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Datum zápisu do rejstříku:

1. 1. 2005

Datum vystavení posledního rozhodnutí: 19. 6. 2012
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Součásti zařízení a jejich výkony:
Součásti zařízení

Kapacita

IZO

Dětský domov

56

110 003 063

Základní škola praktická

185

108 019 608

Základní škola speciální

28

108 019 608

Praktická škola

24

110 036 026

Školní jídelna

neuvádí se

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
„Kdo si hraje, nezlobí“
Školní vzdělávací program
„EMIL“
Školní vzdělávací program
„SIP“
Školní vzdělávací program
„Škola pro život“

Číslo jednací a datum
č. j. 611/2014
26. 8. 2016
č. j. 2539/2007
22. 8. 2007
č. j. 1106/2010
20. 8. 2010
č. j. 643/2012
11. 6. 2012
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Ročník
přípravná třída
1. – 9.
1. - 10.
1. - 2.

I. Základní škola praktická, 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,
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. Ve škole byla otevřena přípravná třída základní školy pro děti,
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Počet tříd, počet žáků
Počet tříd
Počet žáků
Počet přípravných tříd
Počet dětí

6
67
1
13

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

14
2
8
4
0

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu
Z toho dívek
Přijato k základnímu vzdělávání
Odklad školní docházky

5
1
0
4

Údaje o žácích se zdravotním postižením
Druh zdravotního postižení
Mentální postižení
Tělesné postižení
Zrakové postižení
Sluchové postižení
Vady řeči
Souběžné postižení více vadami
Autismus
Vývojové poruchy učení nebo chování

ročník
1. – 10.
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počet žáků
67

B) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) Přípravná třída základní školy
Pedagogičtí pracovníci v PT
Celkový počet PP fyzicky
Z toho počet žen
Z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiž.
Z toho asistentů pedagoga pro soc. znev.

1
1
0
0

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

1,00
0
0

Věková skladba pedagogických pracovníků v PT
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

b) Základní škola praktická
Pedagogičtí pracovníci na ZŠP
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

10
9
0
0
2

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

9,60
0
0
2,00
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Věková skladba pedagogických pracovníků na ZŠP
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

1
1
3
3
4
4
2
1
0
0

c) Základní škola speciální
Pedagogičtí pracovníci ZŠS
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

2
2
1
0
0

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

2,00
1,00
0
0

Věková skladba pedagogických pracovníků na ZŠS
Počet PP do 35 let celkem
Z toho ženy
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let
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
0
2
2
0
0
0
0
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠP, ZŠS
Počet účastníků akcí dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Počet účastníků akcí ostatní
Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce

C) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Základní škola praktická
Celkový prospěch žáků ZŠP 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 nehodnoceno
Z toho 1. pololetí neprospělo

64
2
8
49
0
5

Celkový prospěch žáků ZŠP 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

72
2
13
55
2

Výsledky výchovy žáků ZŠP
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

64
7
4
72
8
3

Docházka žáků ZŠP
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

64
5 055
324
72
8 493
549
7

18
1
0

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

3
2
1
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

3
2
1
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

3
0
0
3
0
0

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

3
248
0
3
420
0

D) Údaje o prevenci rizikového chování a výchovném poradenství
Plán práce metodika školní prevence navazoval na základní dokumenty školy. Byl
zpracován Preventivní program pro školu a Školní preventivní strategie. Činnosti metodika
školní prevence byly úspěšné především díky spolupráci s výchovným poradcem, vedením
školy, pedagogickým sborem a rodiči. Metodik školní prevence se pravidelně zúčastňoval
výchovných komisí, školení na poradách metodiků školní prevence. V rámci informační
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činnosti předával metodik školní prevence odborné informace o problémech rizikového
chování ostatním vyučujícím.
Metodická a preventivní činnost byla plněna průběžně od září 2015 do června 2016.
Bylo využito nabídek různých školitelů, odborníků k besedám zaměřeným na problematiku
šikany, drog, kouření. Realizována byla přednáška zaměřená na prevenci úrazů dětí. Dále pak
proběhla i beseda zaměřená na partnerství osob stejného pohlaví. Jednotlivé přednášky
a besedy byly vždy citlivě voleny a přizpůsobeny tak, aby byly vhodné pro věkové složení
žáků. Bylo dbáno na to, aby byly dostatečně srozumitelné pro všechny žáky. Během školního
roku probíhala též dotazníková šetření, která byla tematicky zaměřená. Všechny vytyčené cíle
metodika prevence byly dosaženy. Pokud se vyskytl nějaký problém, byl řešen okamžitě.
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. Studium potřebné
dokumentace a odborné literatury zaměřené na prevenci rizikového chování.
září 2015
 Beseda „Šikana“, účast žáci 6. ročníku.
13. 10. 2015
 Beseda „Závislosti“, účast žáci 7., 8. a 9. ročníku
13. 10. 2015
 Setkání školních metodiků prevence v PPP Teplice
1. 10. 2015
 Seminář „Partnerství osob stejného pohlaví“, účast žáci 8., 9. ročníku a PrŠ
16. 10. 2015
 Dotazníkové šetření „Drogová prevence“, účast žáci 1. a 2. stupně
listopad 2015
 Přednáška „Vzpoura úrazům“, účast žáci 3., 5., 7., 8. a 9. ročník
8. 12. 2015
 Beseda „Prevence šikany, drogy“, účast žáci 8., 9. ročníku a PrŠ
21. 1. 2016
 Setkání školních metodiků prevence v PPP Teplice
25. 4. 2016

