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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 
 
Název :  

  Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 
 
Sídlo: 

ředitelství:  Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec 
       odloučená pracoviště:   

  Přestavlky 2, 538 62 Hrochův Týnec – výchovně léčebné oddělení   
  Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim 2 – středisko výchovné péče 
 

Zřizovatel:  
       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 01 Praha 1 
 
Vedení zařízení:   

- PhDr. Lenka Kábelová, ředitelka zařízení  
 - Ing. Antonín Kocík, statutární zástupce ředitelky, zástupce ředitelky                      

 pro   ekonomiku a provoz 
 - Mgr. Dana Bačkovská, zástupkyně ředitelky, pracoviště Hrochův Týnec 
 - Bc. Jaroslav Jedlička, vedoucí vychovatel HT , tč. zastupující statutární  

zástupce ředitelky 
       -  PhDr. Ladislava Lažová, vedoucí VLO   
 - Mgr. Petr Pražák, vedoucí SVP Archa   
 
Adresa pro dálkový přístup: dds.ht@tiscali.cz 
           www.dds-hrochtynec.cz  
           www.archa-chrudim.cz 
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2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 

     Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní 
jídelna 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 zařízení příspěvkovou organizací.  
Od 1. 1. 2001 je přímo řízenou organizací MŠMT. 
Od 1. 1. 2004 se mění dětský výchovný ústav podle zákona č. 109/2002Sb. 

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. 

Od 1. 1. 2006 se mění původní název  změnou zřizovací listiny –               
dodatkem č.j. 33 514/05-25 ze dne 1.12.2005  na Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec,Riegrova 1. 
Do rejstříku škol a školských zařízení byl DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ zařazen rozhodnutím 
č.j. 33 472/2005-21 ze dne 29.12.2005 také ke dni 1.1.2006, poté změněn 
rozhodnutím č.j. 2410/2007 – 21 ze dne 29. 6. 2007 ke dni 1. 9. 2007. 
      Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy. Je tedy zařízením určeným 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 základní školu s kapacitou 72 žáků, dětský domov 
s kapacitou 72 dětí,  středisko výchovné péče s ambulantní péčí a školní jídelnu 
s kapacitou 160 jídel.  
 Odloučená pracoviště školského zařízení jsou Chrudim II, Školní náměstí, kde 
je umístěno pracoviště Střediska výchovné péče Archa 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.  
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3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Základní škola 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami podle § 16 odst.4b/zákona 561/2004Sb. Celková kapacita  
je 72 žáků. 

Škola na pracovišti v Hrochově Týnci je umístěna v samostatné budově 
v zámeckém parku. Výuka byla organizována do pěti tříd. 

Třídy základní školy pracoviště VLO Přestavlky jsou v přízemí a  prvním patře 
objektu. Organizace školy byla v pěti třídách. 

V základní škole se ve školním roce 2006 – 2007 vyučovalo podle platných 
učebních osnov a učebních plánů vyplývajících ze vzdělávacího programu Základní 
škola č.j. 16847/96-2 a podle programu Zvláštní škola č.j.22 980/97-22. 

 
 
Dětský domov se školou 

Školské zařízení podle § 7 odst.5 školského zákona č.561/2004Sb., které 
podle zákona č. 109/2002Sb. zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou               
nebo uloženou ochrannou výchovou. Celková kapacita 72 klientů. 
 
 
Středisko výchovné péče 

Školské zařízení poskytuje ambulantní preventivně výchovnou péči, speciálně 
pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování               
nebo rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji               
u nichž není nařízena ústavní výchovy, osobám odpovědným za výchovu               
a pedagogickým pracovníkům podle §16  zákona 109/2002Sb. 
 
 
 
4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ 
 
PhDr. Lenka Kábelová       ředitelka zařízení  
Ing. Antonín Kocík,           statutární zástupce ředitelky pro ekonomiku a provoz,  
                                        ekonom 
 
Seznam  pracovníků DDŠ Hrochův Týnec k 31. 8. 2007 
 
Mgr. Dana Bačkovská      zástupkyně ředitelky 
 
Adámek Milan Mgr. učitel      
Audyová Zora  vychovatelka    
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Brožek Josef  vychovatel     
Bumbálková Jiřina  noční vychovatelka 
Cellarová Jolana  vychovatelka     
Doušová Marie  učitelka       
Frühaufová Květa Bc. učitelka      
Havel Petr Mgr.  učitel     
Hnátová Lucie  vychovatelka,tč. na MD      
Holečková Hana  vychovatelka      
Chour Libor   noční vychovatel    
Jedlička Jaroslav Bc. vedoucí vychovatel 
Jeníčková Veronika vychovatelka     
Ješátková Veronika Mgr. učitelka, tč. na MD      
Jonáš Viktor Ing.  učitel      
Kacafírková Ivana  vychovatelka    
Koubková Ivana Mgr. učitelka      
Malá Marie   asistentka pedagoga, tč. na MD   
Málková Dana  vychovatelka      
Němeček Roman  vychovatel     
Nováková Jana  noční vychovatelka 
Pidhorodecký Jan  vychovatel     
Rayman Milan  noční vychovatel   
Surma Pavel, DiS  vychovatel     
Teslyuková Terézie vychovatelka, tč. na MD               
Valušková Drahomíra vychovatelka     
Vařejčko Martin, DiS vychovatel    
Vašák Zdeněk Ing.  vychovatel   
Vávra Jakub Mgr.  etoped  
Velínský Radek  noční vychovatel    
Vojtová Petra Ing.  učitelka, tč. na MD     
Zikmundová Iva Mgr. učitelka 
 
Benešová Dagmar  účetní 
Blehová Jarmila  pomocná kuchařka 
Kloučková Zdeňka  kuchařka 
Kmoníček Jaroslav  ekonom 
Krkošková Zuzana  sociální pracovnice 
Kykalová Věra  uklízečka 
Lankašová Dagmar  kuchařka 
Lášek Jaroslav  vedoucí školní jídelny 
Modráčková Iva  sociální pracovnice, tč. na MD 
Novotná Erika  hospodářka 
Palatášová Jana  švadlena 
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Pelikánová Aneta Bc. sociální pracovnice 
Petrlíková Martina  uklízečka 
Pithartová Marcela kuchařka, tč. na MD 
Ročňák Jaromír  údržbář 
Ročňák Jaromír ml. údržbář 
Ungerová Marcela  uklízečka, tč. na MD 
 
