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1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 
 

     Dětský domov se školou 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 jako dětský výchovný ústav. Od 1. 1. 1995 je DDŠ 
příspěvková organizace. Od 1. 1. 2001 je přímo řízenou organizací MŠMT. 
Od 1. 1. 2004 se mění DVÚ podle zákona č. 109/2002 Sb. změnou zřizovací listiny – dodatek č.5 
č.j. 28 990/03-25 ze dne 8. 12. 2003 na Dětský domov se školou. 
V síti škol je zařazen rozhodnutím č.j. 31 625/03-21 ze dne 17. 12. 2003 s účinností od 1. 1. 
2004. 
 
     DDŠ 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 50 žáků, Zvláštní školu 
s kapacitou 40 žáků, celková kapacita nepřekročí 72 žáků celkem. Sdružuje dětský domov 
s kapacitou 72 dětí,  Středisko výchovné péče pro děti a mládež a školní jídelnu s kapacitou 160 
jídel.  
 
    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, zřízené dle § 13b zákona č. 109/2002Sb. Kapacita zařízení je 36 dětí z celkové kapacity 
DDŠ, Dětský domov v Hrochově Týnci má kapacitu 36 dětí, od 1.9.2003 je toto zařízení 
koedukované. Současná naplněnost DDŠ je 33 klientů, naplněnost VLO je 26 klientů.  
 
      
     V letošním školním roce byla v plném rozsahu zprovozněna a dne 1.9. 2003 slavnostně 
otevřena zrekonstruovaná budova VLO v Přestavlkách. Zařízení je přizpůsobeno požadavkům 
zákona 109/2002 Sb. a prováděcí vyhlášky MŠMT č. 334/2003 Sb. Kapacita je 36 dětí, 6 
výchovných skupin a 6 tříd školy. 
Rekonstrukce budovy v Hrochově Týnci měla začít v červnu, po zjištění změny ve vlastnictví 
nemovitosti zámku, bude existence zařízení řešena výstavbou nového objektu. 
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2. VZDĚLÁVÁNÍ         
 
 
2.1. DDŠ 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.  
     Od 1.1. 2004 je zřízena i Zvláštní škola. Nebyla však z kapacitních důvodů naplněna. 
 
    Ve školním roce 2003/2004 byly otevřené čtyři třídy: 
 6. třída  - třídní učitelka Ing. Petra Vojtová 
 7. třída  - třídní učitelka Mgr. Milan Adámek 
 8. třída    - třídní učitel Mikoláš Vích 
9. třída  - třídní učitel Mgr. Veronika Ješátková 
 
Žákům jsou nabídnuty  volitelné předměty:  

- seminář a praktika z přírodopisu 
- sportovní výchova 
- informatika 

 
     Po stránce materiálního vybavení je škola na průměrné úrovni. Škola je vybavena stavitelným 
nábytkem podle vyhlášky č. 108/2001 Sb.    
     Zřízena je počítačová učebna 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 ve speciální základní škole vyžaduje velmi intenzivní individuální přístup 
k žákům. Žáci jsou do DDŠ 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 2003/2004 
 
 
Předmět 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 4 4 4 5 
Matematika 4 4 4 4 
Anglický jazyk 
Německý jazyk 

3 3 3 3 

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

Celkem 27 28 31 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky vzdělávání 
 

Souhrnná statistika tříd 
1. pololetí školního roku 2003/04 

 
třída žáků z toho 

hodnocení 
V     P     5      n 

Snížená 
známka Ch

průměrný
prospěch 

absence na 
žáka 

omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

6. 4 0      4     -      - 1(0+1) 1.98 32.75        - Ing. Vojtová Petra 
7. 8 0      5     3       - 6(1+5) 2.37 41.37       28.5 Mgr. Adámek Milan 
8. 11 1      10   -       -   6(4+2) 2.10 33.54         0.6  Vích Mikoláš 
9. 10 0      9     -       1  4(2+2) 1.84 64.88       6.44 Mgr.Ješátková Ver.   
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Souhrnná statistika tříd 
2. pololetí školního roku 2003/04 

 
třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      n 
Snížená 
známka Ch

průměrný
prospěch 

absence na žáka 
omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

6. 4 0      4     -      -  2(0+2) 2.12 29.75        7.00 Ing. Vojtová Petra 
7. 8 0      8     -      - 6(1+5) 1.96 34.62      26.5 Mgr. Adámek Milan
8. 11 1      10   -       -  4(2+2) 2.00 48.00        9.18  Vích Mikoláš 
9. 10 2      7     -       1 4(2+2) 1.67 101.40    53.4 Mgr. Ješátková Ver.  

    Legenda    V – prospěl s vyznamenáním 
  P – prospěl 
  5 – neprospěl 
  N - neklasifikován  
 
      Sníženými  známkami z chování jsou žáci hodnoceni především za neomluvené hodiny při 
útěcích ze zařízení, neplnění školních povinností, nekázeň a šikanování. 
                
     Po skončení povinné školní docházky je  8 dětí umístěno do VÚM prostřednictvím DÚM 
Praha, 4 děti prostřednictvím DÚM Ostrava a 4 děti prostřednictvím DÚM Brno. Fyzické 
přemístění probíhá v prvním nebo posledním prázdninovém týdnu dle domluvy s jednotlivými 
zařízeními. U jednoho chlapce a jedné dívky je v jednání ukončení ústavní výchovy, jsou již 
přijati na civilní učiliště resp. základní školu, celkem sedmi dětem byla ÚV zrušena v průběhu 
školního roku( 1x září, 1x říjen, 1x prosinec, 2x leden, 2x červen). 
     V tomto školním roce ukončil 3. ročník oboru Ekologie a ochrana krajiny v SZeŠ Chrudim 
jeden klient, jenž zároveň ukončil i pobyt v DDŠ po dosažení plnoletosti. Jeho studijní výsledky 
jsou dobré, pro poslední rok studia mu bylo zajištěno ubytování v DM při SzeŠ v Chrudimi.  
     Jeden chlapec byl umístěn na tříměsíční pobyt na oddělení pro děti vyžadující soustavnou 
intenzívní individuální péči.     
 
