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1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 
 

     Dětský výchovný ústav a SVP v Hrochově Týnci je právním subjektem zřízeným MŠMT 
zřizovací listinou č.j. 27 696/92-26 a změnou zřizovací listiny – dodatek č. 4 č.j. 12319/02-21 ze 
dne 7. 2. 2002 s platností od 1. 3. 2002. . V síti škol je zařazen rozhodnutím č.j. 13 044/02-21 ze 
dne 13. 2. 2002 s účinností od 1. 3. 2002. 
Od 1. 1. 1995 je DVÚ příspěvková organizace. 
Od 1. 1. 2001 je přímo řízenou organizací MŠMT. 
 
     DVÚ je zařízení určené pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 
výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami 
chování do doby ukončení povinné školní docházky nebo do doby ukončení přípravy na 
povolání. 
 
     Školské zařízení sdružuje Speciální základní školu s kapacitou 70 žáků, dětský výchovný 
ústav s kapacitou 70 dětí,  Středisko výchovné péče pro děti a mládež a školní jídelnu.  
 
    Odloučená pracoviště školského zařízení jsou Chrudim II, Školní náměstí, kde je umístěno 
pracoviště Střediska výchovné péče a Hrochův Týnec, Přestavlky 2, kde je výchovně léčebné 
oddělení. Kapacita zařízení je 30 dětí z celkové kapacity DVÚ, Dětský výchovný ústav 
v Hrochově Týnci má kapacitu 40 dětí. Současná naplněnost DVÚ je 32 klientů, naplněnost VLO 
je 18 klientů.  
 
     V letošním školním roce, konkrétně od 22. 10. 2002 do 10. 2. 2003 byla budova VLO 
v Přestavlkách uzavřena. Provoz oddělení byl kapacitně snížen na minimum a přesunut do DVÚ 
Hrochův Týnec. V objektu probíhalo přemístění kuchyně ze suterénu do přízemí. Investiční akce 
„Půdní vestavba a přemístění kuchyně“ pokračuje za provozu zařízení a dodržení všech 
bezpečnostních pravidel dosud. Termín kolaudace je určen na 25. 7. 2003. 
   Od února 2003 byla realizována rekonstrukce soc. zařízení a úprava pokojů v DVÚ Hrochův 
Týnec k naplnění vyhlášky č. 108/2001 Sb a zákona č. 109/2002 Sb.  
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2. VZDĚLÁVÁNÍ         
 
 
2.1. DVÚ Hrochův Týnec 
 
     Ve Speciální základní škole v Hrochově Týnci se vyučuje podle platných učebních osnov a 
učebních plánů vyplývajících ze vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2. 
     Škola je umístěna v samostatné budově v zámeckém parku.  
  
    Ve školním roce 2002/2003 byly otevřené čtyři třídy, v jedné třídě bylo od 13. 2. 2003 
vyučováno v odděleních, společně 5. a 6. ročník ZŠ 
 5., 6. třída  - třídní učitelka Mgr. Veronika Ješátková 
 7. třída  - třídní učitelka Marie Doušová 
 8. třída    - třídní učitel Mgr. Milan Adámek 
 9. třída  - třídní učitel Mikoláš Vích 
 
Žákům jsou nabídnuty  volitelné předměty:  

- seminář a praktika z přírodopisu 
- sportovní výchova 
- informatika 

 
     Po stránce materiálního vybavení je škola na průměrné úrovni.Škola byla vybavena 
stavitelným nábytkem podle vyhlášky č. 108/2001 Sb.    
     Bylo dokončeno  vybavení počítači v rámci programu Internet do škol. Počítavou učebnu 
užívají žáci během vyučování i v odpoledním programu.  
     Žáci používali učebnice se schvalovací doložkou MŠMT.  
      
     Práce učitelů v základní škole vyžaduje individuální přístup k žákům. Žáci jsou do DVÚ 
zařazováni v průběhu celého roku, jejich vědomosti mají velmi rozdílnou a  často velmi nízkou 
úroveň.  Ke splnění učebního plánu pro daný ročník, je přístup učitele k žákům nutně zaměřen na 
odstraňování nedostatků a získání kladného přístupu dětí ke vzdělávání. Pro děti s SPU jsou 
zpracovávány individuálně vzdělávací plány.  
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Učební plán – školní rok 2002/2003 
 
 
Předmět 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 4 4 4 4 
Matematika 4 4 4 4 
Anglický jazyk 
Německý jazyk 

3 3 3 3 

Přírodopis 2 2 2 1 
Dějepis 2 1 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 
Chemie - - 2 2 
Fyzika 2 2 1 1 
Občanská výchova 1 1 1 1 
Rodinná výchova 1 1 1 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 
Praktické činnosti 2 2 2 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 
Celkem     
Sportovní výchova - 1 1 2 
Seminář a praktika z Př - 1 - - 
Informatika              - - 1 1 

Celkem 27 28 30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky vzdělávání 
 
 