Seznam pracovníků VLO Přestavlky k 31. 8. 2007 
                    
PhDr. Ladislava Lažová vedoucí VLO 
 
Bakešová Jana  vychovatelka, tč. na MD      
Ceplová Monika  vychovatelka      
Čejková Terezie  asistentka pedagoga  
Čermáková Andrea Mgr. učitelka                                        
Červinková Miroslava asistentka pedagoga  
Dočkalová Ivana Bc. učitelka, tč. na MD  
Dočkal Jiří   vychovatel      
Dopita Marek  vychovatel   
Filipiová Eva   noční vychovatelka 
Fofoňková Hana  noční vychovatelka   
Havlová Lenka  vychovatelka    
Chaloupková Petra Bc. učitelka       
Chalupníková Ilona  etoped, tč. na MD    
Kaplanová Lenka  učitelka      
Köhlerová Andrea  asistentka pedagoga 
Kopecký Milan  vychovatel   
Kotlář Bohumil  noční vychovatel    
Kuldová Jana  učitelka   
Kvasničková Dana  vychovatelka     
Linhartová Petra  asistentka pedagoga     
Macounová Martina vychovatelka    
Mojžíšek Filip  vychovatel    
Nadrchalová Jitka  noční vychovatelka   
Novotná Ivana Bc.  vedoucí vychovatelka  
Pilařová Ivanka  vychovatelka     
Pilná Miroslava  noční vychovatelka 
Pokorná Ladislava  vychovatelka      
Pokorná Simona  vychovatelka     
Požárová Lenka  vychovatelka     
Příhoda Eduard  noční vychovatel    
Sedláček Dušan  vychovatel   
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Sedláček Radim  etoped        
Schlosser Milan  vychovatel  
Strnadová Hana Bc. vychovatelka, tč. na MD   
Stříška Petr   noční vychovatel   
Šmejda Jaromír  noční vychovatel     
Šmek Vladimír PaedDr. učitel  
Vášková Ludmila Bc. vychovatelka 
Vostřel Petr   vychovatel    
 
Bačinová Hedvika Dis. sociální pracovnice 
Daňková Eva   uklízečka 
Fidrová Alena  kuchařka 
Jirout Jiří   údržbář 
Jiroutová Renata  uklízečka 
Kasalická Věra  kuchařka 
Kutílková Erika  vedoucí školní jídelny 
Plecháček Josef  údržbář 
Poludová Michaela  kuchařka, tč. na MD 
Procházková Kateřina zdravotní sestra  
Sládková Eva  švadlena 
Šťovíčková Jana  kuchařka 
Vodičková Hedvika  ošetřovatelka koní 
 
 
Seznam pracovníků SVP ARCHA Chrudim k 31. 8. 2007 
 
Mgr. Petr Pražák      vedoucí SVP ARCHA, psycholog     
  
Mgr. Martina Malečková   vedoucí SVP, tč. na MD 
Mgr. Monika Králová    speciální pedagog       
PhDr. Mgr. Radka Melicharová   speciální pedagog      
 

 
V uplynulém období byly uzavírány dohody o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti, externími pracovníky byla řešena spec. pedagogická               
a psychologická diagnostika, zabezpečena údržba počítačových programů, lekce 
muzikoterapie a supervizních setkání, rozhodčí sportovních turnajů. 
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5. ÚDAJE O PŘIJATÝCH A PROPUŠTĚNÝCH KLIENTECH 
 

Do dětského domova se školou jsou přijímány děti s nařízenou ústavní 
výchovou, uloženou ochrannou výchovou a na základě usnesení o předběžném 
opatření vydaným místně příslušnými soudy a pouze s rozhodnutím Dětského 
diagnostického ústavu v Hradci Králové.  

Propuštění klientů se realizuje na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní 
výchovy nebo při nezahájení řízení o jejím nařízení. 

Přemístění klientů do jiných zařízení ústavní výchovy je vykonatelné opět               
s rozhodnutím Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, pokud se jedná               
o děti plnící povinnou školní docházku. Klienti, kteří pokračují na střední škole, 
v přípravě na povolání, jsou přemisťováni na základě rozhodnutí               
Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové  a souhlasu Diagnostického ústavu 
v Praze, Lublaňské ulici a Diagnostického ústavu v Praze, Hodkovičkách  
 
Počet přijatých dětí do DDŠ HT ve školním roce 2006/2007: 
 
Přijato celkem: 18 klientů ( z toho: 8x ÚV, 10x PO) 

Počet klientů Na základě Třída Ročník 
1 ÚV VI. třída 6. ZŠ 
1 PO VII. třída 7. ZŠ 
2 PO VII. třída 8. ZŠ 
2 1 PO, 1 ÚV VII. třída 9. ZŠ 
5 4 PO, 1 ÚV VIII. třída 8. ZŠ 
3 1 PO, 2 ÚV VIII. třída 9. ZŠ 
1 ÚV IX. třída 9. ZŠ 
2 1 PO, 1 ÚV, VII. třída 8. ZvŠ 
1 ÚV VIII. třída 9. ZvŠ 

 
Počet přijatých dětí do VLO ve školním roce 2005/2006: 
 
Přijato:  celkem 9 dětí 

Počet klientů Na základě Třída Ročník 
2 ÚV, PO II. třída 6. ZŠ 
1 ÚV II. třída 3. ZŠ 
1 ÚV III. třída 1. ZvŠ 
1 ÚV III. třída 2. ZvŠ 
1 ÚV V. třída 1. ZŠ 
1 PO  1. PŠ/IVP 
1 ÚV V. třída 5. ZvŠ 
1 ÚV  4. ZŠ 
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Propuštění klienti DDŠ HT ve školním roce 2006/2007 
 
Přemístěno a propuštěno: celkem 21 klientů 

Počet klientů Kam Důvod 
6 propuštěni do rodiny zrušení ÚV, PO 
12 přemístění do VÚ příprava na povolání 
3 přemístění do DDŠ, VLO změna pobytu 

 
 
Ukončení ZŠ, příprava na budoucí povolání v zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy: celkem 12 
 
 VÚM Brandýs nad Orlicí   2x 
 VÚM Hostinné    3x 
 VÚM Husův Domov nad Labem  1x 
 VÚM Kostomlaty    1x 
 VÚM Kutná Hora    3x 
 VÚM Počátky    1x 
 VÚM Žďár nad Sázavou   1x 
 
 
 
Propuštění klienti  VLO ve školním roce 2005/2006: 
 
Propuštěno a přemístěno:  celkem 7 dětí 

Počet klientů Kam Důvod 
1 propuštěn k prarodičům zrušení PO 

1 přemístěn do ZŠ Spec. 
Jaroměř 

zabezpečení výuky dle osnov 
ZŠ Spec. 

1 přemístěn do DD Budišov vzdálenost bydliště 
1 přemístěn do DDŠ Králíky výchovné problémy 
2 přemístění do VÚ, DD příprava na povolání 
1 přemístění do DD ukončení pobytu ve VLO 

 
 
Ukončení ZŠ, příprava na povolání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy: 
Celkem 2x: 
 DD Nechanice 1x 
 VÚ Žďár n/S. 1x 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ         
 
6.1. DDŠ Hrochův Týnec 
 
       V 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 a Zvláštní škola č.j.22 980/97-22. 
      Škola je umístěna v samostatné budově v zámeckém parku.  
 