     Žáci 7. ročníku a žáci, celkem 12 chlapců a děvčat, 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 výuky i ve výchově mimo vyučování probíhalo environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta dle schváleného programu. Žáci se účastnili ekologických aktivit, exkurzí, vycházek a 
soutěží pořádaných jinými subjekty i zařízením. 
 
    Výchova k volbě povolání probíhala v určených předmětech. Vycházející žáci se zúčastnili 
několika exkurzí a návštěv škol a učilišť v regionu, soutěže ve zručnosti na SOU technickém, 
besedy s pracovníky úřadu práce, pracovníky školských zařízení v rámci  ústavní výchovy.   
 
 
 
2.2.   VLO Přestavlky 
 
     Třídy Speciální základní školy VLO jsou v přízemí a  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.  
Od 1.1. 2004 je zřízena i Zvláštní škola.  Organizace školy byla ve čtyřech třídách, od 6. 10.2003 
v pěti třídách. 
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I.   třída –  2. a 4. postupný ročník ZŠ, třídní učitelka Petra Chaloupková 
II.  třída – 2. a 3. post. ročník ZvŠ, třídní učitelka Andrea Čermáková    
III. třída – 3. post. ročník ZŠ  třídní učitelka Mgr. Irena Kusá  
IV. třída – 2., 6. a 7. post. ročník ZvŠ, třídní učitel PeadDr. Vladimír Šmek 
V. třída – 4. a 5. post. ročník, třídní učitelka Gabriela Stříšková  

       
     Jeden žák navštěvoval 6. tř. ZŠ Rosice, což přineslo dobré výsledky jak vzdělávací, tak 
socializační. 

 
    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 ADHD. 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 vybavena 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 2003/2004 

 
Třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      n 
Snížená 
známka Ch

absence na žáka
omluv.  neoml. 

Třídní učitel 

2.ZŠ   1         1     0            1     16          0     Chaloupková Petra          
4.ZvŠ 3          3     0          -     16         0   Chaloupková Petra          
3.ZŠ   4          4     0            -      17       0       Mgr. Kusá Irena              
4.ZŠ   2          2     0            -      16       0       Mgr. Kusá Irena              
2.ZvŠ 1         1     0 -     9           0  Čermáková Andrea    
3. ZvŠ 3         3     0      -    *           0 Čermáková Andrea 
6.Zvš 2         2     0 -     19,4      0      PaedDr. Šmek Vlado 
7.ZvŠ  2          2     0            1      19,4     0    PeadDr. Šmek Vlado       
5. ZvŠ 1         1      0 -    16 Mgr. Stříšková Gabriela
6. ZŠ 3         3      0 -     22 Mgr. Stříšková Gabriela
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Souhrnná statistika tříd 
2. pololetí školního roku 2003/2004 

 
Třída žáků z toho hodnocení 

V     P     5      n 
Snížená 
známka Ch

absence na žáka
omluv.  neoml.

Třídní učitel 

2.ZŠ   2         2     0                  -  4          0     Chaloupková Petra      
4.ZŠ   4          4     0                  -    8,5       0      Chaloupková Petra      
3.ZŠ   4          4     0                  -      29,25     0      Mgr. Kusá Irena        
2.ZvŠ 1         1     0       -    11          0  Čermáková Andrea   
3. ZvŠ 5         5     0            -    11          0 Čermáková Andrea 
2. ZvŠ 2         2     0                   -        8,5       0 PaedDr. Šmek Vlado 
6.Zvš 1         1     0       -     8,5       0     PaedDr. Šmek Vlado 
7.ZvŠ  1   1     0     0                  -     8,5        0    PeadDr. Šmek Vlado    
4. ZvŠ 2         2      0       -      13         0 Mgr. Stříšková Gabriela
5. ZvŠ 3         3      0       1        8,3      0 Mgr. Stříšková Gabriela

     
     Pochvaly a výchovná opatření na konci školního roku: 
     Tři děti obdržely pochvalu třídního učitele, s knižní odměnou, dva chlapci ředitelskou důtku, 
jeden chlapec měl sníženou známku z chování. 
Všechny děti postoupily do dalšího ročníku. 
 
    V rámci výuky a spolupráce se ZŠ v Chrasti u Chrudimi navštěvovaly děti výstavy, divadelní 
přestavení, přednášky.  
 
     Školní rok byl ve znamení častých změn, měnilo složení tříd, v závislosti na příchodu nových 
dětí. Děti si musely zvykat na nového učitele a nový kolektiv, adaptace byla náročná a 
dlouhodobá.  
  
    
 
 
Porovnání stavu žáků a počtu tříd  
 
 
  30. 6. 1998 30. 6. 1999 30. 6. 2000 29. 6. 2001 28.6.2002 27. 6. 2003 30.6.2004
Počet tříd 5 6 7 7 8 8 9 
Počet žáků 34 48 59 45 55 48 59 
 
 
Stav žáků  a tříd k 30. 6. 2004 
 
 DDŠ VLO 
Počet tříd 4 5 
Počet žáků 33 26 
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3. VÝCHOVNÁ ČINNOST 
 
 
3.1. DDŠ Hrochův Týnec  
 
 
     Internát v DDŠ má kapacitu 36 dětí. V letošním školním roce byla odpolední činnost 
organizována v 5 výchovných skupinách ( z toho jedna a od 1.3. 04 dvě skupiny dívčí). Skupiny 
byly věkově heterogenní.  
     Hlavní náplní mimoškolní činnosti je sportovní a pracovní činnost. V odpoledních 
programech probíhaly i zájmové kroužky  

- kopaná 
- volejbal 
- dílenské práce 
- vaření 
- knihovnický 
- sportovní hry 
- výtvarný kroužek 
- turistický kroužek 
- počítače 

     
    Po celý školní rok se chlapci a dívky pravidelně scházeli jednou týdně při komunitních 
sezeních, hodnocení chování probíhalo každodenně, komunitní kruhy skupin dle potřeby. 
 
