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Tento dokument je zpracován na základě ustanovení Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,kterou se 

stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, a to včetně novely 

vyhláškou č. 405/2020Sb., s účinností k 15.10.2020. 

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) – část třetí: 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

§ 7 -Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 
 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy, školského zařízení obsahuje vţdy: 

a) základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 

o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií, 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 

j) základní údaje o hospodaření školy, 

k) údaje o zapojení školy do mezinárodních programů, 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, 

m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s 

výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a předkládá se školské radě ke schválení. Po 

schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní 

ji na přístupném místě ve škole. 
 

§ 10 

 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
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Část I. 

 

1. Základní údaje o škole a školském zařízení 

 
Název zařízení:  Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, 

Nový Jičín, Divadelní 12,  

 

Právní forma: právní subjekt – příspěvková organizace 

 

IČO:   00601586 

 

Zřizovatel:   Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

Karmelitská 7, Praha 1 

 

Ředitel:   Mgr. Pavel Tokař 
 

Datum jmenování:   1. srpna 2019 

 

Statutární zástupce:   Mgr. Petr Macíček 
 

Datum jmenování:  31. srpna 2022 

 

Školská rada:    ŠR zvolena dne 29.4.2016, doplněna dne 04.10.2018 a nově zvolena 

18.06.2019, doplněna 20.09.2020, opětovně nově zvolena 30.08.2021. 

 

Předseda Školské rady:   Bc.MartinCahlík 

1. člen– zastupuje pedagogické pracovníky – Bc. Martin Cahlík – 604 911 663 

2. člen – zastupuje zřizovatele MŠMT – Mgr. Blanka Faluši, MBA – 602 164 116 

3. člen – zastupuje zákonné zástupce nezletilých ţáků- Milan Zezulka – 732 917 478 

 

Kontaktní adresa:   Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, 

ul. Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín, IČO: 00601586 

tel : 556 764 940, 730 895 985, 

e-mail :reditel@vumnj.edunet.cz, tel. +420 731 154 752, 556 764 932 

web:   www.vunj.cz, 

web SVP:   www.svp-novyjicin.cz 

 

Datová schránka:                 ID 7tuv5bk 

 

Pracovník pro informace:   Robert Ţáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@vumnj.edunet.cz
http://www.vunj.cz/
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2. Charakteristika školského zařízení 

 
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, 

Divadelní 12, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1.6.1991. 

 

Identifikátor: 600 031 471 

IZO ředitelství: 102 856 737 

Zařazení do sítě škol: 1.9.1996 rozhodnutím MŠMT ze dne 2.7.1996 č.j. 12614/96-61-07 

Současný název: - změna zřizovací listiny k 30.06.2021 

- do 30.06.2021 název - Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový  

Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín  

 

Jde o speciální ústavní školské zařízení institucionální péče s nepřetrţitým provozem pro 

chlapce ve věku od 12 do 18 let, u kterých soud ochrannou výchovu, případně nařídil 

předběţné opatření.  

O umístění chlapců s uloţenou ochrannou výchovou rozhoduje příslušný diagnostický ústav, 

u dětí starších 15 let s ukončenou docházkou základního vzdělávání Diagnostický ústav 

Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16, u dětí navštěvujících základní školu ve věku 12 – 15 let 

Dětský diagnostický ústav Bohumín – Šunychl, kde také probíhají diagnostická šetření.   

 

Požadavky ústavu na umístění chlapců do jednotlivých učebních oborů, a to dle kapacitních, 

personálních, materiálních a organizačních možností zařízení, byly ve školním roce 

2021/2022 realizovány z 90 %. 

 

Struktura chlapců byla značně různorodá. Navyšuje se nám stále počet chlapců se závaţnější 

trestnou činností a především chlapců s diagnostikovanými extrémními poruchami chování. 

Zájem o učení, a to především u umístěných dětí ve věku 12 – 15 let navštěvujících základní 

školu, zůstává veskrze problematický. Snaha a vůle o změnu asociálního aţ antisociálního 

chování se stále sniţuje, přibývá chlapců s psychickými problémy a rovněţ chlapců, kteří jsou 

psychiatricky medikováni, dokonce i psychiatricky diagnostikováni. U umístěných dětí 

navštěvující ještě základní školu ve věku 12 – 15 let s uloţenou ochrannou výchovou jde 

vesměs o děti s extrémními poruchami chování a zjevnou mentální zaostalostí. Výrazně se tak 

zvyšují nároky na odbornou kvalifikaci a erudici při výkonu profese u všech zaměstnanců 

školského zařízení, coţ podtrhuje i skutečnost, ţe postoje dětí v současnosti k základním 

ţivotním hodnotám je nevyhraněný, často odmítavý, jako něco pro ţivot nepotřebné, 

nedůleţité. 

 

V hlavní budově je základní škola a střední škola s teoretickou výukou, a to ve stavebně 

oddělených částech. V areálu školského zařízení je samostatná dílenská budova, kdy 

v následném období bude prováděna v rámci transformace a zpracované koncepce přestavba 

jedné z části budovy, jeţ v minulosti slouţila jako výukové pracoviště pro odborný výcvik 

v oboru strojní mechanik, a to na prostory pro teoretickou výuku v rámci střední školy 

v učebních oborech, jeţ jsou i nadále zajišťovány. 

 

Veškerá výuka základní i střední školy a její přísné zaměření na individuální zvláštnosti a 

schopnosti chlapců přispívá k cílenému dlouhodobému působení v procesu reedukace a 

resocializace. Směřuje k moţnosti získat jednak základní vzdělání, jednak odbornou 

kvalifikaci a střední vzdělání všem umístěným dětem. Rámcový reedukační program se 

realizuje rovněţ prostřednictvím individuálních výchovných a vzdělávacích programů. 
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Zařízení má svůj Vnitřní řád, který respektuje zákon č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a taktéţ jako vnitřní důleţitý dokument „Standardy kvality péče o děti umístěné ve 

školském zařízení institucionální péče pro výkon ústavní a ochranné výchovy“ v návaznosti 

na vyhlášku ministryně MŠMT, původně zpracováno jako Metodický pokyn č.j. MSMT-

5808/2015 ze dne 27.3.2015. Reţim je otevřený, s určitým omezením volného pohybu 

v rámci zákona č. 109/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakoţto i vyhlášek MŠMT pro 

děti s uloţenou ochrannou výchovou. Děti mohou dosahovat určitých sociálních kompetencí 

přímo v běţných společenských a sociálních podmínkách. 

 

V jedné části hlavní budovy jsou ubytováni ve dvou výchovných skupinách chlapci 

s uloţenou ochrannou výchovou navštěvující základní školu. 

V další, stavebně oddělené části jsou umístěny tři výchovné skupiny chlapců s uloţenou 

ochrannou výchovou navštěvující střední školu v učebních oborech a od 01.09.2022 rovněţ 

„pracovně výchovnou skupinu“, a to vše pro děti ve věku 15 – 18 let s uloţenou ochrannou 

výchovou, které akceptují poţadavky resocializace a reedukace a jsou motivovány k výhodám 

v rámci organizace denních činností. Na samostatném podlaţí a rovněţ ve stavebně oddělené 

části je nově vybudován prostor pro umístění dětí s extrémními poruchami chování či děti 

zcela nepřizpůsobivé reţimu školské zařízení, a to v kontextu platných nařízení a předpisů pro 

skupinu dětí s EPCHO. 

Školské zařízení rovněţ disponuje prostorami a ubytovacími kapacitami pro čtyři chlapce 

s moţností jejich samostatného zařazení ve výstupní fázi PRO, jakoţto i chlapců po dovršení 

zletilosti, s nimiţ byla uzavřena smlouva o dalším pobytu ve školském zařízení za účelem 

dokončení výuky v některém z učebních oborů. 

 

Teoretická výuka ţáků základní školy, jakoţto i teoretická výuka a odborný výcvik ţákků 

střední školy i činnost pracovně výchovné skupiny dle samostatně zpracovaného ŠVP jsou 

realizovány pod vedením profesně erudovaných pedagogických pracovníků – učitelů 

teoretické výuky a asistentů pedagoga, a v tomto ohledu rovněţ učitelů odborného výcviku, 

vše za přispění kaţdodenní odborné pomoci ze strany speciálních pedagogů. 

Mimoškolní činnost se realizuje především v rámci výchovných skupin pod vedením 

pedagogických pracovníků vychovatelů a asistentů pedagoga, a rovněţ odborných pracovníků 

– speciálních pedagogů. 

 

Pro zajištění komplexní péče má zařízení svou kuchyň a jídelnu. V areálu zařízení je vlastní 

kotelna, prádelna, ošetřovna s lůţkovou částí, tělocvična, sauna, víceúčelové hřiště a rovněţ 

tři odborná pracoviště pro různé formy psychoterapeutických činností. 

 

Středisko výchovné péče je součástí školského zařízení od 01.01.2015, rozhodnutím formou 

změny zřizovací listiny ze dne 21.11.2014 pod č.j. MSMT 41933/2014-1: Odloučené 

pracoviště VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín na adrese: Dlouhá 54, 741 01 Nový Jičín, dále 

detašované pracoviště na adrese: Záhuní 1034, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm (Rozhodnutí č.j. 

MSMT-28441/2018-2 s účinností ode dne 12.10.2018). Výroční zpráva SVP je zpracována 

jako samostatný dokument školského zařízení. 

kapacita SVP pro klienty – 80 (Nový Jičín), 40 (Frenštát pod Radhoštěm), 

Počet úvazků pedagogických pracovníků k 31.10.2022…………………………… 6 

Počet úvazků nepedagogických pracovníků (sociální pracovník) k 31.10.2022……1.. 

 

Středisko výchovné péčeposkytuje preventivně výchovnou péči dětem nebo rodičůmnebo 

jiným osobám při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s výchovou 

dítěte, coţ je detailně zakomponováno ve „Vnitřním řádu SVP“. 
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Část II. 
 

1. Přehled oborů vzdělávání, charakteristika vzdělávacího programu 

 
1.1.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku – současný stav: 

 

1.1.1  Základní škola (Divadelní 12, Nový Jičín), kapacita 12 dětí, evidenční stav: 12 

- Počet úvazků pedagogických pracovníků k 30.9.2022 ..…2,83 učitelé, 1,80 asist.ped. 

- počet tříd:  

a) školní rok 2021/2022: 2 (spojené třídy 6. a 7., 8. třída samostatně),  

b) školní rok 2022/2023: 2 (spojené třídy 6. a 8., 7. třída samostatně) 

- počty dětí ve třídě:  spojené třídy 6.+8. 5 ţáků, 7. třída 7 ţáků 

- počet ţáků: 12 

- počet ţáků na třídu: 6 

- počet ţáků na učitele:  4,2 bez asistentů ped., 2,6 s asist.pedagoga 

     Základní škola -  zajišťuje základní školní přípravu ţáků ve třídě: 

      a) pro děti 6. a 7. třídy ZŠ 

      b) pro děti 8. a 9. třídy ZŠ. 

 

1.1.2 Střední škola (Divadelní 12, Nový Jičín), kapacita 32 dětí, evidenční stav:  24 

Počet úvazků pedagogických pracovníků k 30.9.2022…………………………1,88 

- počet tříd (teoretická výuka + odborný výcvik) 

a) školní rok 2021/2022 – 4 třídy (1. a 2. ročník dřevařská výroba, 1. ročník stavební 

práce, 1. ročník malířské a natěračské práce) 

b) školní rok 2022/2023 - 3 třídy (spojený 1.+2. ročník stavební práce, spojený 1.+ 2. 

ročník malířské a natěračské práce, 3. ročník dřevařská výroba) 

- počty dětí ve třídě: 1.+2. staveb.práce 7 ţáků, 1.+2. malíř. a natěr. práce 7 ţáků, 3. 

dřevařská výroba 2 ţáci 

- počet ţáků:  16 

- počet ţáků na třídu: 5,3 

- počet ţáků na učitele:  8,5 

     Střední škola - zajišťuje odbornou přípravu ţáků v oborech stavební práce, dřevařská   

     výroba a malířské a natěračské práce. 

 

Vzdělávací program/Obor vzdělávání 

36-67-E/02 Stavební práce 

33-57-E/01 Dřevařská výroba 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme ţáky vyučovali v učebních oborech: 

Stavební práce                                36-67-E/02          U, ŠVP, dvouletý 

(k ZUZ nepostoupil ţádný ţák) 

Dřevařská výroba                           33-57-E/01          U, ŠVP, tříletý  

(k ZUZ nepostoupil ţádný ţák) 

Malířské a natěračské práce           36-57-E/01          U, ŠVP, tříletý 

(k ZUZ nepostoupil ţádný ţák) 
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1.2. Charakteristika zabezpečení základní úrovně oborů vzdělání - současný stav: 

 

1.2.1 Teoretická výuka  

 

Pedagogické zabezpečení 

- Školní rok 2021/2022: výuku teoretických předmětů v rámci ZŠ a SŠ bylo zajištěno 

7,36 úvazky pedagogických pracovníků (učitelé + asistenti pedagoga) v 6 kmenových 

třídách (2 třídy ZŠ + 4 třídy SŠ). 