Souhrnná statistika tříd 
1. pololetí školního roku 2002/03 

 
třída žáků z toho 

hodnocení 
V     P     5      N 

Snížená 
známka Ch

průměrný
prospěch 

absence na 
žáka 

omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

5. 0 -      -      -       -  - -      -           -               - 
6. 4 1      3     -      - 1 (0+1) 1.90 36.25         - Mgr.Ješátková Ver.   
7. 8 0      7     -      1 - 2.01 41.87        56.6 Doušová Marie 
8. 8 0      7    1       -   3 (1+2) 2.20 39.50         -  Mgr. Adámek Milan 
9. 6 0      4    2       -  1 (1+0) 2.22 34.33         - Vích Mikoláš 
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Souhrnná statistika tříd 
2. pololetí školního roku 2002/03 

 
třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      N 
Snížená 
známka Ch

průměrný
prospěch 

absence na žáka 
omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

5. 1 0      1     -      -  - 2.67 70.00            - Mgr. Ješátková Ver.  
6. 5 0      5     -      -  4 (0+4) 2.12 31.80        19.40 Mgr. Ješátková Ver.  
7. 8 0      7     -      1 2 (1+1) 2.03 70.75        69.40 Doušová Marie 
8. 10 0      10   -       -  3 (1+2) 2.08 64.10          4.50  Mgr. Adámek Milan
9. 6 0      6     -       - 2 (2+0) 2.20 105.16          - Vích Mikoláš 

    Legenda    V – prospěl s vyznamenáním 
  P – prospěl 
  5 – neprospěl 
  N - neklasifikován  
 
      Sníženými  známkami z chování jsou chlapci hodnoceni především za neomluvené hodiny 
při útěcích ze zařízení, neplnění školních povinností, nekázeň a šikanování. 
                
     Po skončení povinné školní docházky bude  6 chlapců umístěno do VÚM prostřednictvím 
DÚM Praha, Lublaňská. Chlapci budou docházet do civilních učilišť. Jeden chlapec nastoupí na 
SOŠ a bude přeřazen do dětského domova. U tří chlapců je v jednání ukončení ústavní výchovy, 
jsou přijati na civilní učiliště. 
     V tomto školním roce ukončili 2. ročník oboru Ekologie a ochrana krajiny v SZeŠ Chrudim 
jeden chlapec a 1. ročník oboru Truhlář – výroba nábytku v SOU Pardubice také jeden chlapec. 
Jejich studijní výsledky jsou dobré.  
 
     Žáci 7. ročníku a žáci, kteří neměli v průběhu školní docházky možnost, se zúčastnili 
lyžařského výcviku. Lyžařský výcvik v celkové délce 6 dní zahrnoval výcvik ve sjezdovém 
lyžování i v běhu na lyžích. Všichni frekventanti si osvojili základy obou disciplín.   
 
     V rámci tělesné výchovy byl organizován ve spolupráci se Střediskem plavecké výuky v 
Chrudimi pro všechny žáky plavecký výcvik v časové dotaci 20. hodin. Výcvik probíhal v době 
od 14. 5. do 26. 6. 2003. 
 
 
2.2.   VLO Přestavlky 
 
     Třídy Speciální základní školy VLO jsou v prvním patře objektu. Žáci jsou vyučováni podle 
programu Základní škola č.j. 16 847/96-2 nebo Zvláštní škola č.j. 22 980/97-22. Organizace 
školy byla ve čtyřech třídách: 
 
     Od 22. 10. 2002 do 10. 2. 2003, kdy probíhala vnitřní přestavba a přemístění kuchyně 
v budově VLO Přestavlky, byly dvě třídy umístěny v prostorách zámku DVÚ v Hrochově Týnci 
a dvě třídy byly pronajaty v budově Základní umělecké školy v Hrochově Týnci.   
 

I.   třída – 1., 2. a 3. postupný ročník ZŠ, třídní učitelka Petra Chaloupková 
II.  třída – 3. a 4. post. ročník ZvŠ, třídní učitelka Andrea Čermáková    
III. třída – 5. post. ročník ZŠ a 5.post. ročník ZvŠ třídní učitelka Mgr. Irena Kusá  
IV. třída – 1., 4. a 6. post. ročník ZvŠ, třídní učitel PeadDr. Vlado Šmek   
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    Někteří žáci se specifickými poruchami učení byli klasifikování dle metodického pokynu 
č.j.23 472/92-21/211. 
     Učitelé v mnoha případech používají speciálně pedagogické metody. Přístup k žákům 
vyžaduje respektování diagnostiky LMD. Pro žáky jsou vypracovávány individuálně vzdělávací 
plány. Je realizována individuální vzdělávací péče na základě doporučení PPP.   
 
     Žáci používají učebnice se schvalovací doložkou MŠMT. Materiální vybavení školy je na 
dobré úrovni, žáci mají dostatek pomůcek, pracovních sešitů. 
     Škola byla dovybavena stavitelným nábytkem dle vyhlášky č. 180/2001 Sb. 
 
 
Učební plán základní školy VLO Přestavlky 

 
 
 

Předmět 2. 3. 4. 5.  
Český jazyk 10 10 7 7 
Cizí jazyk - - 3 3 
Matematika 5 5 5 5 
Prvouka 2 3 - - 
Přírodověda - - 1 2 
Vlastivěda - - 2 2 
Chemie - - - - 
Fyzika - - - - 
Přírodopis - - - - 
Zeměpis - - - - 
Dějepis - - - - 
Občanská výchova - - - - 
Rodinná výchova - - - - 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 
Praktické činnosti 1 1 1 1 
Volitelné předměty     
Tělesná výchova 2 2 2 2 
 22 23 24 25 
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Učební plán zvláštní školy VLO Přestavlky 
 

 
Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Český jazyk 5 5 5 6 6 6 
Prvouka 2 2 2 - - - 
Vlastivěda - - - 1 1 1 
Přírodověda - - - 1 1 1 
Matematika 4 4 4 5 5 5 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 
Pracovní výchova 3 3 3 4 5 5 
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 
Řečová výchova 2 2 2 1 1 1 
Doplňovací hodiny - - - 1 1 1 
 21 21 21 24 25 25 
 
 
 
Výsledky vzdělávání  
 
 
      