Byl vypracován plán výchovného poradce, se kterým byli seznámeni všichni
vyučující. Následně byla domluvena spolupráce pedagogů v jednotlivých bodech jeho plnění.
Zároveň vyučující obdrželi orientační plán výchovy k volbě povolání pro sedmé, osmé
a deváté ročníky. 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, vedením školy,
pracovnicemi Městského úřadu, OSPOD, PČR, SVP Most, PPP, probační službou, Úřadem
práce v Teplicích, rodiči a jinými institucemi, které se zabývají řešením situací
s problémovými žáky a jejich následným začleňováním a pomocí.
Dále výchovná poradkyně spolupracovala se středními školami, zajišťovala prezentace
oborů jednotlivých středních škol. Připravovala podklady pro jednání výchovných komisí,
zúčastňovala se jednání výchovných komisí, zajišťovala evidenci pohovorů s rodiči,
evidovala a odesílala hlášení výchovných problémů, hlášení přestupkové komisi a posudků na
žáky.
Vycházející žáci se zúčastňovali akcí týkající se volby povolání - předprofesní
přípravy žáků. Během měsíce ledna proběhly individuální pohovory s rodiči vycházejících
žáků. K vyhledávání základních informací o středních školách využívali žáci také internetu.
Bylo zajištěno vyplnění a odeslání přihlášek do středních škol. Celkem 14 žáků ukončilo
školní docházku na základní škole, 11 žáků si podalo přihlášku ke vzdělávání ve střední škole.
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.
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Přehled činnosti výchovného poradce
 Pedagogická rada, předběžné informace pro pedagogy, seznámení s plánem práce VP,
organizační záležitosti, absence, pohovory a hlášení, předprofesní příprava pro žáky
7., 8. a 9. ročníků, úkoly pro třídní učitele, informace k metodice záškoláctví, seznam
vycházejících žáků, nové formuláře pro hlášení výchovných problémů, postupy při
jejich vyplňování. Hlášení žáků dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí.
15. 9. 2015
 Zajištění besedy pro vycházející žáky na ÚP Teplice
září 2015
 Pedagogická rada, podány informace o prospěchu a chování žáků opakujících ročník
a probrány možnosti jejich dalšího efektivnějšího vzdělávání.
6. 10. 2015
 Schůzka výchovných poradců konaná na SŠ stavební v Teplicích
14. 10. 2015
 Prezentace středních škol Ústeckého kraje „Šance“ v Duchcově, účast vycházející
žáci, žáci PrŠ. Žákům byl následně promítnut dokument o Střední škole stavební
a strojní v Teplicích, který jsme na setkání obdrželi.
22. - 23. 10. 2015
 Pedagogická rada, seznámení s jednotlivými body probranými na schůzce VP
10. 11. 2015
 Vyzvednutí na ÚP v Teplicích Atlasů škol, objednání tiskopisů (přihlášky, zápisové
lístky)
listopad 2015
 Pedagogická rada, řešení chování a prospěchu žáků, návrhy na zlepšení, nabídka
doučování žáků s nedostatečným prospěchem. Informace pro třídní učitele
vycházejících žáků ohledně data besedy na ÚP v Teplicích. Příprava výchovné
komise. Třídní schůzky, kde probíhaly individuální pohovory s rodiči vycházejících
žáků.
 Beseda na ÚP, informace o nabídce a poptávce na trhu práce, požadované odbornosti,
testy profesní orientace
26. 11. 2015
 Nábor SŠ stavební Teplice, odloučené pracoviště Duchcov, účast vycházející žáci
a žáci PrŠ
27. 11. 2015
 Příprava podkladů pro výchovnou komisi
prosinec 2015
 Jednání výchovné komise
1. 12. 2015
 Porada učitelů, informace o průběhu výchovné komise, další opatření. 8. 12. 2015
 Schůzka výchovných poradců v PPP Teplice
9. 12. 2015
 Nábor SŠ stavební a strojní Teplice, odloučené pracoviště Krupka, seznámení
s jednotlivými obory, účast vycházející žáci a žáci PrŠ
9. 12. 2015
 Pohovory s vycházejícími žáky, vyplňování dotazníků k výběru povolání, rozeslání
pozvánek pro rodiče. Cvičné vyplňování přihlášek a zápisových lístků (v rámci Ov),
výpočet průměru známek a další náležitosti. Procvičování orientace v seznamech
středních škol.
leden 2016
 Pohovory s rodiči, výběr střední školy
únor 2016
 Porada učitelů, seznámení třídních učitelů s přesným a podrobným vyplňováním
přihlášek, stanovení termínů odevzdání přihlášek ke vzdělávání v SŠ
23. 2. 2016
 Kompletace přihlášek ke vzdělávání v SŠ, následné odeslání na střední školy. Po celou
dobu výchovný poradce úzce spolupracoval se středními školami, s vedením školy,
dětským domovem, kde se také vychovatelky jednotlivých žáků vyjadřovaly
k dalšímu vzdělávání dětí.
březen 2016
 Informování rodičů o vydávání zápisových lístků a postupu při jejich odevzdávání.
I v tomto případě výchovný poradce pomáhal s vyplněním a odevzdáním. Pro
absolventy Praktické školy dvouleté podány žádosti o vydání zápisových lístků na
Krajský úřad.
březen 2016
 Jednání výchovné komise
2. 3. 2016
 Schůzka výchovných poradců
9. 3. 2016
10

 Pomoc při hledání jednotlivých rozhodnutí o přijetí na střední školy, pomoc při
vyplňování zápisových lístků odesílání zápisových lístků, kompletace veškeré
dokumentace týkající se vycházejících žáků
duben 2016
 Schůzka výchovných poradců
13. 4. 2016
 Příprava podkladů pro výchovnou komisi, statistické tabulky
květen 2016
 Jednání výchovné komise
25. 5. 2016
 Shrnutí plánu výchovného poradce, informace k jeho plnění na poradě učitelů, změny
chystané na nový školní rok. Archivace dokumentů, vypracování statistických tabulek.
červen 2016

Řešení výchovných a vzdělávacích problémů ZŠP, 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

40
17
13
1
35

.

E) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠP, ZŠS i PrŠ
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali různých forem vzdělávání. Byl vypracován
plán DVPP na školní rok 2015/2016. Vybrané semináře byly zaměřeny především na práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aktuální stav školské legislativy. Seminář
Prevence agrese u sebe i klientů byl realizován pro celý pedagogický sbor.
Školní metodik prevence a výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovali setkání
školních metodiků prevence a výchovných poradců v rámci okresu Teplice.
Ve studiu vedoucímu ke splnění kvalifikačních předpokladů pokračovali při
zaměstnání celkem 2 pedagogičtí pracovníci, 1 učitelka studovala Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
a SŠ (doplňující pedagogické studium), asistentka pedagoga studovala Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ (magisterský program).
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – průběžné vzdělávání
absolvovali učitelé tyto kursy a semináře:
 Odpady a obaly
1
 Prevence agrese u sebe i klientů
14
 Život s pravidly, limity a rituály
1
 Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní výchovy a střediscích
výchovné péče
2
 Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností u dětí 1
 Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona
§ 16
2
 Společné vzdělávání a OPVVV, informační seminář pro ředitele škol a školských
zařízení k novele školského zákona § 16
2
 Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci
2
11

 Právní předpisy ve školství v aktuálním znění
 Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje, úvodní konference
 Neurověda ve vzdělávání III.

