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1/  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 
 

1.1/  Identifikace 
 

Název školy:  Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, 

Jaroměř 

Adresa:       PaP  Palackého 142, 551 01 Jaroměř 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Název a adresa zřizovatele: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový 

pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 486 23 733 

Identifikátor právnické 

osoby: 

 600 024 164 

 

 

Datum zařazení do sítě škol ze dne 17. 6. 1996. Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 24. 11. 2014 

se do školského rejstříku zapisuje právnická osoba pod názvem: Základní škola speciální 

a Praktická škola, Jaroměř, Palackého 142, 551 01 Jaroměř, den zahájení činnosti: 1. 9. 2015, 

od 1. 11. 2016 se zapisuje právnická osoba pod názvem: Dětský domov, Základní škola 

speciální a Praktická škola, Jaroměř. 

 

 

Telefonní spojení: 491 812388 

(ředitelna) 

Webové 

stránky: 

www.zsspecaddjaromer.cz 

 603 363 092 Email: reditelka@zsspecaddjaromer.cz 

Identifikátor datové 

schránky:  

tdwzuyh   

 

 

1.2/  Vedení školy 
 

Ředitelka školy: Mgr. Taťána Kánská 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martina Kaczmarková 

Vedoucí vychovatel DD:  Mgr. Egon Stříhavka, Ph.D. 

 

 

1.3/  Školská rada  
 

Jméno Funkce Zastupuje 

Jana Barčinová členka rodiče 

Mgr. Martina Berdychová členka zřizovatele 

Mgr. Dana Kadlecová předsedkyně pedagogické pracovníky  
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1.4/  Seznam jednotlivých součástí  
 

Název školského 

zařízení 

IZO školy Kapacita Adresa ŠVP a přehled 

učebních plánů se 

schvalovacími 

doložkami 

Základní škola speciální   102 718 563 
 

54 žáků Palackého 142, 

Jaroměř 

Cesta do života I. 

a Cesta 

k samostatnosti II. 

od 1. 9. 2020 

Praktická škola jednoletá 181 064 197 10 žáků Palackého 142, 

Jaroměř 

Start do života  

Dětský domov 110 011 619 
 

48 dětí Palackého 142, 

Jaroměř 

Klíč 

k samostatnosti a 

soběstačnosti 

(revize - 2. vydání 

od 1. 9. 2021) 

Školní jídelna  110 011 627 70 jídel Palackého 142, 

Jaroměř 

 

 

 

2/  CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 
  

2.1/  Základní škola speciální  
 

Od 1. 9. 2020 pracuje škola podle ŠVP Cesta do života I. a Cesta k samostatnosti II.  

(2. vydání). 

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami. 

Usilujeme o to, aby naše škola poskytovala žákům bezpečné, podnětné a klidné prostředí, 

které umožní žákům co největší rozvoj dle jejich možností a schopností. 

Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí, dovedností, na vytváření 

návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných 

schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. 

V 9. a 10. ročníku jsou žáci připravováni k dalšímu vzdělávání na střední škole pro obor: 

Praktická škola jednoletá.  

Výuka probíhá individuální formou a s individuálním přístupem pedagogů 

ve spolupráci s asistenty pedagoga. Ve školním roce 2021/2022 měla ZŠS 4 třídy s různými 

ročníky, ve kterých se vzdělávalo 24 žáků. 

Organizace vzdělávání je plně v kompetenci třídních učitelů a vzdělávání je uzpůsobeno 

potřebám žáků. Dalším, neméně důležitým pilířem vzdělávání v naší škole, je nabídka 

vzdělávacích metod, kterou přizpůsobujeme „na míru“ našim žákům.  

Žákům zajišťujeme: 

 Individuální přístup (přizpůsobení potřebám žáků), pracovní tempo nastaveno na 

zažívání pocitů úspěchu, v maximální možné míře naplnění vzdělávacích potřeb a 

možností. 
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 Rozvoj sebevědomí, komunikace, důvěry mezi žákem, učitelem i asistentem. 

 Výukové materiály přizpůsobené schopnostem žáků. 

 

Ke zkvalitnění výuky používáme interaktivní pomůcky, ICT techniky, ZNJ, hudebnu, 

výtvarnou učebnu, ale i žákovskou cvičnou kuchyňku, což činí výuku zajímavější a 

atraktivnější.   

ŠVP pro Základní školu speciální, který je rozpracován na jednotlivé měsíce. Učitelé pracují 

podle měsíčních plánů, které jsou rozpracovány na týdny. Ve třídách s individuální výukou 

sestavují učitelky pro jednotlivé žáky individuální plány podle jejich schopností, možností a 

vědomostí.  

 

2.2/  Praktická škola jednoletá 
 

Poskytuje střední vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

souběžným postižením více vadami a autismem, jeho úspěšným ukončením získá žák střední 

vzdělání. 

Výchovně vzdělávací proces se řídí ŠVP pro Praktickou školu jednoletou – Start do života, je 

rovněž rozpracován na jednotlivé měsíce. Učitelé pracují podle měsíčních plánů, které jsou 

rozpracovány na týdny. Ve třídách s individuální výukou sestavují pedagogové pro jednotlivé 

žáky individuální vzdělávací plány podle jejich schopností, možností a vědomostí.  

Usilujeme o naplnění těchto cílů: 

- zajistit klidné, bezpečné a podnětné prostředí; 

- využívání pozitivní motivace; 

- cvičení samostatnosti, sebeobsluhy, schopnosti soužití s jinými lidmi; 

- rozšiřování a prohlubování znalostí získaných v základním vzdělávání; 

- podněcování tvořivého myšlení; 

- zaměření na praktické činnosti (sebeobsluha, hygiena, rozvoj jemné motoriky, vaření); 

- nácvik vytrvalosti v pracovních činnostech; 

- respektování stanovených pravidel, vytváření odpovědného přístupu k plnění svých 

povinností; 

- spolupráce s rodiči, společné akce školy; 

- pomoc při pracovním uplatnění nebo dalším vzdělávání absolventů. 

Prioritou Základní školy speciální a Praktické školy je bezpečný prostor pro vzdělávání, kde 

žáci zažívají úspěch, rozvíjejí se v rámci osobního maxima. Důraz je kladen na individuální 

přístup k žákům, vytváření dobrých vztahů ve škole, vytváření příjemného klimatu ve třídě. 

Cíleně pracujeme s rizikovými projevy chování. Učitelé pravidelně zařazují aktivity vedoucí 

k rozvíjení, posilování a upevňování sociální gramotnosti. 

 

2.3/  Dětský domov  
 

Do dětského domova jsou přijímány děti na základě předběžného opatření nebo nařízené 

ústavní výchovy. Vychovatelé pracují podle ŠVP „Klíč k samostatnosti“, celoročního 

zaměření, vše je průběžně rozpracováváno do týdenních výchovných plánů.  

Ve školním roce 2021/2022 zde byly umístěny děti ve věku od 7 – 22 let. Dětem školního 

věku byla zajištěna povinná školní docházka dle jejich možností a schopností na ZŠ Boženy 

Němcové v Jaroměři, na PŠ, ZŠ a MŠ Náchod, odloučeném pracovišti v Jaroměři – Josefov a 
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na Základní škole speciální v Jaroměři - v našem školském zařízení (Dětský domov, Základní 

škola speciální a Praktická škola, Jaroměř).  

Po ukončení povinné školní docházky bylo dětem zajištěno studium na PŠ jednoleté v našem 

školském zařízení. Jeden žák je studentem SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové, obor 

elektrotechnik. Po dovršení 18 let (ukončení ústavní výchovy) zůstávali klienti v DD 

na základě prodloužení ústavní výchovy, popř. smlouvy o prodlouženém pobytu v DD.  

Provoz zařízení je nepřetržitý. 

V domově působilo pět rodinných skupin, v počtu 6 – 7 dětí, u každé se střídají 2 až 3 

kmenoví vychovatelé. 

Asistenti pedagoga zajišťovali ranní buzení, doprovod dětí do ZŠ v Jaroměři - Josefov, 

dohledy v době vydávání obědů, příslužby na rodinných skupinách, vypomáhali při večerní 

hygieně a službě. 

Ve školním roce 2021-2022 se řídila výchovně vzdělávací činnost ŠVP pro DD, ŠVP prošel 

revizí a v platnosti je od 1. 9. 2021. 

 

Hlavní cíle dětského domova: 

 vytvoření rodinného prostředí, které umožní dítěti uspokojit základní materiální, 

citové a speciální potřeby; 

 kladen důraz na individuální přístup, respektovat možnosti a schopnosti každého 

dítěte; 

 vedení k sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům vedoucí 

k úspěšnému zapojení do života společnosti; 

 učení se vzájemnému soužití s ostatními lidmi, vedení ke kolektivní zodpovědnosti, 

umění se prosadit; 

 vedení k regulaci vlastního chování; 

 rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě; 

 vychovávat ke zdravému způsobu života a být za něj odpovědný.  

 

Cíle výchovně vzdělávacích činností jsou promítány do programů rozvoje osobnosti každého 

dítěte. 

Prioritou dětského domova je vytvořit příjemné klima pro děti, minimalizovat projevy 

patologického chování, a především osamostatňování dítěte do té míry, aby co nejefektivněji 

obstálo v osobním a pracovním životě po opuštění systému ústavní výchovy, aby bylo 

platným členem společnosti.  