Souhrnná statistika tříd 
1. pololetí školního roku 2002/2003 

 
Třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      n 
Snížená 
známka Ch

absence na žáka
omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

2.ZŠ   1          1     0            -     6           0     Chaloupková Petra     
3.ZŠ   2          2     0          -    23          0   Chaloupková Petra     
5.ZŠ   3          3     0            -    16,3       0       Mgr. Kusá Irena         
1.ZvŠ  1          1     0            -     29,3       0    PeadDr. Šmek Vlado  
3.ZvŠ 2         2     0 -    4           0  Čermáková Andrea   
4.ZvŠ 1         3     0      -    4           0 Čermáková Andrea 
5.ZvŠ 3         3     0 -    4           0 Čermáková Andrea 
6.Zvš 2         2     0 -     29,3      0      PaedDr. Šmek Vlado 
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Souhrnná statistika tříd 
2. pololetí školního roku 2002/03 

 
Třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      n 
Snížená 
známka Ch

absence na žáka
omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

1.ZŠ   1          1     0          -    22          0        Chaloupková Petra     
2.ZŠ   2          2     0            -     10          0     Chaloupková Petra     
3.ZŠ   2          2     0          -      2           0   Chaloupková Petra     
5.ZŠ   3          3     0            -     2,5         0      Mgr. Kusá Irena         
1.ZvŠ  1          1     0            -      13.3       0    PeadDr. Šmek Vlado  
3.ZvŠ 3         3     0 -    6            1,5 Čermáková Andrea   
4.ZvŠ 1         3     0      -    6            1,5 Čermáková Andrea 
5.ZvŠ 2         2     0 -   42,5        0 Mgr. Kusá Irena  
6.Zvš 2         2     0 -      77         0      PaedDr. Šmek Vlado 

 
 
    V rámci výuky a spolupráce se ZŠ v Chrasti u Chrudimi navštěvovaly děti výstavy, divadelní 
přestavení, přednášky. Účastnily se výuky společně se svými vrstevníky v ZŠ Chrast.  
     V rámci tělesné výchovy byl organizován ve spolupráci se Střediskem plavecké výuky  
v Chrudimi pro všechny žáky plavecký výcvik v časové dotaci 20. hodin. Výcvik probíhal v době 
od 14. 5. do 26. 6. 2003. 
  
 
Porovnání stavu žáků a počtu tříd  
 
 
  30. 6. 1998 30. 6. 1999 30. 6. 2000 29. 6. 2001 28.6.2002 27. 6. 2003 
Počet tříd 5 6 7 7 8 8 
Počet žáků 34 48 59 45 55 48 
 
 
Stav žáků  a tříd 27. 6. 2003 
 
 DVÚ VLO 
Počet tříd 4 4 
Počet žáků 30 18 
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3. VÝCHOVNÁ ČINNOST 
 
 
3.1. DVÚ Hrochův Týnec  
 
     Internát v DVÚ má kapacitu 40 chlapců. V letošním školním roce byla odpolední činnost 
organizována ve 3 výchovných skupinách. Skupiny chlapců byly věkově heterogenní.  
     Hlavní náplní mimoškolní činnosti je sportovní a pracovní činnost. V odpoledních 
programech probíhaly i zájmové kroužky:  
- kopaná 
- dílenské práce 
- vaření 
- sportovní hry 
- výtvarný kroužek 
- počítače 
- doučování v ČJ, M 
     
    Po celý školní rok se chlapci pravidelně scházeli jednou týdně při komunitních sezeních, 
hodnocení chování probíhalo každodenně, komunitní kruhy skupin dle potřeby. 
 
  Sportovní  a kulturní činnost 
     
     Chlapci dle svého chování měli možnost navštěvovat zájmové kroužky mimo DVÚ. Osm 
z nich také hrálo kopanou za fotbalový klub Hrochův Týnec, tři navštěvovali kroužek florballu 
v místní ZŠ. Jeden chlapec navštěvuje ZUŠ v Hrochově Týnci obor hra na klarinet, prospěl 
výborně. Vychovatelé připravují pro své skupiny drobné sportovní akce, návštěvu sportovišť 
(tělocvična, bazén, zimní stadión, koupaliště).  Účastní se s chlapci akcí konaných v rámci 
zařízení pro ústavní a ochr. výchovu. Děti s úspěchem reprezentovali DVÚ  při těchto akcích : 
Hradecká smeč, Kostelecký nohejbal, Turnaj v kuželkách Pardubice, Plavecké závody Hradec 
Králové, ZOH Vrchlabí, Sálová kopaná Kostelec nad Orlicí, Jihlavský stříbrný míč, Coca-cola 
školský pohár ve fotbale, Discomaraton Býchory, LOH Hrochův Týnec atd. 
     Během a na konci školního roku se pořádají výlety.  Skupinové víkendové pobyty mimo 
zařízení.  
 
Kurzy, besedy, vzdělávání       
 
     Vychovatelé připravují pro chlapce návštěvy kulturních akcí, koncertů filmových představení. 
Chlapci sami mají podíl na přípravě vánočního programu, sportovního utkání na konci školního 
roku. 
 
