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Součásti zařízení a jejich výkony:
Součásti zařízení

Kapacita

IZO

Dětský domov

56

110 003 063

Základní škola

185

108 019 608

Praktická škola

24

110 036 026

Školní jídelna

180

102 689 989

Obory vzdělání:
Základní škola

79-01-C/01

Základní škola speciální

79-01-B/01

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

Vzdělávací programy školy:
Název
Školní vzdělávací program
„EMIL II“
Školní vzdělávací program
„EMIL“
Školní vzdělávací program
„SIP“
Školní vzdělávací program
„SIP II“
Školní vzdělávací program
„Škola pro život“

Číslo jednací a datum
č. j. MŠMT-28603/2016
22. 2. 2016
č. j. 2539/2007
22. 8. 2007
č. j. 1106/2010
20. 8. 2010
č. j. ddzsdu/0790/2018
27. 8. 2018
č. j. 643/2012
11. 6. 2012

Ročník
1. – 7.
8. – 9.
1. - 10.
1. - 10
1. - 2.

I. Základní škola, základní škola speciální
A) Základní charakteristika školy
Škola poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením - lehké mentální
postižení, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě
byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví,
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vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze
a svém profesním uplatnění. Škola též poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým
mentálním postižením a těžkým mentálním postižením.

Počet tříd, počet žáků
Počet tříd
Počet žáků

5
69

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Celkem
Z toho v 7. ročníku
Z toho v 8. ročníku
Z toho v 9. ročníku
Z toho v 10. ročníku

12
0
3
8
1

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu
Z toho dívek
Přijato k základnímu vzdělávání
Zastaveno správní řízení
Se žádostí o odklad

16
8
3
0
11

B) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) Základní škola
Pedagogičtí pracovníci na ZŠ
Celkový počet PP fyzicky
Z toho počet žen
Z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiž.
Z toho asistentů pedagoga pro soc. znev.
Celkový počet NP fyzicky

14
12
2
0
2

Celkový přepočtený počet PP
Z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiž.
Z toho asistentů pedagoga pro soc. znev.
Celkový přepočtený počet NP

12,81
2,00
0
2,00
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Věková skladba pedagogických pracovníků na ZŠ
Počet PP do 35 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 35 - 45 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 45 - 55 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 55 – důchodový věk celkem
Z toho ženy
Počet PP důchodci celkem
Z toho ženy

2
1
3
3
4
4
4
3
1
1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Počet účastníků akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Počet účastníků akcí ostatní
Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce

11
1
7

C) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Základní škola - vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky uvedené
v § 16 odst. 9 školského zákona
Celkový prospěch žáků ZŠ v 1. pololetí
Počet žáků 1. pololetí celkem
Z toho počet žáků vzdělávaných dle § 38
Z toho 1. pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho 1. pololetí prospělo
Z toho 1. pololetí neprospělo
Z toho 1. pololetí nehodnoceno

70
0
24
46
0
0

Celkový prospěch žáků ZŠ v 2. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Z toho počet žáků vzdělávaných dle § 38
Z toho 2. pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho 2. pololetí prospělo
Z toho 2. pololetí neprospělo

74
0
23
45
6
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Výsledky výchovy žáků ZŠ
Počet žáků 1. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 2. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 2. pololetí

70
9
0
74
7
3

Docházka žáků ZŠ
Počet žáků 1. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 1. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 2. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 2. pololetí

70
6 380
118
74
8 074
560

b) Základní škola speciální
Celkový prospěch žáků ZŠS v 1. pololetí
Počet žáků 1. pololetí celkem
Z toho 1. pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho 1. pololetí prospělo
Z toho 1. pololetí neprospělo
Z toho nebylo hodnoceno

9
0
9
0
0

Celkový prospěch žáků ZŠS v 2. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Z toho 2. pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho 2. pololetí prospělo
Z toho 2. pololetí neprospělo

9
1
8
0

Výsledky výchovy žáků ZŠS
Počet žáků 1. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 2. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 2. pololetí

9
0
0
9
1
0
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Docházka žáků ZŠS
Počet žáků 1. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 1. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 2. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 2. pololetí

9
1 068
4
9
1 341
14

D) Údaje o prevenci rizikového chování a výchovném poradenství
Údaje o prevenci rizikového chování
Plán práce metodika školní prevence vycházel ze základních dokumentů školy. Byly
zpracovány Preventivní program pro školu, Školní preventivní strategie a krizový plán školy.
Aktivity naplánované pro školní rok 2018/2019 byly úspěšně realizovány díky vzájemné
spolupráci všech zúčastněných stran, a to metodika prevence, výchovného poradce, učitelů,
vedení školy a rodičů. Metodik školní prevence se pravidelně zúčastňoval výchovných komisí
ve škole, setkání metodiků školní prevence v PPP Teplice (24. 9. 2018, 29. 4. 2019, 5. 2.
2019, 3. 6. 2019). Metodik prevence se průběžně po celý školní rok zúčastňoval odborných
seminářů. Konkrétně se jednalo o semináře Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí, Hravě o prevenci pro pedagogy – pořádané Zdravotním ústavem Ústí nad Labem,
zaměřené na výuku o výživě a poruchách příjmu potravy, Děti a domácí násilí, Legislativa
školního metodika prevence prakticky, Kyberkriminalita. V rámci informační činnosti
předával metodik školní prevence získané odborné informace ostatním vyučujícím.
Metodická a preventivní činnost byla plněna průběžně po celý školní rok od září 2018
do června 2019. Jako každoročně probíhala dotazníková šetření na obou stupních školy.
V 1. pololetí proběhlo dotazníkové šetření na téma „Drogová prevence“ na 1. stupni a
„Závislost na internetu“ na 2. stupni. Ve 2. pololetí proběhlo šetření na 1. stupni na téma „Je
naše škola bezpečná“ a na 2. stupni na téma „Šikana“.
V rámci informační a poradenské činnosti byly pedagogickému sboru i rodičům
prezentovány informace o rizikovém chování získané na školeních a odborných kurzech.
O veškerých aktivitách byly vedeny písemné záznamy v dokumentaci metodika prevence.
Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost metodika prevence
➢ Seznámení s činností metodika prevence, Školní preventivní strategie, Preventivní
program pro školu, Plán práce školního metodika prevence, Krizový plán školy.
Studium potřebné dokumentace a odborné literatury zaměřené na prevenci rizikového
chování.
září 2018
➢ Setkání učitelů, metodika prevence a pracovníků Nízkoprahového zařízení Zastávka
v Duchcově.
22. 10. 2018
➢ Setkání s pracovnicí Oblastní charity Most ohledně pomůcek žáků.
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24. 10. 2018

➢ Organizace prohlídky fotbalového stadionu FK Teplice pro žáky školy.
12. a 16. 10. 2018
➢ Organizace besed Všeobecné zdravotní pojišťovny „Vzpoura úrazům“, realizováno
pro všechny žáky školy.
26. 10. 2018
➢ Beseda s Policií České republiky „Právní vědomí“, účast žáci 6. A, 8. A, 9. A.
16. 11. 2018
➢ Setkání učitelů, metodika prevence a pracovníků Nízkoprahového zařízení Zastávka
v Duchcově.
26. 11. 2018
➢ Beseda s Policií České republiky „Bezpečnost v dopravě“, účast žáci 1. A, 3. A,
20 žáků.
16. 11. 2018
➢ Přednášky „Hravě o prevenci“, pořádáno Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, účast
žáci 1. A, 3. A – téma Hravě o hygieně, 6. A – téma Zdravý životní styl, 8. A – téma
Reprodukční zdraví.
9. 1. 2019
➢ Přednášky „Hravě o prevenci“, pořádáno Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, účast
žáci 4. A – téma Putování za zdravím, 9. A, PrŠ – téma Pohlavní choroby.
11. 1. 2019
➢ Setkání učitelů, metodika prevence a pracovníků Nízkoprahového zařízení Zastávka
v Duchcově.
14. 1. 2019
➢ Řešení kyberšikany u žáků 6. A.