 

2.4/  Školní jídelna (ŠJ) 
 

V přízemí budovy se nachází kuchyn, skladové prostory ŠJ a jídelna s kapacitou 70 

stravovaných osob. Pracovníci kuchyně zajišťovali stravu 7 dní v týdnu, jejich pracovní doba 

byla rozvržena pravidelně do třítýdenního turnusu. 

Ve školní jídelně mají možnost se stravovat i zaměstnanci školského zařízení. 

 

3/  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

 2021/22 2020/21 

Pracovníci celkem 49+4MD, RD 50+3MD, RD 

   z toho mužů 10 12 

   z toho žen 39+4MD, RD 38+3MD,RD 

Pedagogičtí pracovníci 35+4MD, RD 37+3MD, RD 
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celkem (z toho 7 asistentů pedagoga ve 

třídě, 6 asistentů pedagoga na DD)  

(z toho 8+1MD asistentů 

pedagoga ve třídě, 6 asistentů 

pedagoga na DD) 

 

Učitelé:  

 
(7 kvalifikace se speciální pedagogikou, 1 pedagogika) 

Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úvazek Praxe 

(roky) 

5597 Učitel/ka PdF – 1. stupeň, speciální 

pedagogika 

1 23 

5923 Učitel/ka UHK – učitelství SŠ 0,5 (PP 10. 9.  

- 9. 12. 2021) 
7 

5928 Učitel/ka PdF – učitelství SŠ, 

pedagogika 

0,5 (nástup 

1. 1. 2022) 

13 

64713 Zástupkyně řed. PdF – učitelství, speciální 

pedagogika 

1 37 

5609 Učitel/ka MU - speciální pedagogika 

pro učitele 

1 22 

5871 Ředitelka školy PdF – učitelství – speciální 

pedagogika pro učitele 

1 37 

5740 Učitel/ka PdF – učitelství SŠ, speciální 

pedagogika 

1 
 

4 

16415 Učitel/ka MU - speciální  pedagogika 

pro učitele 

1 

 

29 

5884 Učitel/ka DU – učitelství MŠ, 1 a 2 st., 

SŠ, speciální pedagogika 

1 3 

 

 

Asistent pedagoga ve třídě:  

 
  

Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úvazek 

5807 Asistent pedagoga  SOU s mat. - vnitřní obchod 

kurz asistenta pedagoga 

0,75 

 

4850 Asistent pedagoga  ÚSO koželužská 

kurz asistenta pedagoga 

0,5 

5916 

 

Asistent pedagoga 
 

ÚSO zdravotní 

kurz asistenta pedagoga 

0,5 

 

5879 Asistent pedagoga 
 

ÚSO průmyslová 

kurz asistenta pedagoga 

0,6375 

5829 Asistent pedagoga SOU s mat. - podnikání 

kurz asistenta pedagoga 

0,75 

5921 

 

Asistent pedagoga VOŠ cestovní ruch 

kurz asistenta pedagoga 

0,5 
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5904 Asistent pedagoga 
 

SOU s mat. - zemědělské, 

kurz asistenta pedagoga 

0,525 

5880 Asistent pedagoga ÚSO s mat. -  podnikání 

kurz asistenta pedagoga 

0,7312 (PP 

ukončen 28. 3. 

2022) 

5930 Asistent pedagoga ÚSO s mat. - stavební 0,7312                 

(PP 1.3-13.7. 

2022) 

 

Asistent pedagoga na DD:  

 
Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úvazek 

5812 Asistent pedagoga SOU-krejčová 

kurz asistenta pedagoga 

1 

5582 Asistent pedagoga SOU-švadlena 
kurz asistenta pedagoga 

1 

5605 Asistent pedagoga SOU-kožešnice 

kurz asistenta pedagoga 

1 

5881 Asistent pedagoga SOU-prodavačka 

kurz asistent pedagoga 

1 

5809 Asistent pedagoga SOU-chovatel 

kurz asistent pedagoga 

1 

5924 Asistent pedagoga ZŠ 

kurz asistent pedagoga 

1 

 

 

Vychovatelé:  
 

14 speciální pedagogika. + 1 ÚSO (studium vychovatelství, speciální pedagogika)   

 

Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úvazek Praxe 

(roky) 

5925 Vychovatel/ka VOŠ-spec. pedagogika 

 

1 14 

5820 

 

Vychovatel/ka UHK-speciální pedagogika 1(RD od 10. 5. 

2020) 

9 

5922 

 

Vychovatel/ka UP vychovatelství, spec. 

pedagogika  

1  1 

5706 

 

Vychovatel/ka SOU chem. s mat., speciální 

pedagogika., vychovatelství,  

1 

 

22 

5814 Vychovatel/ka SPgŠ – pedagogické lyceum, 

speciální pedagogika 

1 (MD od 5. 4. 

2022) 

13,7 

 

5848 Vychovatel/ka 

- vedoucí vychovatel/ka 

UK - vychovatelství, speciální 

pedagogika 

1 (RD od 14. 1. 

2020) 

 

8 

 

5770  Vychovatel/ka VŠE, pedagogika, speciální 

pedagogika 

1 

 

20 

 

5806 Vychovatel/ka ÚSO textilní, vychovatelství, 
speciální pedagogika 

1 
 

14 

45318 Vychovatel/ka SPgŠ – vychovatelství, 1 39 
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speciální pedagogika 

5877 Vychovatel/ka PdF-učitelství-
prak.vyuč.,spec. pedagogika  

1  5,2 

5780 Vychovatel/ka UHK, - vychovatelství,   
speciální pedagogika 

1 16 
 

5856 Vychovatel/ka UHL – vychovatelství - 

speciální pedagogika 

1 (RD od 29. 8. 

2022) 

4 

5886 Vychovatel/ka UJAK – vychovatelství - 
speciální pedagogika  

1 
 

13,8 

5849 

 

Vychovatel/ka ÚSO sociální, studium 

vychovatelství a spec. ped. 

0,8938 1 

5892 
 

Vychovatel - vedoucí 
vychovatel 

UK-učitelství, PdF - 
vychovatelství-spec. pedag. 

0,7688  12 

5891 

 

Vychovatel/ka PdF- vychovatelství - 

speciální pedagogika 

1  3 

5906 
 

Vychovatel/ka SŠ gymnázium, spec. ped., 
vychovatelství 

 

1  2,6 
 

5913 Vychovatel/ka PdF-vychovatelství, sociální 

pedagogika 

0,5188 25,8 

 

 

 

Aprobovanost pedagogických pracovníků na školském zařízení  
 

 

Zařazení 2021/22 2020/21 

Učitelé 87,5% 100% 

Vychovatelé 94,4 % 81,25% 

 

 

Aprobovanost výuky 

 

Zákonem stanovené odborné vzdělání pracovníci převážně splňují. 

Výuka byla zajištěna převážně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. 

Výchova – mimoškolní činnost byla zajištěna převážně vychovateli s předepsanou odbornou 

kvalifikací.  

Studium: 1 vychovatel – CŽV – vychovatelství a speciální pedagogika 

     2 vychovatelé UHK PdF – sociální pedagogika 

 

 

Ostatní pracovníci: 14   

 

 

 2021/22 2020/21 

Ostatní pracovníci celkem 14 13 

 THP 3 3 

 dělnická povolání 7 7 

 zdravotní sestra 1 1 

 sociální pracovnice 1 1 



10 

 

 bezpečnostní pracovník 2 1 

 

 

 

Osobní číslo 

pracovníka 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úvazek 

5920 Bezpečnostní 

pracovník-noční 

SOU 0,722 

5868  Ekonom - účetní SEŠ 1  

5865 Účetní, admin. prac. ÚSO 1 

5866 Mzdová účetní ÚSO 1 

5798 Sociální pracovnice vysokoškolské     1 

5837 Zdravotní sestra Všeobecná sestra 1 

5902 Domovník ÚSO 1 

5869 Uklízečka Vyučena 1 

5929 Uklízečka Vyučena 1 

5907  Pradlena/Švadlena Vyučena  1 

5883 Kuchařka Vyučena 1 

5905 Kuchař Vyučen 1 

5919 Kuchařka Vyučena 1 

5910 Bezpečnostní 

pracovník-noční 

ÚSO 0,722  

 

 

Počet pracovníků v důchodovém věku: 

 

 

Zařazení 2021/22 2020/21 

Vychovatel/ka - zástupy 0 0 

Domovník-údržbář 0 0 

Asistent pedagoga 0 1 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků (bez pracovnic na MD): 
 

 2021/22 2020/21 

Pedagogický pracovník 2 2 

Nepedagogický pracovník 0 0 

 

 

Pracovníci podle věkové skladby ve školském zařízení: 
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Pracovníci podle věkové skladby: 
 

 

  ZŠS PŠ DD 

 

ŠJ 

Věk ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI 

do 35 let 3 0 1 0 10 1 1 0 

36-45 let 1 1 0 0 0 2 0 1 

46-55 let 7 1 1 0 9 3 1 0 

nad 55 let 4 0 1 0 4 1 0 0 

Důchod.věk 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem  15 2 3 0 23 7 2 1 

 

 

Personální změny během školního roku: 
 

 