Ve školním roce 2006-2007 bylo otevřeno pět tříd: 
  VII.A třída   ( 7. postupný ročník ZvŠ, a 9.post. ročník. ZvŠ)  
                 - tř. uč. Ing. Petra Vojtová, 2. pol. Bc. Květa Frühaufová 
  VII.B třída   7. postupný ročník ZŠ  - třídní učitel Ing. Viktor Jonáš  
  VIII.A třída   8. postupný ročník ZŠ  - třídní učitel Mgr. Milan Adámek 
  VIII.B třída   8. postupný ročník ZŠ  - třídní učitelka Mgr. Ivana Koubková  
  IX.B třída   9. postupný ročník ZŠ  - třídní učitel Mgr. Petr Havel 
 
Žákům byly nabídnuty  volitelné předměty:  

- sportovní výchova 
- informatika 

     Počítavou učebnu a možnost připojení k internetu využívali žáci během 
vyučování v hodinách informatiky, i v dalších, především v naukových předmětech, 
tak i  v odpoledním programu  a ve svém volném čase.  
      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.  
     Po příchodu žáků je proveden průzkum jejich znalostí, je vypracován               
individuální plán rozvoje osobnosti a stanoven cíl výchovně vzdělávací práce. 
Individuálně vzdělávací plány jsou zpracovávány  pro děti s SPU. Stále častěji jsou 
využívány skupinové formy práce. Zvýšená péče je věnována žákům, kteří ukončují  
základní vzdělání. 
     Vzdělávací proces byl podporován besedami, exkurzemi (planetárium               
H. Králové, ZOO Dvůr Králové n. L., Ústav soc. péče Slatiňany, Kojenecký ústav 
Veská, mateřská škola Hrochův Týnec) či návštěvami výstav a knihovny.  
     Dále v rámci tělesné výchovy proběhl výcvik bruslení na zimním stadionu 
v Chrudimi. 8 žáků se zúčastnilo „Hroších her“ (plavání, bowling, dovednosti na ledě). 
Další žáci se zúčastnili turnaje v nohejbale „Kostelecký nohec“,  fotbalového 
turnaje „Memoriál T. Šedého“, „Jihlavský stříbrný míč“, nebo celostátních 
atletických závodů v Příbrami. Navštívili také Aquapark Hradec Králové.  
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      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 zařízeními. 
     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. Všichni žáci 9. ročníku vypracovali 
výstupní test Cermat. 
     Každodenní spolupráce učitelů a vychovatelů je zajišťována předáváním 
informací před a po skončení vyučování, celotýdenní úsilí žáků výukové i výchovné            
je prezentováno jednou za týden při společném hodnocení.  
   Dva žáci navštěvovali základní školu v Rosicích u Chrasti, VIII. A IX. Třídu. 
 
 

Učební plán DDŠ Hrochův Týnec 2006 / 2007 
 

PŘEDMĚT 
6. 7. 8. 9. 

7. 
ZvŠ 

9. 
ZvŠ 

Český jazyk 4 4 4 4 5 4 
Cizí jazyk 3 3 3 3 - - 
Matematika 4 4 4 4 5 4 
Chemie - - 2 2 - 1 
Fyzika 2 2 2 2 1 1 
Přírodopis 2 2 2 2 2 1 
Zeměpis 2 2 2 2 1 1 
Dějepis 2 2 2 2 1 1 
Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 
Rodinná výchova 1 1 1 1 - - 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 1 
Praktické činnosti 1 1 1 1 6 8 
Tělesná výchova 2 2 2 2 3 3 
Vlastivěda - - - - - - 
Přírodověda - - - - - - 
Sportovní výchova 1 2 1 1 - - 
Informatika  1 1 1 1 1 1 
Řečová výchova - - - - - - 
Doplňovací hodiny - - - - 1 1 
Rýsování - - - - - 1 
Celkem  28 29 31 31 29 30 
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Výsledky vzdělávání 
Souhrnná statistika tříd 

1. pololetí školního roku 2006/07 
 

třída žáků z toho hodnocení 
V     P     5      n 

Snížená 
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na 
žáka 

omluv.  
neoml. 

Třídní učitel 

VII.A 2 0      2     0       0 2(0+2) 2.115 70.00       
98.00 Ing. Petra Vojtová 

VII.B 7 0      6     1       0 3(2+1) 2.295 34.57 
49.60 

Ing. Viktor Jonáš 

VIII.A 4 0      4     0       0   2(2+0) 1.968 44.50 
0.50 Mgr. Milan Adámek 

VIII.B 3 0      3     0       0 3(1+2) 1.875 0.00 
59.00 Mgr. Ivana Koubková 

IX.A 2 1      1     0       0  0 1.533 36.00 
0.00 Ing. Petra Vojtová 

IX.B 7 0      7     0       0  2(1+1) 1.508 35.57 
2.14 Mgr.Petr Havel 

   
Souhrnná statistika tříd 

2. pololetí školního roku 2006/07 
 

třída žáků z toho odnocení 
V     P     5      n 

Snížená 
známka Ch 

průměrný 
prospěch 

absence na 
žáka 

omluv.  
neoml. 

Třídní učitel 

VII.A 3 0      1     0       2 3(1+2) 2.666 70.66      
286.00 

Bc. Květa 
Frühaufová 

VII.B 6 0      5     0       1 3(2+1) 2.200 78.83 
80.30 Ing. Viktor Jonáš 

VIII.A 7 0      7     0      0   3(2+1) 1.991 64.57 
13.40 Mgr. Milan Adámek 

VIII.B 5 0      4     0      1 4(1+3) 2.564 78.00 
43.20 Mgr. Ivana Koubková

IX.A 2 0      2     0      0  1(1+0) 1.714 68.00 
2.00 

Bc. Květa 
Frühaufová 

IX.B 7 1      6     0       0  5(3+2) 1.739 71.28 
1.57 

Mgr. Petr Havel 
 

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, drzosti, vulgarity, neplnění školních povinností, 
nekázeň a kouření ve škole. 
      Pěti chlapcům a čtyřem dívkám byly uděleny důtky ředitelky školy, jednomu 
chlapci důtka třídního učitele.           
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6.2.   VLO Přestavlky 
 
      Třídy 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.  Organizace školy byla v pěti třídách. 
 

I.   třída  – 4. a 7. postupný ročník ZŠ, třídní učitelka Mgr. Irena Kusá 
II.  třída  – 3. a 6. post. ročník ZŠ, třídní učitelka  Bc. Petra Chaloupková   
III. třída  – 1., 2., 3. post. ročník ZVŠ  třídní učitelka Mgr. Marie Beranová 
IV. třída  – 6., 7. post. ročník ZVŠ, třídní učitelka Mgr. Andrea Čermáková 
V. třída – 1., 2. post. ročník ZŠ, 5. post. ročník ZVŠ třídní učitelka Jana Kuldová  

      
Celkem devět žáků navštěvovalo v tomto školním roce školy mimo zařízení.              