11. 4. 2019

➢ Řešení šikany žákyně 6. A, práce s celou třídou.

11. 4. 2019

➢ Přednášky „Hravě o prevenci“, pořádáno Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, účast
žáci 1. A – téma Hravě bez úrazu, 6. A – téma Putování za zdravím.
17. 4. 2019
➢ Přednášky „Hravě o prevenci“, pořádáno Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, účast
žáci 3. A, 4. A – téma Putování za zdravým jídlem, dívky 8. A, 9. A – téma Mít své
tělo ráda.
24. 4. 2019
➢ Řešení úniku nevhodných fotografií u žákyně 6. A, přítomni i rodiče.

23. 5. 2019

Údaje o výchovném poradenství
Jako každý rok byl vypracován plán práce výchovného poradce pro školní rok. S tímto
plánem byli na pedagogické radě seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, byly stanoveny
jednotlivé body plnění. Výchova k volbě povolání byla začleněna do výuky sedmých, osmých
a devátých, ročníků.
Výchovná poradkyně se zúčastňovala setkání pro výchovné poradce v okrese Teplice,
po celý školní rok úzce spolupracovala s třídními učiteli, školním metodikem prevence,
vedením školy, s Městským úřadem v Duchcově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí,
Policií České republiky, Střediskem výchovné péče Most, pedagogicko-psychologickou
poradnou, speciálně-pedagogickým centrem, Úřadem práce v Teplicích, rodiči a jinými
institucemi. Dále výchovná poradkyně spolupracovala se středními školami, zajišťovala
8

prezentace oborů jednotlivých středních škol. Připravovala podklady pro jednání výchovných
komisí, zúčastňovala se jednání výchovných komisí, zajišťovala evidenci pohovorů s rodiči a
posudků na žáky.
Vycházející žáci se zúčastňovali akcí týkajících se volby povolání. Během měsíce
ledna byli pozváni rodiče vycházejících žáků k individuálním pohovorům ohledně výběru
střední školy. K vyhledávání základních informací o středních školách využívali žáci také
internetu. Bylo zajištěno vyplnění a odeslání přihlášek do středních škol. Celkem 12 žáků
ukončilo školní docházku na základní škole, všech 12 žáků si podalo přihlášku ke vzdělávání
ve střední škole. Vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá ukončili 4 žáci, 1 žák
si podal přihlášku k dalšímu vzdělávání ve střední škole, 3 žáci se nebudou dále vzdělávat.
Rodiče byli informováni o vydávání zápisových lístků a postupu při jejich
odevzdávání. I v tomto případě výchovný poradce pomáhal s vyplněním a odevzdáním. Pro
žáky, kteří vycházejí z Praktické školy dvouleté, byly podány žádosti o vydání zápisových
lístků na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Přehled činnosti výchovného poradce
➢ Pedagogická rada, seznámení s plánem práce výchovného poradce, předání materiálů
pro zapracování přípravy na výběr povolání do tematických plánů v jednotlivých
ročnících, informace o vycházejících žácích pro školní rok 2018/2019. Stanovení
poradenského týmu.
18. 9. 2018
➢ Na poradě učitelů podány informace z Úřadu práce v Teplicích, seznámení se situací
na trhu práce, nabídkou a poptávkou zaměstnání pro budoucí absolventy, nabídka
besed s těmito tématy, dále informace o přípravě burzy středních škol „Šance“.
9. 10. 2018
➢ Setkání výchovných poradců v PPP Teplice, hlavním tématem spolupráce a efektivní
komunikace mezi jednotlivými zařízeními a poradnou.
10. 10. 2018
➢ Účast na „Šanci“, přehlídce středních škol Ústeckého kraje.
21. 10. 2018
➢ Jednání výchovné komise, řešení kázeňských problémů a především absence, 10 žáků.
9. 11. 2018
➢ Pedagogická rada, řešení chování a prospěchu žáků, návrhy na zlepšení, následná
opatření pro žáky s nedostatečným prospěchem, řešení doučování a domácí přípravy.
Po poradě následovaly třídní schůzky, kde probíhaly individuální pohovory s rodiči
vycházejících žáků.
13. 11. 2018
➢ Beseda na Úřadu práce v Teplicích, seznámení žáků s nabídkou a poptávkou na trhu
práce, účast žáci osmého, devátého ročníku a PrŠ.
6. 12. 2018
➢ Prezentace Základní školy a Střední školy, Krupka, účast vycházející žáci.
7. 1. 2019
➢ Setkání výchovných poradců v PPP Teplice, informace o přihláškách, studijních
oborech, atlasech škol a psychologických šetření.
9. 1. 2019
➢ Porada pedagogických pracovníků, předběžné informace pro učitele vycházejících
žáků ohledně jejich zájmu o nabízené učební obory, informace o vyplňování a
odevzdání přihlášek.
22. 1. 2019
➢ Rozeslání pozvání pro rodiče vycházejících žáků k návštěvě školy ohledně výběru
školy a vyplnění přihlášek.
leden 2019
➢ Kompletace přihlášek a jejich následné odesílání na střední školy. Po celou dobu
výchovný poradce úzce spolupracoval s vedením školy, dětským domovem, kde se
také vychovatelé jednotlivých žáků vyjadřovali k dalšímu vzdělávání. Spolupráce se
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

středními školami. Informování rodičů o vydávání zápisových lístků a postupu při
jejich odevzdávání. Pomoc výchovného poradce s vyplněním a odevzdáním
zápisových lístků. Podání žádostí na Krajský úřad o vydání zápisových lístků pro žáky
z oboru vzdělání Praktická škola dvouletá.
únor 2019
Vydání zápisových lístků.
březen 2019
Jednání výchovné komise, řešení kázeňských problémů a absence žáků, 9 žáků.
12. 3. 2019
Porada pedagogických pracovníků, informace o přijímacím řízení.
19. 3. 2019
Setkání výchovných poradců v PPP Teplice.
10. 4. 2019
Pedagogická rada, informace ze setkání výchovných poradců, informace o vydávání
rozhodnutí o přijetí na střední školy, pokyny pro třídní učitele, informace o
odevzdávání zápisových lístků.
16. 4. 2019
Jednání výchovné komise, řešení kázeňských problémů a absence žáků, 8 žáků.
14. 5. 2019
Příprava podkladů do výroční zprávy, zhodnocení plnění plánu, kompletace
dokumentů.
červen 2019
Shrnutí plánu výchovného poradce, informace k jeho plnění na poradě učitelů, změny
chystané na nový školní rok. Archivace dokumentů, vypracování statistických
tabulek. Výchovný poradce po celý školní rok spolupracoval s Magistrátem města
Teplice s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Teplicích, se Střediskem výchovné péče „Dyáda“ v Mostě, s metodikem
prevence (konzultace výchovných problémů), s vedením školy, s rodiči a především
třídními učiteli žáků. Všechny body plánu výchovného poradce byly splněny.
červen 2019

Řešení výchovných a vzdělávacích problémů ZŠ, ZŠS i PrŠ
Pohovory s rodiči
Jednání výchovné komise školy
Hlášení výchovných problémů Magistrátu města Teplice
Hlášení přestupkové komisi Magistrátu města Teplice
Počet vypracovaných posudků na žáky