Příchod Osobní číslo pracovníka Zařazení 

01. 09. 2021 5920 Bezpečnostní pracovník 

01. 09. 2021 5922 Vychovatel 

01. 09. 2021 5921 Asistent pedagoga 

01. 09. 2021 5829 Asistent pedagoga 

10. 09. 2021 5923 Učitelka 

12. 11. 2021 5924 Asistent pedagoga 

01. 12. 2021 5925 Vychovatel 

01. 01.2022 5928 Učitelka 

01. 01. 2022 5929 Uklízečka 

01. 03. 2022 5930 Asistent pedagoga 

         Odchod   

09. 12. 2021 5923 Učitelka 

31. 12. 2021        5888 Uklízečka 

28. 02. 2022 5880 Asistent pedagoga 

13. 07. 2022 5930 Asistent pedagoga 

31. 08. 2022 5891 Vychovatel 

 

 

ŽENY  MUŽI 

 do 35 let 15 1 

 od 36 - 45 let  1 4 

 46 – 55let 18 4 

 nad 55 let 9 1 

 důchodový věk 0 0 

 Celkem 43 10 53 
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4/ ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ZŠS A PŠ 

 

 Zařazování žáků do ZŠS 
 

Třídy základní škola – stav k 29. 6. 2022 2021/22 2020/21 

I. třída – výuka dle ŠVP Cesta k samostatnosti   4 (4 ch) 6 (4ch, 2d) 

II. třída – výuka dle ŠVP Cesta k samostatnosti 

                                 ŠVP Cesta do života 

4 (3ch, 1d)                                       

2 (1ch, 1d) 

5 (4ch, 1 d) 

III. třída – výuka dle ŠVP Cesta do života 6 (3ch, 3d) 4 (3ch, 1d) 

IV. třída – výuka dle ŠVP Cesta do života –  

2. stupeň 

8 (5ch, 3d) (2ž §41,  

z. 561/2004 Sb.) 

6 (3ch, 3d)  

V. třída  - výuka dle ŠVP Cesta do života neotevřela se 6 (5ch, 1d) (1ž §41,                         

z. 561/2004 Sb.) 

z toho děti s denní docházkou 3 (1ch, 2d) 4 (1ch, 3d) 

Celkem žáků na ZŠ speciální 24 (16ch, 8d) 27 (19ch, 8d) 

P1 – praktická jednoletá, dle ŠVP Start do života 6 (4ch, 2 d) 6 (3ch, 3d) 

   

CELKEM žáků na ZŠ speciální a Praktické škole 30 (20ch, 10d) 33 (20 ch, 14d) 

 

 

Uvedení žáci ve třídách jsou různě kombinováni podle stupně a charakteru jejich handicapu. 

Kromě mentálního postižení mají naši žáci i další vady - tělesné, sluchové, zrakové, řečové 

nebo kombinované, ale i autismus. 

Máme zde i několik velmi problematických žáků mající poruchy chování. 

Na škole jsou ve třídách někteří žáci na doporučení SPC Náchod vyučováni dle individuálních 

vzdělávacích plánů (IVP). 

Dva žáci jsou vzděláváni individuálním vzděláváním dle § 41, z. č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon), jedna žákyně vzhledem ke svému postižení, jeden žák z důvodu umístění v jiném 

zařízení, kde není základní škola speciální. 

 

 

Zápis žáků k plnění povinné školní docházky: 

Zápis na šk. rok 2022/2023 2021/2022 

přihlášeno 1 (1d) 0 

přijato 1 (1d) 0 

 

V průběhu roku nám jsou průběžně, podle potřeby ostatních zařízení, posílány požadavky 

na umístění dětí do naší školy. 
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Ve školním roce 2021/22 byli do Základní školy speciální přijati 3 žáci s nařízenou ústavní 

výchovou a jsou vzděláváni dle příslušných vzdělávacích programů v ZŠS.  

 

datum přijetí Počet žáků – způsob docházky Odkud 

září 2021 1 s ústavní výchovou z ZDVOP Olomouc 

březen 2022 1 s předběžným opatřením z PPPD 

květen 2022 1 s předběžným opatřením z rodiny 

 

Jedna dívka byla přijata dodatečně v květnu 2022 z důvodu nařízení ÚV a přemístění do 

našeho zařízení. 

 

Povinnou školní docházku k 30. 6. 2022 ukončilo 6 žáků.  

 

datum 

odchodu 

Počet žáků – způsob docházky  odchod kam 

5. 3. 2022 1 s ústavní výchovou 
zrušena ÚV, návrat do dom. 

prostředí 

8. 3. 2022 1 s ústavní výchovou 
zrušena ÚV, návrat do dom. 

prostředí   

31. 8. 2022 4 s ústavní výchovou 

3 zůstávají v DD a pokračují 

v Praktické škole, 1 ve svém 

vzdělávání nepokračuje 

 

Plnění povinné školní docházky dětí z DD, které docházejí do škol mimo naše zařízení 

 

Docházka dětí do jiných škol: 

Stav k 29. 6. 2022 2021/22 2020/21 

ZŠ J. Zemana, Náchod, odl. škola Josefov 3 (2ch, 1d) 3 (2ch, 1d) 

ZŠ  B. Němcové, Jaroměř 2 (2ch) 1 (1ch) 

ZŠ Dolany 0 1 (1ch) 

 

Ostatní děti plní povinnou školní docházku v ZŠS v našem zařízení. 

 

Zařazování žáků do PŠ 

 

Školu navštěvovalo 6 žáků, 3 žáci měli studium rozložené na dva roky, v roce 21/22 

pokračovali a v červnu 2022 studium úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou 2 žáci, 1 žák 

studium nedokončil z důvodu přemístění do DSS. 

  

Do Praktické školy jednoleté na rok 2022/2023 zaslali přihlášky dva žáci, kteří byli také 

přijati. Žáci v Praktické škole jednoleté mají vzhledem k jejich schopnostem studium většinou 

rozloženo na dva roky.  

 

Přijímací zkoušky do Praktické školy jednoleté: 

 

Zápis na šk. rok 2022/2023 2021/2022 

přihlášeno 2 (1ch, 1d) 3 ( 2ch, 1d) 

přijato 2 (1ch, 1d) 3 (2ch, 1d) 
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Ukončilo 

vzdělávání 
Počet žáků – způsob docházky Přemístění kam 

1. 3. 2022  1  s dobrovolným pobytem DSS Hodkovice nad Mohelkou 

26. 6. 2022 1 denní docházkou zůstává v rodinném prostředí 

 26. 6. 2022 1 s dobrovolným pobytem 
umístěn do DSS v Českém 

Meziříčí 

Zbývající 3 žáci pokračují ve vzdělávání v roce 2022/2023.  

4.1/ Údaje o zařazování dětí a klientů do DD 

 

Přijetí do DD 
 

Ve školním roce pracovalo v domově 5 rodinných skupin. U každé rodinné skupiny se střídají 

2 až 3 kmenoví vychovatelé. Asistentky pedagoga provádějí ranní buzení, vypomáhají na 

rodinných skupinách, při hygieně při večerní službě.  

 

Naplněnost v zařízení: 

měsíc září říjen listopad prosinec leden  únor březen duben květen červen červenec srpen 

počet 34 33 33 33 33 33 31 31 32 31 31 30 

Z toho 

dívek 

10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 

 

Věkové rozložení dětí: 

věk Předškoláci do 6 let Žáci ZŠ do 18 let Studující nad 18 let 

počet 0 25 5 

Z toho dívek 0 8 2 

 

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 byly nově přijaty celkem 3 děti, z toho 2 dívky. 

 

Počet nově přijatých dětí: 
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

Odchody z DD 
 

Ve školním roce 2021 – 22 ukončilo pobyt v DD celkem 6 dětí: 

 

Ukončilo 
vzdělávání 

Počet žáků – způsob docházky Přemístění kam 

říjen 2021   1 ústavní výchova přemístěn do VÚ Pšov 

březen 2022 1 dobrovolný pobyt,  

 

2 zrušení ÚV 

přemístěn do DSS Hodkovice nad 

Mohelkou 

do rodinného prostředí 
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červen 2022 1 zrušení ÚV do rodinného prostředí 

srpen 2022 1 dobrovolný pobyt přemístěn do DSS Č. Meziříčí 

 

Zletilé osoby v DD, připravující se na budoucí povolání: 

 

 2021/22 2020/21 

SPŠ, SOŠ a OU, Hradební, Hradec Králové 1 (1ch) 1 (1ch) 

Praktická škola jednoletá, Jaroměř 5 (3ch, 2d) 6 (3ch, 3d) 

 

5/ KONCEPCE, PLÁNOVÁNÍ A PROGRAMY 

 

5.1/ Koncepce školy, priority 
 

Škola má vypracovaný Strategický plán rozvoje školského zařízení, který pokrývá období až 

do roku 2026/27. Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř, je 

jedinečný v tom, že jsou zde umístěny převážně děti se střední, těžkou mentální retardací, ale 

i děti s lehkou mentální retardací, s kombinovanými vadami, autismem a děti bez zdravotního 

postižení. 