Tři žáci navštěvovali 6. ročník, jedna žákyně 7. ročník a jeden žák 9. ročník Základní 
školy v Rosicích. Jeden žák navštěvoval 6. ročník,  jeden žák 8. ročník a jeden žák  
9. ročník Speciální základní školy v Chrudimi. Jedna žákyně navštěvovala 1. ročník 
SOU Chroustovice.  
   Jeden žák byl na doporučení psychologa přeřazen ze vzdělávacího programu 
Základní škola do vzdělávacího programu Zvláštní škola. 
     Někteří žáci byli klasifikování s přihlédnutím ke specifickým poruchám učení             
a dle metodického pokynu č.j.23 472/92-21/211. 
      Učitelé v mnoha případech používali speciálně pedagogické metody zejména             
u žáků s diagnostikou ADHD. Pro žáky byly vypracovány individuálně výchovně 
vzdělávací plány rozvoje osobnosti, a to zejména v oblasti sociálních dovedností.  
       S žáky, kteří měli diagnostikované specifické poruchy učení v PPP,               
se pracovalo dle individuálních vzdělávacích plánu, a to v rámci vyučovacích hodin 
s využitím speciálních výukových metod. 
      Vzdělávací proces je podporován besedami, exkurzemi či návštěvami divadel, 
výstav a knihovny. Společně se Základní školou v Chrasti se žáci zúčastnili exkurzí 
na České poště, navštívili Pekárnu v Rosicích. Hudební a estetická výchova byly 
podpořeny návštěvami Vánočních koncertů v Praze, Dnů hudby ve Vysokém Mýtě, 
vlastní organizací vánoční besídky a účastí dětí v přehlídce Přestavlcký slavík.             
Žáci též navštívili divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích 
Cesta kolem světa za 80 minut. 
      Sportovní a tělesná výchova byla doplněna aktivní účastí žáků školy v turnaji 
 malé kopané Memoriál T. Šedého, v Sportovních dnech v Chacholicích                
i při Sportovních hrách v Přestavlkách. V zimě probíhal výcvik v bruslení a dvoudenní 
pobyt na horách byl zaměřen na seznámení se zimními sporty, především lyžování, 
sáňkování, snowtubing. 
      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           
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i zařízením. Aktivně se účastnili Dne bez aut, oslavili Den Země ve Vysokém Mýtě, 
v rámci školního výletu prošli Keltskou stezku v Nasavrkách. 
      Žáci používali učebnice se schvalovací doložkou MŠMT. Materiální vybavení 
učebnicemi a pracovními sešity bylo na dobré úrovni, škola ale disponovala menším 
množstvím didaktických pomůcek. Ty si často vyráběli sami učitelé.               
Jako nedostačující se jevilo vybavení sportovními pomůckami pro výuku tělesné 
výchovy. 
 
 
 
Učební plán základní školy VLO Přestavlky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět 2. 3. 4. 5. 6. 
Český jazyk 10 10 7 7 4 
Cizí jazyk - - 3 3 3 
Matematika 5 5 5 5 4 
Prvouka 2 3 - - - 
Přírodověda - - 1 2 - 
Vlastivěda - - 2 2 - 
Chemie - - - - - 
Fyzika - - - - 2 
Přírodopis - - - - 2 
Zeměpis - - - - 2 
Dějepis - - - - 2 
Občanská výchova - - - - 1 
Rodinná výchova - - - - 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 
Praktické činnosti 1 1 1 1 2 
Volitelné předměty - - - - - 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Informatika  - - - - 1 
Celkem 22 23 24 25 28 
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Učební plán zvláštní školy VLO Přestavlky 
 

 
   

Výsledkyvzdělávání 
Souhrnná statistika tříd 

1. pololetí školního roku 2006/2007 
 

Třída žáků z toho hodnocení 
V     P     5      n 

Snížená 
známka 

Ch 

Absence na 
žáka 

omluv.  
neoml. 

Třídní učitel 

2. ZŠ 1  1     0      0     0 - 0           0 Jana Kuldová 
3.ZŠ 2  1     1      0      0       - 15          0 Mgr. Marie Beranová     
4.ZŠ 2  0     2     0      0 - 0           0 Mgr. Irena Kusá            
6.ZŠ 4  0     0     0      0 - 18,25      0 Bc.Petra Chaloupková 
7. ZŠ 1  0     1     0      0 -  16           0 Bc. Petra Chaloupková 
1.ZVŠ 1  1     0     0      0 - 30           0 Mgr. Marie Beranová     
3.ZVŠ 2  2    0     0      0   - 0             0 Mgr. Marie Beranová     
4.ZVŠ 1  0    1      0      0  - 13           0 Jana Kuldová 
5.ZVŠ 2  1     1     0      0 - 13,5        0 Jana Kuldová 
6.ZVŠ 3  0    3     0      0 - 2,67        0 Bc. Andrea Čermáková
7.ZVŠ 2  1     1     0      0 - 6             0 Bc. Andrea Čermáková 
8.ZVŠ 1  0    1     0      0 - 15           0 Mgr. Irena Kusá 

 
PŘEDMĚT 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Český jazyk 5 5 6 6 6 5 
Prvouka 2 2 - - - - 
Vlastivěda - - 1 1 1 - 
Přírodověda - - 1 1 1 - 
Občanská výchova - - - - - 1 
Dějepis - - - - - 1 
Zeměpis - - - - - 1 
Matematika 4 4 5 5 5 5 
Přírodopis  - - - - - 2 
Fyzika - - - - - 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 
Pracovní výchova 3 3 4 5 5 6 
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 
Řečová výchova 2 2 1 1 1 - 
Doplňovací hodiny - - 1 1 1 1 
Informatika  - - - - - 1 
Celkem 21 21 24 24 25 29 
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Souhrnná statistika tříd 
2. pololetí školního roku 2006/2007 

 

Třída žáků z toho hodnocení
V     P     5      n 

Snížená 
známka 
Ch 

Absence na 
žáka 

omluv. neoml.
Třídní učitel 

1.ZŠ 1  1     0      0      0 - 14         0 Jana Kuldová 
2.ZŠ 1  0     1      0      0 - 19         0 Jana Kuldová 
3.ZŠ 2  1     1       0      0   -   21,5       0 Bc. Petra Chaloupková 
4.ZŠ 1  0     1       0      0 - 53        0 Mgr. Irena Kusá 
6.ZŠ 3  0     0      0      0   - 24,67      0 Bc.Petra Chaloupková 
7.ZŠ 1  0     0      0       1 - 44       0 Mgr. Irena Kusá 
1.ZVŠ 1  0     1       0      0 - 36        0 Mgr. Marie Beranová 
2.ZVŠ 1  0     1       0      0 - 20        0 Mgr. Marie Beranová 
3.ZVŠ 2  2     0       0     0 - 4          0 Mgr. Marie Beranová 
5.ZVŠ 3  1      2      0      0 -   25,33    0 Jana Kuldová 
6.ZVŠ 4  1     3       0      0 - 46        0 Mgr.Andrea Čermáková 
7.ZVŠ 2  1      1      0      0 - 57        0 Mgr.Andrea Čermáková 
8.ZVŠ 1  0     1      0      0 - 8          0 Mgr. Irena Kusá 
2.PŠ 1  1     0      0      0 -     98 Bc.Petra Chaloupková 

     
Pochvaly a výchovná opatření: 
       
 V I.pololetí byly dětem uděleny dvě pochvaly,  dvě důtky třídního učitele               
a dvě důtky ředitele zařízení.  
      Ve II.pololetí byly dětem uděleny dvě důtky třídního učitele. 
      Jeden žák byl na základě psychologického vyšetření a vyšetření               
v PPP přeřazen do vzdělávacího programu Zvláštní školy. 
 
