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IČO:
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Zřizovatel školy:
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Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Ředitelka:

Mgr. Blanka Stádníková

Zástupce statutárního orgánu:
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Kontakt na zařízení:
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fax: 417 834 002
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www stránky: www.ddzsduchcov.cz

Datum zahájení činnosti:

23. 5. 1996

Datum zápisu do rejstříku:

1. 1. 2005

Datum vystavení posledního rozhodnutí: 19. 6. 2012
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1. 9. 2012
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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
„Kdo si hraje, nezlobí“
Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání
platný od 1. 9. 2016 ve znění
Opatření ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy
Školní vzdělávací program
„EMIL“
Školní vzdělávací program
„SIP“
Školní vzdělávací program
„Škola pro život“

Číslo jednací a datum

Ročník

č. j. 611/2014
26. 8. 2016

přípravná třída

č. j. MŠMT-28603/2016
22. 2. 2016

1. – 5.

č. j. 2539/2007
22. 8. 2007
č. j. 1106/2010
20. 8. 2010
č. j. 643/2012
11. 6. 2012

6. – 9.
1. - 10.
1. - 2.

Žáci na 1. stupni byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných
v souladu s Rámcový vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ve znění Opatření
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-28603/2016.
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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,
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
68
1
15

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

11
0
4
6
1

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu
Z toho dívek
Přijato k základnímu vzdělávání
Z toho se žádostí o odklad

6
2
0
6

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
68

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.

2
2
1
0

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

1,75
0,75
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
1
1

b) 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

11
10
1
0
2

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

10,45
1,00
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

1
1
2
2
4
4
4
3
0
0

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

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

61
1
11
47
0
2

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

60
1
12
44
3
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2
2
9

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

61
2
0
60
8
1

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

61
5 476
141
60
5 587
358

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

4
0
4
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

5
1
4
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

4
0
0
5
0
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

4
475
0
5
569
0

D) Údaje o prevenci rizikového chování a výchovném poradenství
Plán práce metodika školní prevence navazoval na základní dokumenty školy. Byly
zpracovány 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, setkání metodiků školní prevence v PPP Teplice. V rámci informační
činnosti předával metodik školní prevence odborné informace o problémech rizikového
chování ostatním vyučujícím.
Metodická a preventivní činnost byla plněna průběžně od září 2016 do června 2017.
Jako každý školní rok probíhala dotazníková šetření na obou stupních školy. Pro žáky byl
vytvořen dotazník na téma Zdravý životní styl, dotazníkové šetření proběhlo na obou stupních
školy. Dále proběhlo dotazníkové šetření na 1. stupni na téma „Je naše škola bezpečná“ a na
2. stupni na téma „Drogová prevence“. 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 2016
 Beseda s Policií České republiky na téma „Šikana“, účast žáci tříd 6. A, 7. A, 8. A,
PrŠ, 45 žáků.
27. 9. 2016
 Beseda „Duhový seminář“, účast žáci tříd 8. A, PrŠ, 15 žáků. Beseda o partnerství
osob stejného pohlaví, registrovaném partnerství, menšinách.
22. 11. 2016
 Beseda na téma Drogy, účast třídy 8. A, PrŠ,