49
27
0
0
11

E) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠP, ZŠS i PrŠ
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých forem vzdělávání. Byl vypracován
plán dalšího vzdělávání na školní rok 2018/2019. Semináře si pedagogové vybírali dle
vlastního zájmu s ohledem na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Semináře
byly zaměřeny například na výchovu ke zdravému životnímu stylu – zdravé cvičení,
stravování, dále na preventivní činnost při práci se žáky a změny školské legislativy.
Školní metodik prevence a výchovný poradce se pravidelně zúčastňovali setkání
školních metodiků prevence a výchovných poradců v rámci okresu Teplice.
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V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – průběžné vzdělávání
absolvovali učitelé tyto kursy a semináře:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Jak pracovat s dětmi s vývojovou dysfázií
FKSP a sociální fondy
Právní předpisy ve školství v aktuálním znění
Hravě o prevenci pro pedagogy
Jak učit pedagogy o výživě a poruchách přijmu potravin
Děti a domácí násilí
Poruchy chování
Neurověda ve vzdělávání IV
Legislativa školního metodika prevence prakticky
Kyberkriminalita
Zdravé cvičení, sestava podle L. Mojžíšové

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

F) Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti ZŠP, ZŠS i PrŠ
Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole metodické sdružení učitelů. Na
začátku školního roku byl vypracován plán práce. Metodické sdružení se v průběhu školního
roku 2018/2019 sešlo celkem čtyřikrát, dvakrát v každém pololetí. Setkání se uskutečnilo
vždy, pokud nastala potřeba se domluvit, informovat, či ujasnit si postupy a možnosti nejen ve
výuce, organizování školních akcí, spolupráci s rodiči žáků, dalším vzděláváním žáků, nebo
pokud setkání vyplynulo z jakéhokoliv aktuálního požadavku, který učitelé v průběhu roku
řešili. Z každého setkání byl pořízen zápis.
Na začátku školního roku bylo hlavním tématem zavádění nového školního
vzdělávacího programu Emil II a vypracování nových tematických plánů. Byla řešena
problematika pomůcek pro žáky a využití učebnic. Pedagogové byli seznámeni
s problematikou ochrany osobních údajů v souladu s GDPR, s nakládáním osobních a
citlivých údajů žáků. Poučeni byli i žáci. Žáci byli vedeni k sebehodnocení, estetické
výchově, zdravému životnímu stylu, slušnému chování. V předvánočním období byla v rámci
metodického sdružení řešena organizace vánočních akcí. Byla řešena předprofesní příprava
žáků, nabídka středních škol a možnosti dalšího studia. Výchovný poradce informoval
o nabídkách středních škol a studijních oborů pro vycházející žáky, o vyplňování přihlášek ke
studiu, vyplňování zápisových lístků. Ve druhém pololetí byly řešeny rediagnostiky žáků,
příprava dokumentace pro SPC. Tématem metodického sdružení bylo i zapojení v projektech,
zajištění akcí a soutěží. Poslední setkání ve školním roce bylo převážně organizační. Řešila se
organizace konce školního roku, organizace soutěží sportovních, výtvarných a závěrečných
zkoušek v Praktické škole dvouleté. Pedagogové společně plánovali organizaci a zajištění
jednotlivých akcí, soutěží a projektů. Po celý školní rok se učitelé zaměřili na tvorbu nového
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učitelé byli průběžně informováni
o pomůckách v jednotlivých kabinetech a možnostech jejich využití. Průběžně probíhalo
hodnocení kázně a prospěchu žáků. Důraz se kladl na spolupráci s rodiči. Metodik prevence
informoval o výsledcích prevence rizikového chování ve škole. Na konci školního roku byli
vybráni a oceněni nejlepší žáci školy.
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Metodické sdružení bylo informováno o vzdělávacích seminářích, kterých se
zúčastnili jednotliví učitelé. Učitelé si předávali získané zkušenosti. V závěru školního roku
proběhlo zhodnocení práce metodického sdružení.
Po celý školní rok se učitelé setkávali s pracovníky Oblastní charity Most. Společně
řešili problémy žáků v oblasti výuky i problémy s chováním a docházkou.
Témata metodického sdružení:
➢ Výsledky komisionálních zkoušek
➢ Pomůcky na školní rok pro žáky
➢ Rozvrhy, dohledy
➢ Domácí úkoly, rozsah a četnost zadávání úkolů
➢ Omlouvání nepřítomnosti
➢ Školní vzdělávací program Emil II
➢ Tematické plány jednotlivých předmětů
➢ GDPR
➢ Příprava vycházejících žáků na další vzdělávání, vyplňování přihlášek, pozvání rodičů
➢ Zadávání písemných prací
➢ Správné zapisování v programu Bakalář
➢ Šetření žáků v SPC
➢ Organizace soutěží
➢ Výzdoba školy a tříd
➢ Školní výlety, zajištění, organizace, bezpečnost
Metodické sdružení projednávalo přípravu projektů a projektových dnů, následovalo
zhodnocení projektů:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Den stromů
Vánoce
Den Země
Velikonoční vajíčko
Čarodějnice
Den dětí
Den s hasiči
Ovoce do škol
Školní mléko
Gramotnosti a dovednosti inovativně

Zájmová činnost žáků
Pro žáky byly uspořádány tyto akce:
➢ Sběr druhotných surovin
Škola se zapojila do soutěže ve sběru druhotných surovin mezi školami v Ústeckém kraji,
soutěž probíhala po celý školní rok, obsadili jsme 3. místo v počtu sebraných kg na
1 žáka.
➢ Sběr kaštanů a žaludů pro krmení lesní zvěře.
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➢ Environmentální výchova
Zajištění třídění odpadu prostřednictvím sběrových nádob na chodbách školy, využívání
kontejneru na elekroodpad.
➢ Zapojení v projektech
• Projekt „Ovoce a zelenina do škol“
Zajištění dotovaného ovoce a zeleniny pro žáky základní školy. V rámci projektu
probíhaly rozmanité aktivity rozložené do jednotlivých měsíců školního roku. Projekt se
prolínal jednotlivými vyučovacími předměty. Pro žáky byly připravené různé formy
práce – žáci řešili kvízy, vyráběli pexeso s tématikou ovoce a zeleniny, pozorovali
zahrádky, pěstovali zeleninu na školní zahrádce. Žáci si všímali ovoce a zeleniny
pěstované v lokalitě Duchcova. Proběhla školní soutěž o největší vypěstovanou
ředkvičku, oceněním byl „Řád ředkvičky“. Na podzim proběhla sklizeň dýní, které žáci
využili k vykrajování i přípravě pokrmů. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení
konzumace zeleniny a ovoce, zlepšit stravovací návyky, působit jako prevence obezity u
dětí.
• Projekt „Mléko do škol“
Zajištění dotovaného mléka a mléčných výrobků pro všechny žáky školy
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➢ Zajištění výuky plavání pro žáky 4. a 5. ročníku, výuku absolvovalo 12 žáků.
2. 10. – 11. 12. 2018
➢ Proběhla 4 cvičení v přírodě za účelem zlepšení vědomostní i tělesné zdatnosti žáků
v rámci ochrany svého zdraví. Zařazeny byly úkoly z dopravní výchovy (27. 9. 2018, 25.
10. 2018, 29. 3. 2019, 26. 6. 2019).
➢ Speciálně pedagogická péče
Pro žáky byla zajištěna logopedická péče, do které bylo zapojeno 15 žáků. Byla využívána
terapie pozitivního působení dotyku.
➢ Ukázky lidových řemesel
• Vánoční dílna „Vánoce v pohodě“, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel, práce
s keramickou hlínou, s voskem, výroba adventních věnců, zdobení perníčků.
2. 12. 2018
• Velikonoční dílna, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel.