Stav žáků  a tříd k 30. 6. 2006 
 

 DDŠ VLO 
Počet tříd 5 5 
Počet žáků 28 23 

 
Porovnání stavu žáků a počtu tříd  
 

  29.6.2001 28.6.2002 27.6.2003 30.6.2004 31.8.2005 31.8.2006 31.8.2007
Počet 
tříd 7 8 8 9 11 11 11 

Počet 
žáků 45 55 48 59 59 50 51 

 
Ve školním roce 2006-2007 celkem 11 žáků integrováno do běžné základní 

školy mimo DDŠ. 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VÝCHOVNÉ ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ 
 
7.1. DDŠ Hrochův Týnec  
 
      Internát v DDŠ má kapacitu 36 dětí. V letošním školním roce byla výchovná 
činnost organizována v 5-ti výchovných skupinách ( z toho dvě skupiny dívčí). 
Skupiny byly věkově heterogenní. K 1. 9. 2006 bylo v DDŠ zapsáno 27 dětí, 
k 31.8.2007 pak 23 dětí. 
    Po celý školní rok se chlapci a dívky pravidelně scházeli jednou týdně               
při komunitních sezeních, komunitní kruhy skupin probíhaly dle potřeby. Kromě 
každodenní sebereflexe dětí, probíhalo každý pátek i společné týdenní hodnocení 
chování za účasti všech pedagogických pracovníků. Jednou týdně probíhalo jednání 
vedení zařízení se zástupci dětí v rámci spolusprávy zařízení. 
     Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů byl 
stanoven každému dítěti individuální plán rozvoje osobnosti. 
     Náplň mimoškolní činnosti je rozmanitá a spektrum nabízených aktivit           
je dostatečně široké.  V odpoledních programech probíhala zájmová činnost formou 
kroužků: kopaná, volejbal, nohejbal, stolní tenis, dílenské práce, zahradnický, 
taneční, posilování, plavání, vaření, zdravotnický, knihovnický, hudební, společenské 
hry, sportovní hry, šachový, cykloturistika, výtvarný, divadlo a dramatická výchova, 
turistika, počítače a informatika, ekologie a ochrana přírody 
     
 V oblasti sportovní činnosti  
       
  Sportovní kroužky probíhaly v DDŠ pravidelně v pondělí, ve středu a v pátek. 
Největší zájem zaznamenávaly kroužky fotbalu, volejbalu, nohejbalu,               
stolního tenisu. Sportovní aktivity byly pravidelně zařazovány i do týdenních plánů 
jednotlivých výchovných skupin. Velké oblibě se těší meziskupinová klání               
v těchto odvětvích. V rámci sportovních činností se děti připravovaly k účastem              
na letních i zimních olympiádách zařízení pro výkon ústavní výchovy a dalších 
sportovních soutěžích. V rámci mimoškolní činnosti byla v zimních měsících 
využívána i tělocvična ZŠ v Hrochově Týnci, kde se děti věnují převážně florbalu  a 
basketbalu. V přípravě na LOH děti využívaly atletický stadion ve Slatiňanech, 
v Chrudimi. realizována byla též předolympijská soustředění chlapců i děvčat 
v Junior Centru na Seči. 
     Vychovatelé připravují pro své skupiny drobné sportovní akce, navštěvují 
sportoviště (tělocvična, bazén, zimní stadión, koupaliště, hokejbalové hřiště, 
kuželkárna, tenisové kurty). Navštěvují též sportovní akce (1. liga kopané, extraliga 
hokeje, basketbalová liga,motoristické závody, …) Klienti se účastní akcí konaných 
v rámci zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu. S úspěchem reprezentovali DDŠ  
při těchto akcích : Hradecká smeč, Železný chovanec Hostouň, Nestandartní 
Býchorské hry, Kostelecký nohejbal, Plavecké závody Hradec Králové, ZOH Tesák, 
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Sálová kopaná Kostelec nad Orlicí, Jihlavský Stříbrný míč, O krále tělocvičen 
v Olomouci, Futsal v Jiříkově, Discomaraton Býchory, Moravskotřebovský fittest, 
LOH Nová Role – dívky, Chrastavské sportovní dny, Sportovní den Velké Meziříčí, 
vybíjená – Hamr na Jezeře - dívky, Černobílý gól v Hradci Králové, atletické přebory 
v Dolním Lánově, celostátní přebory v atletice a míčových hrách v Příbrami, turnaj 
v kuželkách – DD Pardubice, celostátní přebory v kopané a atletice v Uherském 
Hradišti. 
 Naše zařízení bylo pořadatelem těchto akcí: 35. LOH chlapců DDŠ a VÚDDŠ, 
Coca-cola cup - školský pohár ve fotbale, 4. ročník Memoriál Tomáše Šedého 
v kopané, 8. ročník Hroších her, Kuličkiáda.  

V úvodu školního roku se zúčastnili všechny děti a pedagogičtí pracovníci DDŠ 
dvoudenního zátěžově-zážitkového programu „Hroší cesta“, který byl realizován na 
Seči a v objektu Junior centra Seč. Cílem tohoto programu bylo scelení             
nově utvořených výchovných skupin.  

Chlapci i dívky měli možnost navštěvovat posilovnu v Chrudimi. Čtyři chlapci               
také hráli kopanou za fotbalový klub Hrochův Týnec, dva za SK Chrudim.               
Dále navštěvovali oddíl stolního tenisu Linea Chrudim a kroužek sportovních her 
v Hrochově Týnci. 

Velké oblibě se těšily akce s Klubem českých turistů a jimi pořádané 
„vejšlapy“ – Kralický Sněžník, Vírská přehrada, údolí Doubravky, Hřensko, Dvůr 
Králové nad Labem, Železné hory, v Jihlavě            a další.  
      Ohromný úspěch mělo tradiční předvánoční klání v ledním hokeji mezi dětmi               
a pracovníky zařízení na zimním stadionu v Chrudimi. Dále vychovatelé pro děti 
připravovali zátěžově zážitkové víkendové pobyty mimo DDŠ (Seč, Horní Bradlo).  
 
V oblasti kulturní a umělecké činnosti 
       

Pravidelně probíhal v rámci zájmových kroužků v DDŠ výtvarný, hudební              
a taneční, jehož činnost vyvrcholila vystoupením na ZUČ v Potštejně a následně            
na Nejmilejším koncertu v Kolíně. Děti navštěvovaly ve velké míře  knihovnu 
v Hrochově Týnci a v Pardubicích.  

 
 
 
 

      Během školního roku se spolu s dětmi pořádaly výlety  na historická či jinak 
kulturně zajímavá místa (Veselý Kopec, zámek Pardubice, hrad Košumberk, 
Kunětická hora, Den otevřených dveří památek v Chrudimi, poznávací výlety do 
Prahy, …).          Děti se účastnily kulturních akcí, koncertů, divadelních a filmových 
představení dle aktuální nabídky (např. balet Evžen Oněgin v Praze v Národním 
divadle, Labutí jezero v Národním Divadle, Báječná léta pod psa v VČD Pardubice). 
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Samy se podílely na přípravě vánoční besídky na závěr školního roku. Průběžně po 
celý školní rok byla věnována pozornost estetické úpravě prostředí zařízení.  
       
Byla utvořena muzikoterapeutická skupina, která 2x měsíčně dojížděla                   
do Pardubic, do Speciální školy Svítání. Pod vedením  PaedDr. Lubomíra Holzera                       
se v průběhu roku klienti zúčastnili benefičního koncertu v Pardubicích, v rámci 35. 
LOH bubnovali pro hosty                a účastníky olympiády v Divadle Karla Pippicha.  
   
