5

02. – 11. 06.

Organizace letního cvičení v přírodě; okolí ZŠ §16
Školní výlet ZŠ §16 – Slezskoostravský hrad, Černá
louka
Projektový den „OSTRAVA!!!“ – grafické zachycení
zážitků ze školního výletu; ZŠ §16
Exkurze „Lidé a profese“; průmyslový areál Liptál

ZŠ §16

4 + 15

14. 06.

Ostrava

4 + 15

15. 06.

ZŠ §16

4 + 15

16. 06.

Liptál

4 + 14

19. 06.

Exkurze „Irisa v. d.“ – výroba vánočních ozdob

Vsetín

4 + 14

20. 06.

Edukační program „Pozorování slunce“; Hvězdárna

Vsetín

4 + 14

21. 06.

Exkurze „Kohútek – loutkové divadlo“

Vsetín

4 + 14

22. 06.

Projektové vyučování „Ze života do pohádky“; ZŠ §16

ZŠ §16

4 + 14

23. 06.









Škola tradičně spolupracuje s OU Liptál; s MŠ a ZŠ Liptál; se ZŠ okresu Vsetín; s
OU, SOU a SOŠ Zlínského kraje; s ÚP Vsetín; se ZŠ §16 okresu Vsetín; se SVČ
Alcedo Vsetín; s MVK Vsetín.
Aktivním podporovatelem školy je fa Baťa Zlín. Nejenže svými realizovanými
aktivitami motivuje žáky ZŠ §16 k pravidelné školní práci, také je podněcuje k
poznávání a řešení problémů v oblasti EVVO, mezilidských vztahů, komunikace a
kooperace.
Stejně tak i fa INDET SAFETY SYSTEMS a. s. se nákupem školních a výtvarných
potřeb výrazně podílí na motivaci žáků školy v jejich každodenních vyučovacích
aktivitách.
Školské zařízení umožňuje praxi studentům především SŠ, VOŠ a VŠ
pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín, Ostrava, Zlín,
Kroměříž, Brno).
V době od 10.04. do 12.04.2017 vykonávala v ZŠ §16 speciálně-pedagogickou
praxi jedna studentka PF UP Olomouc.
V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně studenti a dospělí
MG připravují dětem zážitkové programy v rámci Literárního jara a sami se
aktivně účastní akcí pořádaných DDaZŠ.

Aktivity dětského domova
Název akce

Místo konání

Počet

Termín

„Spanilá jízda Paula Walkera“ – akce s fandy

Zlín

1+7

10. 09.

Táborová „RIO Afterparty“ – víkend pro účastníky

Myšinec,

5

01. – 02. 10.
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letního tábora na Myšinci

Budišovice

„O.S.T.R.A.V.A.!!!“ poznávací pobyt se
zaměstnanci fy Baťa
„Jeden den v Golf resort s Petrem Kabátem“ –
výhra z festivalu OUT OF HOME
Projekt „Erasmus + Inspirací to začíná“ – rozšíření
o společné víkendové aktivity
„Mikuláš v DD“ – předání mikulášské nadílky
v rámci RS
„Mikuláš na Všemině“ – mikulášské odpoledne
s DD Vizovice
„Vánoční besídka DD a ZŠ“ – program dětí
„Předvánoční besídka“ – v rámci aktivit s ING Bank
Fondu NTM dětem
„Vánoční setkání se sportovními osobnostmi“

Ostrava

2+6

06. – 08. 10.

Olomouc

2+7

22. 10.

Senec

2+6

04. – 06. 11.

DD Liptál

4+26 02. 12.

Všemina

1+7

03. 12.

OU Liptál

26+

14. 12.

Pasohlávky

3+5

15. 12.

Praha
Myšinec,
Budišovice
DD Liptál

2+6

18. 12.

13

22. – 26. 12.

12. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění
Projekt „Erasmus + Inspirací to začíná“ – rozšíření
o společné víkendové aktivity
Prohlídka chráněného bydlení při Domově pro
seniory
Plavecké závody dětí DD ZK
Účast na projektu „Koncert pro děti DD – Liška
Bystrouška, Leoše Janáčka“, Besední dům
„Nejmilejší koncert“ – přehlídka zájmové a
umělecké činnosti dětí DD; klub Teplo
Jarní návštěva v ZOO Lešná

Tesák

1+4

06. – 08. 01.

Luhačovice

1+6

27. – 29. 01.

Choryně, VM

2+3

17. 02.

Uherské Hradiště

1+4

04. 03.

Brno

1+6

01. 04.

Přerov

2+7

05. 04.

Lešná, Zlín

2+7

09. 04.

Prohlídka chráněného bydlení o. s. Naděje

Otrokovice
Myšinec,
Budišovice

2+3

13. 04.

5

14. – 17. 04.

Kateřinice

3+14 21. 04.

Praha
Promajna, HR

28.04. – 01.05.
1+5
4+10 02. – 11. 06.

DD LIptál

5+19 13. 06.

Myšinec,
Budišovice

5

23. – 25. 06.

Všemina

1+6

28. 06.

Ostrava

2+7

28. 06.

Velká Bystřice

3+14 30. 06.

Strakonice

2+7

14. – 19. 07.

Letní tábor – Krkonoše; Auxilium

Krkonoše

2

22. – 29. 07.

Rekreační pobyt dětí DD, hotel Brans

Malá Morávka

5+14 26. – 31. 07.

Letní tábor Ploština

Ploština

1

01. – 08. 08.

Ozdravný pobyt klienta DD v PN Kroměříž

Kroměříž

1

01. – 25.08.

„Správná 5 – Duhové Vánoce na Myšinci“
Předávání sponzorských vánočních dárků dětem

Správná 5 – „Duhové Velikonoce na Myšinci“
„Oslava Dne Země“ – sázení stromků
v Baťovských lesích – společná aktivita se
zaměstnanci fy Baťa Zlín
„Krásy hlavního města“ – poznávací výlet
Ozdravně – rekreační pobyt dětí DD v Chorvatsku
Předání daru fy HAJDIK a.s. spojené s besedou
Tomáše Paprstky, reprezentanta ČR v cyklistice
„Letní víkendovka na Myšinci“ – vodácký víkend,
hry a brigáda
„7. ročník Všeminění“ – sportovně-kulturní akce
pro děti DD ZK v Activitypark Hotel Všemina
Zlatá tretra Ostrava – účast na 56. ročníku
mezinárodního atletického mítinku
„Včeličky“ – společná aktivita se zaměstnanci fy
HAJDIK a.s.; prohlídka chovu včel s ochutnávkou
Prázdninový pobyt ve Strakonicích
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„Správa železniční dopravní cesty Vsetín“ –
společná aktivita se zaměstnanci fy HAJDIK a.s.;
exkurze vlakového nádraží ve Vsetíně
Letní taneční tábor Hutisko
Letní tábor E.ON. - Soběnov
Letní tábor „Správná 5“
Léčebný pobyt – lázně Luhačovice

Vsetín

2+12 04. 08.

Hutisko - Solanec

5

07. – 16. 08.

Soběnov, Šumava
Myšinec,
Budišovice
Luhačovice

3

11. – 20. 08.

7

20.08. – 02.09.

1

30.08. – 26.09.

Počet

Termín

2+7

22. 10.

3+5

15. 12.

2+6

18. 12.
06. – 08.
01.
04. 03.