1
2
1

F) Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti ZŠP, ZŠS i PrŠ
Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole metodické sdružení učitelů. Na
začátku školního roku byl vypracován plán práce.
Témata metodického sdružení:
 Plán práce na školní rok 2015/2016
 Tematické plány jednotlivých předmětů
 Plán akcí, soutěží
 Školní potřeby žáků, pomůcky, požadavky ve výuce
 Zájmové kroužky pro žáky, mimoškolní činnost vedená učiteli
 Využívání odborných učeben – učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, herna
 Příprava Mikulášské nadílky
 Příprava vánoční besídky
 Spolupráce s Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, zdobení vánočního
stromečku
 Hodnocení prospěchu a chování
 Příprava pololetních písemných prací
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Účast žáků v soutěžích – sportovní, výtvarné
 Kázeňské problémy, minimalizace pozdních příchodů
 Ujasnění pravidel omlouvání žáků
 Spolupráce s rodiči
 Zápis do 1. třídy
 Přihlášky ke vzdělávání v SŠ, informace o vyplňování, zápisové lístky
 Informace o nových pomůckách v jednotlivých kabinetech, možnosti jejich využívání
 Dotazníky pro rodiče a jejich zhodnocení
 Zhodnocení průběhu školního roku
Metodické sdružení projednávalo přípravu projektů a projektových dnů, následovalo
zhodnocení projektů:
 Den stromů
 72 hodin
 Vánoce
 Den Země
 Velikonoční vajíčko
 Čarodějnice
 Den dětí
 Den s hasiči
 Po stopách našich předků
 Ovoce do škol
 Školní mléko
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Metodická sdružení byla informována o vzdělávacích seminářích, kterých se zúčastnili
jednotliví učitelé. Učitelé si prostřednictvím MS předávali získané zkušenosti. V závěru
školního roku proběhlo zhodnocení práce metodických sdružení.
Metodické sdružení učitelů se sešlo během školního roku celkem devětkrát. Ihned po
pedagogických radách byly závěry projednány a plněny. Setkání se realizovalo před
jednotlivými připravovanými akcemi a projektovými dny. Před každým klasifikačním
obdobím byla řešena problematika výsledků výchovy a vzdělávání žáků. Vyučující si
navzájem pomáhali při přípravě na vyučování, například při užívání interaktivních tabulí,
tabletů, pomůcek. Výchovný poradce informoval o nabídkách středních škol
a studijních oborů pro vycházející žáky, vyplnění přihlášek ke studiu, vyplnění zápisových
lístků. Průběžně probíhalo hodnocení kázně a prospěchu žáků. Metodické sdružení se
zabývalo přípravou projektových dnů a soutěží pro žáky. Důraz se kladl na dodržování
metodiky prevence záškoláctví a spolupráci s rodiči. Metodik prevence informoval
o výsledcích prevence rizikového chování na naší škole. Na konci školního roku byli vybráni
a oceněni nejlepší žáci školy.
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, 3. místo v počtu sebraných kg na 1 žáka.
 Sběr kaštanů a žaludů pro krmení lesní zvěře
 Environmentální výchova
Zajištění třídění odpadu prostřednictvím sběrových nádob na chodbách školy, využívání
kontejneru na elekroodpad.
 Zapojení v projektech
 Projekt „Ovoce do škol“, zapojeni žáci 1. stupně
Projekt se prolínal jednotlivými vyučovacími předměty – Matematika, Český jazyk,
Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova, Pracovní výchova, Tělesná výchova. V rámci
projektu probíhaly rozmanité aktivity, byla realizována beseda na téma „Jak je důležité
pro náš organismus konzumovat ovoce“. Žáci ovoce malovali, modelovali, pracovali
s interaktivní tabulí, encyklopediemi, internetovými stránkami. Vyráběli jsme ozdoby
z ovoce a zeleniny na vánoční strom do zooparku v Chomutově. Žáci se seznámili
s významem ovoce a zeleniny na slavnostním vánočním stole, vánočními tradicemi.
V obchodě se byli žáci podívat na nabízené ovoce a zeleninu. Součástí projektu byla
i příprava ovocných mís a zeleninového salátu.
 Projekt „Školní mléko“
 Projekt „72 hodin – aneb ruku na to“
9. 10. 2015
Probíhaly aktivity, které pomáhají druhým, především přírodě. Žáci zasadili 2 nové
stromy v parku, krmili ptáky, sbírali odpad v určených lokalitách svého bydliště a školy.
Stromy poskytly Technické služby města Duchcova.
 Zajištění výuky plavání pro žáky 4. a 5. ročníku, výuku absolvovalo 11 žáků.
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 Proběhla 4 cvičení v přírodě za účelem zlepšení vědomostní i tělesné zdatnosti žáků
v rámci ochrany svého zdraví. Zařazeny byly úkoly z dopravní výchovy. (25. 9. 2015,
26. 10. 2015, 22. 4. 2016, 29. 6. 2016).
 Zájmové kroužky
Žáci mohli pracovat v 5 zájmových kroužcích. Jednalo se o kroužek výtvarný
(přihlášeno 14 žáků), sportovní (přihlášeno 20 žáků), kroužek informatiky (přihlášeno
16 žáků), logopedii (přihlášeno 17 dětí) a kroužek Šikovné ručičky (přihlášeno
16 žáků). Kroužek Šikovné ručičky pracoval v rámci udržitelnosti projektu
Minipodniky na ZŠ.
 Účast ve výtvarných soutěžích
 „Ahoj z prázdnin“, vyhlásilo středisko volného času Lužánky, odesláno 23 výtvarných
prací
říjen 2015
 „Daruj srdce“, žáci vytvářeli srdce pro nějakého konkrétního člověka, účast všichni žáci
školy, odesláno 16 výtvarných prací
říjen 2015
 „Můj mazlíček“, soutěž PPP Teplice, odesláno 26 výtvarných prací
listopad 2015
 „Vánoční malování“, vyhlásilo středisko volného času Lužánky, odesláno
15 výtvarných prací
leden 2016
 „Kniha a já“, vyhlásilo středisko volného času Lužánky, výtvarná soutěž, která je
součástí projektu „Děti malují pro konto bariéry“, odesláno 15 výtvarných prací
březen 2016
 „Hasiči“, výtvarná soutěž HZS Ústeckého kraje, odesláno 23 výtvarných prací
duben 2016
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 „Pověsti z hradů, zámků a podzámčí“, vyhlásila Správa státního zámku v Duchcově,
odesláno 11 výtvarných prací
duben 2016
 „Vyučování bylo přísně zakázáno“, vyhlásila Správa národního památníku Terezín,
odesláno 24 výtvarných prací
duben 2016
 „Karel IV. očima dětí“, vyhlásila organizace Národního pedagogického muzea
J. A. Komenského, Praha, účast všichni žáci školy, odesláno 30 výtvarných prací
květen 2016
 „Cesta dvou bratří“, XI. ročník výtvarné soutěže, účast všichni žáci školy, odesláno
20 výtvarných prací
květen 2016
 „Co se skrývá v šapitó?“, organizátor Nadační fond Jičín, město pohádky ve spolupráci
s deníkem Právo, odesláno 15 výtvarných prací
červen 2016
 Ukázky lidových řemesel
 Vánoční dílna, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel, práce s keramickou
hlínou, výroba adventních věnců, zdobení perníčků.
5. – 6. 12. 2015
 Rozsvěcení vánočního stromu v Ledvicích, v rámci udržitelnosti prezentace projektu
Minipodniky na ZŠ
11. 12. 2015
 Vánoce na Novém Hradě v Jimlíně, účast na akci pořádané KÚ Ústeckého kraje,
v rámci udržitelnosti prezentace projektu Minipodniky na ZŠ
12. 12. 2015
 Velikonoční dílna, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel, v rámci udržitelnosti
prezentace projektu Minipodniky na ZŠ
25. 3. 2016
 Den dětí v Podkrušnohorském zooparku, Chomutov, účast na akci pořádané KÚ
Ústeckého kraje, v rámci udržitelnosti prezentace projektu Minipodniky na ZŠ (svíčky,
keramika, dřevěné hračky, polštářky, látkové hračky)
 Vánoce na Novém Hradě v Jimlíně, účast na akci pořádané KÚ Ústeckého kraje,
v rámci udržitelnosti prezentace projektu Minipodniky na ZŠ
12. 12. 2015
4. 6. 2016
 Světluška
Akce s DDM Duchcov ke Dni nevidomých, účast žáci 1. stupně, 40 žáků

17. 9. 2015

 Divadelní představení
13. 10. 2015
Návštěva divadelního představení „Čtyřlístek v pohádce“, účast žáci 1. stupně
 Sportovní utkání „Maxipes Fík“
22. 9.2015
Sportovní utkání žáků speciálních a praktických škol ve skoku, Bílina, účast 9 žáků
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 Projektový den
22. 10. 2015
„Den stromů“ – výroba koláže na téma „Les a lesní společenství“, vyhledávání informací
o stromech a lese. Vycházka k vysazeným stromům do parku, do podzimní přírody.

 Projekt
26. 11. 2015
Zdobení vánočního stromu v Podkrušnohorské zooparku v Chomutově, 6. ročník, každá
zúčastněná škola si sama z vlastnoručně vyrobených ozdob z přírodních materiálů, ovoce
a zeleniny ozdobila určený strom. Účast 23 žáků.