  Sportovní  a kulturní činnost 
     Děti měly možnost navštěvovat různé zájmové aktivity mimo zařízení. Šest chlapců hrálo 
kopanou za fotbalový klub Hrochův Týnec, tři navštěvovali kroužek florballu v místní ZŠ, jeden 
chlapec je žákem ZUŠ Hrochův Týnec ve hře na klarinet.  Děti navštěvovaly veřejnou knihovnu 
v Hrochově Týnci. Vychovatelé připravují pro své skupiny drobné sportovní akce, návštěvu 
sportovišť (tělocvična, bazén, zimní stadión, koupaliště) a kulturních akcí (divadlo, kino).  
Účastní se s dětmi akcí konaných v rámci zařízení pro ústavní a ochr. výchovu. Děti s úspěchem 
reprezentovaly DDŠ na těchto akcích : Hradecká smeč, Železný chovanec Hostouň, Nestandardní 
Býchorské hry, Kostelecký nohejbal, Turnaj v kuželkách Pardubice, Plavecké závody Hradec 
Králové, ZOH Horní Maršov, Sálová kopaná Kostelec nad Orlicí, Jihlavský stříbrný míč, Coca-
cola školský pohár ve fotbale, Discomaraton Býchory, Moravskotřebovský fittest, LOH Býchory 
– chlapci, LOH Nová Role – dívky, Chrastavské sportovní dny atd. 
 
          Během a na konci školního roku se pořádají výlety.  Skupinové víkendové pobyty mimo 
zařízení.  
 
 
 
Kurzy, besedy, vzdělávání       
 
     Vychovatelé připravují pro chlapce a děvčata návštěvy kulturních akcí, koncertů, filmových 
představení. Klienti sami mají podíl na přípravě vánočního programu, sportovního utkání na 
konci školního roku a dalších akcí. 
 
Děti se účastnily např. těchto akcí: 

přehlídka středních škol a odborných učilišť 
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návštěva SOU Technického Chrudim – soutěž ve zručnosti 
exkurze do cukrovaru Hrochův Týnec 
exkurze do hvězdárny Hradec Králové 
vystoupení protidrogové skupiny Stíny minulosti 
beseda s pracovníky protidrogové centrály 

 
 
 
Zátěžový program  
 
     V měsíci září a říjnu jsme realizovali zátěžový program pro děti „Rafty 03“. Jednalo se o 
zátěžové víkendové pobyty mimo zařízení, jejichž náplní bylo vodácké putování po řece Orlici 
na raftech nebo lodích 
    Cílem bylo sebepoznání, posílení sebedůvěry v náročných situacích, zvládání stresových 
situací. Jednotlivci se učili zdravému sebeprosazení, trpělivosti, toleranci, ohleduplnosti, 
sebekázni a hlavně sebedůvěře. 
     Program přispěl i k vytvoření vrstevnických vztahů mezi chlapci a děvčaty, uvědomění si 
mužsko-ženských rolí.  
     Zátěžový program byl koncipován pro určenou skupinu, která musí spolupracovat, vzájemně 
komunikovat, aby dosáhla cíle. Účastníci jednotlivých akcí byli vždy děti dvou výchovných 
skupin, spolu s nimi se účastnil i skupinový vychovatel.  
     Klienti se seznámili s kvalitním trávením volného času jako alternativou k jejich dosavadním 
zkušenostem.  
      
     Projekt jsme organizovali již potřetí, měl velký ohlas mezi účastníky projektu a pro 
pedagogické pracovníky měl velkou terapeutickou hodnotu v další práci s klienty. V letošním 
roce byla realizace náročná především pro nepřízeň počasí.   
     Na tento projekt finančně přispělo MŠMT.  
 
Prázdninová činnost 
 
V období letošních letních prázdnin organizuje DDŠ pro děti tři letní pobyty mimo zařízení.  
                                          
 Beskydy                 5. – 11. 7. 2004  
                                Náplní tábora je pěší turistika po Beskydech, stanování, základy táboření a   
                                pobytu v přírodě, poznávání krajiny a kulturních a technických památek 
                                počet účastníků – 10 dětí 
 
                               
Rekreační středisko Svojanov  17. – 31.7. 2004 
                                                 Rekreace je zaměřena na sport a turistiku, námětem je život     
                                                 Indiánů, pobyt v přírodě, hry. 
                                                 Počet účastníků – 9 dětí. 
                                              
Daňkovice  -  Selský Dvůr    14. – 21. 8. 2004 
                                               Cílem rekreačního pobytu je cykloturistika po Českomoravské     
                                               vysočině, poznávání historie, památek 
                                               Předpokládaný počet účastníků – 12 dětí           
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3. 2. VLO Přestavlky 
   
     Školní rok 2003 –2004 byl zahájen slavnostním předáním rekonstruované budovy. Vzniklo 
 6 prostorných světlých tříd a 6 bytových jednotek pro rodinné skupiny, obývací pokoj, dvě 
ložnice, kuchyňka a sociální zařízení. Největším přínosem je moderní kuchyně a jídelna. 
Potvrdila se zkušenost, že prostředí vychovává, děti se výrazně zklidnily,  pečují o své soukromí, 
téměř vymizelo ničení interiéru.  
 