- Školní rok 2022/2023: výuka na ZŠ a SŠ je zajišťována 5 učiteli s úvazkem 5,0 (z toho 

1 učitel 0,29 úvazku u pracovně výchovné skupiny) a 1,8 úvazky asistenta pedagoga u 

ZŠ. Potřebnou kvalifikaci dle novely zákona o pedagogických pracovnících 

s účinností od 1.1.2015 nemá jeden učitel. Čtyři učitelé mají vysokoškolské vzdělání 

se speciálně pedagogickým zaměřením. 

 

Aktivita, žáci 

Na počátku školního roku 2021/2022 bylo do vzdělávacího programu školy zařazeno 25 ţáků 

střední školy (v průběhu školního roku byli zapsáni další 2 ţáci) a 10 ţáků základní školy (v 

průběhu školního roku byli zapsáni další 2 ţáci).  

K 1.9.2022 pro školní rok 2021/2022 je zařazeno do vzdělávacího programu v rámci ZŠ 12 

ţáků a 16 ţáků SŠ.  

Ve sloţení ţáků nedošlo k výraznějším změnám. Stále je vysoký počet ţáků romského etnika 

s výraznější a obtíţnější nepřizpůsobivostí k řádu a reţimu školy, agresivitou a především 

nezájmem o učení, coţ se projevuje zejména u ţáků ZŠ, kde dochází poměrně často ke 

kázeňským problémům. Velkým problémem jsou útěkové tendence ţáků ZŠ. 

Ve školním roce 2020/21 nebyl otevřen na SŠ závěrečný ročník, tudíţ závěrečné zkoušky 

nebyly v našem zařízení vůbec organizovány. Jedná se o dlouhodobý problém, kdy ţáci 

odcházejí před ukončením studia z důvodu dovršení plnoletosti a nezájmu se vyučit. 

V aktuálním školním roce 2022/23 jsou otevřeny 2 závěrečné ročníky, a to v oboru stavební 

práce (2. ročník, 1 ţák) a v oboru dřevařská výroba (3. ročník, 2 ţáci). 

Pro ţáky oboru dřevařská výroba byla zorganizována exkurze ve výrobním podniku TON a.s. 

Bystřice pod Hostýnem, kde se ţáci seznámili s reálnou výrobou dřevařských výrobků. Pro 

ţáky ZŠ bylo zorganizováno několik poznávacích výletů do bliţšího okolí. Ţáci ZŠ se v rámci 

environmentální výchovy zúčastnili celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“. 

V měsíci lednu se z důvodu pandemie Covid-19 neuskutečnil lyţařský výcvik. 

 

Prostorová vybavenost 

Prostorové podmínky pro teoretickou výuku ZŠ jsou výborné, teoretická výuka ţáků SŠ 

probíhá v náhradních prostorách, jelikoţ se z důvodu finančních omezení ze strany MŠMT 

nepodařilo v plánovaném termínu uvést do provozu nové učebny v budově dílen.  

Pro výuku ţáků základní školy slouţí prostory v hlavní budově, kde se nachází 2 standardně 

vybavené učebny a dále 1 učebna pro individuální výuku a 1 multimediální učebna vybavená 

počítačem s dataprojektorem a zpětným projektorem. Pro výuku IT a další vyuţití pro učitele 

ostatních předmětů slouţí počítačová učebna s šesti ţákovskými a jedním centrálním 

počítačem. Na ţákovských počítačích je automaticky prováděna softwarová kontrola přístupu 

na závadové internetové stránky, počítače jsou zabezpečeny proti instalaci nelegálního 

softwaru. 

Pro tělesnou výchovu je vyuţívána v areálu zařízení tělocvična, posilovna a venkovní hřiště.  

V rámci moţností je vyuţíván rovněţ městský stadión, zimní stadión a plavecký bazén. 
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Souhrn 

U všech oborů se vyučovalo dle ŠVP. Ve školním roce 2021/22 nebyl otevřen ţádný 

závěrečný ročník, tudíţ závěrečné zkoušky nebyly organizovány.  

V novém školním roce 2022/2023 jsou otevřeny 2 závěrečné ročníky, a to v oboru stavební 

práce (2. ročník, 1 ţák) a v oboru dřevařská výroba (3. ročník, 2 ţáci). 

I ve školním roce 2021/22 pokračovala moţnost pro chlapce, kteří dovrší v průběhu studia 18 

let a nechtějí jiţ dále pokračovat ve studiu, získání „Osvědčení o zaškolení“, a to v rozsahu 5, 

10 a 20 ti měsíců s náplní teoretické a praktické výuky vycházející z  akreditovaných 

učebních oborů. Tímto způsobem vyvíjíme snahu zvýšit motivaci chlapců věnovat se s větším 

úsilím výuce, i kdyţ je u nich zřejmé dřívější ukončení tříletého učebního oboru bez výučního 

listu (z důvodu plnoletosti). Chlapci tímto odcházejí do ţivota alespoň s dokladem 

„Osvědčení o zaškolení“ v daném oboru podle výše uvedeného rozsahu absolvovaných 

měsíců.  

 

 

1.2.2 Odborný výcvik - praktická výuka 

 

Pedagogické zabezpečení 

- v uplynulém školním roce byla výuka zabezpečována 4 učiteli odborného výcviku.  

- v aktuálním školním roce 2022/23 je výuka zajišťována 3 učiteli – mistry odborného 

výcviku s úvazkem 2,9.  

Potřebnou kvalifikaci dle novely zákona o pedagogických pracovnících s účinností od 

1.1.2015 mají všichni pedagogičtí pracovníci, a to včetně speciálně pedagogického 

zaměření. 

 

Prostorová vybavenost 

Prostorové podmínky pro výuku všech oborů jsou velmi dobré. Vyuţívali jsme celkem 8 

dílen, z toho 2 malířské, 2 truhlářské, 1 zednickou a rovněţ i vybavenost „zámečnické dílny“, 

přestoţe jiţ došlo k utlumení vzdělávání v tomto oboru. Kromě uvedených pracovišť máme 

ještě 3 speciální dílny: lakovnu a 2 strojovny, které jsou vyuţívány pro všechny obory. 

V rámci probíhající transformace školského zařízení budou některé dílny přebudovány na 

prostory pro teoretickou výuku chlapců v rámci učebních oborů SŠ. Dílny všech oborů mají 

funkční sociální zařízení.  

 

Aktivita, žáci 

Naši ţáci se v rámci dílenských cvičení podílejí nejen na předepsané výuce, ale své praktické 

dovednosti zdokonalují i na „skutečných“ projektech, kterými jsou především práce na 

přestavbě dílenských prostor na prostory teoretické výuky SŠ, dále na přestavbě oddělení 

EPCHO, úpravách prostor zdravotní izolace a dalších praktických činnostech často i mimo 

areál zařízení. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, největší podíl aktivit je dlouhodobě patrný při zabezpečování prací 

pro vlastní ústav. Zde se v rámci odborného výcviku daří ušetřit významnou část finančních 

prostředků díky práci našich žáků. Nemalá část aktivit je prováděna přímo pro Město Nový 

Jičín. Tato iniciativa přináší nejen finanční prostředky a bonusy ze strany Města Nový Jičín, 

ale i podstatně zlepšuje náhled na naše školské zařízení v očích občanů města. 

 

Souhrn 

Praktická výuka i v uplynulém roce přinesla očekávaný výsledek, kdy se ţáci naučili 

základním dovednostem ve svém oboru a také odpovědnému přístupu k plnění pracovních 
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povinností. Díky niţšímu počtu ţáků v jednotlivých ročnících byla kvalita výuky vyšší, neţ 

při plné naplněnosti výukových skupin. Díky tomu také nezanedbatelně klesl počet 

kázeňských přestupků. 

V uplynulém školním roce nebyly otevřeny závěrečné ročníky, tudíţ nebyly ani realizovány 

praktické závěrečné zkoušky. 

Technické vybavení dílen se dlouhodobě daří udrţet na velmi dobré úrovni.  

 

 

 

 

2. Charakteristika mimoškolní činnosti 

 
2.1. Výchovný ústav (Divadelní 12, Nový Jičín), kapacita 44 dětí, evidenční stav - 37 

- počet úvazků pedagogických pracovníků. k 31.10.2022………………..26,75 

- počty výchovných skupin:  

a) školní rok 2021/2022 (5) – 3 VS – ochranná výchova pro děti 15 – 18 let /SŠ/, 2 

VS – ochranná výchova pro děti do 15 let /ZŠ/ 

b) školní rok 2022/2023 (5) – 3 VS – ochranná výchova pro děti 15 – 18 let /SŠ + 

PVS/, 2 VS – ochranná výchova pro děti do 15 let /ZŠ/ - skupiny EPCHO. 

- počty dětí ve výchovné skupině – 4-8, 

- počet dětí na skupinu: ZŠ – 4-6, SŠ - 5-8, 

- počet vychovatelů u skupiny:  ZŠ – 3 + asistent pedagoga, denní sluţba, SŠ - 2 

- počet asistentů vychovatele – noční sluţba u skupiny:  ZŠ – 2, SŠ - 2, 

- počet dětí na vychovatele: ZŠ – 4-6, SŠ - 5-8, 

Výchovný ústav -  zajišťuje ubytování, volnočasové aktivity, vzdělávací, zájmové, sportovní                               

a kulturní činnosti jako součást resocializační a reedukační péče. 

 

 
2.1.1 Oddělení ochranné výchovy. 

 

Personální obsazení: (viz Organizační členění - personální  zabezpečení, včetně 

kvalifikačních předpokladů) 

 

Prostorová vybavenost 

V prostorách pro mimoškolní a volnočasové aktivity byli chlapci ubytováni po dvou na 

loţnicích. Loţnice jsou součástí ubytovací jednotky se sociálním zařízením, obývacím 

pokojem a šatnou. Na oddělení jsou další prostory pro klubovou činnost, sportovní, kulturní i 

jiné aktivity. Vše je organizováno tak, aby se ţivot chlapců co nejvíce přiblíţil běţným 

podmínkám. Důraz je kladen na zajištění potřebné klidné psychosociální atmosféry bez 

zbytečného zvyšování hlasu, hluku a napětí. Přísně se zvaţují kritéria pro společné ubytování. 

Dosahujeme velmi dobrého výsledku v udrţení čistoty a pořádku, bohuţel za poslední školní 

rok došlo k výraznému nárůstu asociálních projevů chování u dětí 12 – 15 let (skupina 

EPCHO), které vesměs gradovalo ničením majetku školského zařízení. V případě moţného 

poškozování majetku ze strany dětí, jemuţ nešlo zabránit, lze zajistit opravy v rámci 

odborného výcviku či individuálních dovedností v době mimoškolních činností, ale pouze 

chlapci, jeţ jsou v oborech středního vzdělávání, tudíţ bez participace dětí, které škodu svou 

agresivitou způsobily. K dispozici je i velmi dobře vybavená tělocvična, místnost pro stolní 

tenis, posilovna, sauna a venkovní hřiště. Je soustavně udrţována a doplňována technika a 

SW pro moţnost zapojení do IT. 
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Po celý rok je rovněţ k zajištění volnočasových činností vyuţíván dobře vybavený a vedený 

sklad sportovních potřeb. 

Prostorová vybavenost ve všech ubytovacích částech, jakoţto i na úseku teoretické výuky a 

odborného výcviku, jakoţto i pro nastavené aktivity v rámci mimoškolních činností 

odpovídají všem poţadavkům „Standardů kvality péče o děti umístěné ve školských 

zařízeních pro výkon institucionální výchovy“, coţ bylo konstatováno i v rámci provedené 

návštěvy veřejného ochránce práv v roce 2021 a především i při průběţných metodických 

kontrolách, jednak ze strany zástupce zřizovatele – ministerské radové Ing. Markové, jednak i 

ze strany Diagnostického ústavu pro mládeţ, Ostrava – Hrabůvka či Dětského diagnostického 

ústavu, Bohumín - Šunychl. 

 

Početní stavy dětí: 

Početní stav dětí ke dni 31.10.2022: 37 dětí,  

         fyzicky přítomno: 17 dětí, (ZŠ – 7 dětí, SŠ + PVS – 10 dětí) 

         mimo školské zařízení: 20 dětí (dovolenka – 2, útěk – 8, VV + VTOS – 10)                                                                                                                                                                            

Po celý školní rok 2021/2022 počet fyzicky přítomných chlapců nepřekročil u obou oddělení 

ubytovací kapacitu, spíše se pohyboval v intencích stanoveného počtu. Rostl na základě 

přijímání nových dětí, naopak zase klesal v důsledku skutečnosti, kdy po dovršení zletilosti 

někteří z chlapců jiţ odmítli pokračovat ve vzdělávání studijního oboru.  