Děti se účastnily např. těchto akcí: 
 
přehlídka středních škol a odborných učilišť 
návštěva SOU Technického Chrudim – soutěž ve zručnosti 
vánoční koncert v Praze 
ukázka sokolnictví a divokých koček 
návštěva křesťanské skupiny mladých Američanů – beseda, ukázka amerického fotbalu 
protidrogová skupina Stíny minulosti 
kouzelnické představení 
  



 10

Zátěžový program  
 
V měsíci září a říjnu jsme realizovali zátěžový program pro chlapce „Rafty 02“. Jednalo se o 
zátěžové víkendové pobyty mimo zařízení, jejichž náplní bylo vodácké putování po řece Orlici 
na raftech nebo lodích 
    Cílem bylo sebepoznání jedince, posílení jeho sebedůvěry v náročných situacích, zvládání 
stresových situací. Jednotlivci se učili zdravému sebeprosazení, trpělivosti, toleranci, 
ohleduplnosti, sebekázni a hlavně sebedůvěrě. 
     Zátěžový program byl koncipován pro určenou skupinu, která musí spolupracovat, vzájemně 
komunikovat, aby dosáhla cíle. Účastníci jednotlivých akcí byli vždy děti jedné výchovné 
skupiny, spolu s nimi se účastnil i jeden skupinový vychovatel.  
     Chlapci se seznámili s kvalitním trávením volného času jako alternativou k jejich dosavadním 
zkušenostem.  
 
     Vzhledem k tomu, že jsme projekt organizovali již podruhé, měl velký ohlas mezi účastníky 
projektu a pro pedagogické pracovníky měl velkou terapeutickou hodnotu v další práci s klienty.    
     Na tento projekt finančně přispěl KÚ Pardubického kraje.  
 
Prázdninová činnost 
 
V období letošních letních prázdnin organizuje DVÚ pro děti tři letní pobyty mimo zařízení.  
                                          
Daňkovice  – Selský dvůr – penzion, tábor zaměřen na cykloturistiku po Českomoravské 
vysočině 
 
 Vodácké putování – vodácký putovní tábor po řece Berounce, zátěžový program se zaměřením 
na protidrogovou prevenci 
 
Mladočov u Litomyšle – penzion, tábor zaměřen na pěší turistiku i cykloturistiku, sport, kulturní 
památky okolí                                               
 
 
 
3. 2. VLO Přestavlky 
   
     Školní rok probíhal ve znamení přestavby a vnitřních úprav zámku. Omezený prostor, častý 
hluk, množství prachu ztěžovalo život dospělým i dětem. Počet dětí se během roku pohyboval 
okolo 18. V průběhu roku bylo přijato 7 dětí, 2 děti byly přemístěny do DD Pepa Příbram, 2 děti 
do DVÚ a 1x bylo zrušeno předběžné opatření.  
     Děti byly rozděleny do 4 výchovných skupin, 1 dívčí a 3 chlapecké.  
 
    Výchova dětí s dg ADHD, SPU a psychickou depravací je založena na komunitním principu a 
pevných citových vazbách se respektováním režimových prvků a systémem odměn a odebráním 
výhod. 
     Základem práce jsou individuální výchovně vzdělávací plány, které umožňují systematický a 
jednotný přístup.   
 
     Každý týden probíhá komunitní sezení. Týden končí společným hodnocením chování. Ve 
volném čase děti rády sportují, pracují v truhlářské dílně i zahradě, vyrábějí drobné předměty. 
Velmi rády mají vaření a pečení. Navštěvují mnoho zájmových kroužků: taneční, fotbalový, 
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hasičský, dramatický, výtvarný, šachový, většinou v ZŠ Chrast. Zúčastňují se mnoha kulturních 
akcí, nejenom filmových představeních, ale i divadel a jiných uměleckých vystoupení.  
      
Chronologický přehled akcí 
 
Září  Pardubice – vystoupení pro děti D. Patrasové a V. Upíra Krejčího 

 Zahradní slavnost – předání dětského hřiště fi Johnson and Johnson  
  Hasičské závody 
 
Prosinec Vánoční vystoupení v Hypernově Pardubice 
  Dramatické představení v ZUŠ Chrast – aktivní účast 
  Exkurze v živočišné výrobě – kravín Hrochův Týnec 
  Vánoční besídka 

Týdenní vánoční pobyt v Šilinkově Dole, s vlastní přípravou štědrovečerní večeře, 
strojením stromečku, chystáním dárků 

   
Březen  Divadelní představení Cesta za štěstím v Luži 
  Karneval ve Slepitocích 
  Návštěva dětí v DDÚ Hradec Králové 
 
Duben  celosvětová akce Den Země – ukliďme si svět, úklid příkopů v okolí Přestavlk 

celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem 
  Kuličkiáda v DVÚ Hrochův Týnec 
  Návštěva DD Nechanice – upevňování sourozeneckých vtahů 
 
Květen  Kuželky Bližňovice 
  Víkendový pobyt v Šilinkově Dole 
 Setkání s karikaturistou Honzou Lušovským 
 Výlet do Ležáků a Mrákotína 
  Výlet do Slatiňan na zámek a „Kočičí hrádek“ 
 
Červen Relaxační centrum Moravany 
  Cyklistický výlet na zámek v Nových Hradech 
 
     I v tomto roce se 5 dětí účastní projektu „Otevřená cesta“ zaměřeného na protidrogovou 
tématiku a zdravý životní styl organizovaného Centrem J. J. Pestaloziiho o.p.s. Chrudim.  
 
O letošních letních prázdninách jsme připravili pro děti 4 pobyty na táborech. 
 
Červený Hrádek u Sedlčan – s etapovou hrou „Výcvik kosmonautů“. 
 
Nové Hrady u Skutče – tábor zaměřený na turistiku a cykloturistiku 
 
Pobyt v DD Příbram – program společný s dětmi z DD 
 
Zdobnice – penzion – turistika po Orlických horách 
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3. 3. Akce pořádané zařízením  
 
     Pro děti ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a družební Základní 
školy jsme v letošním roce pořádali akce na jejichž realizaci jsme získali finanční prostředky od 
sponzorů nebo grantem.  
 