     Od září, kdy byl snížený stav kvůli přestavbě na 13 dětí,bylo přijato 16 nových dětí. 5 dětí 
odešlo, 3 chlapci do DDŠ, jeden chlapec se vrátil k rodině, jedna dívka do dětského domova.  
    
  Během roku došlo k 96 drobným úrazům jako oděrky, modřiny, které vznikly při běžné dětské 
hře nebo sportování. Nemoci jsou evidovány v 23 případech pouze na lůžku, 1x hospitalizace, 
kdy dítě spolklo nevhodný předmět. Všechny děti jsou v péči pedopsychiatra, který dojíždí 
jednou za měsíc, časté bývají telefonické konzultace. 21 děti užívá medikaci. 
Prázdninová činnost 
 
     Důležitá  v tomto roce byla změna hodnocení dětí.  Zavedena byla nová metoda, při které je 
chování dětí hodnoceno třikrát denně v rámci pětibodové škály ++, +, 0, - -, dětem se však tyto 
hodnoty nesdělují, abychom se vyhnuli „nálepkování“.  0 označuje chování normální, standardní 
pro každé dítě, nevybočující z dlouhodobější normy, ale přitom sociálně přijatelné. Hodnocení by 
mělo být komplexní, zahrnující co nejširší spektrum chování a jednání.   
 
     Výchova probíhá na principu komunitního systému, pevného režimu, srozumitelných pravidel 
a intenzivních citových vazeb. Děti se učí asertivnímu vyjádření svých přání a požadavků, 
projevování kladných citů, zvládání negativních emocí. Pro každé dítě byl vypracován 
individuální výchovný plán, který byl základem výchovných postupů a byl pro všechny závazný. 
     Každý týden děti a pedagogičtí pracovníci  schází na komunitě. Týden končí společným 
hodnocením pouze v kategoriích úspěch, neúspěch, atmosféra mezi námi. Každý týden se schází 
zástupci skupin, spoluspráva, s vedoucí, tak aby měly děti možnost podílet se na chodu zařízení. 

 
     Již tradičně probíhala dobře spolupráce s okolními školami a organizacemi. Děti 
navštěvovaly dramatický, výtvarný  kroužek, Taneční školu  Bohemia Chrast, jeden chlapec nás 
reprezentoval na Nejmilejším koncertu v Chomutově. Chlapci trénovali fotbal v TJ Rosice. 
V rámci VLO navštěvují děti rybářský, truhlářský kroužek, děti milují práci v keramické dílně. 
Několik dětí se učí hře na harmoniku a klavír. Často navštěvujeme kino, divadlo či koncert. 
      
      Na dobré úrovni se nám daří realizovat plán enviromentální výchovy, na kterém se podílejí 
všichni pedagogičtí pracovníci a  všechny děti. Jedná se o pěstitelské práce, sběr léčivých bylin, 
kaštanů a bukvic ke krmení zvěře, výrobu krmítek, třídění odpadu, sledování přírodovědných 
dokumentů v televizi apod. Z dalších akcí např. soutěž o nejkrásnější obrázek zimní krajiny, 
beseda s rybářem, rybářské závody, soutěž o největšího sněhuláka, výlety na farmu vysoké zvěře, 
do lomů, na chov koní, do skanzenu, setkání s účastníky expedice mezi amazonské indiány. 
Velkým  naším přínosem byla účast na akci Ukliďme si svět, kdy jsme vyčistili příkopy v délce 
několika kilometrů.  
      
     Pět dětí i v tomto roce se účastnilo projektu „Otevřená cesta“ zaměřeného na protidrogovou 
tématiku a zdravý životní styl organizovaného Centrem J. J. Pestalozziho o.p.s. Chrudim. 
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Září –         Den otevřených dveří – slavnostní ukončení přestavby – zámecký raut 
 Den Pardubického kraje – Košumberk 2003 
 Chrudim – prohlídka města 
 Běh T. Foxe v Luži 
Říjen -  Drakiáda ve VLO 
 Vernisáž divadlo Chrudim – Nadace J.J. Pestalozziho 
 Praha – Stavovské divadlo – Romeo a Julie 
 Návštěva hokejového utkání – Pardubice X Plzeň 
 Bližňovice – turnaj v kuželkách 
 Litomyšl – prohlídka města 
Listopad -  Pardubice – prohlídka města – Zelená brána 
 Hlinsko – kulturní vystoupení – Michal Nesvadba 
 Chrudim – nadační koncert (skupina Holki, V.Vávra, Věra Martinová) 
 Den otevřených dveří PŠ, OU Chroustovice 
 Kino v Hrochově Týnci – Prasátko a jeho velký příběh 
Prosinec - Vánoční výstava v Chrasti – muzeum 
 Vánoční vystoupení v Hypernově v Chrudimi a ve Svitavách 
 Adventní koncert v kostele Sv. Bartoloměje v Kočí 
 Třebechovice pod Orebem – muzeum betlémů 
 Orlické hory – zimní radovánky 
Leden -  Kino v Hrochově Týnci – Hledá se Nemo 
 Beseda s diapositivy – „Cesta Indiánů“ (Ekvádor, Venezuela) 
 Chrudim – koncert F. Nedvěda 
 Pardubice – Hypernova – soutěžní odpoledne 
Únor -  Divadelní představení „Líný Honza“ – v Chrasti (v rámci dramat. Kroužku)) 
 Kino Pardubice – Pán prstenů 
 Dětský karneval v VLO Přestavlky 
 Masopust na Veselém kopci a v Rosicích 
 Dětský karneval v Kočí a ve Slepoticích 
 Výlet – ZOO Jihlava 
 Hradec Králové – výstava rybiček 
Březen -  Nové Hrady – farma 
 Pardubice – exkurze – oděvní firma  
 Koncert „Olympic“ Praha 
 Den Země – „Ukliďme svět“  - Chrudim 
 Chrudim – muzeum loutek 
 Hlinsko – „velikonoční tradice“ 
 Luže – volba „MISS“ a „Misáka“ ŠD 
Duben -  Pardubice – Den Země 
 Sportovní odpoledne ve Svojanově 
 Knihovna Hrochův Týnec – „Noc s Andersenem“    
 Výlet do Brdských lesů 
Květen -  Kuličkiáda v DDŠ v Hrochově Týnci 
 Holice -  muzeum E. Holuba 
 Bambiriáda v Chrudimi 
 Májové zamrskání v Zámrsku 
 Harrachov- návštěva Hornického muzea 
 Dětský den v Chacholicích 
 Dětský den v Hypernově ve Svitavách a v Pardubicích 
 Pobyt dětí u moře - Chorvatsko 
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Červen -  Dětský den v Rosicích, v Pardubicích na dostihovém závodišti 
 „Pohádkový les“ v Hrochově Týnci 
 