 

 

 

2.1.2 Kapacita Výchovný ústav (44) – zařízeno určeno chlapcům: 

 

rok 
průměrná evidenční 

kapacita 
průměrná fyzická 

kapacita 
průměrný počet 

rezervací 

2018 36,5 19 10 

2019 38,2 22 13 

2020 43,1 24 5 

2021 40,4 20 8 

2022 29 13 neeviduje se 

 
Specializované služby poskytované zařízením:  

typ specializované služby 
průměrný počet 

klientů 2020 
průměrný počet 

klientů 2021 
2022 

závislostní chování 35  37 30 

nezletilé matky s dětmi 0 0 0 

VLO 0 0 0 

OV 29 33 30 

EPCHO 9 22 15 
JINÉ (psychiatrické diagnostiky, 

sebepoškozování, suicidiální sklony) 
13 9 10 

*VLO-výchovně léčebná oddělení, OV-ochranná výchova, EPCHO-extrémní poruchy chování. 
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Zájmová činnost, akce – oddělení ústavní a ochranné výchovy. 

a) chlapci obou oddělení našeho školského zařízení se pravidelně zúčastňovali pouze 

celoústavních akcí, kde soutěţili a „měřili své síly“ mezi sebou: 

- 11. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár ředitele“, 

- „Přebory“ školského zařízení ve stolním tenise, nohejbale, 

vybíjené, či individuálních míčových dovednostech nebo 

střelbě ze vzduchovky, turnaj v kuţelkách a tradičně v silovém 

trojboji.  

Bohuţel s přetrvávající epidemiologické situaci v ČR došlo opakovaně k omezení většiny  

sportovních i společenských aktivit vlastně po většinu doby školního roku 2021/2022, a to aţ 

do měsíce března 2022, včetně i nejočekávanější akce 49. CSLOH dětí zařízení institucionální 

péče… !!! 

 

b) pravidelně rovněţ probíhaly s ohledem na motivaci umístěných chlapců, ať jiţ sportovní či 

vědomostní soutěţe dle ročního plánu mimoškolní činnosti na odděleních ústavní a ochranné 

výchovy. I přes stále častější výchovné problémy, či sklony k asociálním projevům chování se 

průběţně dařilo chlapce zapojit do různorodé a rozmanité zájmové činnosti, kdy prioritami 

pro chlapce byly krouţky vaření, překvapivě i krouţek vedení domácnosti, zaměřený nejen  

na „přípravu dobrot“, ale především na základy finanční gramotnosti a realitu kaţdodenního 

ţivota. Jiţ „tradičnímu“ zájmu ze strany chlapců dominovala práce na PC. Nelze opomenout 

ani zapojení chlapců v rámci hudebního, či střeleckého krouţku a především aktivity krouţku 

stolního tenisu, kde účast byla nejvyšší, co se týče počtu zapojených chlapců. V uplynulém 

období s ohledem na „ opatření“ jsme museli výrazně omezit o aktivity mimo školské 

zařízení. V rámci relaxačních činností vzrostl zájem o saunování i jakýkoliv pobyt na 

„čerstvém vzduchu“ v rámci jednodenních turistických výletů.  

 

c)nedílnou součástí v rámci nastavených volnočasových činností je kaţdoročně 

„ADAPTAČNÍ KURZ“ pro nové chlapce, jeţ proběhl v září 2021, jakoţto i následně v září 

2021 v krásném prostředí Prostřední Bečvy, bohuţel další plánované pobyty jiţ musely být 

zrušeny, a tak snad se to povede v letošním roce, jelikoţ tento typ akcí se setkává s nebývale 

pozitivní zpětnou vazbou ze strany všech zúčastněných. S ohledem na nevhodnou skladbu 

dětí v době letních prázdnin se neuskutečnil prázdninový pobyt koncipovaný jako „Kurz 

pobytu v přírodě“ v měsíci červenci 2022 v regionálním prostředí Podkrkonoší.  

 

d) v návaznosti na předchozí období i díky „brigádnickým aktivitám“ naše děti dokázaly 

značně vylepšit náhled na naše zařízení u obyvatel i představitelů města Nový Jičín, kdy jsme 

vypomohli v rámci obecně prospěšných pracovních činností při „zprovoznění“ bazénu 

v Novém Jičíně, jakoţto i při úpravách travnatých ploch u řeky Grasmanka v Novém Jičíně 

v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ nebo v rámci organizace sportovně – společenských 

akcí na území města (Streetball aj.). 

 

g) za velký úspěch lze povaţovat reprezentaci školského zařízení na celorepublikové akci – 

DD CUP v malé kopané, organizovaný FAČR ve spolupráci s MŠMT v červnu 2022.  

Po postupu v květnu 2022 ze základní skupiny turnaje Moravy,jeţ bylo v gesci FC Baník 

Ostrava byla vrcholem účast mezi dvanácti nejlepšími druţstvy dětí zařízení institucionální 

péče České republiky / DD, DDŠ a VÚ – z 60 přihlášených školských zařízení/, kdy jsme ve 

finálovém turnaji v Praze v gesci FAČR a české fotbalové reprezentace obsadili 4. místo.  

Rovněţ nelze opomenout sportovní a velice úspěšné vystoupení na tradičních „Olešnických 

hrách“ v dubnu 2022, kde chlapci dokázali zvítězit jak ve fotbalovém, tak i florbalovém 
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turnaji. A v neposlední řadě za úspěch lze povaţovat i bronzovou příčku za vystoupení na 

finálovém turnaji „Ligy malé kopané“ v červnu 2022. 

 

Všechny prezentované sportovně – společenské aktivity si chlapci pod pedagogickým 

vedením zkušených i nově zapojených vychovatelů, či odborných pracovníků „pořádně uţili“ 

a svým vystupováním i sportovními výkony dokázali především prezentovat vzrůstající 

pozitivní kredit našeho školského zařízení na veřejnosti. 

S ohledem na uvedené skutečnosti, je nutností ocenit a vyzdvihnout celoroční úsilí při 

přípravě a organizaci volnočasových aktivit, za pedagogické vedení v průběhu akcí, jakoţto i 

reprezentaci školského zařízení zejména Mgr. Tomáše Petra, Leoše Chalupu, Františka 

Merendu, Mgr. Petra Pavlíka. 

 

 

 

 

Část  III. 

 

Oblast řízení a personalistiky - údaje o pracovnících zařízení, kvalifikační 

předpoklady. 
 

1. Údaje o pracovnících zařízení 
 

1.1.Limit počtu zaměstnanců organizace k 31.10.2022 ………. 63,53 úvazků 
Ke dni 31.10.2020 dle P1-04 vykazuje školské zařízení personální stav 64,78 úvazků. Rozdíl 

oproti závaznému ukazateli je 1,25 úvazku a je způsoben zástupem zaměstnanců za nemoc – 

0,725 úvazku za dlouhodobě nemocného asistenta pedagoga v noční sluţbě a 0,5 úvazku za 

dlouhodobě nemocného referenta majetkové správy – technický pracovník. 

. 

Počet pedagogických pracovníků k 31.10.2022……………………...46,48 úvazků 

Počet nepedagogických pracovníků k 31.10.2022…………………...18,30 úvazků 

Počet pedagogických pracovníků k 31.12.2022……………………...46,20 úvazků 

Počet nepedagogických pracovníků k 31.12.2022…………………...17,30 úvazků 

 

 

1.2.Personální zajištění školského zařízení ke dni 01.09.2022:  
 

1. Úsek vzdělávání - teoretické výuky /-10-/: 6,8 úvazků pedagogických pracovníků (4 

úvazky učitelé ZŠ a SŠ – 22 hod PPČ /1 úvazek je vedoucí úseku vzdělávání 16hod/ + 

asistent pedagoga – 1,8 úvazek – 36 hod PPČ). 

 

2. Úsek vzdělávání - odborného výcviku /-20-/: 2,9 úvazků pedagogických pracovníků (1 

úvazek učitele odborného výcviku 25 hod PPČ s vyuţitím i v rámci odborného vzdělávání 

v rámci PVS, 2 úvazky a 0,95 pro učitele odborného výcviku – 24,5hod PPČ). 

 

3.Úsek správních činností /-30-/: 6 úvazků nepedagogických pracovníků (referent majetkové 

správy – technický pracovník – pověřen vedením úseku, 2 uklízeč, 1 skladník, 1 řidič – 

školník, 1 elektro – údrţbář). 
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4.Úsek školní jídelny /-40-/: 4,5 úvazků nepedagogických pracovníků (vedoucí školní jídelny 

+ kuchař, 3 kuchaři + 0,5 úvazků pomocná síla v kuchyni)). 

 

5.Úsek mimoškolních činností /-50-/ - oddělení ochranné výchovy – SŠ a PVS (VS – 3, 4, 

5 …děti starší 15 let – SŠ + PVS): 10,50 úvazků pedagogických pracovníků (vedoucí 

vychovatel – 1,0 úvazku a 18hod PPČ + 5 úvazků 1,0 - vychovatel / 1 vychovatel v rámci 

PVS/ – 26hod PPČ + 1 úvazek asistent pedagoga v rámci PVS – 36hod PPČ, 3,50 úvazků 

asistent vychovatele v noční sluţbě – PPČ 36hod. 

 

6.Úsek mimoškolních činností /-60-/ - oddělení ochranné výchovy - ZŠ (VS – 1, 2 ….děti 

od 12 let – ZŠ - EPCHO): - 15,50 úvazků pedagogických pracovníků (vedoucí vychovatel – 

18hod PPČ + 7 úvazků 1,0 - vychovatel – 26hod PPČ + 2,0 úvazek asistent pedagoga v denní 

sluţbě – 36hod PPČ + 5,5 úvazků asistent vychovatele v noční sluţbě..   

 

7.Úsek ekonomických činností /-70-/: 3 úvazky nepedagogických pracovníků (ekonom - 

rozpočtář – vedoucí úseku, 1 účetní a 1 mzdová účetní). 

 

8.Úsek odborných pracovníků /-80-/: 3 úvazky pedagogických pracovníků (ředitel 

školského zařízení – 1 úvazek 1.0 - 3 hod PPČ jako speciální pedagog + 2hod úvazek jako 

učitel teoretických předmětů na ZŠ, 2 úvazky 1,0 speciální pedagog – etoped – 21hod PPČ, 

kdy jeden z etopedů je pověřen řízením úseku odborných pracovníků a gestorem VS EPCHO 

– 14 hod PPČ + 3,8 úvazků nepedagogický pracovník (1 úv. administrativně spisový 

pracovník + 2 /2 x 1,0/ úvazků sociální pracovníci + 0,4 školní asistent – se zaměřením na 

zdravotní sluţby – péče o umístěné děti + 0,4 úvazku pracovník ICT podřízen řediteli 

organizace). 

 

9.Úsek STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE /-90-/: 6 úvazků pedagogických pracovníků 

(zástupce ředitele pro SVP a zároveň statutární zástupce ředitele organizace – 8hod PPČ + 3 

speciální pedagogové – etoped, 2 psycholog – vţdy 20hod PPČ) + 1 úvazek nepedagogický 

pracovník – sociální pracovník. 

 

                                                                      

O personálním obsazení vedoucích pracovníků, případně dalších řídících pracovníků   

rozhoduje ředitel školského zařízení, který zároveň školské zařízení řídí.  

Vedoucí jednotlivých úseků odpovídají za plnění úkolů školského zařízení na jim 

svěřených úsecích. 

Působnost jednotlivých vedoucích pracovníků vymezí ředitel v popisu jejich práce. v 

rámci nastavené pracovní náplně, kterou v souladu s Nařízením vlády č. 222/2010 Sb. a 

„Metodickým výkladem pro zařazování pracovníků škol a školských zařízení do 

platových tříd“, vydaným MŠMT v květnu 2018 zpracovává mzdová účetní +  ředitel. 

         

1.3.Vedoucí pracovníci školského zařízení: 

1. Ředitel – vedoucí příspěvkové organizace 

2. Zástupce ředitele pro SVP – speciální pedagog ZŠ + statutární zástupce ředitele,  

3. Vedoucí úseku vzdělávání + vedoucí teoretické výuky a odborného výcviku, 

4. Vedoucí vychovatel odd. OV – ZŠ + EPCHO 

5. Vedoucí vychovatel odd. OV – SŠ, SOU + PVS 

6. Vedoucí úseku odborných pracovníků + gestor pro skupinu dětí s EPCHO, 
7. Vedoucí ekonomicko - provozního útvaru – ekonom organizace 

8. Vedoucí školní jídelny 
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1.4. Kvalifikační předpoklady pracovníků školského zařízení: 
 

Úsek teoretické výuky /-10-/: 1 učitel nesplňuje kvalifikační předpoklady – doplňuje si  

pedagogické vzdělání v rámci doplňkového pedagogického studia s ukončením ve školním 

roce 2024/2025, ostatní pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační poţadavky pro výkon 

profese. 

 

2. Úsek odborného výcviku /-20-/: všichni pedagogové splňují kvalifikační předpoklad pro 

výkon profese. 

 

3.Úsek správních činností /-30-/: všichni zaměstnanci - nepedagogové splňují kvalifikační 

předpoklad pro výkon profese. 

 

4.Úsek školní jídelny /-40-/: všichni zaměstnanci - nepedagogové splňují kvalifikační 

předpoklad pro výkon profese. 