 Dále se klienti zúčastnili oblíbené Bambiriády v Chrudimi v parku na Střelnici. 
 V tomto školním roce začali klienti hojněji využívat nabídky DDM v Chrudimi, zde 
se zúčastňovali kroužků – modelářského, počítačového, keramického, plaveckého, 
dračí doupě. 
  Dvě klientky navštěvovaly LŠU v Hrochově Týnci ( hra na keybord ) 
 
V oblasti pracovní  činnosti 
        

Pracovní činnost v areálu DDŠ byla pravidelně zařazována do týdenních plánů. 
Děti získávaly manuální dovednosti a byly rozvíjeny jejich motorické schopnosti              
a pracovní návyky. Při těchto činnostech děti pečovaly o venkovní i vnitřní areál 
DDŠ. Pravidelně probíhal kroužek vaření, kde děti získávaly poznatky, zkušenosti           
a dovednosti v přípravě základních jídel. V dílnách se učily používat jednoduché 
nářadí a náčiní, vyráběly drobné dárky a upomínkové předměty. Spolupracovaly při 
jednoduché údržbě a opravách. V průběhu roku děti vyráběly výrobky vztahující          
se tématicky k ročnímu období.  
V oblasti spolupráce s rodinou 
       

Navázání kvalitní spolupráce s rodinami našich klientů je naším prvořadým 
úkolem. Děti jsou vedeny k pravidelnému udržování kontaktu se svojí rodinou formou 
dopisů, telefonátů, osobních návštěv. Podle potřeby sjednáváme individuální setkání 
s rodiči, která mají napomoci k upevňování vztahů mezi rodiči a jejich dětmi,               
ale rovněž ve vztahu k nám.  
     Odjezdy domů jsou plánovány na celý školní rok a dodržovány. Samozřejmá               
je spolupráce s OSPOD při získávání povolení k odjezdům dětí domů či snaha 
zabezpečit dětem návštěvy rodiny v období prázdnin. Rodiče jsou informováni               
o prospěchu a chování dítěte jednak písemně vždy v pololetí, a v průběhu roku 
rovněž ústně při telefonických rozhovorech či osobních návštěvách. 
 
V oblasti spolupráce s dalšími organizacemi 
       

I v letošním školním roce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Chrudimi. Jádro spolupráce spočívá v práci s dětmi s SPU                
a při naplňování individuálního přístupu k nim. V některých případech je využíváno 



 22

individuálních terapií pracovníky střediska výchovné péče. Pokračuje spolupráce 
s pediatry, stomatology a jinými odbornými lékaři v Hrochově Týnci, 
pedopsychiatry. 

Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi nadále realizovalo projekt „Dlouhodobá 
příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života“, 
kterého se pravidelně zúčastňovali 4 klienti našeho zařízení. 

Výborně se osvědčila spolupráce s psychoterapeutkou, ke které dojížděly 2 děti 
z našeho zařízení.  

Velký úspěch měla rovněž započatá spolupráce se Salesiánským střediskem 
Don Bosco, které v pardubickém Multifunkčním centru integrace pořádalo pro děti 
z dětských domovů Kurzy přípravy na život. Střediskem pořádané Dny pro dětské 
domovy se stejně jako rozvojové a počítačové kurzy těší u našich dětí velké oblibě. 
 
 
Hodnocení Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů 
 
Výskyt sociálně patologických jevů v DDŠ 

 
Ve školním roce 2006/2007 byl tabák opět nejčastěji konzumovanou drogou,               

se kterou jsme se u našich klientů setkávali. V mnoha případech se nejednalo jen              
o pouhé experimentování, ale o počáteční formu závislosti. Děti většinou nejprve 
zkouší kouřit s kamarády, později kouří nejen v partě, ale i samy, a byť v našem 
zařízení kouření dětí netolerujeme, rodiče dětí kuřáctví přehlížejí.               
Jelikož do našeho zařízení přichází většina nezletilých jako již dlouhodobí kuřáci, 
snažíme se tuto problematiku všemi dostupnými prostředky a metodami průběžně 
řešit. 

Další drogou v pořadí, co do rozšířenosti u našich klientů, je alkohol.               
Při osobních pohovorech dětí se dovídáme o experimentech a o zkušenostech 
s požíváním alkoholu na útěcích ze zařízení a rovněž o způsobu trávení volného času               
na dovolenkách u rodičů či osob zodpovědných za jejich výchovu (především               
o Silvestru a Velikonočních prázdninách), kdy opět a velmi často dochází k požívání 
alkoholu našimi nezletilými klienty. Kromě zmínek od dětí či jejich kurátorů o užívání 
alkoholu v místě bydliště, jsme v loňském školní roce řešili jeden případ požití 
alkoholu našeho klienta na víkendovém výletě se skupinou. 

Zatím ojediněle řešíme případy zneužívání marihuany a pouze u jediné 
klientky bylo, díky provedenému toxikologickému vyšetření po záchytu z útěku, 
prokázáno užívání pervitinu, přičemž klientka přiznala i užívání heroinu. Proto byla 
umístěna na Dětské detoxikační oddělení v pražské nemocnici Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. Léčbu však odmítala a z důvodu její nespolupráce byla 
z léčení bez prokazatelných výsledků propuštěna.  
 
Preventivní aktivity v DDŠ 
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Některé preventivní aktivity konané v našem zařízení byly ojedinělé a měly 

ryze zájmový, sportovní či společenský charakter (viz Výsledky výchovné činnosti 
zařízení), jiné se pravidelně opakovaly v průběhu celého školního roku, přičemž              
se jednalo i o odborné techniky práce s klienty např.: 1x týdně sezení 
s psychoterapeutkou  či 1x za 14 dní muzikoterapie. 

Hned na začátku září jsme realizovali 1. ročník „Hroší cesty“. Jednalo               
se o dvoudenní zátěžovo-zážitkový program na Seči, kterého se zúčastnili všichni 
klienti a všichni pedagogičtí pracovníci našeho zařízení. Cíl akce, kterým bylo pomocí 
vhodných technik a her stmelit nově vzniklé kolektivy tříd a skupin, byl beze zbytku 
naplněn. 

Na podzim jsme přivítali v našem zařízení bývalé klienty, kteří byli ochotni 
podělit se s dětmi o zážitky z života po ukončení ústavní výchovy.  

Listopad proběhl ve znamení zubní hygieny neboť skupina zubních lékařů 
navštívila naše děti a učila                 je správnému čištění zubů                             i 
za pomoci barvících tablet.  

Podařilo se nám navázat spolupráci s Poradnou  pro odvykání kouření 
v Chrudimi  a v prosinci proběhla interaktivní beseda s paní Jiráskovou. Díky zpětné 
vazbě od dětí jsme získali informace,  že beseda v nich zanechala hluboký zážitek 
(panenka Zuzanka, mechanický kuřák). Děti měly možnost na vlastní oči vidět,  jaký 
dopad má kouření na lidský organismus.  Bohužel je kuřáctví našich klientů mnohem 
větším problémem, a proto měly dopady besedy na četnost kouření  pouze 
krátkodobý účinek. 

Nově jsme navázali spolupráci se Salesiány Dona Bosca, kteří sídlíce 
v Multifunkčním centru integrace v Pardubicích. Tato organizace pořádá pro děti 
s nařízenou ústavní výchovou Kurzy rozvoje osobnosti. Rozvojové kurzy i počítačové 
kurzy jsou mezi našimi klienty velmi oblíbené. 

Po novém roce jsme mezi sebou přivítali Bc. Krampotu ze společnosti ACET, 
který si přijel s dětmi popovídat na téma: Sex, AIDS a mezilidské vztahy. Téma měl 
velmi pěkně a poutavě připravené. Za pomoci dataprojektoru, tématických 
fotografií či krátkých filmových ukázek nabídl jiný pohled na danou problematiku.  