V období letošních letních prázdnin organizuje VLO pro děti tři letní pobyty mimo zařízení.    
Červený Hrádek u Sedlčan – 1. – 10. 7. 2004 
                                               táboření v přírodě spojené s výukou v „Kouzelnické    
                                               škole Harryho Pottera“  
                                               počet účastníků -  16 
DD Plumlov  -                 19. - 30.7. 2004 
                                        pobyt zaměřený na rekreaci  u vody, součástí je kurz pletení košíků 
                                        počet účastníků -  17 
 
Harrachov  –                  14. – 24. 8. 2004 
                                        tábor zaměřený na turistiku a krkonošské pohádky  
                                        předpokládaný počet účastníků -  17 
 
 
 
 
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. 
  
4. 10. 2003 „Drakiáda“ – pouštění draků a doprovodný program 
7. 11. 2003 „Memoriál Tomáše Šedého“ - turnaj v malé kopané 
26. 11. 2003 „Hroší hry“ – soutěž pro děti a dospělé na ledě, ve vodě a bowlingu, 4. ročník 
1. 5. 2004 „Kuličkiáda“ – hra ve cvrnkání kuliček, doprovodné soutěže, již 5. ročník 

 
Stali jsme se spolupořadateli dalších akcí: 

2. 4. 2004 „Noc s Andersenem“ –  pořadatel Obecní knihovna Hrochův Týnec - celostátní akce     
                                                        knihoven k výročí narozenin pohádkáře H.CH. Andersena 
25. 6. 2004 „Pohádkový les“ – pořadatel MŠ Hrochův Týnec - zastavení s pohádkou a  
                                                 pohádkovým úkolem v zámeckém parku. 
 
 
3.4. Statistika útěků ve škol. roce 2003/2004 
 
DDŠ Hrochův Týnec 
Počet útěků                                             27  
Počet dětí podílejících se na útěcích      16 
Počet dní na útěku                                444 ( z toho 289 dní dlouhodobý nenávrat jednoho klienta)   
 
 
VLO Přestavlky      
Počet útěků                                            2 
Počet dětí podílejících se na útěcích      2 
Počet dní na útěku                                  4 
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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. 
 
     Za uplynulý školní rok  pomoc SVP vyhledalo 48 nových klientů. Dále se uskutečnilo 78 
individuálních, tedy jednorázových konzultací. V průběhu roku proběhlo 212 skupinových 
sezení. 
Kontakty s klienty lze vyčíslit následovně: 
 
Celkem jsme pracovali s 3340 klienty. Do této skupiny patří chlapci 1289x, dívky 1577x, 
zákonní zástupci 474x. JOV 2454 (1 JOV = 30 min. odborné práce s klientem).   
 
Školní rok 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 
Počet klientů 516 976 921 1. 114 1. 776 3.340 
 
   Pracovníci SVP Archa uskutečnili osobní prezentaci zařízení ve vybraných ročnících, tj. v 
1. ročnících středních a 8. a 9. ročnících základních škol. Současně jsme se pokusili o sestavení 
interního adresáře. 
Propagace a zviditelňování SVP probíhalo kontinuálně po celý rok. 
 
     Pokračuje pravidelná spolupráce se Speciálními školami v Chrudimi a dohodnuty jsou 
jednorázové akce dle potřeby školy:  
 Letos proběhly opět tyto programy:  
“Komunikace” - pro nesmělé a sociálně neobratné žáky   
“Relaxace” - pro děti hyperaktivní, nesoustředěné a tenzní - tentokrát ve spoluráci s asistentkami, 
které postupně relaxaci převzali. SVP mělo funkci poradní a supervizní. 
Oba programy jsou v týdenních intervalech rozvrženy do celého školního roku. 
 V intervalu 1x za měsíc práce s celým třídním kolektivem ve vybraných třídách, která byla 
zaměřena zejména na vztahové problémy. 
      