3. 1. 2017
 Beseda na téma Drogová prevence, účast třídy 6. A, 7. A
18. 1. 2017
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 v Duchcově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, Policií
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České republiky, Střediskem výchovné péče Most, pedagogicko-psychologickou poradnou,
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 února 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 11 žáků ukončilo
školní docházku na základní škole, 1 žák se vzdělával v zahraničí, 10 žáků si podalo přihlášku
ke vzdělávání ve střední škole. Vzdělávání v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá ukončil
1 žák, který se nebude 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 VP, předání materiálů pro zapracování
přípravy na výběr povolání do tematických plánů v jednotlivých ročnících, informace
o vycházejících žácích pro školní rok 2016/2017.
20. 9. 2016
 Schůzka se speciálním pedagogem PPP Teplice ohledně šetření jednotlivých žáků.
Stanovení poradenského týmu.
22. 9. 2016
 Na poradě učitelů podány informace o termínech rediagnostik, předány informace
o novinkách z PPP, řešení potřeby svolání výchovné komise.
11. 10. 2016
 Schůzka výchovných poradců na Biskupském gymnáziu v Krupce.
12. 10. 2016
 Prezentace středních škol Ústeckého kraje „Šance“ v Kulturním domě v Teplicích,
účast vycházející žáci osmého, devátého ročníku, speciální školy a praktické školy
dvouleté, 9 žáků.
16. - 17. 10. 2016
 V rámci třídnické hodiny seznámení s novinkami v přijímacím řízení, zhlédnutí
dokumentu o Střední škole stavební a strojní v Teplicích, účast vycházející žáci.
31. 10. 2016
 Prezentace Základní a Střední školy v Krupce, účast vycházející žáci, 9 žáků.
9. 11. 2016
 Objednání nových formulářů přihlášek z důvodu vyplňování podpůrných opatření.
 Prezentace Střední školy stavební a strojní Teplice, účast vycházející žáci, 11 žáků.
11. 11. 2016
 Pedagogická rada, řešení chování a prospěchu žáků, návrhy na zlepšení, nabídka
doučování žáků s nedostatečným prospěchem. Po poradě následovaly třídní schůzky,
kde probíhaly individuální pohovory s rodiči vycházejících žáků.
15. 11. 2016
 Prezentace Hotelové školy v Teplicích.
16. 11. 2016
 Den otevřených dveří v odloučeném pracovišti Střední školy stavební a strojní Teplice
v Duchcově, kde si zájemci mohli prohlédnout nejen školu, ale také prostory dílen.
1. 12. 2016
 Porada pedagogických pracovníků, předběžné informace pro učitele vycházejících
žáků ohledně jejich zájmu o nabízené učební obory.
13. 12. 2016
 Schůzka výchovných poradců na SŠ stavební a strojní v Teplicích.
14. 12. 2016
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 Pohovory s vycházejícími žáky, vyplňování dotazníků k výběru povolání, rozeslání
pozvánek pro rodiče. Rodiče měli možnost domluvit si individuální schůzku
a projednat další vzdělávání svých dětí. Třídní učitelé si se žáky vyzkoušeli cvičné
vyplňování přihlášek a zápisových lístků, výpočet průměru známek a další náležitosti.
Zahrnuto do občanské výchovy devátých ročníků. Procvičována orientace
v seznamech středních škol.
leden 2017
 Jednání výchovné komise.
20. 1. 2017
 Klasifikační porada, hodnocení chování a prospěchu žáků.
24. 1. 2017
 Pohovory s rodiči, vyplnění předběžných přihlášek.
únor 2017
 Na poradě učitelů seznámení třídních učitelů vycházejících žáků s přesným
a podrobným vyplňováním přihlášek, stanovení termínů jednotlivých odevzdávání ke
kontrole výchovnému poradci a poté vydávání žákům, aby si mohli zajistit příslušná
zdravotní potvrzení.
21. 2. 2017
 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
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 2017
 Jednání výchovné komise.
20. 3. 2017
 Pomoc při vyplňování zápisových lístků, pomoc při hledání výsledků o přijetí na
střední školy, odesílání zápisových lístků, kompletace veškeré dokumentace týkající
se vycházejících žáků.
duben 2017
 Schůzka výchovných poradců v PPP Teplice.
12. 4. 2017
 Pedagogická rada, informace ze schůzky výchovných poradců, hodnocení chování
a prospěchu žáků.
18. 4. 2017
 Příprava podkladů do výroční zprávy, zhodnocení plnění plánu, kompletace
dokumentů.
květen 2017
 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 2017