Důležitým pilířem vzdělávání na škole je používání efektivních vyučovacích metod, které se 

přizpůsobují žákům „na míru“ Učení je individualizováno pro děti tak, aby mohly 

v maximální možné míře naplňovat své vzdělávací potřeby a možnosti. Využívá se 

strukturované učení, alternativní komunikace, znakový jazyk, různé interaktivní pomůcky, 

výpočetní technika. 

Nesmíme opomenout nadšení a empatický přístup všech zaměstnanců. 

Hlavním posláním je vytvořit ve škole, ale i v dětském domově, prostředí, ve kterém se děti 

budou cítit bezpečně, spokojeně a příjemně.  Současně vytvářet otevřený a bezpečný prostor 

pro výchovu a vzdělání, ve které se žáci, děti budou cítit bezpečně, zažívají úspěch a rozvíjejí 

se v rámci svého osobního maxim a jsou připravováni na vstup do společnosti. A začlenění se 

do běžného života společnosti. 

 
Základní prostředky výchovy a vzdělávání 

- Školní vzdělávací program 

- Roční plán VVČ (rozpracován do týdenních plánů) 

- Prevence rizikového chování 

- Plán sexuální výchovy 

- Plán vaření 

- Finanční gramotnost 

- EVVO 

- Poradenské služby pro DD, ZŠS a PŠ 

- Program rozvoje osobnosti dítěte 

 

Naplňování cílů školního vzdělávacího programu je úzce propojeno se sledováním kvality 

pedagogické práce, s neustálou snahou o zlepšování nejbližšího rozvoje každého pedagoga, 

zapojení do aktivit školy a dalším vzděláváním pedagogů. 

V každém pololetí školního roku navštíví pedagog kolegu v rámci inspirativní návštěvy, kde 

má možnost vidět práci kolegy, ale i ostatní žáky, děti při výchovně vzdělávací činnosti. 

Současně jsou během školního roku naplánovány ukázkové hodiny jak u učitelů, tak i 

vychovatelů. Tyto vzájemné „hospitace“ a ukázkové hodiny vedou k projevu vzájemné 

důvěry mezi kolegy.  
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V rámci zlepšování kvality pedagogické práce je důležitá kontrola spojená s případnou 

metodickou podporou. Během školního roku 2021/22 byly provedeny hospitace ze strany 

vedení školy jak plánované, cílené, tak neplánované a krátkodobé.  

 

Důležitým pilířem vzdělávání je používání efektivních vyučovacích metod, které přizpůsobují 

žákům „na míru“. Učení je individualizováno pro děti tak, aby mohly v maximální možné 

míře naplňovat své vzdělávací potřeby a možnosti. Můžeme například jmenovat systém 

strukturovaného učení, u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností využíván ZNJ nebo 

používání interaktivních pomůcek. Také je využívána výpočetní technika.  

V neposlední řadě je to také nadšení a empatický přístup všech zaměstnanců.  

Hlavním posláním je vytvořit ve škole prostředí, kde žáci budou cítit bezpečně a příjemně. 

Právě přání a potřeby svých svěřenců klade škola na první místo, protože žáci jsou jedinečné 

osobnosti, a také k nim tak přistupují. 

 

Základní cíle školského zařízení: 

- vytvářet stabilní prostředí pro děti; 

- dodržovat Úmluvu o právech dítěte a Standardy kvality péče o děti ve školských 

zařízeních; 

- uplatňovat pokyny MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek a prevenci rizikového 

chování; 

- vést děti k zdravému životnímu stylu; 

- systematicky provádět kontrolní činnost, přistupovat k ní objektivně, provádět zpětnou 

vazbu; 

- trvale sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků, pozitivně ovlivňovat jejich 

profesní růst, podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a poznatky využívat 

ke zlepšení a zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti. 

 

CELOROČNÍ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST – práce s informacemi, bezpečnost a etické chování 

v digitálním prostředí, práce s digitálními technologiemi dle schopností dětí. 

FINANČNÍ GRAMOTNOST – rozpočtová gramotnost (životní situace z finančního hlediska) 

– dle schopností dětí 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – bezpečnost 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM- upevňování znalostí 

KLASICKÉ POHÁDKY, POHÁDKOVÉ POSTAVY -dobro x zlo, charakterové vlastnosti, 

vzájemné vztahy postav, srovnávání se skutečností (postava, svět…) 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

5.2/ Vyhodnocení a naplňování cílů ŠVP 
 

V ZŠS, PŠ a v DD chápeme výchovu a vzdělávání jako užitečnou službu občanům, která 

odráží jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy a dětského domova není pouhé 

zprostředkování vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. Všichni usilujeme o 

to, abychom žáky motivovali a podporovali je v aktivním učení, chápání společenských 

norem, zapojení se do  Zaměřujeme se na rozvoj důležitých kompetencí pro život: 

- učit se řešit problémy a rozvíjet sociální dovednosti. 
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U žáků a dětí podporujeme pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého 

sebevědomí a schopnosti sebehodnocení. Naším cílem je proměnit školu a dětský domov 

v prostředí, kde se žákům s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a 

kvalifikované výchovně vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.  

 

V rámci procesu výchovy a vzdělávání je kladen důraz na individuální možnosti a schopnosti 

žáků, rozvíjení sociálního chování, schopnost spolupráce a práce v týmu, řešit konflikty, 

sebehodnit se, brát za sebe odpovědnost, organizovat svou práci, projevovat solidaritu, 

využívat informační a komunikační techniky. 

Vedeme žáky k samostatnosti, sebeobsluze, schopnost řešit problémy, naslouchat jiným, 

obhajovat vlastní názor, respektovat názor druhých. 

Připravujeme žáky/děti k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, dokázali řešit praktické problémy a 

životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí. 

Vždy se snažíme o individuální přístup, umožňujeme uplatňovat přirozenou a mnohostrannou 

aktivitu žáka/dítěte. 

 

5.3/ Základní škola speciální 
 

ZŠS se zaměřuje zejména na: 

-  Poskytování základů vzdělávání žáků se středním, těžkým, hlubokým mentálním 

a kombinovaným postižením. 

-  Zajišťování reedukace žáků s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami učení. 

-  Výchovu a vzdělání směřujeme k dosažení maximální možné socializaci jedince. 

-  Vytváříme pracovní návyky, morálně volní vlastnosti, manuální zručnost a kladný vztahu  

k práci. 

-  Upřednostňujeme rozvoj komunikačních schopností a dovedností. 

 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP v Základní škole speciální 

Cíle byly naplňovány dle možností a schopností žáků, mimo jiné i v oblastech: 

- posilování kladného vztahu k přírodě, využíváním přírodní učebny – přírodní zahrady; 

- morálně volní vlastnosti byly posilovány formou besed, zaměření se na oblasti sociální 

gramotnosti, nastavením a dodržováním pravidel vzájemné komunikace a respektu s sobě 

i ostatním; 

- posilování sebevědomí formou pozitivního hodnocení; 

- uvědomování si svých práv a povinností, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví; 

- žáci jsou vedeni k poznávání svých možností a schopností a poté je využívat v běžném 

životě; 

- žáci byli vedeni k všestranné a účinné komunikaci; 

- důraz je kladen na sebeobslužné činnosti.  

 

Prospěch a docházka žáků - k 30. 6. 2022 

 

Žáci celkem 22 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli  22 

Neprospěli 0 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 40,68 
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         z toho neomluvených  0 

 

Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

 

 Obor vzdělávání Počet žáků Předmět 

1. stupeň ZŠ 79-01-B/01 ZŠ speciální 

 0  

2. stupeň ZŠ 79-01-B/01 ZŠ speciální 

 0  

Komentář: 

Všichni žáci jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které hodnotí výkonnost 

každého žáka v jednotlivých předmětech velmi podrobně, z toho důvodu není využíváno 

celkové hodnocení – prospěl s vyznamenáním. 

1. a 2. třída je vyučována dle ŠVP – Cesta k samostatnosti, 3. – 4. třída dle ŠVP – Cesta 

do života, P1 dle ŠV – Start do života. 

Ve školním roce 2021/2022 od 22.4. – 23.6.2022 proběhl plavecký výcvik žáků 4. – 6. 

ročníku v termínu organizovaný plaveckou školou při Sportovním zařízení města Náchod.  