Účast dětí DD na sportovních soutěžích a aktivitách
Místo konání
Název akce
„Jeden den v Golf resort s Petrem Kabátem“ –
Olomouc
výhra z festivalu OUT OF HOME
„Předvánoční besídka“ – v rámci aktivit s ING Bank
Pasohlávky
Fondu NTM dětem
„Vánoční setkání se sportovními osobnostmi“
Praha
12. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění

Tesák

1+4

Plavecké závody dětí DD ZK
Uherské Hradiště 1+4
„Nejmilejší koncert“ – přehlídka zájmové a
Přerov
2+7
05. 04.
umělecké činnosti dětí DD; klub Teplo
„7. ročník Všeminění“ – sportovně-kulturní akce
Všemina
1+6
28. 06.
pro děti DD ZK v Activitypark Hotel Všemina
Děti z DDaZŠ Liptál se každoročně účastní aktivit a soutěží různého druhu. Mimo jiných se
pravidelně účastníme přehlídky zájmové a umělecké činnosti dětských domovů s názvem
„Nejmilejší koncert“ pod záštitou Federace dětských domovů, kde se naše děti opět se
svým vystoupením již po několikáté umístily na předních příčkách, a postoupily na
celostátní přehlídku do Prahy. Další akcí, na které bývají děti z DDaZŠ Liptál velice
úspěšné je hudebně sportovní festival „OUT OF HOME“. Letos za své výsledky opět
dostaly pobyt v Golf Resortu Olomouc.
Děti se dále podílejí na vytváření různých akcí DD, zejména při pořádání tradiční Vánoční
besídky pro rodiče, přátele, partnery a sponzory DDaZŠ Liptál.
Spolupráce DD se sponzory
Činnost DDaZŠ byla ve školním roce 2016/2017 opět výrazně podpořena ať již materiálně,
finančně či uspořádáním nejrůznější aktivit a akcí pro DD.
Baťa a.s. - tradičním a 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. Výrazně se podílejí na zásobení dětí obuví.
HAJDIK a.s. – tato moderní společnost v loňském roce významně rozšířila spolupráci s DD
Liptál. Finančně přispěla na nákup 8 ks nových horských kol a organizovala pro DD několik
společných zážitkových akcí. Děti tak v doprovodu zaměstnanců fy HAJDIK mohly poznat
nevšední profese a řemesla a vylepšit si tak svou představivost a profesní orientaci.
DHL – zaměstnanci firmy DHL každoročně organizují pro děti z dětského domova sbírku
vánočních dárků.
Masarykovo gymnázium Vsetín – v rámci dlouholetého „partnerství“ studenti a pedagogové
každoročně připravují dětem „strom splněných přání“ v prostorách gymnázia a
prostřednictvím této aktivity shromažďují vánoční dárky pro děti z DD. Jsme zváni na akce v
rámci Literárního jara a zástupci z řad studentů i pedagogů gymnázia každoročně přijíždějí
pozdravit děti na Vánoční besídku organizovanou DDaZŠ, děti dostávají od studentů také
blahopřání k narozeninám.
Klub přátel dětí DD Nové Strašecí finančně podporuje, kromě jiného, prázdninové aktivity
dětí a vytvoření Kalendáře DDaZŠ.
INDET SAFETY SYSTEMS a.s. – významně finančně přispívá na vzděl. aktivity dětí DD.
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Austin Detonator s.r.o. - významně finančně přispívá na sportovní aktivity a ozdravné
pobyty dětí DD.
Dalšími sponzory, kteří finančně či věcně podpořili činnost DDaZŠ, jsou firmy a jednotlivci:
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., JUDr. Ivana Hašpicová, Mgr. Jiří Hadaš, Silvia
Geryková, IPR s.r.o.
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.
Zajištění letních prázdnin školního roku 2016/2017 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 do přírody pěšky i na kolech.
Místo konání
Počet Termín
Název akce
Prázdninový pobyt ve Strakonicích

Strakonice

2+7

14. – 19. 07.

Letní tábor – Krkonoše; Auxilium

Krkonoše

2

22. – 29. 07.

Rekreační pobyt dětí DD, hotel Brans

Malá Morávka

5+14

26. – 31. 07.