Využili jsme rovněž nabídky Centra křesťanské pomoci v Pardubicích,               
které nabídlo vycházejícím  žákům  možnost udělat si orientační testy profesního 
zaměření.  

O měsíc později absolvovali žáci 8. a 9. tříd v rámci preventivních aktivit další 
besedu. Tentokrát s kapitánem Bc. Romanem Češkou z Policie ČR v Pardubicích              
o kriminalitě mladistvých, trestných činech a trestní a právní odpovědnosti.  

Ve spolupráci s Mgr. Petrem Pražákem absolvovali pedagogičtí pracovníci 
informativní besedu na téma Šikana. Na základě zakázky pedagogických pracovníků 
provedli pracovníci Střediska výchovné péče Archa sociometrii ve všech třídních 
kolektivech, která potvrdila označení potencionálních obětí a agresorů šikany               
mezi dětmi.  
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Tradicí se již stala spolupráce s protidrogovým koordinátorem Městského 
úřadu v Chrudimi p. Zdeňkem Jiráskem. Pro žáky 8. a 9. tříd připravil besedu               
na téma Šikana, užívání návykových látek, přičemž došlo i na téma bezpečného sexu.  

 
 
Hodnocení environmentální výchovy 
 

Environmentální výchově se v našem zařízení věnuje značná pozornost.               
Již třetím rokem jsme členem sítě škol zabývajících se EVVO – M.R.K.E.V..  
Zařazení v této skupině je nám prospěšné z hlediska získávání nových poznatků 
z oblasti EVVO a kontaktů na ekologicky smýšlející občanská sdružení.  

Environmentální výchova se prolínala v jednotlivých vyučovacích předmětech. 
Konkrétně se jednalo o přírodopis, zeměpis, chemie, ale i rodinnou a občanskou 
výchovu ve všech ročnících. Problematiku ekologie jsme se snažili co nejvíce zařadit 
i do mimoškolních aktivit.   

Na poli EVVO proběhly ve školním roce 2006/2007 následující jednorázové              
či dlouhodobé aktivity: 

 
- Pěstování plodin bez použití chemických prostředků na školních záhoncích              

a ve skleníku 
- Celoroční údržba přilehlého pronajatého zámeckého parku 
- Třídění odpadu do speciálně zakoupených nádob – plasty, papír, sklo a jeho 

odvoz do sběrných surovin 
- Sběr kaštanů pro myslivecké sdružení Diana Zaječice 
- Organizace „Kuličkiády“ (soutěž ve cvrnkání kuliček) ku příležitosti Dne Země 
- Návštěva Státního zámku ve Slatiňanech (hipologické muzeum) a přilehlého 

hřebčína 
- Předvánoční návštěva Souboru lidových staveb Vysočina a Betlému Hlinsko  
- Seznamování dětí s problematikou ekologie formou propagačních               

a informačních materiálů  
 
 
Program v době letních prázdnin 
 
9. – 15. 7. 07  Z Hrochova Týnce na Devět Skal.  

 

Pěší putovní tábor. Děti poznaly náročné podmínky táboření v přírodě. 
Program s náročným zátěžovým charakterem pro skupinu, která musela 
spolupracovat, vzájemně komunikovat, aby dosáhla cíle. Týdenního putování               
se zúčastnilo 6 dětí. 
                                         
28. 7. – 11. 8. 07  Rakousy u Turnova.  
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Děti z DDŠ pobývaly na letním táboře společně s dalšími dětmi z celých 
východních Čech. Celotáborová hra Sedm rytířských ctností zavedla děti               
do středověku. Jen ten z rytířů, který dosáhl a splnil sedm rytířských úkolů se směl 
ucházet o ruku princezny…. Rytíři a rytířky museli ovládat umění plavecké, ovládání 
lodě, tanec, zpěv, lov, orientaci v přírodě a zvládnout i turnaj. Zároveň měly děti 
možnost mnoha vycházek a výletů po Českém ráji. 
 
15. 8. – 26. 8. 07 Čenkovice.  
 

Cesta na severní pól 
Prostředí Čenkovic známe jako zimní středisko. Ale i letní pobyt poskytl 

mnoho zážitků a zkušeností. Pěšky i na kole zdolávali účastníci letního tábora okolní 
vrchy Orlických hor. Kolo bylo i dopravním prostředkem, jak se dostat na koupaliště, 
prohlédnout akrobatický park ve Štítech. Děti hrály hry v přírodě, využily tenisové 
kurty, minigolf, kuželky, jezdily na kánoích, prohlédly si vojenskou pevnost Bouda.  
 
      
 

Svůj účel, nabídku rekreace mimo DDŠ, poznávání nových krajů a smysluplné 
využití volného času, všechny táborové pobyty bezezbytku naplnily.  
 
 
7. 2. VLO Přestavlky 
   
      Děti obývají 6 bytových jednotek v podobě rodinných skupin. Každá skupina 
má k dispozici obývací pokoj, dvě ložnice, kuchyňku a sociální zařízení. Děti se 
stravují v prostorné jídelně, k vaření slouží moderní kuchyně. I nadále se nám 
potvrzuje  zkušenost, že prostředí vychovává. Děti pečují o své soukromí, téměř 
vymizelo ničení interiéru.    
      Systém hodnocení dětí se osvědčuje, děti nejsou stresovány stálým 
označováním dobrý-špatný, učíme je nadhledu na své chování, vlastnímu 
sebehodnocení. Tím se dětem lépe daří zvnitřňovat normy chování a hodnotový 
žebříček. Nad výsledky se zamýšlíme při pedagogických poradách a dle toho volíme 
další výchovný postup a přístup k dítěti.    
      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.  
      I nadále upřednostňujeme demokratický styl vedení, výchovu k asertivitě, 
uvědomění si vlastní osobnosti, vlastních hodnot, přání a představ do budoucnosti. 
K výchovným metodám patří individuální přístup k dětem, vztahy založené na emoční 
bázi, upřímný zájem dospělých o život dětí. Zaměřili jsme se na vytváření pocitů 
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zodpovědnosti za sebe sama, a to také zůstává výchovným mottem pro příští školní 
rok. 
      Užitečné a vítané jsou týdenní komunity. 
      I nadále pokračuje víkendové vaření, které se osvědčilo a které vede děti 
k samostatnosti a praktičnosti. Podařilo se nám naučit děti, že práce je nutná a není 
to nuda nebo trest. Většina dětí se ráda a aktivně zapojuje do prací na zahradě, 
v parku, renovaci bazénku atd. Děti zvláště oceňují, když jim je dána důvěra               
a dostanou hodně náročnou a zodpovědnou práci. Léčebné pedagogicko 
psychologické ježdění a péče o koně patří stále k nejoblíbenějším činnostem.  
      I tento rok byl nabit zážitky, událostmi, akcemi. Školní rok jsme zahájili               
i ukončili pobytovými zájezdy do Chorvatska. V září jsme si finanční prostředky 
zajistili sami, zúčastnily se všechny děti s doprovodem deseti dospělých.               
Při bilancování v červnu téměř všechny děti hodnotily moře jako nejhezčí zážitek 
roku. V červnu pozvala osmnáct dětí a čtyři dospělé k moři Nadace Olgy Havlové.  
      Mnohokrát jsme si dopřáli kulturní akce. Byli jsme 2x v Národním divadle 
v Praze, v divadle v Pardubicích a Chrudimi, chodili jsme na výstavy např. hraček, 
modelů aut, betlémů, perníků. Zúčastnili jsme se oblastního kola Nejmilejšího 
koncertu v Potštejně. Byli jsme na exkurzi v cukrovaru, v hřebčíně ve Slatiňanech, 
ve věznici v Ruzyni, na letišti v Chrudimi, na televizním vysílači Krásný. Vítáme 
programy pořádané pro děti, jako Dětský den v Chacholicích, v Rosicích, Bambiriáda, 
pochod Přes tři hrady, vítání jara ve Slepoticích. 
      Máme rádi pohyb a sport. Takže nechyběla sportovní klání, např. Olympiáda, 
kterou pořádal DDŠ v Hrochově Týnci, výlet do Toulovcových maštalí, na přehradu 
Seč, na Kunětickou horu. Během roku stále hrajeme fotbal, jezdíme na kolech, 
sáňkujeme, učíme se lyžovat. 
      Sami pořádáme již tradičně Drakiádu, které se účastní i jiná zařízení, děti 
z okolních škol a obcí. Stejný zájem vyvolává i Dětský karneval. Zcela soukromá 
záležitost je vánoční besídka, kterou děti s učiteli připravují pro sebe a ostatní 
zaměstnance. 
      Velké nadšení vyvolal zátěžový víkend v jeskyních Moravského krasu. Nejen,             
že jsme viděli mnoho krás, ale také jsme pomohli jeskyňářům s údržbou               
těchto přírodních klenotů. Víme, že musíme o své okolí pečovat, jako každý rok  
jsme se zúčastnili akce Ukliďme si svůj svět, zvládáme vyčistit několik kilometrů 
příkopů. 
      Upevňujeme vztahy s okolními školami a organizacemi, děti získávají mnoho 
kamarádů mezi dětmi z okolí. Navštěvují dramatický, výtvarný, vodácký kroužek. 
Chlapci jsou členy fotbalového týmu v Rosicích. Hodně dětí s úspěchem tancuje 
v TŠ Bohemia Chrast. V našem zařízení realizujeme mnoho zájmové činnosti, 
kroužek rybářský, truhlářský, atletický, pracujeme v keramické dílně. Výrobky 
našich dětí sklízejí obdiv v projektu  Šikovné ručičky v Olomouci a Praze, 
podporovaného Nadací T. Maxové.    
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      I v letošním roce jsme spolupracovali s Centrem J. J. Pestalozziho v Chrudimi. 
Tři naši chlapci se zúčastňovali jejich víkendových akcí v projektu Přípavy 
 