 

 

5.4/ Praktická škola jednoletá 
 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP v Praktické škole 

Výuka probíhá dle individuálních možností a schopností žáků, učivo je přizpůsobováno 

možnostem žáků. 

 využívání forem alternativní komunikace a strukturovaného učení, komunikace 

prostřednictvím výpočetní techniky;  

 vedení žáků k samostatnosti, schopnosti soužití s jinými lidmi a orientace v sociálním 

prostředí;  

 rozšiřování a prohlubování poznatků získaných v základním vzdělávání;  

 upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zkvalitnění jejich vědomostí, 

dovedností a formování jejich postojů;  

 zaměření na praktické činnosti – sebeobsluhu, hygienu, šití a vaření, keramické 

dovednosti, práce na školním pozemku;  

 nácvik vytrvalosti v pracovních činnostech, osvojování poznatků a pracovních 

postupů;  

 vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a respektování stanovených 

pravidel;  

 rozvíjení tělesných a duševních schopností a dovedností žáků;  

 

Prospěch a docházka žáků na praktické škole - k 30. 6. 2022 
 

Žáci celkem 6 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli  6 

Neprospěli 0 

        z toho opakující ročník 0 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 29,83 
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        z toho neomluvených 0 

 

 

Žáci konající opravné nebo komisionální zkoušky  

 

 

Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

Střední škola 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 

(praktická škola) 

  

1. ročník 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 0 
 

Celkové shrnutí chování a přehled zameškaných hodin žáků na ZŠS a PŠ 
 

Chování   

Známka/třída 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída P1 třída 

1 5/6 6 5 7 5 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

 

 

Přehled o zameškaných hodinách žáků: 

 

Třída 
Počet omluvených 

hod. celkem 

Počet omluvených 

na 1 žáka 

Počet neomluv. 

hod. celkem 

Počet neomluv. 

hod. na 1 žáka 

 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

1. 167 89 27,83 22,25 0 0 0 0 

2. 149 195 29,80 32,50 0 0 0 0 

3. 175 512 43,75 85,33 0 0 0 0 

4. 26 99 3,71 19 0 0 0 0 

5. 93 - 15,50 - 0 0 0 0 

P1 137 179 22,83 22,83 0 0 0 0 

Celkem 610 1074 143,42 181,91 0 0 0 0 

 

 

 

5.5/ Dětský domov 
 

Při plánování cílů jsme vycházeli z cílů ŠVP, klíčových kompetencí, cílů PROD a ročního 

plánu výchovně vzdělávacích činností. 

Prvořadým úkolem je vytvoření lidského vztahu k dětskému klientovi.  

 Vyžadovat vstřícnost, důslednost, pevnost a spravedlnost, vytváření přátelského vztahu 

mezi dospělými a dětmi, založený na taktu a úctě ke každému dítěti. 

Dále jsme se zaměřili na: 

 Rozvíjení sebeovládání ve vypjatých situacích. 

 Učili jsme děti odpovědnosti za svou práci a výsledky. 

 Rozvíjeli poznávací schopnosti, logické myšlení a paměť. 

 Vedli jsme je k realistickému sebehodnocení. 

 Pochopení potřeby, přání, reakcí a chování dítěte v krizových situacích, které pobyt 

v ústavním zařízení s sebou přináší.  

 Respekt k osobnosti dítěte, jeho názorům a postojům. 
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 Soustředili jsme se na dovednosti uplatnitelné v každodenním životě, u méně schopných 

a méně zdatných pak na základní návyky a dovednosti stálým opakováním, 

procvičováním. 

 Děti byly vedeny v co největší míře samostatnosti a soběstačnosti, aby mohly ve svém 

životě po opuštění dětského domova co nejvíce fungovat samy s ohledem na individuální 

možnosti. 

 

Cíle jsou úzce propojeny s cíli vzdělávání na základní škole speciální a praktické škole. 

Důslednost, lidskost, empatičnost ze strany pedagogů vedla k postupnému naplňování cílů 

vždy však dle individuálních možností a schopností dětí. Důležitá byla spolupráce všech 

pedagogů, vzájemné předávání zkušeností, aktivní zapojení do chodu celého zařízení. 

 

6/ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
 

Preventivní program školského zařízení a Krizový plán zpracoval, realizoval a kontroloval 

Mgr. Zijad Asad – školní metodik prevence.  

Krizový plán je zpracován rovněž obrázkovou formou, aby ho žáci lépe pochopili.  

Preventivní aktivity vycházely z ŠVP a další aktivity byly zahrnuty v Ročním plánu ŠZ, 

z dlouhodobé strategie školní prevence. Ve školním roce došlo k obměně školního 

preventivního programu. Velká část preventivních aktivit je součástí školního vzdělávacího 

programu a jsou v souladu s celoročním plánem školy. Vycházeli jsme z předchozích let, kdy 

bylo zjištěno, že děti, žáci jsou často informacemi přehlceni, a proto nedocházelo 

k efektivnímu naplňování nastavených cílů. Zaměřili jsme se na preventivní aktivity, které 

jsou aktuální a potřebné: 

 Práce s emocemi, zvládání stresu a agrese. 

 Komunikativní dovednosti. 

 Umět požádat o pomoc ve chvíli, kdy se cítím nekomfortně. 

 Práce s informacemi – získávání, třídění informací. 

 Chování v digitálním prostředí - kdy a kde informace zveřejňovat, negativní důsledky 

zveřejňování osobních informací. 

 Drogové závislosti a nelátkové závislosti (pro vybranou skupinu dětí) – besedy. 

 Sexting. 

 Chování na veřejnosti. 

 

Přestože je preventivní program věnován zejména primární prevenci, je nutné často během 

roku přistoupit k prevenci sekundární a tím eliminovat zjištěné rizikové chování. Preventivní 

aktivity mají žáci v oblibě, těší se na ně, aktivně se zapojují. Největší problém mají 

s uplatněním v praktickém životě. 

Po celý rok průběžně sledujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska nebezpečí výskytu 

rizikového chování – pedagogové při problémech metodika kontaktují a konzultují možná 

řešení. 

 

Preventivní aktivity pro žáky školy: 

Ochrana osobních údajů – co 

to je, jak se chovat a chránit, 

co komu mohu říct 

září Škola a DD 

Každý z nás je důležitý – 

vztahy na RS 

říjen DD 

Seznámení s linkou bezpečí, Září a únor Škola a DD 
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její smysl a možnosti využití 

Návykové látky prosinec Výběr dětí v DD 

Nelátkové závislosti březen Výběr dětí z DD 

Sociální sítě – předcházení 

vzniku rizik z jejich 

využívání 

březen Všechny děti z DD 

Seznamování, mezilidské 

vztahy 

duben Výběr dětí ZŠS a PŠ 

Respekt k základním lidským 

právům 

Duben Škola a DD 

Zásady bezpečného užívání 

výpočetní techniky a 

sociálních sítí 

Únor, říjen Děti v DD 

Beseda s metodikem 

prevence 

Duben Děti v DD 

 

Ve školním roce proběhlo vyhodnocení dotazníků týkající se šikany, které obdrželi jak žáci 

školy, tak i děti z dětského domova, ale i pedagogičtí pracovníci.  

Závěry:  

 Více sledovat vztahy ve třídách a na RS. 

 Rozvíjet a upevňovat pozitivní vztahy mezi žáky x dětmi. 

 Plnit komponenty programu vycházející ze školního Programu proti šikanování. 

Na realizaci a vyhodnocování dotazníků se podíleli společně školní metodik prevence a 

výchovný poradce. Výsledky těchto dotazníků byly předneseny na pedagogické radě v lednu 

2022. 

 

Žákům je k dispozici schránka důvěry, kterou mohou využít, ale žáci více preferují osobní 

konzultaci se školním metodikem prevence nebo jiným pedagogem, ke kterému mají důvěru. 

 

 

6.1/ Výchovné poradenství  

 

V letošním školním roce se řešily problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, 

vztahů mezi žáky a učiteli. Monitorovali se žáci s výchovnými i vzdělávacími problémy ve 

škole i v dětském domově. Probíhá spolupráce s vedením školy, s pedagogickými pracovníky, 

asistenty pedagoga, metodikem prevence i zákonnými zástupci žáků.  

Žákům byla poskytnuta individuální konzultace – spolupracovalo se s orgánem sociální péče. 

Velkou část roku se začleňovali do výuky žáci s poruchami učení a zdravotními problémy. Na 

základě zpráv z poradenských zařízení se zpracovávaly individuální vzdělávací plány (IVP). 

Výchovný poradce pomáhal s tvorbou i kontrolou a vyhodnocováním IVP, sledoval platnost 

vyšetření. S žáky končící základní vzdělávání byly vedeny pohovory k výběru a možnostem 

dalšího vzdělávání na střední škole.          

 Některým žákům se zakládaly Plány pedagogické podpory (na doporučení SPC Náchod). 

Výchovný poradce pomáhal s tvorbou IVP, PPP, sledoval platnost vyšetření. 

 

7/  HODNOCENÍ ČINNOSTI V OBLASTI EVVO ZA ŠKOLNÍ ROK 

2021-2022 

 
V rámci environmentální výchovy jsou pro nás dlouhodobě prioritní tyto oblasti: 
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environmentální výchova v jednotlivých předmětech jako průřezová témata; 

třídění odpadů – kontejnery na chodbách, rodinných skupinách, ve sborovně, v jídelně; 

využívání recyklačního kufříku a výukových materiálů Eko Com;  

úklid školní zahrady; 

zapojení do projektu „Ukliďme Česko“, Den Země: Za město krásnější; 

připomínat si Mezinárodní a světové dny k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 

vyhlášené OSN, UNESCO (Světový den výživy, Den Země); 

ochrana přírody, ekosystémy, třídění odpadu, správná výživa; 

zapojení školy do projektů MZ „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“; 

propojení výtvarné a pracovní výchovy, pracovních činností, znalostí z naukových 

předmětů, výchovy ke zdraví; 

uvědomělý přístup žáků k životnímu prostředí – nakládání s odpadky, soužití s přírodou; 

zdravá výživa, dodržování pitného režimu; 

návštěva třídící linky v Rychnovku – třídění odpadu; 

bio pěstování zeleniny a ovoce; 

výuka na školní zahradě – přírodní učebna. 

 

 

8/  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Vzdělávání v oblasti pedagogiky je celoživotní proces.  