 

5.Úsek mimoškolních činností /-50-/ - oddělení ochranné výchovy - ZŠ: 2 vychovatelé 

nesplňují poţadavek na speciálně pedagogické vzdělání, v současné době dva rozšiřují svoji 

kvalifikaci studiem na fakultě sociální pedagogiky PdF OU v Ostravě, ostatní pedagogičtí 

pracovníci splňují kvalifikační poţadavky pro výkon profese. 

 

6.Úsek mimoškolních činností /-60-/ - oddělení ochranné výchovy – SŠ a PVS:  

1 vychovatel nesplňuje poţadavek na speciálně pedagogické vzdělání, v současné době ale  

dokončuje svoji kvalifikaci studiem na fakultě prevence a resocializace Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně s ukončením v lednu 2023, ostatní pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační 

poţadavky pro výkon profese. 

 

7.Úsek ekonomických činností /-70-/: všichni zaměstnanci - nepedagogové splňují 

kvalifikační předpoklad pro výkon profese. 

 

8.Úsek odborných pracovníků /-80-/: všichni zaměstnanci - nepedagogové splňují 

kvalifikační předpoklad pro výkon profese, všichni pedagogové splňují kvalifikační 

předpoklad pro výkon profese. 

 

9.Úsek STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE /-90-/: všichni zaměstnanci - nepedagogové 

splňují kvalifikační předpoklad pro výkon profese, všichni pedagogové splňují kvalifikační 

předpoklad pro výkon profese. K datu 01.01.2023 bude v rámci SVP otevřen na pracovišti 

Dlouhá 54 v Novém Jičíně i denní STACIONÁŘ. Počet úvazku po dohodě se zřizovatelem 

bude doplněn o 3 úvazky, a to na pozice učitel, vychovatel a asistent pedagoga, kdy všichni 

vybraní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady. 

 

Pro zajištění komplexní péče se v zařízení stabilizoval tým pedagogických i nepedagogických 

a kvalifikovaných odborných pracovníků.  Pedagogové, kteří nesplňují kvalifikační  

poţadavky v poţadovaném rozsahu by měli v průběhu tří let absolvovat studium 

v bakalářském programu speciální či sociální pedagogiky. Ostatní pedagogové, vyjma výše 

uvedených tedy disponují potřebnou speciálně pedagogickou kvalifikací. Ve školském 

zařízení na úseku výchovného ústavu, SŠ a ZŠ pracují na plný úvazek dva speciální 

pedagogové s etopedickou aprobací, z nichţ jeden vykonává rovněţ pozici metodika prevence 

na základě své kvalifikace k této oblasti práce. Na SVP vykonávají speciálně - pedagogickou 

činnost 4 aprobovaní etopedové a 2 psycholoţky. Velmi důleţitou roli vykonávají dva 
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sociální pracovníci, od 1.9.2015 taktéţ školní asistent zajišťující zdravotní péči dětí, byť jen 

na 0,4 úvazku.  

Především tyto profese jsou v denním kontaktu s rodinami a spolupracujícími institucemi 

(orgány sociálně právní ochrany dítěte, soudy, zdravotnickými zařízeními a dalšími 

organizacemi). Ekonomická a administrativní práce je vykonávána v souladu se zákonnými 

poţadavky. Prostředky zařízení jsou vyuţívány hospodárně a efektivně pro zajištění chodu 

organizace ku prospěchu umístěných chlapců. 

Pracovníci školského zařízení se průběţně zúčastňují odborných školení v rámci nastaveného 

„Dlouhodobého plánu dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků“. 

Pravidelně, vţdy v měsíci srpnu a září kaţdého kalendářního roku probíhají pravidelné 

školení všech zaměstnanců k BOZP, PO a CO, GDPR, jakoţto i v poskytování první pomoci. 

 

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

         V rámci rodinného poradenství je vyvíjena snaha speciálních pedagogů, všech 

skupinových vychovatelů, klíčových pracovníků a sociálních pracovníků o osobní, písemnou 

a telefonickou spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu dětí. Veškerá spolupráce se 

eviduje v osobních spisech dětí, a to formou písemné dokumentace, dále rovněţ 

v elektronické podobě v informačním systému EVIX - formou knihy denní evidence. 

 

Za kontakt s pracovníky OSPOD zodpovídají sociální pracovníci: p. Robert Ţáček a p. Hana 

Wagnerová.  

Za kontakt s pracovníky orgánů činných v trestním řízení zodpovídají:Mgr. Pavel Tokař, Bc. 

Lubomír Jíra, Mgr. Tomáš Petr, Mgr. Pavla Veselková a Robert Ţáček. 

Za kontakt se zákonnými zástupci jsou odpovědni sociální pracovníci, speciální pedagogové a 

ustanovený klíčový pracovník dítěte. 

Za kontakt s klienty Střediska výchovné péče zodpovídá zástupce ředitele pro SVP Mgr. Petr 

Macíček a sociální pracovník Bc Gabriela Ludwigová. 

 

 

 

 

Část IV. - Údaje o přijímacím řízení. 
 

Zásadní pro umístění chlapců je rozhodnutí soudu o uloţení ochranné výchovy. 

Přidělování a umísťování chlapců s uloţenou ochrannou výchovou je plně v gesci příslušného 

diagnostického ústavu u dítěte, jeţ ukončilo povinnou školní docházku,  v případě dítěte 

s povinnou školní docházkou ve věku 12 – 15 let dětský diagnostický ústav, a to na základě 

zpracované diagnostiky dítěte. 

V rámci poskytované komplexní péče nabízíme také moţnost dalšího vzdělávání v příslušném 

vzdělávací oboru dle ŠVP. Bohuţel nelze vţdy vyhovět zájmu chlapce o příslušný obor, 

následně se rozhodujeme na základě osobnostních, pedagogických a speciálně pedagogických 

kritérií a po dohodě s chlapci a jejich zákonnými zástupci. Rozmísťování probíhá v průběhu 

celého školního roku, dochází i ke změnám v rozmísťování u učebních oborů, po posouzení 

aktuálních i chronických stavů v průběţné diagnostice a odborných posudků. S případnými 

zájemci je moţné dlouhodoběji pracovat ještě před případným umístěním. 
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příjem dětí ve školním roce 2021/2022: 

- diagnostický ústav (DDÚ, DÚM)…..8 

- z jiného zařízení instic. péče………..6 

- z „terénu“…………………………....1 

děti vrácené zpět do rodin…………………………………………………….2 

současný evidenční stav dětí k 31.10.2022…………………………………...37 

plánovaný příjem dětí ve školním roce 2022/2023...………………………....13 

plánované ukončení pobytu dětí k 30.06.2023 /zletilost/……………………..10 

 

 

 

 

Část V. - Údaje o výsledcích vzdělávání. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání: 

Prospělo:  14 (ZŠ-10, SŠ-4 , s vyznamenáním - 0 

Neprospělo:  0    

Neklasifikováno:        15 (výkon vazby a odnětí svobody, dlouhodobé útěky – ZŠ-1, SŠ-14) 

 

 

 

 

 

Část  VI. - Oblast resocializační a reedukační péče - údaje k prevenci 

rizikového chování. 

 
A.   Aktivity  pro  děti 

 

 

1)   Aktivity  v oblasti vzdělávací 

byly uskutečňovány v rámci teoretického vyučování v jednotlivých učebních oborech 

v souladu s tematickým plánem předmětu občanská výchova: 

- vzdělávací okruhy 1. ročníku: Člověk v lidském společenství, Jedinec mezi lidmi, 

Člověk a zdraví, 

- vzdělávací okruhy 2. ročníku: Člověk jako občan, Člověk a právo. 

 

 

2)    Aktivity v oblasti výchovné 

       byly realizovány v rámci mimoškolní činnosti podle zpracovaných denních, týdenních    

       a měsíčních plánů výchovné činnosti u jednotlivých skupin a v souladu s Ročním 

       plánem výchovně - vzdělávací práce. Lze je rozdělit na jednorázové aktivity,  

       průběţné celoroční aktivity a prázdninové aktivity.  
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2.1.Jednorázové aktivity: 

- seznámení s vnitřním a školním řádem, se zaměřením na zákaz kouření v zařízení, 

poţívání alkoholických nápojů a jiných drog, jejich přechovávání a donášení do 

zařízení – září /2021 

- adaptační pobyt – září/2021 

- základy finanční gramotnosti (rodinný rozpočet a zabezpečení chodu 

domácnosti)– /září 2021,  

- všeobecný vědomostní kvíz, zjištění individuálních a všeobecných znalostí 

z oblasti přírody, zeměpisu a občanské nauky, chlapci - září/2021, 

- soutěţ v šipkách, chlapci - září/2021, 

- turnaj v malé kopané „O putovní pohár ředitele VÚ Nový Jičín“, chlapci– září 

/2021, 

- sebeobsluţné činnosti (soutěţ v přípravě a zdobení palačinek), chlapci /září2021,  

-  besedou na téma základy dodrţování bezpečnosti v kuchyni, chlapci /září 2021, 

- účast na fotbalovém turnaji ústavních zařízení o pohár české fotbalové 

reprezentace –/ říjen 2021, 

- práce s PC (dovednostně-vědomostní test + vyhodnocení), chlapci /říjen 2021, 

- soutěţ ve střelbě ze vzduchové pušky, chlapci - říjen/2021, 

- dovednostní test „25 českých NEJ“, chlapci – říjen/2021, 

- harmonogram hudebního kvízu, chlapci - říjen/2021, 

- harmonogram projektového odpoledne na téma základy stolování, orientace 

v sortimentu, cenách potravin, příprava jídelního lístku, chlapci - listopad/2021, 

-  soutěţ ve střelbě ze vzduchové pušky a pistole, chlapci - listopad/2021, 

- krouţek vedení domácnosti spojen s oslavou narozenin chlapců – prosinec/2021, 

- pečení cukroví a perníčků, příprava na vánoční svátky, včetně dodrţování českých 

tradic, chlapci - prosinec/2021, 

- zeměpisný kvíz, poznatky ze světa, chlapci  - prosinec/2021, 

- soutěţ v šipkách, chlapci - prosinec/2021, 

- společenské hry - pozitivní rozvoj vědomostí, dovedností a návyků 

prostřednictvím týmových her,  chlapci -leden/2022, 

-  playstation 4, soutěţ ve fotbale, chlapci - leden/2022, 

- sebeobsluţné aktivity, stolování a příprava jednoduchého jídla, chlapci - 

leden/2022, 

- beseda na téma „PRVNÍ POMOC“, včetně praktických ukázek a nácviků, chlapci 

- leden/2022, 

- soutěţ v šipkách zaměřená na přesnost a profesionalitu, chlapci - únor/2022, 

- střelecká soutěţ ze vzduchové pušky, chlapci - únor/2022, 

- vědomostní test „slepá mapa ČR“, chlapci - únor/2022, 

- hodnotící dotazník „zjištění individuálních zájmů o mimoškolní aktivity“, chlapci 

- březen/2022, 

- krouţek vedení domácnosti, včetně sebeobsluţných aktivit (příprava oslav svátků, 

narozenin a také hromadné uskutečnění rozlučky odcházejícího chlapce), chlapci - 

březen/2022,  

- krouţek vedení domácnosti, včetně sebeobsluţných aktivit (příprava oslav svátků, 

narozenin a také hromadné uskutečnění rozlučky odcházejícího chlapce), chlapci - 

duben/2022,  

- projektové odpoledne na téma“VELIKONOCE“, beseda + soutěţní kvíz- zvyky, 

tradice, symboly a na závěr příprava mazance, chlapci - duben/2022, 

-  dovednostní a vzdělávací program spojený s vyhledáváním informací na internetu 

+ znalostní kvíz pro chlapce z oddělení– duben/2022, 
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- soutěţ ve střelbě, chlapci - duben/2022,  

- soutěţní odpoledne zaměřené na všeobecné znalosti a dovednosti, schopnost 

výběru z několika správných x špatných odpovědí, chlapci - duben/2022,  

- krouţek vedení domácnosti, sebeobsluţné aktivity, příprava vybraného jídla, 

společná večeře, včetně uspořádání oslavy pro odcházejícího chlapce, chlapci - 

duben/2022, 

- harmonogram „Společenské hry“, chlapci - duben/2022, 

- harmonogram  vedení domácnosti „ práce s textilem“ (vlastnosti a rozlišování 

materiálu, orientace v návodech, rozvoj manuální zručnosti- přišívání knoflíků, 

navlékání gumy atd., zjištění základních vědomostí (kvíz), chlapci - duben/2022,  

- všeobecný přehled z oblasti zeměpisu na téma “ znáš hlavní města světa“ + 

soutěţní kvíz, chlapci - duben/2022, 

- krouţek vedení domácnosti, sebeobluţné aktivity, příprava pokrmů pro 

narozeninovou oslavu, včetně nákupu potravin, chlapci - duben/2022, 

- společenské hry pro pozitivní rozvoj vědomostí, dovedností, chlapci - duben/2022, 

- hudební soutěţ na téma „romský x český hudební ţánr“, individuální vystoupení 

chlapců za doprovodu kláves, chlapci - květen/2022,  

- sebeoblsluţné aktivit, příprava a zdobení palačinek spojené s besedou na téma 

dodrţování bezpečnostních prvků , chlapci - květen/2022, 

- projektové odpoledne „DEN MATEK“, diskuse o tomto svátku, hledání hlubšího 

významu, výroba dárku, chlapci - květen/2022, 

- turnaj ve stolním tenise, chlapci - květen/2022, 

- relaxační a sportovní vyţití, výlet do přírody (nádrţ Slezská Harta), chlapci - 

květen/2022, 

- společenské hry pro pozitivní rozvoj vědomostí, dovedností, chlapci - 

červen/2022, 

-  relaxační a sportovní vyţití, výlet do přírody (nádrţ Slezská Harta), chlapci - 

červenec/2022, 

 

 

2.2. Průběţné celoroční aktivity: 

 

- kaţdodenní etopedické skupiny: 
- se zaměřením na optimalizaci vztahů mezi chlapci,  navození změn 

v hodnotovém systému a v postojích, rozvíjení komunikačních  dovedností 

apod. s vyuţíváním prvků arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, 

projektových technik, dechových a relaxačních aktivit, 

- speciálně pedagogické poradenství ve sloţitých ţivotních situacích, 

- krizová intervence v situacích vyţadujících okamţitou pomoc, 

- pomoc při závislostním chování, případně zprostředkování odborné pomoci, 

včetně vyuţití audiovizuální techniky 

- techniky zaměřené na jemnou motoriku a soustředěnost, 

- pravidelné denní  a  měsíční komunity (hodnocení, plánování programu, 

získání zpětných vazeb), 

- tvorba, vyhodnocování a aktualizace individuálních programů rozvoje 

osobnosti u jednotlivých dětí – individuální přístup, 

- nabídka kulturních akcí: kino, divadlo, výstavy apod. 