13. 4. 2019

➢ Účast ve výtvarných soutěžích
• „(Ne)bezpečný svět chemie“
• „Příroda kolem nás“
• „ Kreativní soutěž o hodinky“
• „Tři králové“
• „Drogy kolem nás“
➢ Světluška
Akce s DDM Duchcov ke Dni nevidomých, účast žáci 1. A, 3. A, 4. A.

12. 9. 2018

➢ Sportovní utkání „Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích“
18. 9. 2018
Sportovní utkání žáků speciálních a praktických škol ve skoku, Bílina, účast 10 žáků.
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➢ Dopravní hřiště
25. 9. 2018
Návštěva dopravního hřiště v Teplicích, jízda na koloběžkách, pravidla bezpečnosti
v dopravě, účast žáci 3. A, 4. A, 13 žáků.

➢ Beseda
4. 10. 2018
Beseda na téma „Canisterapie“ s ukázkou práce speciálně cvičeného psa, účelem akce
zviditelnění problému postižených ve společnosti.
➢ Hejtmanův pohár
10. 10. 2018
Vyhodnocení soutěže „Hejtmanův pohár“ na Krajském úřadě Ústeckého kraje, 2. místo
v kraji, účast 10 žáků.
➢ Prohlídka fotbalového stadionu
12. 10. 2018
Prohlídka fotbalového stadionu FK Teplice, účast žáci 3. A, 4. A, 8. A, 27 žáků.
➢ Prohlídka fotbalového stadionu
Prohlídka fotbalového stadionu FK Teplice, účast žáci 6. A, PrŠ, 28 žáků.
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16. 10. 2018

➢ Projektový den
19. 10. 2018
„Den stromů“ – prezentace na téma „Listnaté a jehličnaté stromy“. Žáci 1. A vytvářeli
stromy a postavičky z vylisovaných listů, žáci 3. A výroba Stromu přátelství, 4. A
vytvořila strom z obrázků lidských těl a přírodního materiálu, žáci 7. A, 8. A nakreslili
rodokmen, sledovali podobnost lidského těla a stromu, žáci 9. třídy a PrŠ vytvořili herbář,
účast všichni žáci školy.

➢ Příprava na povolání
22. 10. 2018
Účast na „Šanci“ v Domě kultury v Teplicích, přehlídka středních škol, účast žáci 8. A,
PrŠ, 22 žáků.
➢ Projektový den
24. 10. 2018
„100 let vzniku samostatného Československa“ – prezentace Česká republika – státní
symboly, A to je ta krásná země. Prohloubení znalostí žáků, ověřování znalostí při plnění
pracovních listů, při hře puzzle a s hracími kartami, účast všichni žáci školy.
➢ Divadelní představení
13. 11. 2018
Návštěva divadelního představení „Jak se čerti ženili“, účast žáci 1. stupně.
➢ Zdobení vánočního stromu
5. 12. 2018
Výroba ozdob a zdobení vánočního stromu v Muzeu města Duchcova, téma výzdoby
andělé, realizace žáci 4. A.
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➢ Projektový měsíc Vánoce 2018
prosinec 2018
Úkoly, soutěže, vánoční výzdoba školy, vánoční tradice po celý měsíc prosinec, účast
všichni žáci školy.
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➢ Vánoční čtení
1. 12. 2018 – 6. 1. 2019
Každý den probíhalo čtení ve školním rozhlase, žáci se seznamovali s vánočními
tradicemi, zakončení svátkem Tří králů.
➢ Recitační soutěž
4. 12. 2018
Školní recitační soutěž „Vánoční čas 2018“, úkolem přednést dvě básně (jedna byla dána,
druhá dle samostatného výběru žáků), účast žáci 1. i 2. stupně, 13 žáků.
➢ Čert a Mikuláš
„Mikulášská nadílka“, zapojení všech žáků školy, organizovali žáci PrŠ.

5. 12. 2018

➢ Environmentální výchova
7. 12. 2018
Návštěva Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, účast žáci 1. stupně.
➢ Představení
18. 12. 2018
Účast na představení žáků Základní školy A. Sochora, Duchcov, účast žáci 1. stupně.
➢ Sportovní utkání
Školní sportovní utkání ve fotbale a vybíjené, účast všichni žáci školy.

19. 12. 2018

➢ Vánoční besídka
20. 12. 2018
Vánoční besídky v jednotlivých třídách spojené s přípravou vánoční tabule a zpíváním
koled, výrobou vánočních dárků. Účast všichni žáci školy, pozváni i rodiče žáků.
➢ Divadelní představení
22. 1. 2019
Návštěva divadelního představení „Kocour v botách“, účast žáci 1. stupně.
➢ Přednáška
14. 2. 2019
Přednáška na téma třídění odpadů „Tonda obal na cestách“, účast všichni žáci školy.
➢ Recitační soutěž
20. 2. 2019
Účast na recitační soutěži „Duchcovská růžička“ pořádané DDM Duchcov, účast 8 žáků,
2krát čestné uznání.
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➢ Sportovní utkání
Regionální přebor ve florbale v Lovosicích, 1. místo, účast 6 žáků.
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6. 3. 2019

➢ Divadelní představení
20. 3. 2019
Návštěva divadelního představení „O křišťálovém srdci“, účast žáci 1. stupně, 23 žáků.
➢ Environmentální výchova
20. 3. 2019
Návštěva Liptické vyhlídky, žáci si prohlédli důlní činnost v našem kraji a její dopad na
přírodu a krajinu, účast 6. A, PrŠ.
➢ Projektový den „Zdravé zoubky“
25. 3. 2019
Účast v celonárodním projektu na prevenci zubního kazu. Žáci se celý den zabývali péčí o
zuby, shlédli pohádku, učili se správnému čištění zubů, účast 1. A.
➢ Sportovní soutěž
27. 3. 2019
„Silácký víceboj“ v ZŠP v Bílině, soutěž v různých sportovních disciplínách, účast 7 žáků
2. stupně, 2krát 2. místo, 1krát 3. místo
➢ Divadelní představení
15. 4. 2019
Návštěva divadelního představení „Křemílek a Vochomůrka“, účast žáci 1. stupně, 24
žáků.
➢ Soutěž
17. 4. 2019
12. ročník okresní soutěže speciálních škol a základních škol z Duchcova
„O Velikonoční vajíčko“, akci pořádala naše škola. Soutěž v tvorbě kraslic a
velikonočních dekorací, účast 6 škol teplického okresu, 38 žáků, 2krát 1. místo, 1krát
2. místo, 1krát 3. místo.
➢ Soutěž
17. 4. 2019
„Abilympiáda“, soutěž v rámci speciálních škol teplického okresu (kvíz, tanec, keramika,
hlavolamy, práce na PC). Pořádáno v ZŠP v Bílině. Účast 6 žáků, 4. místo.
➢ Projektový den
26. 4. 2019
„Den Země“, téma „Naše město“, úkoly s ekologickou tematikou, každá třída vyráběla
plastickou maketu města z odpadového materiálu, účast všichni žáci školy.
➢ Sportovní utkání
29. 4. 2019
Utkání ve fotbale v Podsedicích, účast 7 žáků 2. stupně, 2. místo, postup do celostátního
kola v Hradci Králové.
➢ Projektový den
30. 4. 2019
„Čarodějnice“ – den plný soutěží s tématikou čarodějnic. Závěr dne byl veden v duchu
slavného čarodějného rejdění, proběhla diskotéka. Účast všichni žáci školy.
➢ Školní kolo SHM
2. 5. 2019
„Školní kolo Sportovních her mládeže“ v atletických disciplínách, účast všichni žáci
školy.
➢ Sportovní utkání
16. 5. 2019
Celostátní kolo turnaje ve fotbale v Hradci Králové, účast 7 žáků 2. stupně, 4. místo.
➢ Soutěž Hejtmanův pohár

prosinec 2018 – duben 2019
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Zapojení ve sportovní soutěži „Hejtmanův pohár“, účast všichni žáci školy, 5. místo
v rámci Ústeckého kraje.
➢ Vystoupení ZUŠ Duchcov
Návštěva vystoupení ZUŠ v Duchcově, účast žáci 3. A, 8. A.