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
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46
17
7
5
21

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 2016/2017. Vybrané semináře byly zaměřeny
především na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aktuální stav školské
legislativy, poskytování podpůrných opatření a jejich vykazování.
Školní metodik prevence a výchovný poradce 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 Speciální pedagogiku –
poradenství (magisterský program), asistentka pedagoga studovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
(magisterský program).
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – průběžné vzdělávání
absolvovali učitelé tyto kursy a semináře:
 Sebereflexe v práci učitele
1
 Prevence kriminality
1
 Softwereone
1
 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních
2

F) Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti ZŠP, ZŠS i PrŠ
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole metodické sdružení učitelů. Na
začátku školního roku byl vypracován plán práce.
Témata metodického sdružení:
 Plán práce na školní rok 2016/2017
 Plán akcí, soutěží, pohybové aktivity
 Školní potřeby žáků, pomůcky, požadavky ve výuce, vedení sešitů
 Zadávání domácích úkolů
 Sebehodnocení žáků
 Vedení žáků k samostatnosti, spolupráci, sebeúctě, úctě k ostatním
 Zájmové kroužky pro žáky, mimoškolní činnost vedená učiteli
 Klima školy, vzájemné vztahy mezi žáky
 Logopedická péče
 Výchova ke zdravému životnímu stylu, správné stravování, možnost stravování ve
školní jídelně
 Omlouvání absence žáků
 Spolupráce s rodiči
 Rediagnostiky žáků, spolupráce s PPP, SPC
 Individuální vzdělávací plány na 1. stupni ZŠ
 Využití her a pomůcek při výuce, využití interaktivních tabulí
 Příprava Mikulášské nadílky
 Příprava vánoční besídky
 Spolupráce s Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, zdobení vánočního
stromečku
 Hodnocení prospěchu a chování
 Účast žáků v soutěžích – sportovní, výtvarné
 Zápis do 1. třídy
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 Přihlášky ke vzdělávání v SŠ, informace o vyplňování, zápisové lístky
 Informace o nových pomůckách v jednotlivých kabinetech, možnosti jejich využívání
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
Metodické sdružení bylo informováno o vzdělávacích seminářích, kterých se
zúčastnili jednotliví učitelé. Učitelé si prostřednictvím MS předávali získané zkušenosti.
V závěru školního roku proběhlo zhodnocení práce metodického sdružení.
Metodické sdružení učitelů se sešlo během školního roku celkem osmkrát. 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 využívání 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, obsadili jsme 2. 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.
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 Zapojení v projektech
 Projekt „Ovoce do škol“, zapojeni žáci 1. stupně
Projekt se prolínal jednotlivými vyučovacími předměty. 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. Každý měsíc plnili žáci úkoly – vyráběli
jablka z papíru, kreslili citrusové plody, vyráběli kuchařky s jednoduchými recepty,
soutěžili o nejlépe nazdobené ovoce na vánoční stůl, vyráběli ozdoby z ovoce a zeleniny
na vánoční strom do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, zjišťovali, jaké ovoce
a zeleninu mají ráda různá zvířata, hráli pohádku O veliké řepě, vyráběli ovečky
z brambor, vysévali osení na Velikonoce, soutěžili o nejkrásnější čarodějnici z ovoce
a zeleniny, pěstovali zeleninu na školní zahradě. Na konci školního roku byl projekt
zakončen soutěží ve znalostech o ovoci a zelenině.
 Projekt „Školní mléko“
 Projekt „72 hodin – aneb ruku na to“
7. 10. 2016
Probíhaly aktivity, které pomáhají druhým, především přírodě. Žáci sbírali odpad
v určených lokalitách svého bydliště a školy.
 Projekt „Veselé zoubky“
6. 3. 2017 – červen 2017
Projekt byl zahájen projektovým dnem „Veselé zoubky“, aktivity započaly pohádkou
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Projekt zaměřený na prevenci zubního kazu. Žáci
obdrželi balíčky na čištění zubů, ukázali si správné čištění zubů, zpracovávali pracovní
listy. Účast třída 2. A, přípravná třída.
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 Zajištění výuky plavání pro žáky 4. a 5. ročníku, výuku absolvovalo 14 žáků.
 Proběhla 4 cvičení v přírodě za účelem zlepšení vědomostní i tělesné zdatnosti žáků
v rámci ochrany svého zdraví. Zařazeny byly úkoly z dopravní výchovy (30. 9. 2016,
25. 10. 2016, 31. 3. 2017, 28. 6. 2017).
 Zájmové kroužky
Žáci mohli pracovat ve 3 zájmových kroužcích. Jednalo se o kroužek výtvarný
(přihlášeno 6 žáků), sportovní (přihlášeno 17 žáků), vydávání školního časopisu
Chobotnice (3 žáci). Ve školním časopise informovala redakční rada své spolužáky
o dění ve škole. Vyhlášeny byly soutěže pro jednotlivce i třídní kolektivy. Časopis
vycházel každý měsíc. Pro žáky byla zajištěna logopedická péče, do které bylo
zapojeno14 žáků. Ve třídě 2. A probíhala skupinová logopedická péče. Byla
využívána terapie pozitivního působení dotyku, zapojeno 8 žáků.
 Účast ve výtvarných soutěžích
 „Ahoj z prázdnin“, vyhlásilo středisko volného času Lužánky, odesláno 20 výtvarných
prací.
září 2016
 „Pohádkové postavy“, odesláno 17 výtvarných prací.
říjen 2016
 „ Srdce s láskou darované“, žáci se zamýšleli nad tím, komu srdce darují, vyráběli srdce
z keramiky, kreslili. Součástí výtvarné práce byl dopis pro obdarovaného. 12. 11. 2016
 „Tři králové“, odeslány výtvarné práce jednotlivců i práce třídního kolektivu přípravné
třídy, 1. místo.
prosinec 2016
 „Požární ochrana očima dětí 2017“, odesláno 15 výtvarných prací.
březen 2017
 „Je minulost stále živá?“, vyhlásila Správa národního památníku Terezín, odesláno
10 výtvarných prací.
duben 2017
 „Více Westernu pro děti aneb od počítačů do přírody“, odesláno 15 výtvarných prací.
duben 2017
 „Moje město“, odesláno 10 výtvarných prací.
květen 2017
 „Šťastné stáří očima dětí“, odesláno 10 výtvarných prací.
červen 2017
 „S Rumcajsem za českými tradicemi“, odesláno 10 výtvarných prací.
červen 2017
 Realizace výstavy v Popelově síni Muzea Duchcov „Vánoční čas“, výstava vánočních
dekorací a výkresů s vánoční a zimní tematikou. Zahájení dne 12. 12. 2016.
prosinec 2016 – leden 2017
 Ukázky lidových řemesel
 Vánoční dílna „Vánoce v pohodě“, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel, práce
s keramickou hlínou, výroba adventních věnců, zdobení perníčků. 10. – 11. 12. 2016
 Velikonoční dílna, Duchcov, ukázky tradičních lidových řemesel.

8. 4. 2017

 „Hejtmanův pohár“
Vyhodnocení sportovní soutěže, 2. místo v rámci Ústeckého kraje.

17. 9. 2016

 Světluška
Akce s DDM Duchcov ke Dni nevidomých, účast žáci 1. stupně, 40 žáků.