- nabídka sportovních akcí: lední hokej, motokrosové závody apod., 
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- zájmové činnosti: 

- sport – fotbal, nohejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, kondiční posilování, 

plavání, sauna, turistika, cyklistika, lyţování, lední hokej, bruslení 

      - ostatní – vaření, pečení, hra na hudební nástroje , výtvarné činnosti, 

 

 

3)  Aktivity specifické primární a sekundární prevence 

 

- průběţné provádění orientačních zkoušek na detekci drog při důvodném 

podezření z poţití drog, 

- poskytování informací ze světa závislostí a drog,  

- poskytování kontaktů na bezplatné linky pomoci – nástěnka ve vestibulu 

internátu, schránka důvěry 

- pomoc při závislostním chování, případně zprostředkování odborné pomoci, 

 

 

 

B.    Aktivity  pedagogických pracovníků 

 

1)  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium ke splnění kvalifikace: 

- studium speciální pedagogiky  formou bakalářského studia                2 pracovníci  

- studium učitelství odborných předmětů magisterského studia              1 pracovník 

- doplň.  vzděl. studium k pracovnímu zařazení asistent pedag.             1 pracovník  

                   

Studium k výkonu specializovaných činností: 

-  psychoterapeutický  výcvik KNO-SALE                                             1 pracovník  

 -  psychoterapeutický výcvik „SOLUTION FOCUS“ výcvik               2 pracovníci 

                     v poradenství a terapii zaměřený na řešení 

-metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. Program   

  instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina          10 pracovníků 

 

Studium k prohlubování kvalifikace – jednorázové semináře 

- kurz první pomoci pro všechny pracovníky 

- 4 supervizní sezení   pro všechny pedagogické pracovníky 

- workshop na téma  psychohygiena pro všechny pedagogické pracovníky 

- Rozpravy (celostátní setkání odborníků nejen z institucionální péče)   3pracovníci 

- základní kurz krizové intervence, společ. Podané ruce                         3pracovníci                                                                       

- základní kurz EEG biofeedback, institut EEG Biofeedback                4 pracovníci 

- Imaginační projekt Heroic – pouţití HIP v práci s dětmi                     6 pracovníci 

- vzdělávací školení vedoucích  a odborných pracovníků v rámci nastavených  

   programů asociace náhradní výchovy s certifikací MŠMT.                4 pracovníci  

- studium pro ředitele škol a školských zařízení                                      1 pracovník  

- školní intervenční program pro děti s neuromotorickou nezralostí       1 pracovník 

                - Sandplay- základní kurz pro práci s pískovištěm                                  1 pracovník 

-Family constellation and its impact on the development of indiv. self  1 pracovník 

- vzdělávací aplikace testu WISC-III                                                       1 pracovník 

-zpracování traumatických ţivotních proţitků                                         1 pracovník 
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2) Komunikace a spolupráce  ŠMP a pedagogických pracovníků 

Spolupráce a komunikace byla uskutečňována: 

- pravidelně 

- pedagogické rady                                            5x za rok 

- porady pedagog. pracovníků ZŠ a střední školy     1x za měsíc 

- porady vychovatelů                                         1x za měsíc 

- porady vedení                                 1x měsíc, dále dle potřeby 

- porady uţšího realizačního týmu   dle aktuální potřeby, příp. jako součást 

                                                           porad vedení 

- průběţně 

- kdokoliv si všiml příznaků nevhodného chování, oznámil to ŠMP, třídnímu  

  učiteli, vedoucímu vychovateli, kteří pak iniciovali řešení zachyceného  

  problému, 

     - komunikace probíhala formou osobního sdělení , pomocí elektronického  

       informačního systému EVIX, 

                       - kaţdý sociálně-patologický jev (poţití návykové látky, verbální i fyzická    

                         agrese, krádeţ, šikana, kyberšikana, ničení majetku apod.) byl zaznamenán  

                         ve  zprávě o     ve zprávě o sociálně patologickém jevu a zpráva byla      

                         postoupena odbornému pracovníkovi školnímu metodikovi k zaevidování. 

 

 

3)  Evidence rizikového chování  

- poţití návykových látek – pervitin                                                             0x 

- poţití návykových látek – THC                                                                 0x 

- poţití návykových látek – alkohol                                                             0x 

- poţití návykových látek – ostatní (OPI, psychofarmaka)                          0x  

- agrese mezi chlapci                                                                                    8x 

- agrese vůči pedagogům (verbální, náznaky fyzické  agrese,)             36x 

- agrese vůči pedagogům (fyzické napadení)                                          26x                                                                             

- agrese vůči neznámým osobám na ulici                                                     0x 

- agrese vůči věcem (rozbíjení a ničení majetku)                                       38x 

- autoagrese ( sebepoškozování, suicidální pokus)                                       0x 

- šikana                                                                                                          0x 

- krádeţ                                                                                                          1x 

- útěk ze zařízení                                                                                      127x 

 

 

C.        Spolupráce s rodiči 

 

1) Formou třídních schůzek 

Dvakrát ve školním roce pořádá zařízení schůzky s rodiči, které kromě 

informativního charakteru, mají i charakter poradenský. Rodiče však této 

moţnosti příliš nevyuţívají, přestoţe zařízení jim vychází vstříc tím, ţe 

schůzky se konají v dopoledních hodinách v sobotu. Jedním z důvodů malé 

účasti je často i velká vzdálenost z místa bydliště do našeho zařízení. 

 

2)  Písemnou formou 

Na vyţádání jsou rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu 

zasílány zprávy o chování jejich dítěte. 
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3)  Telefonickou formou 

Průběţně dle potřeby jsou rodiče dětí kontaktovány telefonicky  

s cílem získat nebo podat informace o vzniklém problému, nebo podat k 

problému vysvětlení. 

 

 

D.      Spolupráce s organizacemi a institucemi 

 

Naše zařízení spolupracuje zejména s těmito institucemi: 

- Okresní soud a státní zastupitelství Nový Jičín 

- Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně 

- Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeţe (OSPOD) 

- Policie ČR 

- dětský lékaři MUDr. Zezula (pro chlapce do 16let), MUDr.Šustková (pro 

chlapce nad 16let)  

- Adiktologická psychiatrická ambulance   

- SPC Karvinná 

- Probační a mediační sluţba ČR  

- Timotai (dům na půli cesty) Bruntál 

- Nemocnice Nový Jičín  

- Renarkon 

- PL Opava 

 

 

 

 

 

 

Část  VII. - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních 

pracovníků. 
 

Ředitel Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska Výchovné péče, Nový 

Jičín vydal v souladu s příslušnou legislativou plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků na školní rok 2021/2022. Jeho prostřednictvím stanovil cíle zařízení v uvedeném 

časovém rozsahu školního roku, ale i dlouhodobou strategii v oblasti profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků zařízení.   

Cíle  DVPP v zařízení 

Z hlediska dlouhodobé strategie byl základním cílem DVPP i v tomto školním roce: profesní 

rozvoj pedagogických pracovníků zaměřený na získání nových kompetencí či rozvoj těch 

stávajících, které by měly potaţmo vést k posunu ve výchově a vzdělávání kaţdého 

jednotlivého ţáka, vychovávaného v našem školském zařízení. Další konkrétní cíle vycházely 

z aktuálních potřeb a analýzy výchovně vzdělávacího procesu v zařízení vytvořeného 

ředitelem zařízení. 
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1. Konkrétní formy a druhy DVPP 
V rámci obecného schématu jsou školským zařízením organizovány a podporovány 

následující formy a druhy dalšího vzdělávání: 

1.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.(§3-6 Vyhl. č. 317/2005 Sb.) 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba dosáhnout u všech pedagogických pracovníků 

plné odborné kvalifikace: 

V tomto školním roce bylo studium ke splnění kvalifikace realizováno následovně: 

- studium prevence a resocializace  formou bakalářského studia           1  pracovník 

- bakalářské studium sociální pedagogiky                                               1 pracovník 

- studium učitelství odborných předmětů magisterského studia             1 pracovník 

- bakalářské studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ   1 pracovník 

- doplň.  vzdělávací studium k pracovnímu zařazení asistent pdg.         1 pracovník 

V uvedených případech školské zařízení podporuje studium v bakalářských a magisterských 

studijních programech vedoucích k dosaţení plné kvalifikace, ale bez finanční participace na 

studiu. Vše je v přímé návaznosti na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících k 

01.01.2015. 

Studium pro asistenty pedagogapodporovala organizace v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů dalších vzdělávacích institucí vedoucích k dosaţení plné kvalifikace podle zákona 

č. 563/2004 Sb., rovněţ však bez finanční participace na studiu 

 

1.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§ 7 – 9, Vyhl. č. 317/2005 

Sb.) 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba zařízení dosáhnout dalších kvalifikačních 

předpokladů u následujících konkrétních specializovaných pedagogických pozic. 

V tomto školním roce nebylo studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

realizováno u ţádného pracovníka. U všech specializovaných pedagogických pozic splňují 

pracovníci poţadované kvalifikační předpoklady.  

 

1.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

 

Průběţné vzdělávání je v našem zařízení v souladu s §10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.  zaměřeno 

na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. 

Konkrétně byly v rámci plánu DVPP specifikovány následující prioritní okruhy: 

 

1. Rozvoj klíčových kompetencí učitelů a vychovatelů v následujících oblastech: 

a) Týmová spolupráce učitelů, vychovatelů 

b) Individuální schopnosti v oblasti resilience (odolnosti) vůči vlivům stresu vyvolaných 

shora uvedenými faktory při výchově a vzdělávání  

c) Výchova, vzdělávání a motivace ţáka (vychovávaného) v odporu – s negativním 

přístupem k výchovně vzdělávacímu procesu 

d) Komunikace s ţákem, vychovávaným s impulzivními projevy či projevy souvisejícími 

s nezvládáním hněvu 
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e) Schopnost předcházet, řešit nebo sniţovat následky konfliktních situací uvedených 

ţáků a vychovávaných 

2. Rozvoj klíčových kompetencí dětí a vychovávaných – rozvoj a posilování forem, 

obsahu metod a nástrojů v jednotlivých předmětech a výchovách zaměřených na pozitivní 

změny v klíčových kompetencích např. výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, 

environmentální výchova, výchova k udrţitelnému rozvoji, výchova ke zdraví, výchova k 

občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální výchova. 

3. Rozvoj klíčových kompetencí dětí a vychovávaných v oblasti zvládání vlastního 

hněvu 

4. Uplatňování nových metod a forem práce, aktivní metody výuky a jejich uplatňování, 

individualizace výuky pro zlepšení efektivity práce s našimi náročnými ţáky, 

vychovávanými. Uplatňování metod k rozvoji jejich kognitivních schopností. 

5. Kompetence vedení zařízení v oblasti efektivního řízení školského zařízení – nová 

legislativa ve školství, strategie rozvoje školy, školský management, vedení týmů 

 

Průběţné vzdělávání bylo a nadále bude zaměřeno na uvedené prioritní okruhy. Zařízení bude 

preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů, jako týmu, přímo na pracovišti s 

docházkou lektorů na zařízení. Dále je moţná individuální účast pedagogů na kurzech a 

seminářích. Prioritou vedení zařízení je zajistit absolvování terapeutických výcviků u 

vybraných uznávaných a doporučených akreditovaných metod a forem práce s našimi ţáky, 

vychovávanými nebo klienty SVP. Jejich absolvování by mělo být přínosem v oblasti rozvoje 

klíčových kompetencí ţáků a vychovávaných v zařízení i klientů SVP. Zvolené směry, 

metody by měly být jednotné tak, aby byly při činnostech realizovatelné více pracovníky 

(zastupitelnost). 