20. 5. 2019

➢ Sportovní akce
19. 6. 2019
Účast na sportovní akci „Olympijský běh“, běh, malování na chodníku olympijských
témat, účast všichni žáci školy.
➢ Den dětí
31. 5. 2019
„Den dětí“ – soutěže, sportovní aktivity, opékání buřtů v areálu Hrdlovská, účast všichni
žáci školy.
➢ Den dětí
1. 6. 2019
„Den dětí“ - soutěže, atrakce u příležitosti Dne dětí pro všechny děti z Duchcova.
Připravil DDM Duchcov ve spolupráci se školami v Duchcově. Naši pedagogové
zajišťovali soutěže a atrakce na téma „Cesta časem“.
➢ Kulturní akce
4. 6. 2019
Žáci připravili výstavu výrobků a drobné dárky na posezení s bývalými zaměstnanci.
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➢ Dopravní hřiště
10. 6. 2019
Výlet na dopravní hřiště v Teplicích, jízda na koloběžkách, bezpečnost v dopravě, účast
žáci 1. A, 3. A, 4. A, 20 žáků.
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➢ Projekt „Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně“
Celodenní akce v Oseku, účast žáci 4. A, 8. A.

18. 6. 2019

➢ Projektový den
25. 6. 2019
„Den s hasiči“ – soutěže s Hasiči v Duchcově v areálu Bažantnice. Hasiči předváděli své
dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci a z oblasti hašení požáru. Žáci si také
sami vyzkoušeli požární útok, hašení požáru, účast žáci 1. stupně.
➢ Školní akademie
28. 6. 2019
Žáci si připravili program, předvedli vystoupení, které si připravili pro své spolužáky.
Ocenění nejlepších žáků školy, rozloučení s absolventy základní i střední školy. Účast
všichni žáci školy.
Svou práci jsme prezentovali prostřednictvím vlastních webových stránek. Výrobky
žáků byly prezentovány prostřednictvím pořádaných výstav. Pravidelně během celého
školního roku jsme o činnosti školy i dětského domova informovali prostřednictvím
Duchcovských novin. Při škole pracovala po celý školní rok školská rada.
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G) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla inspekční činnost České školní inspekce.

H) Základní údaje o hospodaření za rok 2019

Celkové výnosy, z toho:

31 743 266,82

Ošetřovné od rodičů

399 330,00

Stravné

113 012,00

Výnosy za služby Vodafone – elektřina za anténu na střeše

58 330,72

Výnosy z pronájmu – Vodafone, umístění antény na střeše

84 834,00

Čerpání rezervního fondu – finanční dary

37 546,00

Sběr papíru, PET lahví

7 690,00

Příspěvky od VZP – bezlepková dieta, zájmové kroužky

8 800,00

Úhrada ŽK, učebnic, zničený majetek

895,00

Dotace projekt Gramotnost

185 277,20

Ostat. výnosy – vrácené peníze lyžařský výcvik, vrácené cestovné
Dotace celkem – výnosy územních rozpočtů z transferů
Z toho: Dotace na provoz od Ústeckého kraje

1 008,90
30 846 543,00
7 499 000,00

Dotace na přímé náklady Ústeckého kraje
Dotace revitalizace sportovního hřiště

23 345 043,00
2 500,00

Celkové náklady, z toho:

31 492 688,27

Materiál spotřeby (potraviny, PHM, drogerie, léky, ošacení, apod.)
Z toho: Výdaje na učebnice, učební pomůcky

3 196 216,64
168 317,09

Školní potřeby, materiál na PV

224 344,19

24

Spotřeba elektřiny, plynu

1 098 166,00

Spotřeba vody

131 590,00

Opravy a udržování

474 633,87

Cestovné

35 236,00

Služby

1 269 735,10

Mzdové náklady

17 237 081,00

Z toho: Platy zaměstnanců

16 997 527,00

OON

22 000,00

Projekt Gramotnost

134 400,00

Náhrady za nemoc

83 154,00

Odvody zdravotního a sociálního pojištění

5 825 494,00

Kooperativa

71 963,10

Odvody do FKSP

341 613,62

Výpisy z lékařské dokumentace, lékařské prohlídky zaměstnanců

4 400,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků

31 190,00

Ochranné pomůcky

16 092,00

Jiné daně a poplatky - dálniční známky, správní poplatky
Haléřové vyrovnání

3 200,00
-1,11

Kapesné dětí

126 553,00

Ostatní náklady - ztráta dokladů, žákovské knížky, zničení učebnic

1 091,00

Ostatní náklady – finanční a věcná výpomoc při odchodu z DD

18 617,60

Ostatní náklady – pojištění majetku, žáků, živelní, odcizení maj.

60 683,90

Technické zhodnocení do 40 tisíc

3 910,00

Odpisy majetku

1 212 420,00

Vyřazené pohledávky - ošetřovné

43 152,00

Drobný nehmotný majetek (software) od 7 tisíc do částky 60 tisíc

52 774,15

Drobný majetek v částce 3 tisíce a v částce nižší než 40 tisíc
Drobný majetek v částce 3 tisíce a v částce nižší než 40 tisíc - UP
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207 334,39
29 542,01

I) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Zařízení nebylo zapojeno do rozvojových a mezinárodních programů.

J) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Zařízení nebylo zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

K) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola sama nerealizovala žádný projekt. Byla zapojena jako partner do projektu
„Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně“ operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, prioritní osa Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání. Předkladatelem a příjemcem projektu je Základní škola Bučovice
710, příspěvková organizace. Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost
a exekutivní dovednosti žáků zapojených základních škol v Ústeckém, Jihomoravském
a Olomouckém kraji. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání
uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci
inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 60 % žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V rámci projektu bude
vytvořena SW/hra, výstupem bude 9 ucelených vzdělávacích modulů s metodikami pro 1. až
9. třídu. Projekt je realizován od listopadu 2016. Aktivity budou probíhat do října 2019.
V rámci projektu pracovali zapojení žáci v průběhu školního roku 2018/2019
s výukovým programem pro zlepšení gramotnosti. Proběhla dvě společná setkání žáků
zapojených škol v Oseku (18. 10. 2018, 18. 6. 2019).

L) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Při škole nepracuje odborová organizace.
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II. Praktická škola
A) Základní charakteristika školy
Střední vzdělání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané
v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší
všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje
jejich hodnotovou orientaci. Dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský
život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím
vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových schopností a žákům s více vadami doplnění
a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky
a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností
v různých profesních oblastech i v každodenním životě. V souladu s individuálními potřebami
je kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních
dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti,
výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti
a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

Přehled oborů – denní studium
Název oboru
Kód oboru
Počet tříd střední vzdělání – denní studium
Počet žáků střední vzdělání – denní studium
Ukončeno závěr. zkouškou střední vzdělání

Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
1
7
4

Přijímací řízení – počty přihlášených
1. kolo střední vzdělání
2. kolo střední vzdělání
Do dalších kol střední vzdělání
Počet odvolání

7
1
1
0

Přijímací řízení – počty přijatých
1. kolo střední vzdělání
2. kolo střední vzdělání
Do dalších kol střední vzdělání
Skutečně nastoupilo střední vzdělání

7
1
1
9
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B) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci na střední škole
Celkový počet PP fyzicky
Z toho počet žen
Z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiž.
Z toho asistentů pedagoga pro soc. znev.
Celkový počet NP fyzicky

1
1
0
0
0

Celkový přepočtený počet PP
Z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiž.
Z toho asistentů pedagoga pro soc. znev.
Celkový přepočtený počet NP

1,00
0
0
0

Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků na střední škole
Počet PP do 35 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 35-45 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 45-55 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 55 – důchodový věk celkem
Z toho ženy
Počet PP důchodci celkem
Z toho ženy

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet účastníků akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Počet účastníků akcí ostatní
Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce
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3
0
0

C) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch – I. pololetí – denní studium
Počet žáků střední vzdělání
Z toho prospělo s vyznamenáním střední vzdělání
Z toho prospělo střední vzdělání
Z toho neprospělo střední vzdělání
Z toho nehodnoceno střední vzdělání

6
0
6
0
0

Prospěch – II. pololetí – denní studium
Počet žáků střední vzdělání
Z toho prospělo s vyznamenáním střední vzdělání
Z toho prospělo střední vzdělání
Z toho neprospělo střední vzdělání
Z toho nehodnoceno střední vzdělání

7
0
7
0
0

Prospěch žáků u závěrečné zkoušky
Počet žáků konajících poprvé ZZ střední vzdělání
Z toho žáci z daného školního roku
Z toho žáci z minulého školního roku
Z toho žáci z předchozích školních let
Z toho u ZZ prospělo s vyznamenáním
Z toho u ZZ prospělo
Z toho u ZZ neprospělo
Hodnocení chování na střední škole

4
4
0
0
4
0
0

Počet žáků 1. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 1. pololetí
Počet žáků podm. vyloučení 1. pololetí
Počet žáků vyloučení 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Počet žáků s 2. st. z chování 2. pololetí
Počet žáků se 3. st. z chování 2. pololetí
Počet žáků podm. vyloučení 2. pololetí
Počet žáků vyloučení 2. pololetí

6
0
1
0
0
7
0
2
0
0

Docházka žáků denní formy studia
Počet žáků 1. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 1. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 1. pololetí
Počet žáků 2. pololetí celkem
Zameškané hodiny celkem 2. pololetí
Z toho neomluvené hodiny 2. pololetí

6
1 233
248
7
2 646
890
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III. Dětský domov
A) Základní charakteristika
Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži, která ze závažných důvodů
nemůže být vychovávána ve vlastní rodině, nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě
náhradní rodinné péče. Účelem je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18
let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné
výchovy a vzdělávání. Může též poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě
po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však
do věku 26 let.
Dětský domov má úředně stanovenou kapacitu 56 lůžek. Kapacita byla využívána.
Děti byly rozděleny do 7 skupin rodinného typu. Místně příslušným diagnostickým ústavem
je Dětský diagnostický ústav v Liberci.
V průběhu celého školního roku byla velmi dobrá spolupráce se sociálními pracovníky
městských úřadů či magistrátů měst z místa trvalého bydliště dětí. Pravidelně provádí
kontrolu činnosti dětského domova i státní zástupkyně. Velmi dobře můžeme hodnotit
spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem v Liberci. Jejich pracovníci nám metodicky
pomáhali se zaváděním Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči a jejich
zapracováním do dokumentů dětského domova. Dále jsme společně řešili aktuální problémy
a závažné negativní projevy chování některých dětí.

B) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
Celkový počet PP fyzicky
Z toho počet žen
Celkový přepočtený počet PP
Celkový počet NP fyzicky
Celkový přepočtený počet NP

18
16
15,34
16
15,88

Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků v DD
Počet PP do 35 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 35-45 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 45-55 let celkem
Z toho ženy
Počet PP 55 – důchodový věk celkem
Z toho ženy
Počet PP důchodci celkem
Z toho ženy

7
6
3
2
8
8
0
0
0
0
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet účastníků akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Počet účastníků akcí ostatní
Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce

C) Údaje o dětech
Provoz zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Kapacita DD
Počet umístěných dětí
Počet skupin
Počet bytů

56
52
7
0

Věková skladba dětí v DD
Počet chlapců 0-3 roky
Počet chlapců 4-6 let
Počet chlapců 7-15 let
Počet chlapců 16-18 let
Počet chlapců 18 a více let
Počet dívek 0-3 roky
Počet dívek 4-6 let
Počet dívek 7-15 let
Počet dívek 16-18 let
Počet dívek 18 a více let

0
1
20
4
1
0
3
16
5
2

Skladba dětí umístěných v DD dle typu vzdělání
Počet dětí v MŠ
Počet žáků v ZŠ
Počet žáků v SŠ stř. vzděl. (PrŠ)
Počet žáků v SŠ stř. vzděl s výuč. listem
Počet žáků v SŠ stř. vzděl. s maturitou

6
38
2
6
0

Skladba dětí umístěných v DD
S prodlouženým pobytem u rodičů
Na dohodu - ukonč. přípr. na povolání
Umístěných do předpěst. a pěstounské péče
V péči DPA, DPL
V péči neurologa

6
3
0
8
0
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13
2
9

D) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků DD
Pro školní rok 2018/2019 byl vypracován plán dalšího vzdělávání. Vychovatelé
pokračovali ve studiu vedoucímu ke splnění kvalifikačních předpokladů, celkem studovaly
4 pedagogové. Předškolní a mimoškolní pedagogiku studoval 1 pedagogický pracovník,
doplňující pedagogické studium Speciální pedagogika studoval 1 pedagogický pracovník
a magisterský obor Sociální pedagogika studoval 1 pedagog.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovali vychovatelé
semináře zaměřené na témata týkající se práce s dětmi v dětském domově. Realizovány byly
semináře zaměřené především na výtvarné techniky, rizikové chování dětí – lhaní, agresivitu.
Dva vychovatelé absolvovali také kurs zdravotníka zotavovacích akcí. Jeden vychovatel se
zúčastnil kursu Instruktora cykloturistiky.
Pedagogové absolvovali tyto kursy a semináře:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním
Vánoční výtvarná dílna
Jak reagovat na dětskou agresivitu
Jak zvládnout agresivitu v MŠ
Lhaní u dětí předškolního věku
Instruktor cykloturistiky
Výtvarná dílna – Jarní a letní inspirace
Zdravotník zotavovacích akcí