17. 9. 2016

 Sportovní utkání „Maxipes Fík“
22. 9. 2016
Sportovní utkání žáků speciálních a praktických škol ve skoku, Bílina, účast 11 žáků.
14

 Beseda
27. 9. 2016
Beseda na téma „BESIP“ s Policií České republiky, účast třída 4. A, 13 žáků.
 Divadelní představení
11. 10. 2016
Návštěva divadelního představení „Krysáci“, účast žáci 2. A, 4. A, 6. A, děti přípravné
třídy.
 Beseda
20. 10. 2016
Beseda se zástupci VZP České republiky na téma „Vzpoura úrazům“, účast třídy 2. A,
4. A, 6. A, 7. A, 8. A, 51 žáků.
 Projektový den
24. 10. 2016
„Den stromů“ – výroba koláže na téma „Exotické stromy na tropických ostrovech“,
vyhledávání informací o stromech a lese.
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 Projekt
30. 11. 2016
Zdobení vánočního stromu v Podkrušnohorské zooparku v Chomutově, 7. ročník, každá
zúčastněná škola si sama z vlastnoručně vyrobených ozdob z přírodních materiálů, ovoce
a zeleniny ozdobila určený strom. Účast třídy 4. A, 6. A a vybraní žáci 2. stupně, 18 žáků.
 Projektový měsíc Vánoce 2016
prosinec 2016
Úkoly, soutěže, vánoční výzdoba školy, vánoční tradice po celý měsíc prosinec, účast
všichni žáci školy.
 Vánoční čtení
1. 12. 2016 – 6. 1. 2017
Každý den probíhalo čtení ve školním rozhlase, žáci se seznamovali s vánočními
tradicemi, poslouchali vánoční koledy, recitovali.
 Čert a Mikuláš
5. 12. 2016
„Mikulášská nadílka“, zapojení všech žáků školy, organizovali žáci třídy 8. A.

 Sportovní utkání
Školní sportovní utkání ve fotbale, účast 24 žáků.

6. 12. 2016

 Recitační soutěž
7. 12. 2016
Školní recitační soutěž „Vánoční čas 2016“, účast žáci 1. i 2. stupně, 17 žáků.
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 Sportovní akce
Vánoční bruslení v Teplicích, účast třída 8. A, 13 žáků.

7. 12. 2016

 Vánoční besídka
17. 12. 2016
Besídka školy, jednotlivé třídy si dle vlastního zájmu připravily vlastní program. Účast
všichni žáci školy, realizace i pro rodiče žáků.
 Představení „Pohádkové Vánoce“
21. 12. 2017
Účast na představení žáků Základní školy A. Sochora, Duchcov, účast žáci 1. stupně
a děti přípravné třídy.
 Vánoční besídka
22. 12. 2016
Vánoční besídky v jednotlivých třídách spojené s přípravou vánoční tabule a zpíváním
koled. Účast všichni žáci školy.
 Recitační soutěž
22. 2. 2017
Účast na recitační soutěži „Duchcovská růžička“ pořádané DDM Duchcov, účast 6 žáků,
1krát 3. místo.
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 Sportovní utkání
Utkání ve florbale v Lovosicích, účast 7 žáků 2. stupně

7. 3. 2017

 Návštěva knihovny
16. 3. 2017
Návštěva knihovny v Duchcově, seznámení s výpůjčním řádem, prohlídka knihovny,
poslech čtení pohádky, účast třída 2. A, přípravná třída.
 Návštěva knihovny
24. 3. 2017
Návštěva knihovny v Duchcově, seznámení s výpůjčním řádem, prohlídka knihovny,
účast třídy 7. A, PrŠ.
 Sportovní soutěž
30. 3. 2017
„Silácký víceboj“ v ZŠP v Bílině, soutěž v různých sportovních disciplínách, účast 6 žáků
2. stupně
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 Soutěž
12. 4. 2017
Desátý ročník okresní soutěže speciálních škol a základních škol z Duchcova
„O Velikonoční vajíčko“, akci pořádala naše škola, celkem účast 5 škol teplického
okresu. Soutěžilo se v tvorbě kraslic a velikonočních dekorací. Účast celkem 63 žáků.

 Sportovní utkání
Utkání ve florbale v Lovosicích, účast 7 žáků 2. stupně

7. 3. 2017

 Sportovní akce
únor - duben 2017
Zapojení ve sportovní soutěži „Hejtmanův pohár“, účast všichni žáci školy a celý
pedagogický sbor, 4. místo v rámci Ústeckého kraje.
 Soutěž
19. 4. 2017
„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.
 Divadelní představení
19. 4. 2017
Návštěva divadelního představení „Káťa a Škubánek“, účast žáci 2. A, 4. A, 6. A, děti
přípravné třídy.
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 Projektový den
21. 4. 2017
„Den Země“, téma „Pomáháme potřebným“, úkoly s ekologickou tematikou, krmení
zvířat v oboře, úklid okolí školy, hrabání trávníků. Účast všichni žáci školy.
 Školní kolo SHM
25. 4. 2017
„Školní kolo Sportovních her mládeže“ v atletických disciplínách, účast všichni žáci
školy.
 Projektový den
28. 4. 2017
„Čarodějnice“ – den plný soutěží s tématikou čarodějnic. Závěr dne byl veden v duchu
slavného čarodějného rejdění, proběhla diskotéka. Účast všichni žáci školy.
 Okresní kolo SHM
23. 5. 2017
„Okresní kolo Sportovních her mládeže“ v atletických disciplínách, účast 8 žáků, 3. místo
v kategorii družstev.