Letní tábor Ploština

Ploština

1

01. – 08. 08.

Ozdravný pobyt klienta DD v PN Kroměříž

Kroměříž

1

01. – 25.08.

Letní taneční tábor Hutisko

Hutisko - Solanec

5

07. – 16. 08.

Letní tábor E.ON - Soběnov

Soběnov, Šumava
Myšinec,
Budišovice
Luhačovice

3

11. – 20. 08.

7

20.08. – 02.09.

1

30.08. – 26.09.

Letní tábor „Správná 5“
Léčebný pobyt – lázně Luhačovice

8.1 Účast a ocenění žáků základní školy §16 ve výtvarných soutěžích
Název soutěže
Vyhlašovatel
Datum
„Příběhy světla“ – výtvarná soutěž pořádaná
Nadace MG; MG, SZŠ, VOŠ
v rámci VIII. ročníku Literárního jara ve
03. – 04.
Vsetín
Vsetíně 2017
J.M. se svou výtvarnou prací s názvem Setkání získal v I. kategorii vynikající 1. místo
a osobně si na slavnostní vernisáži VIII. ročníku výtvarné soutěže v rámci LJ přebral
z rukou starosty Vsetína hodnotné ceny. Gratulujeme!
V průběhu celého školního roku žáci ZŠ §16 pod odborným vedením pedagoga výtvarně
ztvárňovali 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 základní školy §16 ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Počet žáků Umístění
Dopravní soutěž ZŠ §16 okresu
Smíšený tým: 4. m. Jednotlivci: 1. m. M. M., 2.
4
m. J. M., 3. m. J. Z., A. S. mimo pořadí
Vsetín
Celkový počet soutěží ve školním roce: 1
Počet žáků, kteří se soutěže zúčastnili: 4
Většího počtu sportovních her jsme se neúčastnili pro limitovaný výběr pohybově a
fyzicky zdatných žáků či pro jejich zdravotní indispozice a omezení; jiné závody sami
pořadatelé neuskutečnili s ohledem na omezené finanční, prostorové či personální
podmínky.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
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Ve školním roce 2016/2017 nebyla v našem zařízení inspekční činnost ČŠI
realizována.



Ve dnech 26.10.2016 a 23.05.2017 byla provedena Okresním státním
zastupitelstvím ve Vsetíně pravidelná Prověrka dodržování zákona č. 109/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při první prověrce byly ve třech případech
zjištěny drobné nedostatky při udělení opatření ve výchově dětem, při druhé
porušení zákona nebylo zjištěno.



Veterinární dozor při kontrole školního stravování se uskutečnil 8.11.2016 za
účasti kontrolních pracovníků Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj. Nedošlo ke zjištění žádných nedostatků, byla pouze přijata drobná
doporučení, např. jak správně sledovat teploty.

10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016
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 33052
Dotace ÚP
Tržby z prodeje služeb – ošetřovné, výživné, PnD, PnP,
příspěvek na mobilitu
Tržby z prodeje služeb – školní jídelna
Úroky z účtu
Účelově dary
Jiné výnosy – cestovní náhrady, přeúčtování ČOV, prodej
HIM, nájemné, pojistné události, věcné dary
Celkem

hlavní
4 188 000,00 Kč
150 000,00 Kč
13 208 982,00 Kč
3 829,08 Kč
241 992,00 Kč
84 000,00 Kč
753 736,59 Kč
123 012,00 Kč
66,66 Kč
193 941,03 Kč
221 591,43 Kč