2
3
2
1
2
1
2
2

E) Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti
V dětském domově je zajišťována bohatá zájmová činnost, s dětmi jsme se zúčastnili
mnoha akcí. Některé z nich navštěvujeme již tradičně. Byla realizována řada akcí kulturního
i sportovního rázu, které nám byly zprostředkovány různými organizacemi a akce pořádané
dětským domovem. Pro děti byly zajištěny polodenní i celodenní výlety, sportovní aktivity a
soutěže. Děti z dětského domova navštěvují zájmové kroužky v různých zájmových
organizacích. Někteří chlapci hrají ve Fotbalovém klubu Duchcov kopanou (8 dětí), dále děti
navštěvovaly atletický kroužek Atletického klubu Duchcov (1 dítě). V Domě dětí a mládeže
Duchcov navštěvovaly děti kroužek florbalu (6 dětí), sálové kopané (2 děti), míčové hry (2
děti). Jeden chlapec navštěvoval kroužek karate.
V dětském domově pracuje spoluspráva dětí, která se jedenkrát za měsíc schází
s vedením zařízení.
I ve školním roce 2018/2019 pokračovalo zapojení dětského domova do projektů.
Programová náplň školních prázdnin
O prázdninách byl připraven pro děti pestrý program. Byly realizovány ozdravné
pobyty, tábory, celodenní a polodenní výlety a různé zájmové aktivity. O podzimních
prázdninách se děti zúčastnily dětského tábora Dráček Poslův Mlýn (26. 10. 2018 – 31. 10.
2018). V době hlavních prázdnin jsme uskutečnili jeden společný prázdninový pobyt. Jednalo
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se o prázdninový pobyt ve Starých Splavech (10. 8. 2019 – 24. 8. 2019). Pro děti byla
připravena celotáborová hra „Faktor strachu“. Děti pobývaly na dětském letním táboře Dráček
Hedčany u Kožlan ve dvou prázdninových turnusech (13. 7. – 18. 7. 2019, 10. 8. – 24. 8.
2019). V rámci projektu Odstartuj svou kariéru, Jurta pobývaly vybrané děti na prázdninovém
pobytu v Nebočadech.
Dětem byl během prázdnin umožněn také pobyt doma u rodičů a příbuzných na
základě žádosti osob odpovědných za výchovu a za předpokladu kladného vyjádření orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
Pro děti byly uspořádány tyto akce:
Celodenní výlety
➢
➢
➢
➢
➢

Ústí nad Labem, ZOO.
8. 9. 2018
Bílina, Kyselka, Den horníků, hudební program s doprovodnými akcemi. 15. 9. 2018
Hrob, Hrobská jízda, závody psích spřežení, soutěže.
6. 10. 2018
Duchcov a okolí, cyklistický výlet.
6. 10. 2018
Milešovka, turistický výlet.
20. 10. 2018
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➢ Most, návštěva Jungle arény.
27. 10. 2018
➢ Chomutov, návštěva aquaparku.
3. 11. 2018
➢ Praha, návštěva finálové show projektu „Hejbejte a zpívejte s Hankou Kynychovou“.
19. 11. 2018

➢ Praha, zahájení a vystoupení dětí v nákupním centru Europarku – Dopisy Ježíškovi.
1. 12. 2018
➢ Praha, mistrovství světa ve florbale.
5. 12. 2018
➢ Chomutov, návštěva aquaparku.
25. 2. 2019
➢ Krušné hory, Telnice, zimní sportování, snowbording.
26. 2. 2019
➢ Ústí nad Labem, Masopust, hry a soutěže pro děti.
2. 3. 2019
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➢ Praha, Matějská pouť s kulturním programem.

1. 4. 2019

➢ Řehlovice, návštěva farmy se zvířaty, jízda na koních, hry a soutěže.
13. 4. 2019
➢ Praha, rozhovor Český rozhlas - Rádio Junior, vítězové loňského ročníku Vaření
Zdravé 5.
15. 4. 2019
➢ Litvínov, Valdštejnské slavnosti.
1. 5. 2019
➢ Osek, turistika, přírodní zaměření.
18. 5. 2019
➢ Krušné hory, Klíny, návštěva bobové dráhy.
25. 5. 2019
➢ Mirákulum, návštěva zábavného parku.
15. 6. 2019
➢ Teplice, akce Živé Teplice, kulturní a sportovní akce pro děti.
22. 6. 2019

Polodenní výlety
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teplice, Výstava vojenské a hasičské techniky.
Osek, turistický výlet, poznávání našeho regionu.
Chomutov, Podkrušnohorský lesopark.
Litvínov, návštěva hasičské stanice.
Krupka, Kyšperk, staročeská řemesla, ukázka historického šermu
Most, návštěva aquaparku.
Most, jezero Matylda, sportování na in-line dráze.
Most, návštěva aquaparku.
Mikulov, Bouřňák, zimní sportování a hry na sněhu.
Teplice, obchodní centrum Olympie, bruslení.
Mikulov, Bouřňák - zimní sportování a hry na sněhu.
Chomutov, výstava voskových figurín, bowling.
Most, návštěva aquaparku.
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1. 9. 2018
8. 9.2018
8. 9. 2019
22. 9. 2018
29. 9. 2018
20. 10. 2018
27. 10. 2018
29. 12. 2018
5. 1. 2019
12. 1. 2019
19. 1. 2019
26. 1. 2019
1. 2. 2019

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teplice, návštěva regionální knihovny.
7. 2. 2019
Chomutov, návštěva aquaparku.
25. 2. 2019
Teplice, zámecká zahrada, dětské hřiště, hry a soutěže.
26. 2. 2019
Teplice, bowling.
28. 2. 2019
Most, turistický výlet na hrad Hněvín, poznávání našeho regionu, návštěva aquaparku.
1. 3. 2019
Most, návštěva aquaparku.
9. 3. 2019
Most, návštěva aquaparku.
23. 3. 2019
Cykloturistika, směr Oldřichov.
23. 3. 2019
Cykloturistika, poznávání našeho regionu, zdokonalování se v jízdě na kole.
30. a 31. 3. 2019
Teplice, Anger návštěva skateparku.
6. 4. 2019
Osek, hrad Rýzmburk, rozhledna Stropník, poznávání našeho regionu. 18. 4. 2019
Ústí nad Labem, návštěva ZOO.
19. 4. 2019
Teplice, Doubravka, zajíčkův poklad.
20. 4. 2019
Cykloturistika, okolí města Duchcova, poznávání našeho regionu.
23. 4. 2019
Cykloturistika, Teplice, Doubravka, poznávání našeho regionu.
1. 5. 2019
Cykloturistika, Liptická vyhlídka, směr Osek, okolí Duchcova.
8. 5. 2019
Osek, lanová dráha, hřiště, návštěva mini farmy, chov domácích zvířat. 18. 5. 2019
Cykloturistika, výlet směr Oldřichov, Barbora, Osek.
19. 5 2019
Oldřichov, Barbora, turistika spojená se soutěžemi a koupáním.
2. 6. 2019
Tuchlov, návštěva dětského domova, Olympiáda, sportovní soutěže mezi dětmi.
26. 6. 2019

Vlastní aktivity
➢ Duchcov, Zámecká zahrada, závody na koloběžkách.
30. 9. 2018
➢ Halloween, tvořivá dílna na zahradě dětského domova Hrdlovská.
30. 10. 2018
➢ Sportovní odpoledne pro děti.
3. 11. 2018
➢ Teplice, Zahradnictví Dvořák a syn, adventní víkendy, zdobení vánočních perníčků.
1. - 2. 12. 2018
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➢ Mikulášská nadílka.