      Dle struktury klientů a jejich problémů probíhaly programy, které jsme aktuálně dotvářeli dle 
potřeb klientů.  
        � Interaktivní skupina - “klub pro malé” - rozvoj komunikace, osobnosti, formou 
psychoher a dalších terapeutických technik. Tento školní rok se podařilo otevřít dvě skupiny. 
Jedna byla určena žákům ZŠ 2. stupně a druhá pro žáky speciálních školy a žáky ZŠ 1. stupně.    
          � Interaktivní skupina - “klub pro náctileté” - rozvoj osobnosti, diskuse, 
psychoterapeutické prvky. Tento rok byla otevřena jedna skupina (8 klientů). 
        � Psychoterapeutická skupina - určeno klientům a širšímu okruhu vážných zájemců, kteří 
mají potřebu rozvíjet svoji osobnost a řešit své problémy ve spolupráci s SVP a se svými 
vrstevníky. Pro jednu z těchto skupin byl v průběhu podzimu 2003 zrealizován několikadenní 
zátěžový pobyt, který sloužil ke stmelení skupiny a spuštění vnitřních dynamických mechanismů, 
které jsou pro tento druh práce nezbytné. Tento pobyt byl hrazen z grantu, který poskytl 
Pardubický kraj. V průběhu tohoto roku pracovaly paralelně dvě uzavřené skupiny, z nichž jedna 
se účastnila výjezdu ( celkem 16 klientů). 
         � Zdravá třída - osvědčený intenzívní program určený třídním kolektivům s narušenými 
vztahy, popř. s výskytem šikany. Součástí programu je podrobná diagnostika vztahů ve třídě a 
následná terapeutická práce s celým kolektivem. Tento školní rok jsme tento program využili 
celkem 18x.  
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        � Celodenní pobyty v SVP. Určeno dětem 5. - 9. tříd. Okruhy problémů: výchovné, ADHD 
(LMD) a závislostní chování. Cílem je doplnění a podpora výchovného procesu, podpora 
spolupráce škola x rodina, podrobná diagnostika a intenzívnější možnost práce s klientem a jeho 
rodinou. Opět skupinovou formou. Klienti mají  jedinečnou možnost nahlédnout na své problémy 
a hledat tak vhodnou cestu k řešení. Jedná se o 6 setkání v intervalu 1x za 14 dní. V tomto 
školním roce jsme otevřeli dvě skupiny po 4 klientech, celkem tedy CP prošlo 8 dětí. 
         � Sekundární prevence sociálně patologických jevů pro MŠ a první stupeň ZŠ. Tento 
program vznikl na základě potřeby realizovat akce zaměřené na sekundární prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí v předškolním a v mladším školním věku. Program pro tuto věkovou 
kategorii v nabídce všech zainteresovaných subjektů dosud chyběl. Zrealizováno 10 akcí. 
         
       Pracovníci SVP Archa průběžně realizovali besedy a přednášky pro žáky i učitele - dle 
potřeb škol.  Tento rok se podařilo zrealizovat akce v rámci primární prevence ve spolupráci 
s MÚ Chrudim a DDM Delta Pce. Jednalo se o 15 akcí zaměřených na drogovou problematiku. 
 
    Spolupráce s DDŠ Hrochův Týnec. Před zahájením a po ukončení programu “Rafty” 
provedli pracovníci SVP sociometrické šetření ve výchovných skupinách. Jeden pracovník SVP 
se zúčastnil akce “Rafty”, kde plnil funkci supervizora.  
 
     Spolupráce s DM při SZŠ Chrudim. Na základě předchozí dohody z minulého roku se opět 
1x měsíčně konal program pro zájemce z řad studentů ubytovaných na DM. Dle dohody se 
jednalo o besedy a obdobu interaktivních skupin.  
 
     Pracovníci SVP Archa rovněž udržovali kontakty a prohlubovali spolupráci s ostatními 
školskými, zdravotnickými či jinak důležitými zařízeními a institucemi v nejenom v okrese 
Chrudim, ale v celém Pardubickém kraji (SVP, PPP, léčebny atd.). Podařilo se navázat kontakt se 
všemi pomáhajícími institucemi ve městě a blízkém okolí.  
 
     V průběhu školního roku se podařilo, opět za finančního přispění Sdružení PROUD, vydat 
tiskem záložku, která je určena dětem ZŠ jednak jako propagace SVP a jednak je zaměřena 
preventivně na šikanu. Dále se podařilo zajistit opakovanou reklamu v Chrudimském zpravodaji.  
 
     Samozřejmostí je průběžná práce s ambulantními klienty; v tomto případě bude i nadále 
vhodné usilovat o diferencovanější přístup k jednotlivým případům. 
 
     V období jarních prázdnin se podařilo zrealizovat dva výjezdy s klienty mimo Chrudim. Jeden 
výlet do ZOO Dvůr Králové a druhý do bazénu a čajovny v Hradci Králové. Tyto dvě cesty měly 
velký přínos pro další práci s klienty, zejména z hlediska diagnostického a v navázání bližšího 
kontaktu. 
 
     Tento rok jsme pro klienty připravili letní pobyt ve Zbyslavci v délce 14 dní. Pobytu se 
zúčastnilo 20 dětí a 4 dospělí. 
 
     Pracovníci SVP spolupracují se Sdružením PROUD v rámci jeho projektů. Jedná se o kurzy 
GO a Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prim. prevence, Zátěžové akce pro klienty 
SVP, letní tábor,... Sdružení se bude i nadále pokoušet získávat finanční prostředky pro realizaci 
programů mimo finanční možnosti SVP. 
 
     Dále by tento rok proběhla  intervizní setkání pracovníků SVP v regionu na aktuální témata, 
zejména se jednalo o šikanu a práci s třídními kolektivy. 
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5. PRACOVNÍCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

Stav vedoucích pracovníků ke 30. 6. 2004 
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 

31.12.2003 
Fyzický stav k  

30. 6. 2004  
pedagog. způsobilost 

Pedagog. pracovníci 40,4 49 27 
Učitelé 11,6 13 10 
Vychovatelé 25,8 31 15 
Nepedagog.pracovníci 28,9 32 1 
Celkem 69,3 81 28 
 
 
     Celková absence pracovníků DDŠ za rok 2003 činila 1. 180 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. 
 