 Noc ve škole
Soutěže ve škole žáků 2. A, dětí přípravné třídy, aktivity v utichlé škole.

28. 5. 2017

 Kulturní akce
30. 5. 2017
Žáci připravili výstavu výrobků a drobné dárky na posezení s bývalými zaměstnanci.
20

 Den dětí
3. 6. 2017
„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 Olympiáda.
 Vystoupení ZUŠ Duchcov
Návštěva vystoupení ZUŠ v Duchcově, účast všichni žáci školy.

5. 6. 2017

 Výlet
6. 6. 2017
Výlet do ZOO v Ústí nad Labem v rámci oslav Dne dětí, zajištění dopravy autobusem
v rámci sponzorského daru, účast přípravná třída, třídy 2. A, 7. A, PrŠ.

 Dopravní hřiště
6. 6. 2017
Výlet na dopravní hřiště v Teplicích v rámci oslav Dne dětí, jízda na koloběžkách,
bezpečnost v dopravě, účast třídy 4. A, 6. A.
 Projektový týden
5. 6. - 9. 6. 2017
„Pověsti Teplicka“ - týden o historii nejbližšího okolí, pověst o vodníkovi v Duchcově,
výtvarné zpracování, účast žáci 1. stupně.
 Projektový týden
15. - 19. 6. 2017
Po stopách našich předků“, výlet na hrad Sukoslav v Kostomlatech, účast třídy 4. A, 6. A,
26 žáků.
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 Sportovní akce
21. 6. 2017
Účast na sportovní akci „Olympijský běh“, běh, malování na chodníku olympijských
témat, účast všichni žáci školy.
 Projektový den
26. 6. 2017
„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 i 2. stupně.
 Noc ve škole
Soutěže, florbalový turnaj ve škole žáků 7. A, aktivity v utichlé škole.

28. 6. 2017

 Projektový den
Den s Hasiči Severočeských dolů Bílina, účast přípravná třída, třída, 2. A.

28. 6. 2017

 Školní akademie
29. 6. 2017
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 2016/2017 proběhla inspekční činnost České školní inspekce.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle § 174 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 561/2004 Sb. a podle zákona č. 109/2002 Sb.
a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb. V inspekční zprávě ze dne 17. 5. 2017 bylo konstatováno, že příspěvková
organizace vykonává činnost v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.
Kladně byla hodnocena stanovená vize zařízení, která je rozpracována v koncepci rozvoje
školy. Stanovené cíle jsou pravidelně vyhodnocovány, daří se je postupně naplňovat. Vedení
dokumentace školy i dětského domova má vypovídající hodnotu, je zpracováno podle
platných právních předpisů a umožňuje chod organizace.
Vnitřní informační systém je funkční a vytváří dobré podmínky pro spolupráci
pedagogů. S pedagogickou radou školy a poradami pedagogů dětského domova jsou
projednávány důležité záležitosti týkající se organizace.
Organizace má dobré materiální podmínky pro svoji činnost. Škola i dětský domov
vytvářejí předpoklady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, vyhodnocuje
a přijímá opatření k minimalizaci těchto rizik.
Dosahovanými výsledky vzdělávání se pedagogové zabývají při jednáních
metodického orgánu, výsledky analyzují a přijímají opatření k trvalému zlepšování, výsledky
za jednotlivá klasifikační opatření jsou projednávány v pedagogické radě. Je kladen důraz na
spolupráci se zákonnými zástupci.
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Závěry inspekční činnosti:
 Hodnocení vývoje
 Došlo k výraznému snížení počtu žáků i pedagogů v základní a střední škole.
 Proběhla rozsáhlá rekonstrukce vnitřního vybavení a výrazně se zlepšily materiální
podmínky školy i školského zařízení.
 Silné stránky
 Velmi dobrá spolupráce vychovatelů a učitelů, společné speciálně pedagogické
působení na děti.
 Školní projektová činnost a prezentace školy na veřejnosti přispívají k začlenění žáků
do společnosti a rozvoji jejich pracovních kompetencí.
 Propracovaný kontrolní systém s jasně definovanými výstupy a efektivní zpětnou
vazbou pro pedagogy přispívá ke zkvalitňování poskytovaného vzdělávání.
 Slabé stránky
 Nedostatečné zastoupení mužského vzoru ve výchově.
 Chybí pracovní pozice psychologa.