 Projektový měsíc Vánoce 2015
prosinec 2015
Úkoly, soutěže, vánoční tradice po celý měsíc prosinec, účast všichni žáci školy
16

 Vánoční čtení
1. 12. 2015 – 6. 1. 2016
Každý den probíhalo čtení ve školním rozhlase, žáci se seznamovali s vánočními
tradicemi, poslouchali vánoční koledy, recitovali.
 Čert a Mikuláš
3. 12. 2015
„Mikulášská nadílka“, zapojení všech žáků školy, organizovali žáci 8. a 9. ročníku
 Sportovní utkání
Školní sportovní utkání ve fotbale, vybíjené

2. 12. 2015

 Recitační soutěž
Školní recitační soutěž „Vánoční čas 2015“, účast žáci 1. i 2. stupně

15. 12. 2015

 Vánoční luštění
Školní soutěž pro žáky v luštění, kvízy, testy

1. 12. - 18. 12. 2015

 Vánoční besídka
17. 12. 2015
Besídka školy v tělocvičně, jednotlivé třídy si dle vlastního zájmu připravily vlastní
program. Účast žáci 1. stupně, realizace i pro rodiče žáků.
 Projektové odpoledne „Vánoční dílničky“
Výroba adventních svícnů, účast 15 žáků

18. 12. 2015

 Vánoční besídka
18. 12. 2015
Vánoční besídky v jednotlivých třídách spojené s přípravou vánoční tabule a zpíváním
koled. Účast všichni žáci školy.
 Divadelní představení
Návštěva divadelního představení „O Balince“, účast žáci 1. stupně

8. 3. 2016

 Soutěž
22. 3. 2016
Devátý ročník okresní soutěže speciálních škol a základních škol z Duchcova
„O Velikonoční vajíčko“, akci pořádala naše škola, celkem účast 6 škol teplického okresu.
Soutěžilo se v tvorbě kraslic a velikonočních dekorací. Účast celkem 42 žáků, 15 žáků
naší školy.
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 Sportovní utkání
Utkání v malé kopané v Podsedicích, účast 7 žáků 2. stupně

14. 4. 2016

 Sportovní akce
18. – 20. 4. 2016
Zapojení ve sportovní soutěži „Hejtmanův pohár“, účast všichni žáci školy a celý
pedagogický sbor, 3. místo v rámci Ústeckého kraje
 Soutěž
20. 4. 2016
„Abilympiáda“, soutěž v rámci speciálních škol teplického okresu (kvíz, tanec, keramika,
práce s papírem, práce na PC). Pořádáno v ZŠP v Bílině. Účast 6 žáků, 2. místo
v celkovém hodnocení.
 Projektový den
21. 4.2016
„Den Země“, téma „Země – kontinenty a jejich přírodní úkazy“, úkoly s ekologickou
tematikou. Účast všichni žáci školy.
 Sportovní akce
27. 4. 2016
Účast na tréninku teplických fotbalistů, prohlídka technického zázemí fotbalového
stadionu, účast 20 žáků 2. stupně
 Školní kolo SHM
28. 4. 2016
„Školní kolo Sportovních her mládeže“ v atletických disciplínách, účast všichni žáci školy
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 Projektový den
2. 5. 2016
„Čarodějnice“ – den plný soutěží a filmů s tématikou čarodějnic. Závěr dne byl veden
v duchu slavného čarodějného rejdění, proběhla diskotéka. Účast všichni žáci školy.

 Vernisáž
4. 5. 2016
Zahájení výstavy výtvarných prací žáků školy pod názvem „Květy, kytky, kytičky, jsou
jich plné vázičky“, účast všichni žáci školy.
 Divadelní představení
Návštěva divadelního představení „O Budulínkovi“, účast žáci 1. stupně

5. 5. 2016

 Okresní kolo SHM
8. 5. 2016
„Okresní kolo Sportovních her mládeže“ v atletických disciplínách, družstvo žákyň
2. místo, družstvo žáků třetí místo, 1krát žákyně 3. místo, 1 žákyně postoupila do
krajského kola (v krajském kole bez umístění).
 Projektový den
„Den dětí“ - soutěže, sportovní utkání

1. 6. 2016
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 Den dětí
4. 6. 2016
„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 Hrdinové.
 Kulturní akce
7. 6. 2016
Žáci připravili pěvecké vystoupení a drobné dárky na posezení s bývalými zaměstnanci.
 Noc ve škole
Spaní ve škole žáků 6. A, úkoly, soutěže, aktivity v utichlé škole

15. 6. 2016

 Projektový týden
16. 6. 2016
„Po stopách našich předků“, týden o historii nejbližšího okolí, součástí výlet do Oseka,
hrad Rýzmburk, účast žáci 3. A, 5. A, 26 žáků

 Sportovní akce
22. 6. 2016
Účast na sportovní akci „Olympijský běh“, účast děti přípravné třídy, žáci 1. - 7. ročníku
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 Výlet
24. 6. 2016
Výlet do ZOO v Ústí nad Labem, pro některé děti to bylo poprvé, kdy navštívily ZOO,
úhrada autobusu z výtěžku za sběr, účast 42 žáků.
 Výlet
24. 6. 2016
Výlet do Oseka, osecký klášter, klášterní zahrady, účast žáci přípravné třídy, 1. A, 11 žáků
 Projektový den
27. 6. 2016
„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. 2016
Žáci si připravili program, předvedli vystoupení, které si připravili pro své spolužáky.
Ocenění nejlepších žáků 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.

G) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost České školní inspekce.
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H) Základní údaje o hospodaření za rok 2015
Celkové výnosy, z toho:

28 242 077,22

Ošetřovné od rodičů

366 355,00

Stravné

118 321,00

Výnosy z pronájmu

89 506,00

Čerpání rezervního fondu – finanční dary

23 200,00

Pojistné události

1 613,00

Sběr papíru, PET lahví

19 812,00

Projekt „Dotkněte se inspirace“

266 191,00

Věcné dary

100 742,80

Úhrada ŽK, učebnic, zničený majetek

22 034,12

Ostatní výnosy – vrácené peníze za ŠVP z r. 2014
Úroky přijaté

4 600,00
4,30

Dotace celkem – výnosy územních rozpočtů z transferů
Z toho: Dotace na provoz od Ústeckého kraje

27 229 698,00
6 605 000,00

Dotace na odpis pohledávek na ošetřovném
Dotace na přímé náklady Ústeckého kraje
Dotace od města Duchcov

701 920,00
19 917 778,00
5 000,00

Celkové náklady, z toho:

28 082 547,51

Materiál

2 674 115,26

Z toho: Výdaje na učebnice, učební pomůcky ze SR
Školní potřeby, materiál na PV

99 352,34
154 815,07

Spotřeba elektřiny, plynu

1 354 233,00

Spotřeba vody

128 622,00

Opravy a udržování

395 871,17

Cestovné

17 436,00

Služby

893 229,37

Náklady na platy pracovníků

14 727 346,00

Z toho: OON

122 033,00

Projekt Inspirace

58 800,00

Náhrady za nemoc

41 174,00
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Odvody zdravotního a sociálního pojištění

4 955 226,00

Kooperativa

61 214,67

Odvody do FKSP

145 465,13

Výpisy z lékař. dokumentace, lékař. prohlídky zaměstnanci

12 330,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků

25 244,00

Ochranné pomůcky

12 757,00

Jiné daně a poplatky

3 227,62

Kapesné dětí

106 192,00

Ostatní náklady

119 634,50

Odpisy majetku

1 139 724,00

Odpisy nedobytných pohledávek

759 309,00

Drobný majetek od 3 000 do 40 000 Kč

551 370,79

Celkový zisk za rok 2015 = 159 529,71 Kč

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. V rámci udržitelnosti projektu Minipodniky
na ZŠ se ve škole v průběhu školního roku realizoval kroužek Šikovné ručičky.

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
3

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
8
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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

8
2
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
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7
1
5
0
1

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

5
0
5
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

3
3
0
0
2
1
0

Hodnocení chování na střední škole
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

7
0
2
0
0
5
0
0
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

7
789
121
5
1052
15

Všechny ostatní informace jsou zahrnuty v oddíle I. Základní škola praktická, Základní škola
speciální.
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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
pracovnicemi 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 DDÚ Liberec. Jejich pracovníci nám pomáhali řešit 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

17
15
15,80
16
15,50

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

3
2
4
4
6
5
4
4
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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15
0
3

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

56
50
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

1
4
15
5
1
2
5
11
6
0

Skladba dětí umístěných v DD dle typu vzdělání
Počet dětí v MŠ
Počet dětí v přípravné třídě
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
Nezařazeno

5
4
29
3
7
0
2

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

2
2
0
8
2

D) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků DD
Pro školní rok 2015/2016 byl vypracován plán DVPP. Vychovatelé pokračovali ve
studiu vedoucímu ke splnění kvalifikačních předpokladů. V rámci programu celoživotního
vzdělávání studovali 2 vychovatelé Doplňující pedagogické studium pro vychovatele.
Pro vychovatele, vedoucí vychovatelku, zástupce ředitele a ředitelku byla realizována
supervize.
28

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, ale také akce,
které jsme uspořádali sami. Pro děti byly zajištěny polodenní i celodenní výlety. Děti
z dětského domova navštěvují zájmové kroužky nejen na naší škole, ale také v jiných
zájmových organizacích. V DDM Duchcov se jedná o florbal, taneční podložky, rybářský
kroužek a taneční kroužek. Někteří chlapci hrají v FK Duchcov kopanou a v Sokole Duchcov
navštěvují kroužek thajského boxu. Děti docházejí do hasičského kroužku vedeného Hasiči
Duchcov.
V dětském domově pracuje spoluspráva dětí, která se jedenkrát za měsíc schází
s vedením zařízení.
I ve školním roce 2015/2016 pokračovalo zapojení dětského domova do projektů.
Programová náplň školních prázdnin
O prázdninách byl jako každoročně připraven pro děti pestrý program. Byly
realizovány ozdravné pobyty, tábory, celodenní a polodenní výlety a různé zájmové aktivity.
Pro děti byl realizován ozdravný pobyt v Chorvatsku, Baško Polje, komplex Alem
(29. 6. – 11. 7. 2016). V době prázdnin jsme uskutečnili společný prázdninový pobyt. Jednalo
se o prázdninový pobyt v Lubenci (16. 7. – 30. 7. 2016). V průběhu pobytu byla realizována
hra „Z pohádky do pohádky.“ Všechny děti se s nadšením do her zapojily, plnily zadané
úkoly, soutěžily.
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Některé z dětí pobývaly na táborech organizovaných jinými institucemi. Jednalo se
o prázdninový pobyt organizovaný DDM Duchcov, Lhotsko u Úštěka (1. 7. – 10. 7. 2016),
dorostový tábor Zahrádka u Teplé (11. 7. – 22. 7. 2016), Vodácký stanový tábor Čepice
(III. turnus 4. 8. – 19. 8. 2016). Děti, zapojené do projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou
Kynychovou, se zúčastnily letního soustředění v Praze (I. turnus 16. 7. – 20. 7. 2016).
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
 Bílina, Lázně Kyselka, Babí léto, návštěva kulturního programu
12. 9. 2015
 Ústí nad Labem, ZOO – Cesta kolem světa, prohlídka ZOO se zábavným programem
pro děti
28. 9. 2015
 Hrob, Hrobská jízda – závody psích spřežení
3. 10. 2015