    Od 2.10.2003  do konce školního roku pracovala ve VLO asistentka při přímé vyučovací a 
výchovné činnosti s dětmi, byla zaměstnankyní Akademie J.A. Komenského, mzdu refundoval 
ÚP Chrudim. 
 
    Ve školním roce 2003-2004 praktikovalo v zařízení celkem  10 studentů středních a vysokých 
škol. Získávali praxi celkem 60 dní. 
 
    Vzhledem k malému počtu pedagogicky způsobilých vychovatelů je umožněno zaměstnancům  
studium spec. pedagogiky. Jedena vychovatelka zahájí studium střední pedagogické školy při 
zaměstnání, 3 vychovatelé absolvovali s úspěchem druhý ročník vysokoškolského studia,  
2 učitelé třetí ročník vysokoškolského studia, 1 učitel první ročník . Dva vychovatelé ukončují 
studium na VŠ. Sociální pracovnice studuje VŠ magisterský obor sociální práce. 
Pracovnice SVP dokončila studium na VŠ obor etopedie a muzikoterapie. 
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 správce sítě školení ICT koordinátorů. Kurz 
základních uživatelských ICT znalostí a dovedností absolvovalo 5 pracovníků.  
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    Kurz diagnostické metody „Barvy života“ dokončili 2 pracovníci zařízení.  
     
    Pro učitele a vychovatele byl zorganizován třídenní seminář v komunikačních technikách a 
hodnocení dětí, vedený Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání Praha.   
 
    Všichni pomocní vychovatelé, celkem 9 účastníků, absolvovali seminář v komunikačních 
technikách 
 
       Sociálně psychologický výcvik absolvuje 5 pracovníků. 
 
     Psychoterapeutický výcvik  v současné době absolvují tři pracovníci. Terapeuti SVP  
absolvují tento školního rok supervizi své terapeutické práce pod vedením PhDr. Antonína 
Šimka. 
 
   Každoročně bylo pořádáno doškolení řidičů motorových vozidel. 
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6. ZÁVĚRY KONTROLY 
 
     Finanční ředitelství Hradec Králové provedl ve dnech 24.9 – 28.11.2003 v zařízení 
veřejnosprávní kontrolu jejímž předmětem bylo prověřit správnost používání investičních a 
neinvestičních prostředků státního rozpočtu.  
 
 
 
7. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ 
 
    V průběhu školního roku 2003/2004 byly poskytnuty tři odpovědi na žádosti o informace, 
nebyla řešena stížnost. 
    V průběhu školního roku 2003/2004 byla podána tři odvolání proti rozhodnutí ředitelky o 
příspěvku na úhradu péče  poskytované dětem v zařízení dle zákona 109/2002 Sb. Odvolání řešil 
Krajský úřad Pardubického kraje. 
    Zařízení se přijatelnými způsobem prezentuje v místním tisku, rozhlase a televizi.   
 
 
 
 
 
        PhDr Lenka Kábelová 
        ředitelka DDŠ a SVP 
 
 
 
 
 
Přílohy:  Rozvaha 

Výkaz zisků a ztrát 
            Příloha k výkazu zisků a ztrát sestavená k 31. 12. 2003 
 

 
 
 
 
 
 
V Hrochově Týnci dne 20. 7. 2004 
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DĚTSKÝ DOMOV  SE ŠKOLOU  A  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
HROCHŮV TÝNEC 

 
 
 
 

 
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O 
HOSPODAŘENÍ    

 
 

 
                          ROK  2003 
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1. ROZHODUJÍCÍ UKAZATELÉ HOSPODAŘENÍ                             
 
 
Na základě účetní uzávěrky byla zjištěna následující bilance příjmů a výdajů DDŠ a SVP 
Hrochův Týnec : 
 
 
A. příjmy  / v tis. Kč/ : 
 
Příjmy celkem    27 046 
Z toho :    ošetřovné a stravné        991
                  Příjmy z hospodářské činnosti            0
                  Ostatní příjmy : dotace ze SR  25 596
                                              úroky         56
                                              ostatní       403
 
 
 
B. bilance výdajů /v tis. Kč/ : 
 
1) Neinvestiční výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem    26 388                      
Z toho : mzdové prostředky na platy      13 035 
               OON         155 
              Sociální a zdravotní pojišť.       4 557 
              Výdaje na učebnice,uč.pom.           59 
              Stipendia             0 
              Ostatní provozní náklady 
              /odpisy,energie,ošacení,potraviny, opravy atd. / 
 

      8 582  

 
 
2) Investiční výdaje celkem                                                      15 683  tis.  Kč    
 
 
 
 
C. výsledek hospodaření  -  zisk                                          +    658  tis.   Kč 
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2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO POUŽITÍ 
 
2.1 Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu 
 
 Plnění finančních ukazatelů 
 
     Závazné ukazatele tj. rozpočet ONIV a mzdových prostředků  na platy  byly dodrženy.   Rok 
2003 byl ukončen se ziskem ve výši  658 tis. Kč. 
Plnění závazných ukazatelů obsahuje následující tabulka : 
 
 
Ukazatel      Výše limitu v tis. Kč  Skutečnost  Rozdíl
Mzdové prostředky-platy            13 035     13 035       0 
OON                 155          155       0 
Mzdové prostředky celkem            13 190     13 190       0 
ONIV  - rozpočet              4 718       4 718       0 
Hospodářský výsledek                   -          658 + 658    
 
 
Organizace obdržela následující  účelové  provozní dotace :  
 

1/  na financování programu na prevenci sociálně patologických  jevů z rozpočtu MŠMT ve 
výši 85 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 18,6 tis. Kč byly v r.2003 vráceny na účet 
MŠMT.  

 
2/ na financování projektu P I  ve výši 12 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 50 Kč byly 
v r. 2004 vráceny na účet MŠMT.  