24 200,- Kč

19 169 150,79 Kč

24 200,- Kč

Náklady na platy pracovníků školy
9 939 630,00 Kč
Zákonné odvody zdravotní a sociální
3 285 067,75 Kč
Zákonné sociální náklady
189 750,59 Kč
Výdaje na učebnice a pomůcky
75 280,26 Kč
Školení a vzdělávání pracovníků
32 390,00 Kč
Spotřeba energie a vody
1 063 698,00 KČ
Opravy a udržování
267 734,00 Kč
Odepsání nedobytné pohledávky
5 758,00 Kč
Ostatní náklady pojištění, kapesné
208 308,25 Kč
Nákup služeb /pošta, telef. poplatky, banka, pojišťovna,
1 122 661,16 Kč
odpad/
Cestovné
78 337,00 Kč
Ostatní náklady /vybavení, spotřební materiál/
1 322 735,21 KČ
Potraviny /školní jídelna/
706 235,37 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku
871 565,20 Kč
Celkem
19 169 150,79 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2016
22 200,- Kč
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11. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních
programů
- V roce 2016/2017 DDaZŠ Liptál pokračoval 2. rokem transformace jako první dětský
domov ve Zlínském kraji. 2. fáze projektu (realizační fáze) probíhala až do dubna
2017 pod záštitou odboru sociálních věcí ZK a financován byl z EHP a Norských
fondů „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“. Cílem 2. fáze projektu bylo na
základě časového harmonogramu Transformačního plánu postupně naplňovat a
realizovat opatření směřující k předcházení umisťování dětí do pobytových zařízení a
rozvoji služeb ve vztahu k potřebám dětí. Úkolem pracovníků realizačního týmu DD bylo
zpracovat strategické dokumenty „Popis poskytovaných služeb“ pro každou novou
službu, i pro transformovaný Dětský domov.
Nejpodstatnějšími změnami celého období projektu v DD bylo dosahování snížení
kapacity dětského domova o 50 %. K další části realizace - vzniku zcela nové
preventivní služby pro děti a jejich rodiny při Dětském domově a Základní škole
Liptál - Střediska výchovné péče ve Vsetíně by podle časového harmonogramu mělo
dojít až v roce 2018. V průběhu školního roku 2016/2017 probíhalo vyhledávání
vhodných prostor ve Vsetíně, zatím neúspěšně.
V rámci projektu se uskutečnilo pro zaměstnance velké množství workshopů a
seminářů zaměřených na zkvalitnění způsobů práce s dětmi a jejich rodiči, vybraní
zaměstnanci absolvovali odborné stáže v česku (Slaný) i v zahraničí (Reykjavík,
Iceland). V průběhu roku byly projektem zajišťovány skupinové supervize pro
zaměstnance a individuální managerská supervize pro vedoucího vychovatele.
Pedagogičtí pracovníci a děti z DD byli zapojeni do projektu Centra evropské
spolupráce, s. r. o.: Erasmus + Inspirací to začíná – jedná se o projekt, který je
zaměřen na podporu přenosu inovativních nástrojů používaných jednotlivými
partnery k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce. Cílem projektu je
pomoc mladým lidem z dětských domovů uspět při přechodu z ústavního zařízení do
běžného osobního a pracovního života. Děti v rámci tohoto projektu měly možnost
pokračovat ve vzdělávacích aktivitách při společných výjezdech mimo DD.
Škola se již několik let účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s
finanční podporou ES. Cílem projektu 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 realizaci tematicky zaměřených akcí. Nárok na
dotované ovoce a zeleninu mají zdarma všichni žáci 1. – 5. třídy. V loňském školním
roce konzumovali dotované ovoce celkem 4 žáci. Se svou žádostí o dotovanou
podporu obědových služeb pro 2 žáky jsme se úspěšně zapojili do charitativního
projektu Ivany a Pavla Tykačových WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. „Obědy pro děti“.
Vybraní žáci školy byli individuálně podporováni v osobním rozvoji každotýdenními
lekcemi jógy a relaxačního cvičení za výhradního přispění Nadačním fondem pro
rozvoj PLNÉHO VĚDOMÍ.

12. Údaje o zapojení ŠZ do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13. Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech
financovaných 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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