Pro loňský školní rok a roky následující byla jako prioritní metoda pro naše ţáky a 

vychovávané stejně jako klienty SVP – zejména denního stacionáře zvolena metoda 

Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) – program pro rozvoj kognitivních 

schopností, strategického myšlení a schopnosti učit se učit. 

V této věci se nám podařilo se po dohodě s Institutem FIE vstoupit do projektu, na základě 

kterého získáme proškolení v metodě pro všechny pracovníky, supervizi a inspirativní 

seminář vedený ředitelkou FIE institutu zdarma. Většina pracovníků bude moci být 

proškolena i v našem zařízení bez nutnosti absolvovat dvoutýdenní školení v Praze. I tak bude 

toto vzdělávání našich pedagogů nesmírně časově a organizačně náročné. Stane se tak 

základním kamenem vzdělávání nejen pro nadcházející školní rok.  

Pro pracovníky SVP se podařilo  dále v rámci projektu získat moţnost vzdělávání v 

preventivním programu aART, který je zaměřen na zvládání agrese u dětí. Rovněţ tento 

program se bude z větší části školit v našem zařízení. 

Další moţnosti vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků zařízení „Supervize a 

prevence vyhoření“ 

Specifika výchovy a vzdělávání v našem školském zařízení, zejména vyšší nároky na 

psychickou odolnost pedagogů a potřeby spolupráce uvnitř jednotlivých pracovních týmů a 

spolupráce mezi týmy, které vedení vnímá jako zásadní a klíčovou, byla v loňském školním 

roce zahájena pravidelné supervize. Supervize byla realizována v rozsahu 4 realizovaných 

supervizí u jednotlivých pracovních týmů ve školním roce.Zahájení 15. – 16.11.2021 

supervizorem Mgr. Petrem HÝLEM. Supervize bude pod stejným lektorem realizována i 

v tomto školním roce.  

V loňském školním roce byl vzhledem ke shora uvedeným specifikám dále realizován na 

pracovišti akreditovaný seminář se zaměřením na prevenci syndromu vyhoření a podpora 

rozvoje psychohygieny pedagogických pracovníků. V tomto školním roce bude uskutečněn 

opětovně pro pracovníky, kteří se ho nemohli zúčastnit. 



25 

 

V tomto školním roce bylo průběžné vzdělávání realizováno následovně: 

 

 Metoda rozvoje kognitivních funkcí ReuvenaFeuersteina I. Program instrumentálního 

obohacování, ATC metod prof. Feuersteina akreditováno MŠMT – 5 pracovníků 

 Metoda rozvoje kognitivních funkcí ReuvenaFeuersteina Basic Program 

instrumentálního obohacování, ATC metod prof. Feuersteina akreditováno MŠMT – 1 

pracovník 

 Seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina  („ Ochutnávka 

FIE“)- 7 pracovníků 

 Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci, Národní 

pedagogický institut České republiky akreditováno MŠMT – 27 pracovníků 

 Kurz první pomoci - 26pracovníků 

 Sandplay - Základní kurz pro práci s pískovištěm, pod vedením Mgr. Alţběty 

Michalčíkové – 1 pracovník 

 Vzdělávací aplikace testu WISC-III, Národní pedagogický institut České republiky – 1 

pracovník 

 Rozpravy (celostátní setkání odborníků nejen z institucionální péče) -  3pracovníci 

 Výcvik v metodě zvládání hněvu – Liga otevřených můţu - 2 pracovníci 

 Psychoterapeutický  výcvik KNO-SALE  - 1 pracovník 

 

 

 

 

Část  VIII. –  

1. Údaje aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - spolupráce s MŠMT, 

se školskou radou, odborovou organizací školy, rodičovskou veřejností a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, spolupráce s vedením 

města Nový Jičín, orgány činnými v trestním řízení. 

 

1.1. spolupráce s MŠMT - se zřizovatelem – MŠMT, si školské zařízení udrţuje trvale      

vysoce korektní vztahy, z naší strany nutno ocenit metodickou pomoc pomoc i velice 

dobrou spolupráci ze strany Odboru metodického řízení a podpory, konkrétně ministerské 

radové Ing. Zdenky Markové. 

1.2. spolupráce se školskou radou a odborovou organizací - probíhala po celý školní rok 

transparentně, kdy pracovníci vedení odborové organizace a zástupci školské rady, 

potaţmo její předseda, byli nápomocni při řešení zásadních rozhodnutí v personálních 

otázkách, při výchově problémových dětí a k připomínkování nově vytvořených 

důleţitých dokumentů organizace 
1.3.spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci – v posledních letech došlo k výraznému 

pozitivnímu posunu v rámci spolupráce se zákonnými zástupci. Z naší strany provádíme 

buď klíčovým pracovníkem dítěte, nebo prostřednictvím speciálního pedagoga pravidelně 

nejméně 1 x ročně návštěvy v rodinách dětí, coţ výrazně přispívá nejen k navázání 

kontaktu s rodinou chlapce, ale i poznání jeho sociální situace a získané informace jsou 

podnětem k nastavení PRO. Zákonní zástupci jsou prostřednictvím telefonických kontaktů 

/pokud v tomto ohledu jeví zájem/ pravidelně informováni o výsledcích dítěte, jak na 

úseku vzdělávání, tak i úseku výchovy. Součástí informovanosti zákonných zástupců je i 

písemná forma k pobytu dítěte v našem zařízení – tkzv. „Informační zpráva pro 

rodiče/zákonné zástupce“. 
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1.4.spolupráce s OSPOD – standartní, k oboustranné spokojenosti by jsme uvítali, pokud by 

většina z pracovníků OSPODu byla partnery, respektovala i naše rozhodnutí a akceptovala 

naší profesní erudici v nastaveném procesu reedukace a resocializace a oprostila se 

postavení „mentora“… . 

1.5.spolupráce s DDÚ, DÚM a naopak – oboustranně velice korektní a na vysoké 

profesionální úrovni, nutno ocenit především pravidelnou metodickou pomoc ze strany 

DÚM Ostrava-Kunčičky i DDÚ Bohumín. 

1.6.spolupráce s orgány činnými v trestním řízení (státní zastupitelství, soudy, PČR) – 

bezproblémová, nadstandartní především s OSZ a OS v Novém Jičíně 
1.7.spolupráce s Městem Nový Jičín - rovněţ ve vztahu k vedení i vedení města Nový Jičín 

lze konstatovat další fázi prohloubení vzájemné spolupráce, kdy zástupci naší organizace 

jsou pravidelně zváni nejen na společenské akce města, ale i na některá důleţitá zasedání 

zastupitelů či rady města. Ředitel školského zařízení rovněţ participuje na činnosti komise 

pro mládeţ, sport a sociální politiku. Z naší strany byl v letošním roce uskutečněn vstřícný 

krok k poţadavkům města, kdy jsme zajistili ze strany našich chlapců i zaměstnanců 

pracovní pomoc při organizaci akce „Ukliďme Česko“.. 

 

 

 

2. Alternativní zdroje financování -  
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů2021/2022. 

 

Ve školním roce 2020/2021 se naše školské zařízení nezapojilo do ţádných rozvojových a 

mezinárodních programů. Projekty z cizích zdrojů jsme nerealizovali. 

 

 

 

 

Část  IX. - Oblast ekonomicko– provozní, základní údaje o hospodaření 

organizace. 

1. Hospodaření organizace. 

 
1.1.Náklady na provoz organizace z hlavní činnosti včetně nákladů na mzdy v roce 2021 

činily celkem 49 681 775,16 Kč, z čehoţ mzdové náklady činily 31 633 539,-Kč, 

náhrady mzdy za nemoc 373 289,- Kč, zákonné odvody z mezd a FKSP  11 321 095,56 

Kč a ostatní neinvestiční náklady  6 353 851,60 Kč. 

 

1.2. Výnosy z hlavní činnosti činily celkem 53 494 447,08 Kč, z čehoţ byly poskytnuté 

transfery z MŠMT ve výši 52 799 623,71 Kč,  ostatní výnosy organizace ve výši  

694 823,37 Kč. Prostředky  rezervního fondu  nebyly čerpány. 

 

1.3. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2021 byl kladný ve výši  

3 812 671,92 Kč a byl sloţen  z  nevyčerpaných  prostředků na  platy ve výši 1 967 

971,-Kč a na OON ve výši  179 400,- Kč, nevyčerpaných zákonných odvodů a FKSP 

ve výši 708 239,44 Kč a zůstatku provozních prostředků ve výši 1 125 861,48 Kč. 

1.4. Organizace provozovala v roce 2021 jinou činnost- pronájem sluţebních bytů a 

garáţí, ze které byl kladný hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu ve výši 

219 689,79 Kč. 
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1.5. Investiční náklady v roce 2021 v období 9-12/2021 byly pokryty z FRM  ve výši 

418 970,- Kč v tomto členění:. 

- zhotovení projektu na inv.akci „Rekonstrukce budovy dílen na učebny         352 270,00 Kč                                               

-  zhotovení a instalace kuchyňské linky pro chlapce v hl. budově                      66 700,00 Kč                                                                        

 

        

Investiční náklady v r.2022 za období leden-srpen se ţádné neuskutečnily. 

  

 

 

2. Dodatek k hospodaření organizace. 

 
2.1. Opravy za školní rok 2021/2022 za jednotlivé úseky : 

Mimoškolní úsek-ochranná výchova-SŠ…………………  Kč     83 031,- 

Mimoškolní úsek-ochranná výchova-ZŠ………… ……….Kč      29 792,- 

Škola………………………………………………………..Kč       17 565,- 

Dílny………………………………………….…………… Kč      19 831,- 

Správní……………………………………………………...Kč      125 243,- 

Školní jídelna……………………………………….………Kč       3 097,- 

Oprava budov………………………………………………Kč     10 928,- 

Opravy ICT…………………………………………………Kč      17 930,- 

Opravy SVP........................................................... ………...Kč        6 972,- 

Opravy sluţebních aut...........................................................Kč       42 579,- 

Celkem za zařízení………………………………………...Kč     357 248,- 

 

 

2.2.Pořízení nového drobného dlouh. Hmotného a nehmotného majetku (DDHM a 

DDNM ) za školní rok 2021/22 : 

Mimoškolní činnost-ochranná výchova-SŠ………………… Kč      7 490,- 

Mimoškolní úsek-ochranná výchova- ZŠ………………..…  Kč     39 370,- 

Škola………………………………………………………    Kč              0,- 

Dílny……………………………………………………….. Kč      48 863,- 

Správní………………………………………………………Kč       23 261,- 

Školní jídelna………………………………………………  Kč        6 643,- 

SVP………………………………………………………….Kč       16 026,- 

PC technika………………………………………………… Kč       41 881,- 

Úsek odborných pracovníků.................................................. Kč          8 226,- 

Celkem za zařízení…………………………………………Kč       191 760,- 

 

 

2.3. Pořízení samost. movit. věcí a soubory m.v. (HIM) z FRM za školní rok 2021/2022 : 

 

  Celkem za zařízení………………………………………………….............0Kč                                

 

2.4. Ostatní investiční výdaje z vlastních zdrojů (FRM) ve školním roce 2021/2022: 

/hrazeno v roce 2021 / 

- zhotovení projektu na inv.akci „Rekonstrukce budovy dílen na učebny         352 270,00 Kč                                               

-  zhotovení a instalace kuchyňské linky pro chlapce v hl. budově                   66 700,00 Kč  

Celkem za zařízení..................................  ………………………….............. 418 970,00 Kč 
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2.5.Stav majetku k 30. 9. 2022 : 

Pozemky………………………………………………………………...Kč       515.023,00 

Drobný dlouh.nehmotný majetek.............................................................Kč       553.604,82 

Stavby…………………………………...………………………………Kč   80.259 519,72 

Samost.mov. věci a soubory MV..............................................................Kč     6.667.039,04 

Drobný dlouh. hmotný majetek …………………………………….…..Kč   10.860.920,45 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek…….…………………….. Kč         402.442,00 
 
 

2.6. Strategické cíle pro následující období 

Na rok 2022 aţ 2023 jsou naplánovány tyto investiční potřeby pro zařízení: 

- Rekonstrukce budovy dílen na učebny : cca                                         5.745.000,- Kč 

- Úprava 1.p. mimoškol. úseku v hlavní budově na oddělení pro EPCHO: cca  500.000,- 

- Oplocení vnitřního prostoru nádvoří : cca                                                    300.000,-Kč 

- Instalace docházkového systému  pro zaměstnance                                      99 000 ,-Kč 

U plánovaných investičních akcí chceme plně vyuţít prostředky fondu reprodukce majetku, 

na které nám k tomuto účelu byly převedeny prostředky z Rezervního fondu.  

V případě dalších mimořádných událostí, které budou vyţadovat obnovu investičního majetku   

budeme ţádat o investiční dotace MŠMT na základě vyhlašovaných výzev na r.2022 -  2024, 

pokud budeme splňovat podmínky její čerpání. 