Vzdělávání učitelů se uskutečňuje podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

podle kterého se pedagogové zdokonalují v přípravě na své náročné povolání. 

Pro každý školní rok je vypracován – aktualizován Plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, a to v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., § 24 a vyhláškou č. 17/2005. Plán 

vychází z potřeb našeho zařízení a související koncepcí rozvoje školy, zájmů jednotlivých 

pedagogických pracovníků a rozpočtových možností školy. 

Hlavní formou je účast pedagogického pracovníka na individuálních kurzech, seminářích, na 

společných seminářích konaných ve škole a samostudium. 

Ředitelství podporovalo účast pracovníků na vzdělávacích akcích pořádaných především 

akreditovanými pracovišti CV Hradec Králové a NIDV Hradec Králové s pobočkami 

v Náchodě, Hradci Králové, Trutnově, semináře organizované MAS – Místní akční skupina 

Mezi Úpou a Metují. 

Vzdělávání pedagogů bylo zejména z oblasti speciálně pedagogické problematiky, sociálně 

patologických jevů, kyberšikany, oblast zaměřená na legislativní změny. 

Pedagogičtí pracovníci se seznamují se základy znakového jazyka. 

Pedagogové si navzájem předávají informace z absolvovaných vzdělávacích akcí 

v pracovních týmech.  

I nadále probíhají „Inspirativní návštěvy pedagogů“: učitel – vychovatel - asistent pedagoga, 

učitel – učitel, vychovatel – vychovatel, ukázkové hodiny učitelů a vychovatelů.   

 
 

akce Počet účastníků 

Společná školení  

Psychohygiena - MUP 18 

Školení první pomoci Všichni zaměstnanci              

Znakový jazyk 20 

  

Individuální školení  
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Setkání kurátorů, sociálních pracovníků – VÚ a SVP Hostinné 2 

Odchody dětí z DD 7 

Konference “Učení pro život“ 1 

Mentoring 2 

Kapradí – konzultace praktické dílny (EVVO) 2 

Sebeřízení v každém věku 1 

Výchova kluků v Čechách – Vývojové potřeby chlapců 1 

Stimulační program Maxík 4 

Hodnocení pracovníků 2 

Novely právních předpisů 1 

Využití DISC při práci s mladými lidmi v DD 1 

Jak efektivně pracovat s dítětem PAS 1 

Děti a učení  6 

Jak se s dětmi bavit o sexu 1 

Finanční gramotnost a zdravé finanční návyky 6 

Děti a emoce 4 

Cesty spolu – Jak být koučem vlastní třídy 1 

Práce s dětmi v době covid-19 1 

Konference – Inovace ve výuce (využít NPO, příprava na zněny dle 

revize RVP) 

1 

Zásady čerpání FKSP 1 

ITguru – nákup digitálních učebních pomůcek 2 

Management vyučovací hodiny 1 

Kazuistický webinář 1 

BESIP – výuka dopravní výchovy  1 

Závislosti 2 

Setkání pracovníků s dětmi a mládeží se sociálními pracovnicemi 1 

Jak se „pěstují“ děti v ZŠ, attachment 1 

Příprava škol na mimořádné události 1 

Změny v právních předpisech 22/23 1 

Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

1 

Jak budovat s dětmi důvěrný vztah 3 

Příprava školy na inspekci 1 

  

Kvalifikační studium  

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů 

1 

UHK Speciální pedagogika pro vychovatele CŽV  2 

UHK Vychovatelství CŽV 2 

UHK Sociální pedagogika specializace v pedagogice 1 

UHK Sociální pedagogika se zaměřením na výchovu 

v etopedických zařízeních  

1 

 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 
 

Vybrané kapitoly z práva pro personalisty a mzdové účetní v oblasti 

školství 

1 
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Zpátky do školní jídelny bezpečně 1 

Sociální práce – s osobami se sníženou soběstačností 1 

Seminář Inter Gast Live Cooking 2 

GINIS – evidence majetku 1 

Školení pro vedoucí školních jídelen 2 

Kvalifikační studium  

UHK Sociální politika a sociální práce  

 

1 

 

9/  ZÁJMOVÉ AKTIVITY 
 

Zájmová činnost dětí v DD 
 

Zájmové bloky na DD 

 1. pololetí 2021-2022 2. pololetí 2021-2022 

Hudebně-relaxační kroužek A --- 

Šikovné ručičky  A A 

Montážní práce se stavebnicí A A 

Vaříme zdravě – studená kuchyně --- A 

Hra na flétnu A --- 

Sportovně relaxační kroužek --- A 

Některé děti (docházející do škol mimo naše školské zařízení) navštěvovaly zájmové kroužky 

organizované mimo naše zařízení: 

Florbal – sportovní zařízení ASVAJ Jaroměř 

Aikido – sportovní klub Jaroměř 

Fotbal – sportovní klub Jaroměř 

ZUŠ – výtvarný kroužek 

 

9.1/  Canisterapie 
 

V DD, ZŠ speciální a Praktické škole v Jaroměři opět pokračovala velmi oblíbená aktivita – 

canisterapie (cca 2x měsíčně po 2 hodinách). Aktivita je zaměřena na vytvoření a prohloubení 

vztahu k psovi, podporu vzájemné komunikace, dále byly zvoleny aktivity podporující rozvoj 

komunikace, motoriky, koordinace pohybu, rozumových dovedností a individuálních 

schopností dětí.   

 

10/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
Škola se prezentuje na veřejnosti prostřednictvím: 

 

 webových stránek školy – obsahují pozvánky na aktivity školského zařízení, prezentaci 

uskutečněných aktivit, poskytují aktuální informace ohledně chodu školy. 

 výroční zprávou školy – tato zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. 

 aktivit pro rodiče, veřejnost, sponzory – Den otevřených dveří, slavnostní zakončení 

školního roku 

 výstavkami prací a fotodokumentací organizovaných aktivit ve veřejných prostorách 

 dobročinnými aktivitami – péče o zvířata v záchranné stanici 

 publikační činností v časopisech 
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Výběr z aktivit pro žáky, děti, ale i pro veřejnost: 

 - Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 - První den ve škole, hrajeme si, zpíváme, tančíme, soutěžíme 

 - Dopravní hřiště Náchod – výuka, soutěže 

 - Turnaj a soutěže ve sportovních aktivitách 

- Světový den výživy 

-Halloween – masky, výzdoba, dlabání dýní 

- kytarový koncert – návštěva souboru v našem zařízení 

 - Vánoce u zvířátek (ZOO Dvůr Králové) 

 -Mikulášská besídka a čertovské řádění 

- Masopustní rejdění 

- Jaroměřský slavík 

- finanční jarmark- sobotní výlet – sáňkování, Jedlová v Orl. h. 

- čarodějnické rejdění 

- MDD a světový den mléka 

 - Školní výlet – Baldův svět 

 

Akce pro veřejnost: 

-Zpívání u Vánočního stromku na náměstí v Jaroměři 

 Veřejná pěvecká vystoupení dětí – Vinotéka Jaroměř 

 Den otevřených dveří 

 Vánoční besídka 

 Projektový den se spolkem jaroměřských rybářů 

 Hasičský den – společná akce pro DHS Zvole 

 Dětský den v místní posádce – Den otevřených dveří 

 Slavnostní zakončení školního roku: pěvecká a taneční vystoupení žáků 

 

 

11/  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 

11.1/  Kontrola ČŠI 
 

Ve školním roce nebyla provedena žádná forma šetření ČSI. 

  

11.2/  Kontrolní činnost dalších institucí 
 

Královehradecký kraj – odbor školství: veřejnosprávní kontrola: 

 Kontrola přímých výdajů na vzdělávání 

 Kontrola vyúčtování čerpání NIV na vzdělávání 

 Oprávněnost a výše využití ONIV 

 Náklady na OOPP 

 Kontrola FKSP, fondů PO 

Drobné závady byly odstraněny na místě. 

 

KHSHK – neplánovaná kontrola, bez závad 

 

Královehradecký kraj- odbor školství 

 Ekonomické směrnice, inventarizace, účetnictví 
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Nebyly shledány nedostatky. 

 

11.3/ Plánovaný dozor 
 

Plánovaný dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v zařízení 

provádělo Okresní státní zastupitelství v Náchodě. Pověřená pracovnice vykonala celkem 

3 kontroly, vždy po 4 měsících. Nebylo zjištěno žádné pochybení.  

 

 

12/ ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 
 

 Projekt „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ 

 projekty Královehradeckého kraje – mimořádně účelové prostředky: 

              - volnočasové aktivity – poznáváme historické památky našeho okolí 

              - prevence rizikového chování – workshop –zvládání situací při práci s postiženými  

                                                     dětmi (aktivita pro pedagogy) 

                                                   - Učíme se emocím – práce s emocemi (aktivita pro děti) 

              - projektový den – „Na kole bezpečně“ Dopravní výchova a základy zdravovědy 

 MŽP výzva č.7/2019, čj. SFZP 092138/2020 – „Přírodní zahrada=přírodní učebna“ 

 Nadace Terezy Maxové dětem – poskytnuta dotace na terapie hrou pro vybrané děti 

 Národní plán podpory návratu do škol – doučování žáků 

 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 

 Podpora Rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR 

 

12.1/ Spolupráce s dalšími partnery 

 
Zřizovatel – Královehradecký kraj 

Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy organizovala porady ředitelů škol a dalších 

příspěvkových organizací zřizovaných královehradeckým krajem. Důležitá je další spolupráce 

vedení školy a odborů zřizovatele při realizaci náročných investičních akcí. 