27. 11. 2002 „Hroší hry“ – soutěž pro děti a dospělé na ledě, ve vodě a bowlingu, 4. ročník 
12. 4. 2003 „Kuličkiáda“ – hra ve cvrnkání kuliček, doprovodné soutěže, již 5. ročník 
 
   Ve dnech 1. – 5. 6. 2003 jsme pořádali, s pověřením MŠMT, celostátní 31. Letní olympiádu 
chlapců DVÚ. Soutěže v lehké atletice, plavání, stolním tenisu, nohejbalu, volejbalu, malé  
kopané a biatlonu probíhaly na Sportovištích města Chrudimě, Stadionu AFK Chrudim, ve 
Sportovní hale  a fotbalovém hřišti v Heřmanově Městci. Závodníci a rozhodčí byli ubytování 
v autokempinku Konopáč, kde probíhaly i závody v letním biatlonu.  
 
    Olympiády se zúčastnilo celkem 14 družstev z 21 možných. Akce proběhla bez větších 
kázeňských přestupků, bez úrazů a ke spokojenosti zúčastněných i pořadatelů.  
 
 
3.4. Statistika útěků ve škol. roce 2002/2003 
 
Počet útěků                                                 7 ( z toho 3 nenavrácení se z odjezdu,        
                      z toho 1 chlapce od 16.9.2002 dosud) 
Počet dětí podílejících se na útěcích          8 
Počet dní na útěku                                      326         
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4. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ARCHA 
 
     Středisko výchovné péče Archa poskytuje ambulantní služby klientům okresu Chrudim.  
Je  odloučeným pracovištěm se sídlem v Chrudimi, Školní náměstí 11. 
 
     Školní rok 2002 – 2003 lze hodnotit jako úspěšný. Zájem o služby SVP se zvyšuje a lze 
hovořit o větší prestiži  zařízení v regionu. Konstatování se opírá o ohlasy na práci SVP ze strany 
odborné i laické veřejnosti.  
 
     Za uplynulý školní rok  pomoc SVP vyhledalo 51 nových klientů. Dále se uskutečnilo 54 
individuálních, tedy jednorázových konzultací. V průběhu roku proběhlo 155 skupinových 
sezení. 
Kontakty s klienty lze vyčíslit následovně: 
 
Celkem jsme pracovali s 1776 klienty. Do této skupiny patří chlapci 609x, dívky 806x, zákonní 
zástupci 353x. JOV 1744 (1 JOV = 30 min. odborné práce s klientem).   
 
Školní rok 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 
Počet klientů 516 976 921 1. 114 1. 776 
 
     Významně vzrostl zájem škol o skupinové programy zaměřené na diagnostiku a nápravu 
narušených vztahů v třídních kolektivech. Po celý školní rok SVP provádělo především 
diagnostiku vztahů – ať už prostý sociometrický screening nebo s využitím celé škály 
diagnostických technik - ve třídách chrudimských a velmi často i mimochrudimských škol 
v rámci okresu. 
 
     Současně vzrostl zájem pedagogické veřejnosti o teoretická východiska týkající se narušených 
vztahů a šikany ve třídách. To se v praxi projevilo několika realizovanými přednáškami o šikaně 
přímo pro učitelské sbory a individuálními konzultacemi jednotlivých zainteresovaných učitelů 
s psychologem SVP. 
Významný je rovněž počet individuálních klientů, kteří ve většině jsou v dlouhodobé péči 
střediska. 
 
     Letošním školním roce se, již podruhé, podařilo sestavit psychoterapeutickou skupinu, a to ze 
zájemců z řad středoškoláků. Do programu této skupiny byla zařazena dvě několikadenní 
výjezdová soustředění se speciálním terapeutickým programem. 
 
     V průběhu jarních prázdnin se opět uskutečnily dva výlety s klienty do 15 let. Jednalo se vždy 
o jednodenní akce, které přinesly mnoho cenných diagnostických poznání. Tyto poznatky byly 
následně využity při individuální práci s klienty. I tento rok pořádá SVP letní tábor pro klienty. 
Jedná se o skupinu do 20 dětí. V průběhu tábora budou využívány nejenom prvky zážitkové 
pedagogiky, ale i prvky psychoterapeutické a psychorelaxační. 
 
     Novinkou v naší nabídce byly celodenní pobyty pro problémové děti – cílem těchto 8 setkání 
bylo provedení diagnostiky a nastartování terapeutického procesu při práci s klientem a jeho 
rodinou. V tomto šk. roce proběhl jeden běh pobytů. Tato forma pomoci klientům se osvědčila a 
v dalším roce ji hodláme znovu využít. 
 
     Vzhledem ke značnému rozšíření aktivit SVP na poli školní šikany se pracovníci Archy mohli 
zúčastnit několika seminářů krajového či celorepublikového významu, kde jako lektoři mohli 



 14

předat své zkušenosti a zároveň tak významně propagovat středisko. Dále pracovníci SVP 
absolvovali seminář Masky, který nás velmi obohatil a pomáhá nám rozšiřovat nabídku 
terapeutické práce s klienty. M. Malečková se účastní ročního kurzu Barvy života. P. Pražák 
ukončil čtyřletý psychoterapeutický výcvik. 
 
     Terapeuti SVP – Mgr. Martina Malečková a Mgr. Petr Pražák – absolvují od tohoto školního 
roku supervizi své terapeutické práce pod vedením PhDr. Antonína Šimka. 
 