Doporučení ke zlepšení činnosti
Zaměřit se na prevenci a analýzu příčin častých útěků.
Zvážit navýšení služby pedagogických pracovníků do večerky dětí.
Pokoušet se na úseku výchovy o vyrovnané zastoupení mužů a žen.
Zavádět standardy kvality péče do dokumentů dětského domova a uplatňovat je
v praxi.
 Zvýšit podíl dětí na tvorbě týdenních vzdělávacích programů výchovně vzdělávací
činnosti.
 Zvážit stávající rozdělení pracovní pozice sociální pracovnice mezi pedagogické
pracovnice.
 Pokusit se zajistit pracovní místo psychologa.
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H) Základní údaje o hospodaření za rok 2016
Celkové výnosy, z toho:

27 974 186,00

Ošetřovné od rodičů

405 436,00

Stravné

118 109,00

Výnosy za služby Vodafone – anténa na střeše

40 743,00

Výnosy z pronájmu

88 506,00

Výnosy z prodeje hmotného majetku – Škoda Felicia

2 000,00

Čerpání rezervního fondu – finanční dary

30 753,00

Sběr papíru, PET lahví

23 328,00

Příspěvky od VZP – kroužky pro děti z DD

7 000,00

Věcné dary

19 260,00

Drobný majetek darovaný - Genesia

193 190,00

Úhrada ŽK, učebnic, zničený majetek

2 504,00

Dotace projekt Gramotnost

15 972,00

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

27 027 385,00
6 987 000,00

Dotace na přímé náklady Ústeckého kraje
Dotace na zvýšení platů pracovníků RgŠ
Dotace od města Duchcov

19 635 365,00
402 020,00
3 000,00

Celkové náklady, z toho:

27 644 849,49

Materiál

2 993 927,07

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

117 985,00
180 688,17

Spotřeba elektřiny, plynu

1 102 751,00

Spotřeba vody

104 862,50

Opravy a udržování

444 752,40

Cestovné

35 471,00

Služby

948 586,83

Náklady na platy pracovníků

14 781 162,00

Z toho: OON

107 153,00

Projekt Gramotnost

11 920,00
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Náhrady za nemoc

104 164,00

Odvody zdravotního a sociálního pojištění

4 953 751,00

Kooperativa

61 193,26

Odvody do FKSP

219 931,43

Výpisy z lékař. dokumentace, lékař. prohlídky zaměstnanci

10 050,00

Vzdělávání pedagogických pracovníků

21 240,00

Ochranné pomůcky

4 838,78

Jiné daně a poplatky

6 000,00

Tvorba fondu z prodeje majetku – Škoda Felicia

2 000,00

Kapesné dětí

110 455,00

Ostatní náklady – pojištění majetku

30 777,50

Odpisy majetku

1 169 414,00

Odpisy nedobytných pohledávek

82 947,00

Drobný majetek od 3 000 do 40 000 Kč

560 738,88

Celkový zisk za rok 2016 = 329 336,50 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. 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
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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.

L) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Při škole nepracuje odborová organizace.

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
8
1
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Přijímací řízení - počty přihlášených
1. kolo střední vzdělání
2. kolo střední vzdělání
Do dalších kol střední vzdělání
Počet odvolání

3
0
0
0

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

3
0
0
3

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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1
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

8
0
7
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

8
0
7
1
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

1
1
0
0
1
0
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

8
0
4
0
0
8
0
7
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

8
2 158
792
8
2 900
1 590
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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
18
17
16,70

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

5
4
3
3
7
6
3
3
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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0
0
18

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
22
3
2
1
4
15
4
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

6
2
36
2
5
0
1

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

1
2
2
7
0
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D) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků DD
Pro školní rok 2016/2017 byl vypracován plán dalšího vzdělávání. Vychovatelé
pokračovali ve studiu vedoucímu ke splnění kvalifikačních předpokladů, celkem studovalo
6 pedagogů. V bakalářském programu studovaly 3 vychovatelky, a to studijní obor
Vychovatelství, Sociální pedagogika a Pedagogika volného času. V magisterském programu
studovala 1 vychovatelka studijní obor Specializace v pedagogice. V rámci programu
celoživotního vzdělávání studovaly 2 vychovatelky doplňující pedagogické studium Speciální
pedagogika.
Pro vychovatele, vedoucí vychovatelku, zástupce ředitele a ředitelku byla realizována
supervize.

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. Někteří chlapci hrají v FK Duchcov kopanou a v Sokole Duchcov
navštěvují kroužek thajského boxu. Děti docházely 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 2016/2017 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 zimní ozdravný pobyt v době jarních prázdnin v Kořenově
(11. 2. – 17. 2. 2017). V době hlavních prázdnin jsme uskutečnili dva společné prázdninové
pobyty. Jednalo se o prázdninový pobyt v Českém ráji - Frýdštejn (15. 7. – 29. 7. 2017). Dále
byl realizován pobyt na Orlíku (4. 8. – 18. 8. 2017). V průběhu obou pobytů byly pro děti
připraveny celotáborové hry „Po stopách 7. roty“ a „Harry Potter“. Všechny děti se
s nadšením do her zapojily, plnily zadané úkoly, soutěžily.
Některé z dětí pobývaly na táborech organizovaných jinými institucemi. Jednalo se
o prázdninový pobyt organizovaný DDM Duchcov, Lhotsko u Úštěka (30. 6. – 9. 7. 2017),
Letní dětský tábor (10. 7. – 21. 7. 2017), Letní dětský tábor Dráček Hledčany (15. 7. – 29. 7.
2017). Děti zapojené do projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou se zúčastnily
letního soustředění v Praze (26. 6. – 27. 6. 2017).
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.
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Pro děti byly uspořádány tyto akce:
Celodenní výlety
 Cyklistika, výlet po okolí města Duchcova, Osek „Ať žijí duchové“, zábavné soutěžní
odpoledne s pohádkovými představiteli.
24. 9. 2016

 Děčín, ZOO, poznávání a pozorování zvířat.
10. 9. 2016
 Hrob, Hrobská jízda, závody psích spřežení, soutěže, šermířské vystoupení, opékání
buřtů.
1. 10. 2016
 Most, Tour Hanky Kynychové „Pohyb pomáhá“ taneční vystoupení ve studiu Kamily
Hlaváčikové v Mostě.
26. 2. 2017
 Praha, IX. celorepublikový trénink dětí a mládeže MUAY THAI.
11. 3. 2017
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 Praha, Matějská pouť s kulturním programem.