 
OSPOD - dlouhodobá spolupráce pokračovala s pracovníky OSPOD – plánované kontroly a 

spolupráce byly provedeny sociálními pracovnicemi, které docházely za každým z 

umístěných dětí nejméně 4x ročně – pohovory s dítětem, pohovor s vedoucími PP, ředitelkou 

a kmenovými vychovateli.  

 

DDÚ Hradec Králové, SPC v Náchodě, Policií ČR v Jaroměři a Náchodě, Městskou policií v 

Jaroměři, dětskými a odbornými lékaři, kmenovými školami, Městským úřadem v Jaroměři, 

MAS Mezi Úpou a Metují. 

Spolupráci s výše zmiňovanými institucemi lze hodnotit jako velmi dobrou. 

 

Sponzoři, stejně jako v minulých letech, poskytli finanční prostředky a pomáhali se 

zabezpečením vánočních dárků pro děti. Seznam sponzorů je uveden na internetových 

stránkách www.zsspecaddjaromer.cz 

 

13/  SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
 

Ve školním roce bylo vydáno celkem 38 rozhodnutí. 

http://www.zsspecaddjaromer.cz/
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14/  VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE A STÍŽNOSTÍ  
 

14.1/  Žádosti o informace  
 

Žádné žádosti o podání informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nebyly podány. Školy 

otevřeně, podrobně a včas informují veřejnost o všech zásadních a důležitých záležitostech, 

svých událostech i záměrech. 

 

 

14.2/  Stížnosti  
 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

z toho oprávněných 0 

z toho částečně oprávněných 0 

z toho neoprávněných 0 

z toho postoupených jinému 

orgánu  
 

0 

 

Zavedený systém sběru připomínek a projednávání jejich řešení s rodičovskou veřejností 

a orgány školy předchází vzniku závažných konfliktů a stížností. 

 

 

15/  MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 
Součástí školského zařízení je velká školní zahrada s pozemky pro výuku pěstitelských prací, 

sportovištěm a odpočinkovou zónou. Pozemky pro výuku pěstitelských prací jsou vybaveny 

dvěma skleníky, vyvýšenými záhony a kompostéry. V odpočinkové zóně je žákům a dětem 

k dispozici bazén, dřevěná lehátka, ohniště, lavičky, hmatový chodník a různé herní prvky. 

Zahrada je celoročně využívána jak školou, tak i dětským domovem, výchovně vzdělávací 

proces je často realizován ve venkovních prostorách zahrady jako venkovní učebna – přírodní 

zahrada. 

Jako odborné pracovny nám slouží celému školskému zařízení hudebna – doplněná o prvky 

snoezelenu, kde probíhá rovněž i řečová výchova, tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, 

posilovna, výtvarná dílna, počítačová učebna. Máme zajištěny vyhovující podmínky pro 

výchovně vzdělávací i zájmovou činnost, prováděnou v odpoledních hodinách.  

Všechny třídy i rodinné skupiny jsou vybaveny počítači a tiskárnami, třídy mají k dispozici 

také dataprojektory, pedagogičtí pracovníci notebooky, ve sborovně je barevná tiskárna 

a kopírka, v jídelně je dataprojektor. 

Škola disponuje školní knihovnou s dětskými i odbornými knihami, které si mohou jak děti, 

tak i zaměstnanci zapůjčovat. 

Vnitřní materiální vybavení školy i dětského domova je vcelku dobré, ale vzhledem 

k nepřetržitému provozu je nutné neustále vše postupně obnovovat a doplňovat. 

Postupně obnovujeme výpočetní techniku. Každý učitel, vedoucí pracovník a sociální 

pracovnice má k dispozici NTB, NTB jsou k dispozici také vychovatelům na RS. Pro žáky 

byly zakoupeny notebooky, tablety, sluchátka, webkamery. 

V letošním školním roce byly zakoupeny stavebnice pro výuku polytechnické výchovy za 

podpory Královehradeckého kraje. 
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Mezi kolegy probíhá elektronická komunikace prostřednictvím školního emailu a softwaru 

Foster. V průběhu celého školního roku probíhaly nezbytné aktualizace účetních a mzdových 

programů. 

Webové stránky školského zařízení jsou využívány ke zveřejňování dokumentů školy, 

přibližují život školy a dětského domova. Jednou z priorit je otevřenost v poskytování 

informací o činnosti školského zařízení. Proto jsou prostřednictvím webu poskytovány 

stěžejní dokumenty o činnosti zařízení. Tato dokumentace je k dispozici také v tištěné podobě 

v ředitelně. Obsah zveřejněných dokumentů na webových stránkách školy jsou je pravidelně 

doplňován a aktualizován v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. 

Vchody do budovy celého objektu jsou monitorovány kamerovým systémem bez záznamu. 

Pro vstup vozíčkářů do budovy je používán samostatný vchod s bezbariérovým přístupem -   

plošinou a pro pohyb po schodech v budově je využíván schodolez.  

 

 

16/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

16.1/ Výkaz zisku a ztráty 
 

  

Hlavní činnost 

včetně Doplňková Celkem 

 
   státního rozpočtu činnost 

 
  Náklady celkem 33 266 775,13 0,00 33 266 775,13 

 Výnosy celkem 33 760 817,60 0,00 33 760 817,60 

 
Výsledek hospodaření 494 042,47 0,00 494  042,47 

 

16.2/ Stručné zhodnocení výsledku hospodaření organizace 2021 
 

Byly částečně omezeny nákupy s cílem úspory z důvodu plánu pořízení vícemístného 

osobního automobilu pro přepravu dětí k ošetření, lékařům či na výlety. Zlepšený 

hospodářský výsledek plánujeme převést do rezervního fondu a následně po schválení 

zřizovatelem část převést do fondu investic.  

 

Hospodářský výsledek ve výši 403 433,47 Kč byl navržen a zřizovatelem schválen převést do 

rezervního fondu. Zbývající část hospodářského výsledku ve výši 90 609,00 Kč je nepokrytý 

z důvodu některých neplatících rodičů za děti, které jsou v umístěny v dětském domově. 

 

Provozní příspěvek v roce 2021 činil 3 172 960,00 Kč.  

 
V roce 2021 jsme obdrželi tyto účelové prostředky:   

ÚZ 33 353  29 403 244,- Kč přímé náklady na vzdělávání 

Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
 

ÚZ  33082         32 400,- Kč podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských   

                                                                             domovů ČR v působnosti resortu školství 
Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši. 

 

 

16.3/ Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2021 
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- do fondu odměn   0,00 Kč 

 

- do rezervního fondu 403 433,47 Kč 

 

 

 

 

 

 

16.4/ Stav fondů k 31.12.2021 
 

 
Fondy 

Počáteční 

stav   Tvorba  Čerpání Zůstatek 

 

 
  k 1. 1. 2021   2021  2021 k 31. 12. 2021 

   Rezervní fond (413) RF  276 511,02 97 705,20 0,00 374 216,22 

  Rezervní fond (414) RF 446 526,66 146 017,00 0,00 592 543,66  

 
Fond investic FI (416) 137 938,32 7 662 380,00 3 608 867,45 4 191 450,87 

 

 
FKSP (412) 890 187,44 433 539,60 499 209,00 824 518,04 

 

 
Fond odměn FO (411) 133 000,00 0,00 0,00 133 000,00 

  Celkem 1 884 163,44 8 339 641,80 4 108 076,45 6 115 728,79  

 

Rezervní fond (RF) – účet 413: v roce 2021 byl tvořen přídělem ze zisku za rok 2020 ve výši 

97 705,20 Kč a nebyl čerpán.  

Zůstatek k 31. 12. 2021 činí 374 216,22 Kč. Rezervní fond je plně krytý. 

 

Rezervní fond (RF) – účet 414: byl tvořen finančními dary ve výši 146 017,00 Kč a nebyl 

čerpán.  

Zůstatek k 31. 12. 2021 činí 592 543,66 Kč. Rezervní fond je plně krytý. 

 

Fond odměn (FO) – účet 411: nebyl v roce 2021 tvořen ani čerpán. 

Zůstatek k 31. 12. 2021 činí 133 000,00 Kč. Fond odměn je plně krytý.   

 

Fond investic (FI) – účet 416: v roce 2021 byl fond investic tvořen: přídělem odpisů ve výši 

364 654,00 Kč, investičním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele ve výši 7 297 726,00 Kč. 

Čerpání bylo: odvodem do rozpočtu zřizovatele ve výši 291 980,00 Kč, pořízením 

dlouhodobého majetku – pračky ve výši 70 180,00 Kč, rekonstrukcí střechy ve výši 

3 218 907,35 Kč /rekonstrukce pokračuje i v následujícím roce 2022/, opravou a údržbou – 

malováním ve výši 27 800,10 Kč.  

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 je ve výši 4 191 450,87 Kč. Fond investic je plně krytý. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – účet 412: tvoříme 2 % vyplacených mezd. 