     Propagace Střediska byla zajišťována rovněž prostřednictvím médií, a to především několika 
články v tisku (např. Psychologie dnes 7. – 8. č. 9. ročník, Noviny Chrudimska, Chrudimský 
zpravodaj), dále pak v Českém Rozhlase. 
 
     Významné pro SVP jsou rovněž nová členství Mgr. Martiny Malečkové v Poradním sboru 
vedoucího odboru školství v oblasti poradenství a v Komisi pro prevenci sociálně patologických 
jevů KÚ Pardubického kraje.  
 
     Shrnutí spolupráce s ostatními institucemi. I nadále SVP prohlubuje spolupráci s PPP, 
Oddělením péče o rodinu a dítě Městského úřadu v Chrudimi, Policií ČR, Fakultní nemocnicí 
Hradec Králové, Člověk v tísni, Klub Hurá kamarád, SVP při DÚ HK, a další.  
 
     I nadále SVP spolupracuje se Sdružením PROUD, které umožňuje získávat finanční 
prostředky pro vícedenní akce s klienty. 
 
     Na jaře 2003 došlo k personální změně na místě speciálního pedagoga. Bc. Jakuba                   
Malečka nahradila Bc. Radka Melicherová, která dokončuje magisterské studium speciální 
pedagogiky – etopedie.  
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5. PRACOVNÍCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

Stav vedoucích pracovníků ke 27. 6. 2003 
Vedení ústavu  PhDr. Lenka Kábelová, ředitelka zařízení  
                        Ing. Antonín Kocík,  statutární zástupce ředitelky pro ekonomiku a provoz 
                           
vedoucí VLO   PhDr. Ladislava Lažová 
zástupce ředitelky  Mgr. Pavel Meduna 
vedoucí SVP Archa  Mgr. Martina Malečková   
 
      
 Průměrný stav k 

31.12.2002 
Fyzický stav k  

29. 6. 2003  
pedagog. způsobilost 

Pedagog. pracovníci 32,3 36 17 
Učitelé 11,2 11 9 
Vychovatelé 20,9 21 9 
Nepedagog.pracovníci 32,6 32 1 
Celkem 64,9 68 19 
 
 
     Celková absence pracovníků DVÚ za rok 2002 činila 2. 198 dní, způsobená pracovní 
neschopností.  
 
      V uplynulém období byly uzavírány dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti s pracovníky zabezpečujícími provoz -  kuchařka, stavební dozor apod. 
   Externími pracovníky byla řešena spec. pedagogická diagnostika a zabezpečena údržba 
počítačových programů. 
 
    Vzhledem k malému počtu pedagogicky způsobilých vychovatelů je umožněno zaměstnancům  
studium spec. pedagogiky. Jeden vychovatel studuje střední pedagogickou školu při zaměstnání, 
3 vychovatelé absolvovali s úspěchem první ročník vysokoškolského studia, 2 učitelé druhý 
ročník vysokoškolského studia . Jeden vychovatel ukončuje studium na VŠ, jeden vychovatel 
ukončil rozšiřující studium spec. pedagogiky. Pedagogičtí pracovníci se snaží doplňovat si 
odbornou a pedagogickou způsobilost. Počet přijatých studentů na VŠ je však omezující.    
 
   Učitelé a vychovatelé mají možnost účasti na seminářích pořádaných pedagogickými centry 
v Hradci Králové a v Pardubicích či jinými vzdělávacími agenturami, MŠMT.  
 
   V rámci projektu Internet do škol se účastnil Mgr. Milan Adámek, učitel, školení ICT 
koordinátorů. 
  
    Sociálně psychologický výcvik v celkové dotaci 100 hodin absolvovali vychovatelé Miroslav 
Háněl a Terézie Teslyuková. 
 
   Zdárně absolvovali kurz instruktorů lyžování Roman Doležal, vychovatel,  Mgr. Milan 
Adámek, učitel a  PhDr. Lenka Kábelová ředitelka zařízení.  
  
     Pro 8 pracovníků zařízení byl zorganizován kurz zdravotníků dětských zotavovacích akcí. 
Kurzu diagnostické metody „Barvy života“ se účastní 2 pracovníci zařízení.  
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     Psychoterapeutický výcvik ukončili Mgr. Martina Malečková a Mgr. Petr Pražák. 
Psychoterapuetický výcvik zahájili další dva kolegové. Terapeuti SVP Mgr. Martina Malečková 
a Mgr. Petr Pražák absolvují od tohoto školního roku supervizi své terapeutické práce pod 
vedením PhDr. Antonína Šimka. 
 
    Ředitelka PhDr. Lenka Kábelová úspěšně složila rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci 
v oboru speciální pedagogika na Ped. fakultě UK Praha.  
 
    V říjnu 2002 se v rámci vzdělávání pracovníků zúčastnila PhDr. Lenka Kábelová, ředitelka a 
Mgr. Irena Kusá, učitelka semináře v Heilbronnu v Německé spolkové republice. Seminář byl 
orientován na pomoc dětem a mladistvým s potřebou intenzivní péče a propojení nabídek 
pedagogické, zdravotní a sociální péče o ně v oblasti Badenska – Württemburska.  
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6. ZÁVĚRY INSPEKCE               
 
    Ve dnech 29. a 30. 4. 2003 proběhla ve výchovně –léčebném oddělení DVÚ Hrochův Týnec 
tématická inspekce. Kontrola byla zaměřena na plnění povinné školní docházky umístěných dětí, 
zajištění formy vzdělávání, analýzu plnění učebních dokumentů, odbornou a pedagogickou 
způsobilost učitelů, vedení povinné dokumentace, dodržování § 3 odst.1 a § 9 odst. 1, 2 vyhlášky 
127/1997 Sb. – počty dětí a žáků ve třídě a vyučovací doba. 
 