5. 12. 2018

➢
➢
➢
➢
➢

Vánoční besídka dětského domova.
20. 12. 2018
Sportovní odpoledne, soutěže v tělocvičně.
2. 2. 2019
Valentýnské odpoledne, hry a soutěže mezi dětmi, diskotéka.
16. 2. 2019
Vítání jara, Zámecká zahrada, vědomostní soutěže mezi dětmi.
17. 3. 2019
Pálení čarodějnic, zábavné odpoledne plné her a soutěží s opékáním buřtů, Hrdlovská.
30. 4. 2019
➢ Šipkovaná, Zámecká zahrada, plnění zadaných úkolů dle vyznačené trasy. 5. 5. 2019
➢ Duchcov, Bažantnice, Den dětí uspořádaný ve spolupráci s DDM Duchcov, zábavné
odpoledne plné her a soutěží.
1. 6. 2019

Účast v soutěžích
➢ Ústí nad Labem, 10. Celostátní florbalový turnaj dětských domovů, 2. místo.
15. 9. 2018
➢ Most, Běh příběhů 2018, 1. ročník, 4. místo.
28. 10. 2018
➢ Praha, Celostátní soutěž ve zdravém vaření Zdravá pětka.
duben 2019
➢ Praha, Na dračích lodích k létu, závody lodí s doprovodným programem, 4. a 6. místo.
11. 5. 2019
➢ Ústí nad Labem, Celostátní florbalový turnaj dětských domovů, 3. místo.
25. – 26. 5. 2019
➢ Lipová u Šluknova, Míčové hry, 20. ročník, chlapci 3. místo v malé kopané. 8. 6. 2019
➢ Labe aréna Račice, 27. Mistrovství ČR v cyklistice a 1. Mistrovství ČR ve veslování
na trenažéru, 2krát 1. místo, 1krát 2. místo, 2krát 3. místo.
11. – 12. 6. 2019
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Ostatní akce
➢ Teplice, návštěva filmového představení „Kubík hrdina“
1. 9. 2018
➢ Most, Benedikt, Dětský den, kulturní program, hry a soutěže pro děti
7. 9. 2018
➢ Tuchlov, Dětský domov, „Dospělým ze dne na den“, projekt pro děti z dětských
domovů od 13 let s účastí metodika prevence a promítáním filmu.
12. 9. 2018
➢ Duchcov, návštěva zámku, strašidelná prohlídka.
20. 10. 2018
➢ Teplice, návštěva filmového představení.
29. 10. 2018
➢ Teplice, návštěva filmového představení „Grench“.
10. 11. 2018
➢ Děčín, „Pasažéři“ – dokumentární film režisérky Jany Bořkové, beseda k filmu.
13. 11. 2018
➢ Duchcov, návštěva filmového představení.
13. 11. 2018
➢ Teplice, Olympia Ice Aréna, slavnostní otevření ledového kluziště s kulturním
programem.
17. 11. 2018
➢ Prosetice, Mikulášská nadílka, zábavné odpoledne.
1. 12. 2018

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Duchcov, rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem.
Duchcov, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Duchcov, Krampusáci, průvod čertů.
Teplice, návštěva filmového představení.
Duchcov, Vánoční show s Michalem Nesvadbou.
Teplice, návštěva filmového představení.
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2. 12. 2018
13. 12. 2018
15. 12. 2018
16. 12. 2018
18. 12. 2018
22. 12. 2018

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teplice, návštěva filmového představení.
Teplice, Obchodní centrum Galerie, akce Museři.
Duchcov, návštěva filmového představení.
Teplice, bowling.
Proboštov, Masopust, zábavné odpoledne s diskotékou.
Osek, výstava fotografií Miroslava Rady.
Teplice, Obchodní centrum Galerie, Čokofest.
Duchcov, návštěva filmového představení „Jak vycvičit draka“.
Teplice, stadion FK Teplice, doprovod hráčů a sledování zápasu.
Teplice, stadion FK Teplice, fotbalové utkání.

➢
➢
➢
➢

Přednáška Kyberšikana.
Duchcov, Casanovské slavnosti, návštěva kulturní akce.
Duchcov, Truck show.
Teplice, návštěva filmového představení.
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30. 12. 2018
12. 1. 2019
13. 1. 2019
19. 1. 2019
26. 1. 2019
1. 2. 2019
9. 2. 2019
24. 2. 2019
27. 4. 2019
3. 5. 2019

21. 5. a 28. 5. 2019
7. - 8. 6. 2019
23. 6. 2019
29. 8. 2019

F) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Dětský domov sám nerealizoval žádný projekt, byl zapojen v projektech:
➢ Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou
Projekt pořádaný Nadačním fondem Hanky Kynychové. Díky tomuto projektu mají
děti možnost naučit se moderní sportovní a taneční disciplíny jako je aerobik, street dance,
MTV dance či latino dance pod vedením zkušených instruktorů. Kromě sportovních disciplín
se projekt věnuje i nácviku hereckého projevu v rámci kategorie Muzikál.
Projekt je každý rok rozdělen do několika etap. První etapou je letní soustředění, kde
se děti seznámí s novými sestavami. Druhá etapa se týká podzimního soustředění, ve kterém
se posuzují výkony dětí v jednotlivých disciplínách a jejich postup do finálových soutěží.
Vyvrcholením projektu jsou finálové závody, dnes již spíše finálová taneční show dětí
z dětských domovů.

➢ Obchůdky s Albertem, spolu dětem o. p. s.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového
programu Nadační fond Albert dětem. Projekt je určen pro děti z dětských domovů, které jsou
šikovné a rády tvoří nové a zajímavé věci. Do výroby výrobků se zapojily téměř všechny děti
z dětského domova. Svou šikovnost děti předvedly a své výrobky nabízely v době
předvánoční a velikonoční v prodejně Albert v Teplicích.
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➢ Milý Ježíšku
Projekt studentů Vojtěcha Pauknera a Martina Kučery. Projekt je zaměřený na splnění
vysněných dárků dětem z dětských domovů.

➢ Strom splněných přání
Projekt nadace Lucie Šafránkové WITH LOVE, projekt pomáhající plnit vánoční přání
dětem z dětských domovů.
➢ Dopisy Ježíškovi
Adventní charitativní akce realizovaná Nadačním fondem Hanky Kynychové a
nákupním centrem Europark Praha, která má za úkol splnit dětem z dětských domovů
vysněná vánoční přání.
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➢ Restart
Projekt Nadačního fondu Veroniky Kašákové podporující děti a mladistvé z dětských
domovů. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem prostřednictvím návštěv odborných koučů
a terapeutů v dětských domovech. Snaží se učit děti nacházet své vlastní odpovědi a svá
vlastní nová řešení pro jednotlivé životní situace.
➢ Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských
domovů
Projekt realizuje IREAS, Institut pro strukturální politiku, je zaměřený na vzdělávání
a podporu dětí z dětských domovů. V rámci projektu docházejí do dětského domova za
vybranými dětmi studenti, kteří dětem pomáhají s učením, přípravou na vyučování. Projekt
chce v dětech vzbudit zájem o svou budoucnost, o vzdělávání a přípravu na život po odchodu
z dětského domova.
➢ Rozhled
Projekt se zaměřuje na přípravu dospívajících dětí na volbu jejich budoucího povolání
a na první kontakt se světem práce. Posiluje zesilování schopností najít si a udržet práci a tím
usnadňovat dětem zapojení do běžného života. V rámci projektu proběhla návštěva veletrhu
pracovních příležitostí v Praze.
➢ Odstartuj svou kariéru
Projekt realizovaný sdružením sociálních pracovníků Jurta, o. p. s. je zaměřený na
osoby opouštějící dětské domovy. Projekt je zacílen na přirozené a běžné fungování člověka
ve společnosti zejména skrze uplatnění v pracovním procesu. V rámci projektu jsou
uskutečňovány tréninkové motivační pobyty na farmě v Nebočadech.
➢ Zájmové kroužky
Projekt realizovaný Nadačním fondem Albert v rámci programu Běh pro nadační fond
Albert. Projekt je zaměřen na podporu zdravého životního stylu dětí.
➢ Začni správně
Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s., projekt se
zaměřuje na mladé lidi z dětských domovů a jejich přípravu na plnohodnotný a samostatný
život.
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Datum projednání výroční zprávy v pedagogické radě učitelů:
Datum projednání výroční zprávy na pedagogické poradě vychovatelů:
Datum schválení výroční zprávy školskou radou:

8. 10. 2019
9. 10. 2019
14. 10. 2019

Mgr. Blanka Stádníková
ředitelka
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