 Teplice, návštěva plavecké haly spojená s poznáváním lázeňského města 14. 11. 2015
 Praha, Vánoční besídka pořádaná tradičně v rámci aktivit ING Bank Fondu Nadace
Terezy Maxové dětem, Vodní svět - Aquapalac Čestlice
11. 12. 2015
 Teplice, návštěva výstavy Aleny Kartákové na Zámeckém náměstí, bruslení
u obchodního centra Olympie, návštěva Zahradnictví Dvořák a syn - zdobení
vánočních perníčků
13. 12. 2015
 Most, prohlídka města, návštěva Aquadromu
20. 2. 2016
 Praha, Matějská pouť s kulturním programem
14. 3. 2016
 Bílina, Májový jarmark na Kyselce, den plný her a soutěží s kulturním programem
7. 5. 2016
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 Návštěva zábavného parku MIRÁKULUM, Mirakulum v pohybu s Hankou
Kynychovou aneb 10. narozeniny oblíbeného tanečního projektu pro děti z dětských
domovů Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou
21. 5. 2016
 Most, prohlídka města, návštěva aquaparku
25. 6. 2016
 Teplice, Zahájení lázeňské sezóny, návštěva kulturní akce a sportovního setkání
vozíčkářů
27. 5. 2016
 Chomutov, Podkrušnohorský zoopark
10. 8. 2016
 Klíny, lanová dráha – turistický výlet po Krušných horách, návštěva ekofarmy,
staročeská řemesla
13. 8. 2016
 Liberec, Babylon, návštěva aquaparku
16. 8. 2016
 Ústí nad Labem – Litoměřice, výlet lodí
26. 8. 2016
Polodenní výlety





Osek, turistika, návštěva 3D Bludiště, zdolávání provazových překážek
5. 9. 2015
Teplice, Doubravka – Z pohádky do pohádky, zábavné odpoledne pro děti 5. 9. 2015
Jeníkov, turistika, poznávání domácích zvířat
26. 9. 2015
Ústí nad Labem, ZOO
28. 9. 2015

 Osek, návštěva Discgolfu, seznámení s novým sportem
10. 10. 2015
 Osek, turistika
18. 10. 2015
 Teplice, obchodní centrum Galerie, návštěva výstavy, Podzimní pohádka
29. 10. 2015
 Všechlapy, poznávání našeho regionu, turistika, příroda
30. 10. 2015
 Teplice, návštěva plavecké haly, plavání, potápění, hry ve vodě
14. 11. 2015
 Teplice, návštěva plavecké haly v době vánočních prázdnin
26. 12. 2015
 Teplice, bruslení pod širým nebem u obchodního centra Olympie
27. 12. 2015
 Teplice, Bowling
28. 12. 2015
 Braňany, Selský dvůr, návštěva usedlosti, poznávání hospodářských zvířat
28. 12. 2015
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Teplice, návštěva plavecké haly
9. 1. 2016
Teplice, návštěva plavecké haly
16. 1. 2016
Krušné hory, Klíny, zimní sporty, bobování, lyžování a snowboardink 16. 1. 2016
Moldava, zimní sporty - bobování, lyžování, hry na sněhu
24. 1. 2016
Ledvice, turistický výlet do okolí Duchcova, využití dětského hřiště ke sportovním
aktivitám
27. 2. 2016
Most, návštěva hradu Hněvín, historie a současnost města
12. 3. 2016
Mikulov, zimní sporty, bobování, snowboardink, hry na sněhu
13. 3. 2016
Most, návštěva Aquadromu, vodní sporty a hry ve vodě
26. 3. 2016
Teplice, Zámecká zahrada, orientace ve městě, pozorování přírody, hry na dětském
hřišti
2. 4. 2016
Osek, pěší turistika s přírodním zaměřením, lanová dráha
9. 4. 2016

 Krupka, zábavné odpoledne pro děti v rámci oslav deseti let od zahájení výroby
v Krupce firmy Knauf Insulation
14. 5. 2016
 Jeníkov, poznávání regionu, turistika, zaměření na pozorování změn v přírodě
18. 6. 2016
 Teplice, návštěva plavecké haly
5. 8. 2016
 Most, návštěva Aquadromu, vodní sporty a hry ve vodě
6. 8. a 9. 8. 2016
 Teplice, Bowling
11. 8. 2016
 Bílina, pohádkový les, minigolf
12. 8. 2016
 Klíny, lanová dráha, turistický výlet po Krušných horách, návštěva ekofarmy,
staročeská řemesla
13. 8. 2016
 Ústí nad Labem, Větruše, lanová dráha a návštěva zrcadlového bludiště
17. 8. 2016
 Osek, Klášter, pouťové atrakce
20. 8. 2016
 Most, návštěva Aquadromu, vodní sporty a hry ve vodě
27. 8. 2016
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Vlastní aktivity