 

 

 

3. Oblast stravování a provozu školní jídelny. 
 

3.1. Provozní údaje a kontrola provozu školního stravování 

 

Činnost úseku stravování vyplývá ze základních dokumentů – zákona č.109/2002 Sb.- o 

ústavní a ochranné výchově, zákona č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky 

č. 107 a 108/2005 – o školním stravování a školských účelových zařízeních, vyhlášky č. 

430/2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, a dalších nařízení vztahujících se 

k hygieně, přípravě a manipulaci s potravinami. 

Úsek stravování zajišťuje dle těchto norem stravování pro umístěné chlapce, své zaměstnance 

a důchodce, kteří pracovali v zařízení v produktivním věku.  

Stravování je zajištěno v jídelně VÚ se standardním zařízením a vybavením. Kapacita 

kuchyně je 150 strávníků, počet míst k okamţitému odběru ve školní jídelně je pro 40 

strávníků. 

V hodnoceném období školního roku 2021/2022 byla strava připravována v průměru pro 38 

strávníků z řad dětí a 55 strávníků z řad dospělých (včetně „důchodců“). Přesné počty lze 

validně vyhodnotit aţ po zpracování „výkazu o činnosti zařízení školního stravování ke dni 

31.10.2022 se zpracovanými údaji ze dne 11.11.2022. 

Denně je pro děti umístěné ve školském zařízení připravováno a vydáváno 6 jídel, z toho 2 

hlavní, snídaně a 3 x doplňková svačina včetně zajištění pitného reţimu, zaměstnanci mají 

moţnost odběru jednoho hlavního jídla denně, dotovaného z fondu FKSP. Finanční norma na 

vzhledem k rostoucím finančním nákladům na základní suroviny byla k 01.04.2022 navýšena 
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pro děti, naopak cena odebraného hlavního jídla zaměstnancem je nyní 40,-Kč, po dotaci 

z fondu FKSP je cena 32,-Kč. 

 

Příprava stravy je prováděna v kuchyni školského zařízení, která je zařízena a vybavena ve 

smyslu nařízení a zákonných ustanovení vztahujících se k této činnosti. Ta je pravidelně 

kontrolována ze strany KHS Mskraje Ostrava, územní pracoviště Nový Jičín.  

Kontrola hygienickou sluţbou je prováděna namátkově, poslední kontrolní činnost ze strany 

KHS proběhla v měsíci květnu 2021. Kontrola BOZP probíhají kaţdoročně vţdy v měsíci 

listopadu. Kontrola a revize spotřebičů rovněţ probíhá kaţdoročně a rovněţ vţdy v měsíci 

listopadu. 

Interní audit kuchyně v souladu s nařízením vlády EP a R. č. 178/201, 852/04 a 853/04. 

Probíhá kaţdoročně v měsíci dubnu, kdy předmětem auditu je systém kritických bodů při 

přípravě pokrmů a stav hygieny provozu. Ze závěrů kontrolních zjištění vyplynulo, ţe plán 

systému HACCAP je ve všech ukazatelích naplňován a zaručuje nezávadnost vyráběných 

pokrmů.  

Veškeré kontroly proběhly bez záznamů o závadách či nedostatcích v provozu stravovacího 

zařízení. 

 

 

3.2.Personální zajištění provozu 

 

Provoz stravování zajišťují k dnešnímu dni 4 kuchaři, z nichţ jeden z nich je zároveň pověřen 

vedením úseku školní jídelny a na 0,5 úvazku pomocná síla v kuchyni.  

Všichni zaměstnanci na úseku stravování mají předepsanou kvalifikaci v oboru, navíc i 

s dlouholetou praxí. Pro výkon své pracovní činnosti pravidelně proškolování nejméně 2 x 

ročně a zvládají své pracovní povinnosti zcela bez obtíţí, přesto, ţe jsou zařazeni 

v nerovnoměrném rozvrţení pracovní doby. 

Z provozního hlediska je činnost stravování zajištěna ve smyslu platných předpisů. 

 

 

3.3. Spolupráce s dodavateli. 

 

Je pravidelně vyhodnocována, zejména cenová politika jednotlivých dodavatelů v rámci slev 

a akčních nabídek s ohledem na kvalitu zajišťovaných surovin. Suroviny jsou zajišťovány ve 

většině případů v předepsané kvalitě, mnoţství i čase. 

Spolupráce s dodavateli s ohledem na kvalitu dodávaného zboţí a potravin by mohla být 

určitě lepší. I proto stále častěji dochází k nákupům potravin individuálně s ohledem na cenu i 

kvalitu zakoupených potravin. Platební podmínky smluvních stran jsou dodrţovány.  

 

 

3.4.Spolupráce v rámci organizace. 
 

Spolupráce funguje zejména na úrovni vedoucích jednotlivých oddělení a je na dobré úrovni, 

a to zejména v reţimu vydávání stravy. Je reagováno na připomínky strávníků, které jsou 

denně zapisovány v denním záznamu a kontrolovány nejenom vedoucím úseku stravování, ale 

i ze strany ředitele organizace. Stravovací komise se za účasti zvolených zástupců z  řad dětí 

řeší připomínky na komunitních setkáních přímo s ředitelem organizace. 
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Část  X. – Údaje o výsledcích kontrol. 

 

1.kontrola ze strany odboru kontroly zřizovatele – MŠMT, posouzení 

organizace na místě - účetní závěrka. 
 

Vyjádření ke kontrolním zjištěním z kontroly MŠMT – oddělení financování dotačních 

programů a schvalování účetních závěrek PŘO a přijatá opatření – viz protokol  č.j. 

MŠMT-18091/2022-2 ze dne 01.09.2022. 

Vyjádření ředitele organizace k „Zápisu o posouzení organizace“ provedeném na základě 

ustanovení § 25 a násl. Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o poţadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek a výnosu ministra školství , mládeţe a 

tělovýchovy č. 3/2022, kterým se upravuje postup schvalování účetních závěrek v kapitole 

MŠMT u PŘO – VÝCHOVNÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A 

STŘEDISLO VÝCHOVNÉ PÉČE, NOVÝ JIČÍN, Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín, IČ: 

00601583.: 

Posuzované období: 1. čtvrtletí 2022 

Posouzení provedly: Ing. Petra KOVAŔÍKOVÁ, Ing. Michaela Marková, odd. 24 MŠMT. 

Zjištění vyplývající z posouzení PŘO a nastavená opatření. 

 

 

1. zřízení a registrace PŘO. 

Kontrolovaná osoba předloţila veškerou poţadovanou dokumentaci o zřízení a registraci 

posuzované PŘO, v dodatku č. 10 ke zřizovaní listině ze dne 30.06.2021, č.j. MŠMT-

7803/2021-1 je uvedeno ….“součástí tohoto dodatku je úplné znění zřizovací listiny a soupis 

majetku, s nímţ je organizace oprávněna hospodařit“… . Soupis majetku součástí tohoto 

dodatku není, jelikoţ PŘO jej doposud nemá k dispozici, MŠMT jej i přes opakované 

písemné ţádosti nedodalo! 

V tomto bodu jinak „bez závad“-účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí 

omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetrţitě pokračovat v činnosti vyplývající ze zřizovací 

listiny. 

Opatření k nápravě: 

Prezentovaný nedostatek s odkazem na zápis z posouzení organizace na místě bude nutno 

odstranit ředitelem organizace na základě komunikace se zřizovatelem , a to v co nejkratším 

možném termínu. 

 

 

2. vnitřní předpisy o vedení účetnictví a zabezpečení vnitřního kontrolního systému 

Kontrolovaná osoba předloţila veškerou poţadovanou dokumentaci. 

Předpisy a účetní záznamy předloţené k posouzení byly doplněny a upraveny podle 

doporučení uvedených v zápise o posouzení organizace na místě č.j. MŠMT-8806/2018-12 a 

splňují předepsaní náleţitosti pro vedení průkazného, správného a úplného účetnictví. Při 

posouzení vnitřních předpisů nebyly zjištěny nedostatky. 

Předloţené účtové rozvrhy mají náleţitosti účetních dokladů, vycházejí ze směrné účtové 

osnovy a jsou sestaveny v souladu s ustanovením § 14 zákona o účetnictví. 

Při sestavování odpisového plánu postupovala dotčená účetní jednotka podle § 28 odst. 6 

zákona o účetnictví a ČÚS-708 k odpisování dlouhodobého majetku v měsíční frekvenci dle 

pokynů MŠMT. 
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3. rozpočet PŘO na rok 2022 

Rozpis závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu 2022 – zpracován dle pokynů MŠMT, 

finanční prostředky ze státního rozpočtu leden-březen 2022 rozepsány dle rozpočtového 

provizoria. Zaúčtování a čerpání poskytnutých finančních prostředků plně v souladu 

s postupem ČÚS č. 703-TRANSFERY a pokynu MŠMT č.j. MŠMT-30832/2020. 

Porovnáním účetních dokladů s účetní evidencí nebyly zjištěny rozdíly! 

 

 

4. sestavení účetní závěrky l 31.03.2022¨ 

Při sestavení účetní závěrky postupovala PŘO podle ustanovení § 18 zákona o účetnictví a 

vyhlášky č. 410/2009 Sb. Kontrola záznamu ze strany CSUIS byla podle stavové zprávy 

úspěšně dokončena. 

Hodnotové údaje v konsolidačních účetních záznamech byly porovnány s údaji hlavní knihy 

PŘO k 31.03.2022 a hodnoty poloţek, rozvahy a výkazů zisku a ztráty k okamţiku sestavení 

závěrky navazují na zůstatky na jednotlivých syntetických účtech hlavní knihy. Kontinuita 

účetnictví je zachována. 

Přílohy obsahují veškeré náleţitosti uvedení vyhlášky a porovnáním informací a údajů 

nebyly shledány rozdíly. 

Pomocný analytický předmět byl CSUIS přijat, úspěšně dešifrován a kontrola ukončena 

úspěšně. 

Výkaz o zaměstnanosti ZAM 1-04obsahující údaje  o stavu zaměstnanců PŘO k 31.03.2022 a 

údaje byly přijaty  a úspěšně dešifrovány, kontrola zpracování  dat proběhla úspěšně a byla 

ukončena. 

 

 

5. metody ověření shody údajů uvedených v závěrce s údaji účetní evidence. 

Správnost vedení účetnictví a výsledků hospodaření v těchto vybraných hodnotových údajů a 

vnitro a mezivýkazových vazbách nebylo rozporováno. 

Kontrola doporučuje, aby v souvislosti s jinou činností ÚJ upravila vnitřní předpis a doplnila 

rozsah, způsob účtování, financování a kalkulaci nákladů a výnosů k jiné činnosti. 

Opatření k nápravě: 

Prezentovaný nedostatek s odkazem na zápis z posouzení organizace na místě bude odstraněn 

novou vnitřní směrnicí zpracovanou ekonomem organizace a schválenou ředitelem v termínu 

do 15.10.2022 - splněno. 

 

 

6. tvorba, čerpání a uţití peněţních prostředků - nebylo shledáno závad. 

 

7. inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 

Ředitel organizace postupoval v souladu s nastavenými poţadavky vydané směrnice 

k provedení inventarizace majetku, jeţ vychází ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 

Sb. a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Při tvorbě předpisů a 

zabezpečení inventarizace byl vyuţit rovněţ Metodický pokyn MŠMT. Dotčená PŘO 

provedením inventarizace splnila své povinnosti, které jí vyplývají z ust. § 8 odst. 4, § 29, § 

30 zákona o účetnictví. 

 



32 

 

8. vnitřní kontrolní systém 

Povinnosti vyplývající z ust. § 25 zákona o finanční kontrole při zavedení a prověřování 

vnitřního kontrolního systému byly zabezpečeny 

a) předpisovou činností¨ 

b) organizačními opatřeními¨c) prověřením účinnosti vnitřního kontrolního systému 

c) prověřením účinnosti vnitřního kontrolního systému 

PŘO předloţila k posouzení doklady, z nichţ bylo moţno provést posouzení zabezpečení a 

provádění vnitřního kontrolního systému. 

a) podpisové vzory k finanční kontrole 

b) b) účetní doklady 

Kontrolované doklady splňovaly všechny předepsané náleţitosti a vyplývá z nich, ţe 

ředitel přímo řízené organizace průběţně plní povinnost související se zavedením, 

udrţováním a prověřováním účinnosti vnitřního kontrolního systému. 

 

 

9. přenos dat do centrálního systému účetních informaci (CSUIS) k 31.03.2022 

Podle stavové zprávy CSUIS byl účetní záznamy zaslané PŘO přijaty správcem CSUIS a 

zpráva byla úspěšně přijata a dešifrována. Kontrola formátu a rozsahu účetních záznamů 

proběhla úspěšně, zpracování dat bylo úspěšně dokončeno. 

 

 

 

2.kontrola nezávislého auditora – VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM. 
 

1. Auditovaný subjekt 

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, 

Divadelní 12, (dále také „VÚ“), zastoupena ředitelem Mgr. Pavlem Tokařem, IČO 00601586. 