20. 3. 2017

 Ústí nad Labem, ZOO, zaměření na poznávání zvířat a jejich života v zoologické
zahradě.
1. 4. 2017
 Praha, návštěva muzikálu Alenka v kraji zázraků, divadlo Hybernia.
2. 4. 2017
 Praha, 2. ročník Holešovického poháru 2017, taneční soutěž v latinskoamerických
a standartních tancích, vystoupení dívek z dětského domova.
9. 4. 2017
 Teplice, turistický pěší výlet přes Zabrušany, Teplice, orientace v okolí, pozorování
přírody, návštěva filmového představení Šmoulové, Zapomenutá vesnice 3D.
14. 4. 2017
 Chomutov, Podkrušnohorský zoopark, oslava Dne Země s pestrým programem.
Pohádka Dundun a líný mamak, program Divoký západ, výtvarný happening na téma
stromy, sokolnice a soutěž Měníme svět.
22. 4. 2017
 Litvínov, Valdštejnské slavnosti, kulturní program s prvomájovým průvodem.
1. 5. 2017
 Teplice, hrad Doubravka, poznávání našeho regionu.
1. 5. 2017
 Bílina, turistická vycházka na Bořeň.
20. 5. 2017
 Teplice, Zahájení lázeňské sezóny, návštěva kulturní akce a sportovního setkání
vozíčkářů.
27. 5. 2017
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 Milovoce, Mirákulum, zahájení 11. ročníku projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou
Kynychovou.
28. 5. 2017

 Jezero Nová Milada, poznávání našeho regionu, jízda na koloběžkách, vodní sporty.
8. 7. 2017
Polodenní výlety
 Oldřichov, Barbora, turistika, orientace v přírodě, koupání, cykloturistika. 3. 9. 2016
 Teplice, Doubravka, „ Z pohádky do pohádky“, zábavné odpoledne se soutěžemi.
3. 9. 2016
 Teplice, Zahradnictví Dvořák a syn „Dýňové slavnosti“, soutěže, zábava, hudba,
malování na obličej.
8 - 9. 10. 2016
 Ohníč, tvořivá dílna na farmě, výroba dýní.
15. 10. 2016
 Lahošť, Jeníkov, turistická vycházka, poznávání regionu, hry na dětském hřišti.
26. 10. 2016
 Teplice, návštěva plavecké haly, plavání, hry ve vodě.
29. 10. 2016
 Teplice, návštěva plavecké haly, plavání, potápění, hry ve vodě.
5. 11. 2016
 Litvínov, návštěva města, sportovní aktivity na dětském hřišti, vánoční betlém.
4. 12. 2016
 Chomutov, návštěva skanzenu, dobové vánoce, čert a Mikuláš, zdobení cukroví
a soutěže.
4. 12. 2016
 Teplice, návštěva výstavy A. Kartákové „Betlémy a vánoce“, tvořivá dílnička.
10. 12. 2016
 Teplice, Obchodní centrum Olympie, vánoční koncert, Obchůdky s Albertem.
17. 12.2016
 Teplice, bruslení pod širým nebem u Obchodního centra Olympie.
27. 12. 2016
 Most, turistika hrad Hněvín, návštěva Laser Game.
31. 12. 2016
 Osek, Krásná vyhlídka, turistika, zimní sportování.
7. 1. 2017
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Teplice, bruslení pod širým nebem u obchodního centra Olympie.
14. 1. 2017
Mikulov, zimní sporty, hry a soutěže na sněhu.
14. 1. 2017
Teplice, návštěva plavecké haly.
22. 1. 2017
Krušné hory, Nové Město, zimní sporty, bobování, hry na sněhu a soutěže.
28. 1. 2017
Teplice, BESIP, orientace ve městě, návštěva filmového představení Psí poslání.
4. 2. 2017
Teplice, bruslení pod širým nebem u Obchodního centra Olympie.
4. 2. 2017
Osek, bobování, zimní sporty.
5. 2. 2017
Most, město, hrad Hněvín, návštěva plavecké haly.
25. 2. 2017
Mstišov, návštěva obory, pozorování a krmení zvěře, přírodní tématika. 4. 3. 2017
Osek, turistika, frisbie.
25. 3. 2017
Oldřichov, Barbora – turistická vycházka, poznávání okolí města Duchcova, orientace.
25. 3. 2017
Teplice, hrad Doubravka, prohlídka města, historie.
8. 4. 2017
Osek, Slet čarodějnic, kulturní vystoupení pro děti, soutěže pro děti.
6. 5. 2017
Bystřany, Stáj U Lucky, prohlídka, krmení zvířátek a jízda na koni.
8. 5. 2017
Most, návštěva plavecké haly.
14. 5. 2017
Osek, Den dětí, návštěva lanové dráhy.
28. 5. 2017
Teplice, cykloturistika, poznávání okolí, dopravní výchova.
30. 5. 2017
Komáří vížka, turistická vycházka po Krušných horách.
17. 6. 2017
Osek, 3D bludiště, sportovní aktivity dětí.
18. 6. 2017
Ledvice, pěší turistika, hry a soutěže na dětském hřišti.
23. 8. 2017