Duchcov, Zámecká zahrada - závody na koloběžkách, dopravní výchova 19. 9. 2015
Duchcov, Halloweenská diskotéka spojená se soutěžemi
31. 10. 2015
Mikulášská nadílka
5. 12. 2015
Vánoční besídka dětského domova
17. 12. 2015
Duchcov, vila – Sladký kopec, závody v bobování
23. 1. 2016
Duchcov, turnaj v elektronických šipkách
7. 2 2016
Duchcov, tělocvična, sportovní soutěže mezi dětmi, vybíjená, opičí dráha 5. 3. 2016
Duchcov, Zámecká zahrada, Šipkovaná – vědomostní soutěž, orientace v terénu
23. 4. 2016
 Duchcov, vila, Čarodějnický rej, zábavné odpoledne pro děti
30. 4. 2016

Účast v soutěžích
 Praha, Pankrác – Beachklub, turnaj v přehazované „Ruku na to!“, realizovaný za
podpory ING Banky a Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, mladší kategorie
4. místo
3. 10. 2015
 Vánoce na Novém Hradě v Jimlíně, zapojení dětského domova do akce Ústeckého
kraje, prezentace výrobků, které byly spojeny s vánočními svátky. Soutěž v kategorii
o nejlepší štrůdl, o nejlepší bramborový salát, o nejhezčí adventní svícen,
o nejzajímavějšího anděla
11. 12. 2015
 Srdce s láskou darované 2015 – soutěž pro kolektivy dětí zaměřená na vytvoření
projektu, při kterém se podporují tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství,
rodina, vzájemná úcta.
15. 9. - 15. 11. 2016
 Ústí nad Labem, Sportovní hala UJEP, České mládeže, 8. Celostátní florbalový turnaj
DD, 4. místo a postup do finále
9. 4. 2016
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 Ústí nad Labem, Sportovní hala UJEP, České mládeže, 8. Celostátní florbalový turnaj
DD, finálové soutěže, 6. místo
17. 4. 2015
 Lipová u Šluknova, 17. ročník míčových her dětských domovů
28. 5. 2016
Ostatní akce
 Praha, GOJA Music Hall, Fantom opery, návštěva nejúspěšnějšího světového
muzikálu
26. 9. 2015
 Duchcov, Lampionový průvod spojený se soutěžemi
28. 10. 2015
 Teplice, Kulturní dům, Show-koncert Zimní pohádka, Mezinárodní hudební
a taneční festival dětí a mládeže. Mistrovská vystoupení umělců z Čech, Izraele,
Turecka, Slovenska a dalších států.
29. 10. 2015
 Duchcov, rozsvícení vánočního stromu, zábavné odpoledne pořádané na náměstí
města Duchcova
29. 11. 2015
 Duchcov, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, pořadatel rádio Blaník 4. 12. 2015
 Ústí nad Labem, Divadlo opery a baletu, vánoční setkání dětí
9. 12. 2015
 Teplice, Zahradnictví Dvořák a syn, adventní víkendy, zdobení vánočních perníčků
12. – 13. 12. 2015
 Duchcov, návštěva kina v době vánočních prázdnin - Sněhová královna 2 v 3D
20. 12. 2015
 Duchcov, návštěva kina v době vánočních prázdnin – Doktor Proktor a prdící prášek
23. 12. 2015
 Teplice, obchodní centrum Galerie, návštěva multifunkčního kina v době vánočních
prázdnin - Star Wars: Síla se probouzí
30. 12. 2015
 Duchcov, novoroční ohňostroj spojený s novoroční hitparádou Zdeňka Lukesleho
1. 1. 2016
 Duchcov, Zámecká zahrada, oslava 1. května spojená s doprovodným programem
1. 5. 2016
 Teplice, Dům kultury, Rozkvetlé Čechy - XII. Mezinárodní hudební a taneční festival
dětí a mládeže. Nejlepší mezinárodní show: moderní a klasický tanec, zpěv, folklor.
3. 5. 2016
 Bílina, Jarmark na Kyselce
7. 5. 2016
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 Teplice, Den záchranářů u Olympia centra. Dvanáctý ročník preventivní akce všech
složek integrovaného záchranného systému s doprovodným programem pro děti
14. 5. 2016
 Duchcov, Bažantnice, Den dětí uspořádaný ve spolupráci s DDM, zábavné odpoledne
plné her a soutěží
4. 6. 2016
 Duchcov, Casanovské slavnosti, návštěva kulturní akce
10. - 11. 6. 2016
 Praha, Divadlo Na Vinohradech, představení Tanečního Studia Emotion 12. 6. 2016
 Teplice, kino Květen, návštěva filmového představení Tajný život mazlíčků
14. 8. 2016

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. Obsadili jsme 2krát 1. místo, 1krát 6. místo, 1krát 7. místo, 1krát
8. místo.
 Jarmarky 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.
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 Milý Ježíšku
Projekt Vojtěcha Pauknera a Martina Kučery, studentů Gymnázia Františka Palackého
v Neratovicích. 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.
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 Roadshow s Veronikou
Projekt snažící se mladé lidi formou jednodenního semináře motivovat k tomu, aby se
již teď, kdy jsou v dětském domově, zajímali o to, co je čeká, až ho opustí. Aby
byli připraveni na samostatný život a neocitli se za branami dětského domova bez práce,
bydlení a bez informací, jak se postavit na vlastní nohy.

 Rozhled
Projekt neziskové organizace Nadání a dovednosti je určen pro mladé lidi z dětských
domovů a pěstounské péče. Je zaměřený na volbu jejich budoucího povolání a na první
kontakt se světem práce. Buduje zájem o kariéru, zesiluje schopnost najít si a udržet práci
a tím usnadňuje zapojení do běžného života.
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