Základní příděl v roce 2021 činil 433 539,60 Kč. Čerpání bylo v souladu s vyhláškou 

114/2002 Sb. v platném znění: příspěvek na stravování ve výši 44 280,00 Kč, příspěvek na 

rekreaci ve výši 218 292,00 Kč, příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 48 587,00 

Kč, peněžní dary k životnímu výročí ve výši 15 000,00 Kč, příspěvek na penzijní pojištění ve 

vši 63 050,00 Kč, ostatní čerpání /vitamíny, rehabilitace, dioptrické brýle/ ve výši 110 000,00 

Kč.  

Zůstatek k 31. 12. 2021 činí 824 518,04 Kč.  
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16.5/ Odpisový plán 

 
Inv.číslo Název Pořizovací cena Rok 

poříz

ení 

Vstupní cena 

pro rok 2022 

Odpis 2022 Vstupní cena 

pro rok 2023 

0346_44 Výtah 

nákladní 

84 000,00 2001 17 056,00 2 856,00 14 200,00 

0346_45 Stůl mycí - 

nerez 

130 119,00 2001 16 395,00 2 748,00 13 647,00 

0346_46 Plocha 

pracovní a 

výdejní 

21 854,00 2001 1 683,44 300,00 1 383,44 

0346_57 Automobil 
Škoda 

Fabia 

349 740,00 2006 591,00 192,00 399,00 

0346_64 Konvektom
at 

231 931,00 2010 12 744,00 3 348,00 9 396,00 

0346_71 Pračka 

průmyslová 

Primus FX-
105 

163 350,00 2014 56 808,00 16 248,00 40 560,00 

0346_72 Myčka 

nádobí 

Zanussi 
vč.změkčov

ače 

53 104,00 2015 12 611,00 5 856,00 6 755,00 

EM00145
532 

Pračka 
průmyslová 

IPSO HC 

100  

70 180,00 2021 68 790,00 3 336,00 65 454,00 

0346_34 Hřiště 130 000,00 1995 88 016,48 1 308,00 86 708,48 

0346_58 Kolárna 76 874,00 2006 21 665,10 4 284,00 17 381,10 

0346_63/

1 

Sestava 

prolézaček 

s dopadovo
u plochou 

114 762,00 2009 19 822,00 7 956,00 11 866,00 

0346_67/

1 

Garáž 

montovaná 

162 050,00 2011 79 197,00 9 228,00 69 969,00 

0346_69 Přístřešek 
na sušení 

prádla 

/pergola/ 

105 433,00 2011 8 786,00 1 764,00 7 022,00 

0346_53 Bojler 100 000,00 2003 3 700,00 924,00 2 776,00 

0346_61 Schodolez 

s obsluhou 

3346S/326
8S 

135 450,00 2008 53,00 24,00 29,00 

0346_40 Budova 

čp.142 na 

p.p.č.794, 
1077 m2 

28 188 131,30 2004 21 354 722,46 286 020,00 21 068 702,46 
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0346_52 Rozvody 

PC sítě 
LAN 

54 117,00 2002 2 710,12 552,00 2 158,12 

0346_70 Server HP 77 536,00 2013 19 314,00 7 992,00 11 322,00 

Celkem  30 248 631,30  21 784 664,60 354 936,00 21 429 728,60 

 
 

 

 

 

 

Kategorie Specifikace Kč 

Vybavení do 3 000,- Kč sušičky potravin, vrtačka, ultrazvuková čistička 7 539,00 

Vybavení nad 3 000,- Kč tiskárny, pomůcky, lavičky, odvlhčovač vzduchu, 
kancelářská křesla, sušička průmyslová 

159 321,67 

Vybavení nad 40 000,- Kč pračka 70 180,00 

Opravy stavební, elektro, PC, výtah, auto, malířské práce, 

podlahářské práce,  

270 176,89 

 

 

 
Přehled v roce 2021 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením     

kontrolovaného období 

 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst.1 zákona č.320/21 Sb. 

            rok 2020,2021 

 

16.7/ Zaměstnanci a mzdové prostředky podle zdrojů financování a druhů 

zařízení za 1.-4. čtvrtletí 2021. 

                                                              Druh činnosti 

         Kód druhu činnosti     51 56 86 92      Celkem 

   přepočtené počty celkem 0102 12,33 3,6593 27,4268 3,4472 46,8633 
 

Průměrný 

 

ze statního rozpočtu vč. 

ESF 0103 12,33 3,6593 27,4268 3,4472 46,8633 
 evid. v tom z doplňkové činnosti 0104 0 0 0 0 0 
 počet 

 

z ostatních zdrojů 0105 0 0 0 0 0 
 

zaměst.   

z ř. 0103 pouze 

na  ESF   0130 0 0 0 0 0 
 

  fyzické osoby celkem 0106 18,0051 3,621 26,5409 3,0472 51,2142 
 

  platy zaměstnanců celkem 0107 6342,153 1768,006 11968,62 1206,333 21285,11 
 

    

ze statního rozpočtu vč. 

ESF 0108 6342,153 1768,006 11968,62 1206,333 21285,11 
 

      
platové 
tarify 0109 3517,081 949,734 6938,93 794,204 12199,949 
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náhrady 

platu 0110 1208,848 337,579 1663,354 119,005 3328,786 
 

      

os. 

příplatky 0111 167,069 35,555 155,56 21,383 379,567 
       odměny 0112 1114,266 322,091 1988,843 214,42 3639,62 
 

Platy 

z ř. 

107    v tom 

příp. za 

vedení 0113 174,439 82,802 56,272 11,486 324,999 
 

zaměst.     

zvl. 

příplatky 0114 136,915 35,848 195,27 0 368,033 
 

a ostatní     

spec. 

příplatky 0135 0 0 0 0 0 
 

platby     

přesp. 

hodiny 0131 18,347 0,095 58,895 0 77,337 
 

za      

platy za 

přesčasy 0116 0 0 0,354 0 0,354 
 

provedenou     

ostaní 

příplatky 0117 5,188 4,302 911,14 45,835 966,465 
 práci   z doplňkové činnosti 0118 0 0 0 0 0 
 v tis. Kč   z fondu odměn 0119 0 0 0 0 0 
     z ostaních zdrojů 0120 0 0 0 0 0 
 

    

z ř. 0108 platy SR na konf. 

ESF 0132 0 0 0 0 0 
   ostatní platy za provedenou práci 0121 32,197 0 67,68 0 99,877 
 

    
ze statního rozpočtu vč. 
ESF 0122 32,197 0 67,68 0 99,877 

       OON 0123 32,197 0 67,68 0 99,877 
 

  

z ř. 

0121   v tom odstupné 0124 0 0 0 0 0 
 

      

ostatní 

platby 0126 0 0 0 0 0 
 

    

z doplňkové 

činnosti   0127 0 0 0 0 0 
     z ostatních zdrojů 0128 0 0 0 0 0 
 

    

z ř. 0122 OPPP na konfin. 

ESF 0133 9,411 0 0 0 9,411 
  

 

 

Plnění závazných ukazatelů 

rozpočtu 

          

  
Ukazatele stanovené 

krajským úřadem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31.12.2021 

Přímé NIV celkem 29 403 244,- 29 403 244,-  

z toho Platy 21 285 110,- 21 285 110,- 

  OON 90 466,- 90 466,- 
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Limity počtu zaměstnanců 47,1783 46,8633 

Zdravotní pojištění   1 920 865,- 

Sociální pojištění   5 292 985,- 

FKSP     433 539,60 

Zákonné pojištění   89 718,- 

Nemocenské   391 870,- 

 

17/  ZÁVĚR  
 

Základní školu speciální, Praktickou školu, chápeme jako službu poskytovanou našim 

zákazníkům, žákům, rodičům. Poskytujeme kvalitní vzdělání, výchovně vzdělávací činnost 

respektující individuální možnosti a schopnosti žáků. 

Vytváříme prostředí vzájemného respektu, jsme otevřeni rodičům.  

V dětském domově vytváříme příjemné rodinné prostředí pro děti a klienty, přistupujeme 

k nim individuálně, respektujeme jejich osobnost, pracujeme na získávání jejich důvěry a 

snažíme se o jejich zapojení do společnosti a do života. 

Výborné výsledky našeho školského zařízení jsou dílem všech zaměstnanců, tj. pedagogů, 

vychovatelů, zaměstnanců jídelny a provozních zaměstnanců. 

 

Na závěr chci poděkovat všem spolupracovníkům a zaměstnancům školy za pomoc při 

zajišťování plnění všech náročných úkolů a při zabezpečení podmínek kvalitní výchovně 

vzdělávací činnosti a zvládání všech nestandartních situací. 

 

Za metodické vedení a podporu děkuji zřizovateli.  
 

Děkuji také všem sponzorům, kteří svým zájmem a svými příspěvky podpořili naše děti. 

 

 

 

 

 

V Jaroměři dne 31.8.2022 

 

 

 

Vypracovali:  Mgr. Taťána Kánská, ředitelka 

                       Mgr. Martina Kaczmarková, zástupkyně 

  Mgr. Zijad Asad, metodik prevence 

  Mgr. Egon Stříhavka Ph.D., vedoucí vychovatel 

  Bc. Petra Krátká, sociální pracovnice 

  Jitka Ambrožová, rozpočtářka 

  Dana Prátová, mzdová účetní 
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…………………………………. 

Mgr. Taťána Kánská 

        ředitelka 
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