 
3/ na financování projektu P II  ve výši 5 tis. Kč . Přijaté  účelové prostředky byly vyčerpány.    
 
4/ na financování 31.Letní olympiády ve výši 168 tis. Kč. Přijaté účelové                                                    
prostředky byly v celé výši vyčerpány. 

 
 
V r. 2003  vznikla povinnost provést předepsané odvody u nevyčerpaných  účelových  

prostředků ve výši 50 Kč. 
            
Účetní stavy  finančních fondů byly k 31.12. 2003 již plně kryty  stavy na  účtech 

v bankovním domě.  
Rozhodujícím důvodem byla realizovaná tvorba hospodářského výsledku. 
Vlastní výnosy organizace /ošetřovné, úroky z vkladů atd./ se za rok 2003 pohybovaly na 

úrovni předchozího roku. 
 
 
 
2.2 Hospodářský výsledek a jeho použití  
 

Hospodářský výsledek  za r. 2003 ve výši 658 tis. Kč navrhujeme převést na účet 932 – 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let pro úhradu ztráty z minulých let ve výši 
719 tis. Kč 
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3. JINÁ ČINNOST A DALŠÍ MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE 
 
 
3.1. Jiná činnost 

Jinou /hospodářskou/  činnost  DDŠ neprovozuje.  
 
 
3.2 Další zdroje 

Organizace obdržela celkem  51  tis. Kč finančních darů.  Prostředky byly využity pro 
potřeby dětí  /Letní olympiáda atd./ . 

K plnění činnosti organizace byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši  35  tis. Kč . 
Nevyčerpaná část darů byla dle darovací smlouvy převedena do dalšího období. 

Fond rozvoje majetku byl  čerpán v celkové výši  455 tis. Kč, především na investiční akci : 
půdní vestavba .  

 
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. 2003  do počátku r.  
2004 k datu  31.12.2003. 

Navýšení stavu materiálu na skladě je v položce darovaného materiálu /ošacení/, kde zásoby 
tohoto materiálu převyšují částku 440 tis. Kč. 

Významné 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. 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 1 533 tis. Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány. Stavba byla v r. 2003 ukončena. 
 
 
Půdní vestavba – VLO Přestavlky : celkem  14 413 tis. Kč. investičních prostředků, NIV 

celkem 1 195 tis. Kč 
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Na tuto akci bylo vyčerpáno 14 411,30 tis.  Kč investičních prostředků , rozdíl 1,7  tis. Kč byl 
vrácen do SR. Neinvestiční prostředky ve výši 1 195 tis. Kč byly plně vyčerpány. Stavba byla 
ukončena v r. 2003. 
 
Rekonstrukce sociálního zařízení – Hrochův Týnec -  celkem 669 tis. Kč 
Veškeré prostředky byly vyčerpány. Stavba byla dokončena v r. 2003. 
Osobní automobil Fabia – 390 tis. Kč                                                                                     
Veškeré prostředky byly vyčerpány 
 
Rekonstrukce zámku – Hrochův Týnec -  celkem 211 tis. kč 
Akce zahájena v r. 2003. Veškeré uvolněné prostředky byly vyčerpány.  
 
 
 
5.2 Použití účelových prostředků na zavádění SIP VZ 
 

Organizaci byla poskytnuta dotace na program P I - Informační gramotnost ve výši 12 tis. Kč.  
Nevyčerpané prostředky ve výši 50 Kč byly vráceny na účet MŠMT v r. 2004.  

Dále byly poskytnuty prostředky na financování projektu P II  ve výši 5 tis. Kč . Přijaté  
účelové prostředky byly plně vyčerpány.                                                       
 
 
 
6.   STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 
 
Pohledávky 
 
Pohledávky celkem : 
 

stav k l.l. 2003                        stav k 31.12.2003 
 

           422,8 tis. Kč                               526,7  tis. Kč 
 
Téměř veškerý objem pohledávek tvoří pohledávky z ošetřovného. 
 
 
 
 
Pohledávky – ošetřovné 
 

Postupně se zvyšuje stav pohledávek po lhůtě splatnosti. Negativním faktem je zejména, že se 
zvyšuje stav dlouhodobých 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 je příslušným soudům podáván návrh na výkon rozhodnutí. Nárůst 
starších  pohledávek je vyvolán faktem,že u řady vyšších dluhů jsou povinné osoby nezvěstné, 
popř. ve vazbě bez výdělku. 
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Závazky  /obchodní/ 
 

         stav k l.l.2003                     stav k 31.12.2003 
 597  tis. Kč           429,9  tis. Kč 

 
 
K 31.12. 2003 byly nevykázány  závazky po lhůtě splatnosti.  
 
 
 
 
7. FONDY A JEJICH KRYTÍ 

 
Tvorba a použití peněžních fondů probíhalo dle § 56 až 60 zákona č.218/2000 Sb. Použití 

FRM na nákup keramické pece /HIM/ bylo podloženo převodem finančních prostředků do tohoto 
fondu z daru. 

Veškeré peněžní fondy organizace jsou k 31.12.2003 kryty prostředky na účtech u České  
spořitelny. 
 
 
 
8. ZÁVĚR  
 

 Realizovanými úspornými opatřeními  a nečerpáním některých plánovaných nákladů byl 
v r. 2003 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 DDŠ realizuje od r.  2000 postupně veškerá dostupná opatření ke snížení nákladů na 
provoz i péči o děti (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 2004 je udržení kladného hospodářského výsledku . 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       PhDr. Lenka Kábelová 
                                                                       ředitelka DDŠ a SVP 
                                                                               
 
 
 
 
Zpracoval :  Ing.Kocík  A. 
V Hrochově Týnci   28.6.  2004                    

 