 

2. Interní auditor 

Mgr. Jakub Peterka, Interní auditor ve veřejné správě – senior, č. cert. 77 Českého institutu 

interního auditu, který vykonal interní audit na základě pověření k provedení interního auditu 

z 10. 11. 2021. 

 

3. Cíl auditu 

Ověření funkčnosti nastavení vnitřního kontrolního systému organizace. 

 

 

4. Předmět auditu 

 

a) ověření, zdali jsou dodrţovány příslušné právní předpisy, 

b) ověření, zdali jsou rizika vztahující se k činnosti výchovného ústavu včas 

rozpoznávána a zdali jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo 

zmírnění, 
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c) ověření, zdali poskytuje vnitřní řídící a kontrolní systém spolehlivé a včasné provozní 

a finanční informace a zdali je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný a 

reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. 

 

 

4. Legislativa a vnitřní předpisy 

 

a. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, 

b. vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, 

c. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 

d. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle jeho prováděcích 

vyhlášek a s ním vydaných účetních standardů, 

e. Směrnice o finanční kontrole, VS-67/2019, 

f. Dodatek č. 1 ke směrnici č. VS-67/2019 o finanční kontrole , VS-109/2020, 

g. Vnitřní směrnice Oběh a přezkušování účetních dokladů, VS-206/2021, 

h. podpisové vzory příkazců operací, správce rozpočtu, hlavní účetní, 

i. podpisové vzory pro účetní kontrolu a podpisové vzory hmotně odpovědných 

pracovníků VÚ, 

j. účetní rozvrh platný pro r. 2021, 

k. Rozpis závazných a orientačních ukazatelů na rok 2021, dopis MŠMT s rozpisem 

rozpočtu, č.j. MŠMT-28399/2021, vč. všech úprav rozpočtu s členěním na: 

I. § 3114  základní škola (od 09/2021) 

II. § 3124  střední škola 

III. § 3131  výchovný ústav 

IV. § 3141  školní jídelna 

V. § 3148  středisko výchovné péče 

 

 

5. Popis prací 

Interní audit byl proveden na základě studia vnitřních předpisů, rozhovorů s ředitelem VÚ  

Mgr. Pavlem Tokařem a Ivou Eitlerovou, vedoucí ekonomicko-provozního útvaru  - 

rozpočtářkou. Ověření funkčnosti řídícího kontrolního systému (dále jen „ŘKS“) bylo dále 

provedeno na vybraném vzorku účetních dokladů: 

- příjmové a výdajové pokladní doklady za únor a březen 2021 

- faktury došlé za květen a červen 2021 a faktury vydané (2 ks) od začátku roku 2021. 

 

6. Vyhodnocení předmětu auditu 

6.1. Ověření, zdali jsou dodrţovány příslušné právní předpisy. 

Rozpočtová pravidla, pravidla finanční řídící kontroly a legislativa upravující účetnictví 

organizace jsou dodržovány. 
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Dodrţování legislativy upravující výkon uloţené ochranné výchovy nebylo předmětem tohoto 

auditu. 

 

6.2.Ověření, zdali jsou rizika vztahující se k činnosti výchovného ústavu včas rozpoznávána a 

zdali jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

Provozní rizika s možným vlivem na hospodaření organizace jsou včas identifikována a jsou 

přijímána opatření k jejich minimalizaci. 

 

6.3.Ověření, zdali vnitřní a kontrolní systém poskytuje spolehlivé a včasné provozní a 

finanční informace a zdali je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný a 

reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. 

Řídící kontrolní systém organizace je zcela  funkční a splňuje výše uvedená kritéria. 

 

 

7. Doporučení  (splněna k 31.01.2022). 

 

7.1. Provést školení zaměstnanců VÚ přijímajících provozní zálohy a provádějících jejich 

vyúčtování s důrazem na moţné pracovněprávní důsledky pro zaměstnance a na rozpočtové 

důsledky pro VÚ v případě nedodrţování pravidel finanční řídící kontroly. 

 

7.2. Provést školení zaměstnanců VÚ pracujících s hotovostí a administrujících hotovostní 

operace s důrazem na moţné pracovněprávní důsledky pro zaměstnance a na rozpočtové 

důsledky pro VÚ v případě nedodrţování pravidel finanční řídící kontroly. 

 

 

 

3. Kontroly ze strany zřizovatele – průběţně: 
4.1 Výsledek kontroly odboru 0200– Ing. Zdeňka MARKOVÁ:Při provedených kontrolách  

ve školském zařízení za přítomnosti ředitele DÚM Ostrava Mgr. Petra KROLA nebyly ve 

smyslu „předmětu kontroly“ shledány závady 

 

4.2. Kontrola – VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM – jelikoţ zřizovatel v kalendářním roce 

nebude ve školském zařízení provádět kontrolní činnost ke kontrolním mechanismům 

organizace, organizace si zajistila interní audit k vnitřnímu kontrolnímu systému, který 

v termínu od 15.11.2022 bude provádět Mgr. PETERKA. 

 

 

 

Část  XI. 

1. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za školní rok 2021/2022 
 

Přijaté ţádosti o informace……………………………………………….292 

Vyřízené ţádosti o informace…………………………………………….292 

Poskytnuté informace ostatní………………………………………………15 

Přijaté stíţnosti………………………………………………………….......5 

Vyřízené stíţnosti……………………………………………………….......5 
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2.Výroční zpráva v oblasti evidence úrazu dětí za školní rok 2021/2022 

 
Od 1.9.2021 do 31.8.2022 v knize úrazů dětí evidováno celkem…………..3 

z toho na ČŠI zaslány úrazy dětí……………………………………………0 

Z celk. počtu evidovaných úrazů dětí ve zdravotnickém zařízení ošetřeno...1 

Úrazy dětí, které nevyţadovaly lékařské ošetření ve zdr. zařízení………….2 

Dítětem odmítnuté ošetření úrazu…………………………………………..0 

 

Nahlášené úrazy za účelem vyřízení pojistné události………………………0 

z toho k 31.8.2022  GENERALI Českou pojišťovnou odškodněno…..……0 

ve stavu vyřizování pojistné události………………………………………...0 

 

 

3.Zpracování osobních údajů dle GDPR 

 
S  účinností ode dne 25.5.2018 byla školským zařízením vydána vnitřní směrnice č.j. VS-

57/2018 „Zpracování osobních údajů dle GDPR“, jejímţ účelem je popis procesů při 

práci s osobními údaji dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679. 

Se směrnicí „Zpracování osobních údajů dle GDPR“ byli seznámeni všichni zaměstnanci 

školského zařízení dne 21.5.2018, průběţně jsou s ustanoveními i aktualizovanými údaji dle 

GDPR jsou zaměstnanci seznamováni na provozních poradách jednotlivých úseků a oproti 

podpisu i vţdy před zahájením školního roku. Vydaná směrnice je závazná pro všechny 

zaměstnance organizace. 

 

Naplnění povinností organizace podle GDPR: 

- oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů o jmenování pověřence, 
- podaná informace na webových stránkách organizace s kontaktními údaji na 

pověřence, 
- zpracován vnitřní předpis k ochraně osobních údajů, 
- zpracovány a zveřejněny informace obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů na webových stránkách organizace, 
- zpracovány záznamy o činnostech zpracovávání osobních údajů. 

 

 

 

Část  XII. 

Vize a poslání zařízení, nastavení základních priorit pro školní rok 

2021/2022 a další školní roky - viz PŔÍLOHA – „Koncepce rozvoje školského 

zařízení na období let 2020-2025“. 

 
Dlouhodobým cílem našeho školského zařízení je, abychom se stali místem aktivního 

poznávání, místem, kde jsou respektovány individuální zvláštnosti kaţdého dítěte, jeho právo 

na různost a individuální tempo. 

Účelem našeho zařízení je nejenom zajišťovat nezletilým náhradní rodinnou péči, ale i 

předcházet vzniku a rozvoji negativního chování dítěte, zmírňovat jejich důsledky a přispívat 

k jeho osobnostnímu rozvoji. 
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Základem bezpečného klimatu pro všechny zúčastněné je vytvoření kvalitního partnerského 

vztahu mezi dítětem a pedagogem, s důrazem na dodrţování práv dítěte i nastavení pozitivní 

emocionální atmosféry i mezi zaměstnanci samotnými. 

Důleţitým aspektem je rovněţ vytváření a posilování respektu spolupracujících organizací 

vůči výchovnému ústavu. 

V tomto ohledu je vedením školského zařízení kladen velký důraz na propagaci dobrého 

jména ústavu.  

Významnou rolí organizace je rovněţ spolupráce s pedagogickou veřejností i studenty 

vysokých škol pro předávání si vzájemných zkušeností. 

Kvalitu školského zařízení zásadně ovlivňuje kvalita zúčastněných lidí. Manaţer týmu by měl 

v zásadě plnit roli koordinátora a stavitele. Při výběru lidí do týmu musí manaţer poskytnout 

prostor a příleţitost jednotlivým individualitám, které by se měly vzájemně doplňovat 

z hlediska svých předpokladů, schopností, dovedností a znalostí problematiky, vytvářet 

ovzduší jistoty, důvěry, upřímnosti a spravedlnosti, jeţ můţe aktivizovat atmosféru v ústavu, 

zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, kladně motivovat 

zaměstnance k vyšší efektivitě práce a spravedlivě, pruţně a rychle hodnotit pracovní 

výsledky i nadstandardní práci a výjimečné výkony. 

Zaměstnanci jsou s pracovním prostředím vesměs spokojeni, většina ze zaměstnanců 

akceptuje novou „koncepci“ vedení školského zařízení transformace na zařízení 

institucionální péče „výhradně“ pro děti s uloţenou ochrannou výchovou. Určité výhrady se 

trvale a opakovaně objevují především na straně některých pedagogických pracovníků úseku 

vzdělávání, kteří nemohou přijmout připravované změny, a to především v kontextu změn 

v pracovním zařazení či obsahu pracovní náplně. 

Co za současné situace, i vzhledem k opětovně se „vracející“ epidemie COVID-19, 

zaměstnanci nutně potřebují je jistota práce v dlouhodobějším časovém horizontu ve smyslu 

zachování školského zařízení, s ohledem na stále stupňující se nebezpečí tkzv. „syndromu 

vyhoření“. U zaměstnanců by stálo za zváţení nastavení a finanční participace ze strany 

MŠMT na programech psychohygieny a v oblastech psychosociálního rozvoje a prevence 

„syndromu vyhoření“, jelikoţ většina zaměstnanců v našem školském zařízení pracuje jiţ 

delší dobu a jsou tak vystavování soustavnému vnitřnímu i vnějšímu tlaku prostředí. Dále 

spolupracovat v rámci SVP s vedením Města Nový Jičín v rámci „dotačních projektů“, dále se 

snaţit zajistit pro pedagogické pracovníky školského zařízení moţnosti finanční podpory 

v podobě programů v oblasti diagnostických nástrojů, a to jak při pořizování náročných 

testových materiálů, tak i stejně finančně náročných školení psychologů a speciálních 

pedagogů v těchto psychodiagnostických a speciálně pedagogických metodách. Právě 

takováto podpora proběhla bohuţel pouze pro poradenská zařízení a na SVP či samotná 

školská zařízení institucionální péče se zcela pozapomnělo. 

Závěrečné resumé 
Oblast řízení, jakoţto resocializační a reedukační úsilí školského zařízení je cílené, 

synchronizované a motivační pro všechny sloţky organizační struktury. 

 

Zpracoval:    Mgr. Pavel Tokař 

Podklady:   Iva Eitlerová – ekonom organizace, Mgr. Pavla Veselková – metodik prevence, 

Mgr. Tomáš Petr – speciální pedagog, Ing. Jiří Kolařík – vedoucí úseku vzdělávání a Mgr. 

Petr Macíček – vedoucí SVP a statutární zástupce ředitele. 

 

V Novém Jičíně dne 31.10. 2022             Za správnost:   Mgr. Pavel TOKAŘ 

           ředitel VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Nový Jičín 
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Schvalovací a podpisová doloţka k platnosti a účinnosti VD-410/2021. 

 

 

Schváleno Odborovou organizací VÚ, ZŠ, SŠ a SVP, Nový Jičín dne 31.10.2022 

 

 

Tomáš VÁVRA  -předseda ZO odborové organizace při VÚ, ZŠ, SŠ a SVP, Nový Jičín 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou VÚ, ZŠ, SŠ a SVP, Nový Jičín dne 31.10.2022 

 

 

Bc. Martin CAHLÍK – předseda Školské rady VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín 

 

 

 

 

 

Platnost Výroční zprávy č.j. VD-410/2022 ke dni 31.10.2022 

 

 

 

Účinnost Výroční zprávy č.j. VD-410/2022 ke dni 31.10.2022 

 

 

Zaměstnanci organizace byli s VÝROČNÍ ZPRÁVOU za školní rok 2021/2022 seznámeni 

oproti podpisu na „provozní poradě“ všech zaměstnanců (pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci) dne 01.11.2022. 

 

 

 

 

 

 