     Z kontroly byl vypracován Protokol č.j. 133 116/03-05003, který je přílohou výroční zprávy  
 
 
 
7. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ 
 
    V průběhu školního roku 2002/2003 nebyla poskytnuta žádná žádost o informaci, nebyla 
řešena stížnost. 
 
    Zařízení se přijatelnými způsobem prezentuje v místním tisku, rozhlase a televizi. Především 
v průběhu 31. Letní olympiády, kdy mediálními partnery byly Noviny Chrudimska a Český 
rozhlas Pardubice.  
 
 
 
 
 
        PhDr Lenka Kábelová 
        ředitelka DVÚ a SVP 
 
 
 
 
 
Přílohy:  Protokol ČŠI č.j. 133 116/03-05003 
    Zpráva o odstranění nedostatků 

Rozvaha 
Výkaz zisků a ztrát 

            Příloha k výkazu zisků a ztrát sestavená k 31. 12. 2002 
 

 
 
 
 
 
 
V Hrochově Týnci dne 27. 6. 2003 
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DĚTSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV A  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
HROCHŮV TÝNEC 

 
 
 
 

 
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2002 
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1. ROZHODUJÍCÍ UKAZATELÉ HOSPODAŘENÍ                             
 
 
Na základě účetní uzávěrky byla zjištěna následující bilance příjmů a výdajů DVÚ a SVP 
Hrochův Týnec : 
 
 
A. příjmy  / v tis. Kč/ 
 
Příjmy celkem    22 409 
Z toho :    ošetřovné a stravné        988
                  Příjmy z hospodářské činnosti            0
                  Ostatní příjmy : dotace ze SR  21 079
                                              úroky         71
                                              ostatní       271
 
 
 
B. bilance výdajů /v tis. Kč/ : 
 
1) Neinvestiční výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem    22 369                      
Z toho : mzdové prostředky na platy      10 987 
               OON         100 
              Sociální a zdravotní pojišť.       3 841 
              Výdaje na učebnice,uč.pom.            39 
              Stipendia              0 
              Ostatní provozní náklady 
              /odpisy,energie,ošacení,potraviny, opravy atd. / 
 

      7 402 

 
 
2) Investiční výdaje celkem                                                      8 027  tis.  Kč    
 
 
 
 
C. výsledek hospodaření  -  zisk                                      +    40  tis.   Kč 
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2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO POUŽITÍ 
 
2.1 Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu 
 
 
Plnění finančních ukazatelů 
===================== 
 
A/    Dodržení závazných ukazatelů 
 
 
     Závazné ukazatele tj. rozpočet ONIV a mzdových prostředků  na platy  byly dodrženy.   Rok 
2002 byl ukončen se ziskem ve výši  40 tis. Kč. 
Plnění závazných ukazatelů obsahuje následující tabulka : 
 
 
Ukazatel      Výše limitu v tis. Kč  Skutečnost  Rozdíl
Mzdové prostředky-platy            10 987     10 987       0 
OON                 100          100       0 
Mzdové prostředky celkem            11 087     11 087       0 
ONIV  - rozpočet              3 897       3 897       0 
Hospodářský výsledek                   -         +40  + 40     
 
 
Organizace obdržela 50 tis. Kč účelovou provozní dotaci  na financování programu protidrogové 
politiky z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje. Veškeré přijaté  účelové prostředky 
byly vyčerpány.                                                       
 
 
 K plnění činnosti organizace byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 22  tis. Kč 
/dary/. Fond rozvoje majetku byl  čerpán v celkové výši 164 tis. Kč . Účetní stavy  finančních 
fondů byly v r. 2002 plně kryty  stavy na  účtech v bankovním domě.  
 
V r. 2002  nevznikla povinnost provést předepsané odvody : 

-  nebyl prodán žádný státní nemovitý  majetek 
-  veškeré účelové prostředky byly vyčerpány 

            
 
2.2. Hospodářský výsledek a jeho použití 
 
Hospodářský výsledek  za r. 2002 ve výši 40 tis. Kč navrhujeme převést na účet 932 – 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let. 
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3. JINÁ ČINNOST A DALŠÍ MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 
 
3.1. Jiná činnost 
 
Jinou /hospodářskou/  činnost  DVÚ  neprovozuje.  
 
3.2.  Další zdroje 
 
Organizace obdržela celkem 90  tis. Kč finančních darů. 
Jednalo se zejména o  finanční dar Dresdner Bank CZ a.s. a Citibank a.s. pro zajištění kulturní a 
zájmové činnosti svěřenců.  
Firmou Johnson&Johnson byly darovány finanční prostředky na výstavbu dětského hřiště 
v Přestavlkách. Prostředky byly využity pro potřeby dětí. Nevyčerpaná část darů byla dle 
darovací smlouvy převedena do dalšího období. Použití ostatních zdrojů  je v souladu 
s rozpočtovými pravidly. 
 
 
4. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 
 
Svěřený státní majetek je řádně spravován a evidován. Skutečný stav majetku byl prověřen 
fyzickou a dokladovou inventurou provedenou v období  od  prosince r. 2002  do počátku  
r.  2003 k datu  31.12.2002. 
Navýšení stavu materiálu na skladě je v položce darovaného materiálu /ošacení/, kde zásoby 
tohoto materiálu převyšují částku 240 tis. Kč. 
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Veškerý majetek je řádně evidován. Dohody o hmotné 
odpovědnosti jsou řádně uloženy u hospodáře organizace.  
Nadbytečný majetek nebyl zjištěn, svěřený majetek je řádně využíván. U pozemků byly zjištěny 
dvě parcely,které užívá organizace a dosud jsou v majetku obce. Obec bude požádána o převod 
těchto pozemků do vlastnictví DVÚ. Inventář poškozený dětmi je okamžitě opravován. 
  