Vlastní aktivity
 Duchcov, Zámecká zahrada, sportovní odpoledne, opičí dráha.
28. 9. 2016
 Duchcov, tvořivá dílna, výroba draků.
12. 11. 2016
 Duchcov, Halloweenská diskotéka spojená se soutěžemi.
30. 10. 2016
 Duchcov, Bažantnice, zábavné odpoledne se soutěžemi „O poklad skřítka
Podzimníčka“.
5. 11. 2016
 Duchcov, Drakiáda.
12. 11. 2016
 Mikulášská nadílka.
5. 12. 2016
 Teplice, Zahradnictví Dvořák a syn, adventní víkendy, zdobení vánočních perníčků.
10. - 11. 12. 2016
 Vánoční besídka dětského domova.
21. 12. 2016
 Duchcov, jarní soutěž s otázkami „Zajíčkův poklad“.
15. 4. 2017
 Duchcov, vila, Čarodějnický rej, zábavné odpoledne pro děti.
30. 4. 2017
 Duchcov, Bažantnice, Den dětí uspořádaný ve spolupráci s DDM, zábavné odpoledne
plné her a soutěží.
3. 6. 2017
 Duchcov, vila, Loučení se školou, zábavné odpoledne spojené s opékáním buřtů.
24. 6. 2017
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
3. místo, starší kategorie 10. místo.
1. 10. 2016
 Ústí nad Labem, Sportovní hala UJEP, České mládeže, Celostátní florbalový turnaj
dětských domovů, postup do finále.
25. 3. 2017
 Ústí nad Labem, Sportovní hala UJEP, České mládeže, Celostátní florbalový turnaj
dětských domovů, finálová soutěž, 7. místo.
2. 4. 2017
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Ostatní akce
 Duchcov, kino Lípa, filmové představení.
18. 9. 2016
 Teplice, Dům kultury, show-koncert Podzimní pohádka, Mezinárodní hudební
a taneční festival dětí a mládeže.
29. 10. 2016
 Prosetice, Rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka.
26. 11. 2016
 Duchcov, Rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem.
27. 11. 2016
 Teplice, návštěva filmového představení Anděl Páně 2.
26. 12. 2016
 Teplice, Galerie, návštěva filmového představení Zpívej.
28. 12. 2016
 Teplice, Metropole, bowling.
29. 12. 2016
 Duchcov, novoroční ohňostroj spojený s novoroční hitparádou Zdeňka Lukesleho.
1. 1. 2016
 Teplice, Dům kultury, show-koncert Zimní pohádka, Mezinárodní hudební a taneční
festival dětí a mládeže. Mistrovská vystoupení umělců z Čech, Izraele, Turecka,
Slovenska a dalších států.
6. 1. 2017
 Most, Jungle aréna, návštěva zábavného parku pro děti.
25. 2. 2017
 Ústí nad Labem, personální agentura Addeco, Den otevřených dveří.
26. 4. 2017
 Prosetice, Svatojakubská noc, pálení čarodějnic.
30. 4. 2017
 Bílina, Májové slavnosti, zábavné odpoledne s kulturním programem.
6. 5. 2017
 Duchcov, Casanovské slavnosti, návštěva kulturní akce.
9. - 10. 6. 2017
 Duchcov, Zámecká zahrada Běh naděje, mimořádná humanitární akce, spojená
s veřejnou sbírkou.
17. 6. 2017

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. V celkovém hodnocení jsme získali ocenění „Skokan roku“.
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 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 prodejně Albert
v Teplicích ve dnech 17. 12. – 18. 12. 2016.

 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.
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 Strom splněných přání
Projekt nadace Lucie Šafránkové WITH LOVE, projekt pomáhající plnit vánoční
přání dětem z dětských domovů.

 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.
 Proměny
Projekt Nadačního fondu Veroniky Kašákové podporující děti a mladistvé z dětských
domovů. Cílem tohoto projektu je pomoci dětem z dětských domovů prostřednictvím učitelů,
odborníků a terapeutů k získání sebevědomí a lepšího vzdělání tak, aby si děti splnily své sny.
Projekt chce v dětech vzbudit zájem o svou budoucnost, o vzdělávání a přípravu na život po
odchodu z dětského domova.
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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:

10. 10. 2017
11. 10. 2017
12. 10. 2017

Mgr. Blanka Stádníková
ředitelka
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