 
5.  POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
 
5.1. Stavby ISPROFIN 
 
V uplynulém roce byly organizaci poskytnuty účelové prostředky na následující investiční i 
neinvestiční akce : 
 
Oprava fasády, balkonů, plechování – VLO Přestavlky : celkem 1 513 tis. Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány. 
 
Půdní vestavba – VLO Přestavlky : celkem  8 190 tis. Kč. 
Na tuto akci bylo vyčerpáno 7 887 tis.  Kč, rozdíl 303 tis. Kč byl vrácen do SR.  
Stavba bude ukončena v r. 2003. 
 
Dovybavení školní jídelny – Hrochův Týnec : celkem 55 tis. Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány, akce ukončena. 
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Dovybavení speciální ZŠ – celkem poskytnuto 85 tis.Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány, akce ukončena. 
 
Rekonstrukce sociálního zařízení – Hrochův Týnec -  celkem 129 tis. Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány. Stavba bude dokončena v r. 2003. 
 
Osobní automobil Ford Tranzit – 792 tis. Kč 
Nevyčerpané prostředky ve výši 0,8 tis. Kč vráceny do SR. 
 
 
5.2.  Použití účelových prostředků na zavádění SIP VZ 
 
Organizaci byla poskytnuta dotace na program P I Informační gramotnost ve výši 9 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit volný termín na tomto kurzu do konce roku 2002, 
byly nevyužité prostředky vráceny zpět na příjmový účet MŠMT. 
 
5.3.  Použití účelových prostředků na realizaci protidrogové politiky   
 
Na základě žádosti byla organizaci poskytnuta grantová dotace na realizaci projektu „Rafty 02“ 
ve výši 50 tis. Kč. Jednalo se o nadstandardní zátěžový program pro chlapce v DVÚ. 
 
 
6.  STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
 
Pohledávky 
 
Pohledávky celkem : 
 

stav k l.l. 2002                         stav k 31.12.2002 
           359,6 tis. Kč                               422,8  tis. Kč 

 
Téměř všechen  objem pohledávek tvoří pohledávky z ošetřovného. 
 
Pohledávky – ošetřovné 
 
Postupně se zvyšuje stav pohledávek po lhůtě splatnosti. Negativním faktem je zejména, že se 
zvyšuje stav dlouhodobějších pohledávek po splatnosti tj. zejména pohledávek  starších  l roku a 
nedobytných pohledávek. 
Pohledávky, tj. neuhrazené ošetřovné jsou při překročení lhůty splatnosti upomínány i 
vícenásobně. Při neúspěchu jsou příslušným soudům podáván návrh na výkon. Nárůst starších  
pohledávek je vyvolán faktem, že u řady vyšších dluhů jsou povinné osoby nezvěstné, popř. ve 
vazbě bez výdělku. 
 
Závazky  /obchodní/ 
 

         stav k l.l.2002                     stav k 31.12.2000 
 693  tis. Kč           597  tis. Kč 

 
K 31.12. 2002 byly nevykázány  závazky po lhůtě splatnosti.  
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7. FONDY A JEJICH KRYTÍ 
 

Tvorba a použití peněžních fondů probíhalo dle § 56 až 60 zákona č.218/2000 Sb. Použití FRM 
na opravu zámecké zdi bylo účtováno do výnosů organizace. 
Veškeré peněžní fondy organizace jsou kryty prostředky na účtech u České   spořitelny. 
 
 
8. ZÁVĚR  
 
 Realizovanými úspornými opatřeními byl za rok 2002 dosažen zisk. 
Provozováním VLO Přestavlky se samostatnou budovou se výrazně zvyšují fixní náklady 
/energie,vytápění, opravy, pojištění atd/. Normativ nákladů v rozpočtu přitom ne zcela respektuje 
realitu vyšších nákladů na provoz dvou objektů .   
Vedení DVÚ realizuje od r.  2 000 postupně veškerá dostupná opatření ke snížení nákladů na 
provoz i péči o klienty /úsporná opatření ve vytápění, pozastavení nákupů vybavení , řešení 
pouze havarijních oprav,snižování nákladů na ošacení ale i omezení výdajů na kulturní a 
sportovní činnost dětí atd./ 
Hlavní cílem pro rok 2003 je udržení kladného hospodářského výsledku na úrovni předchozího 
roku. Pokrytí ztráty z minulých let /r.1999 až 2000/ je při současné úrovni provozní dotace 
nereálné. 
 
Opatření k nápravě rozborem zjištěných nedostatků 
 
     V oblasti nákladů je nezbytné pokračovat v opatřením započatých v minulých letech , tj. 
opatřeních : 
 
- důslednou kontrolou telefon. hovorů /sledováním nákladů na jednotlivé vnitřní linky/ 

nezvyšovat  náklady na telekomunikace. 
 
- dodržovat stanovené vnitřní limity nákladů na cestovné, PHM,  

výchovnou činnost atd. 
 

- pokračovat u neúspěšně upomínaných pohledávek ve vymáhání soudní 
     cestou 

 
 

Průběžnou kontrolou zajistit nepřekročení mzdových prostředků dle jednotlivých § . 
 
 
 
 
         PhDr. Lenka Kábelová 
         ředitelka DVÚ a SVP 
 
Vypracoval: Ing. Antonín Kocík 
 
 
 
V Hrochově Týnci dne 27. 6. 2003 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 

 