Hodnocení minimálního preventivního programu 
 

Osvědčený postup i nadále pokračoval. Neobjevily se problémy 
s drogami, s alkoholem, pouze lehce s kouřením. Největším náporem na naše 
vychovatelské i lidské schopnosti byly dětské lásky, zamilovanost, touha po 
tělesném sexuálním kontaktu. Často jsme postupovali s důrazem na dětskou 
důstojnost a etiku.   
 
   
Hodnocení environmentální výchovy 
 
      V průběhu roku byla navázána spolupráce se speleologickou skupinou MYOTIS 
Vilémovice. Děti se učily pohybovat v jeskyních, pomáhaly s úpravami podzemních 
prostor. Měly možnost si i projít nejkrásnější, běžně nepřístupné jeskyně. Děti            
se naučily speleologickým praktikám a vztahu k jeskyním. 
  Další spolupráce byla navázána  se 7. oddílem vodních skautů Mohlenice 
(Delfín), na jejichž tábořišti se děti týden učily základním skautským dovednostem. 
Skauti si pro děti připravily závěrečnou hru. Bylo zde navázáno několik přátelských 
vztahů. 
  V rámci ekologie děti po celý rok třídily odpad, především papír a plasty. 
Sledovaly se TV pořady s ekologickou tématikou, shrabovalo se listí, uklízel se park. 
Pořádala se jarní brigáda na úklid příkopů podél silnice do Hrochova Týnce v rámci 
akce Ukliďme si svůj svět.   
  
 
Letní program 
 
30. 6.  -  4. 7.    Selský Dvůr Daňkovice,  

 

Odpočinkový tábor pro děti, které neodjely k moři ani domů, zaměřený na 
turistiku a hry v přírodě 
 
13. 7.  – 20. 7.   Zvírotice u Slapské přehrady 

 

Překrásné počasí vyhovovalo pobytu přímo u přehrady, takže náplní tábora 
bylo koupání, plavení na pramicích a stavba voru. 
 
24. 7. – 26. 8.   Lesní domov dětem, Česká humanitární asociace pro mezinárodní 
pomoc Taria, Dobrnice u Ledče nad Sázavou,  
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Naše děti byly pozvány Tarií na několik dní, kde měly připravený pracovní, 
vzdělávací i odpočinkový program 
 
 
28. 7.  -  4. 8. Zadní Arnoštov u Jevíčka,  
 

Plavba na ostrov pokladů 
Děti využily nabídky skautského zařízení uprostřed lesů, pod mohutnou 

skálou. Také dny tam byly naplněny aktivitami v přírodě, spaním ve stanech               
a vlastním vaření. 
 
20. 8.  -  27. 8.  Rokytnice v Orlických horách  

 

Pro nás již známé prostředí dobře vyhovuje turistice po horách, odpočinku               
a načerpání sil před začátkem školního roku. 
 
 
7.3. Statistika útěků ve škol. roce 2006/2007 
 
DDŠ  Hrochův Týnec                                       škol.rok 05/06 
Počet útěků             152   86 
Počet dětí podílejících se na útěku         19   20 
Počet dní na útěku           718   357 
 

Statistiku útěků zvyšují především dlouhodobé útěky a další - časté, 
krátkodobé útěky našich klientů, především dívek, dále pak umístění dětí,               
které chronicky utíkají odkudkoli. Počet klientů podílejících se na útěku je 
zastoupený v poměru 19 dívek / 8 chlapců.  
 
 
VLO Přestavlky           škol.rok 05/06 
Počet útěků                                          0            0 
Počet dětí podílejících se na útěcích        0   0 
Počet dní na útěku                                    0   0 
 
 
7.4. Zdravotní péče 
 

   Zařízení zajišťuje preventivní zdravotní péči dle příslušných zákonů, 
aktuálního zdravotního stavu dětí a i na žádosti rodičů.  
 
Zdravotní péče DDŠ HT 
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        V průběhu školního roku bylo 34 dětí nemocných, z toho 18 dětí bylo léčeno            
na onemocnění Salmonelou. Jedno dítě bylo hospitalizováno. Jedno dítě bylo ihned 
po útěku umístěno na dobu tří dní na detoxikačním oddělení nemocnice v Praze. 
Docházelo k drobnějším úrazům, jako modřiny, odřeniny, obraženiny,               
způsobené sportem a pracovní činností. Ze všech dětí vyšetřených na očním 
oddělení byly předepsány pouze 1 brýle. Jedenkrát měsíčně k nám dojíždí dětský 
psychiatr. 

Časté bývají návštěvy pediatra, zubního lékaře, ale i alergologie, oční, ORL, 
neurologie, rehabilitace, ortopedie, nefrologické poradny. 
 
Zdravotní péče VLO 
 
      V průběhu školního roku bylo 46 dětí nemocných, z toho 3 byly 
hospitalizované. Došlo k 94 úrazům převážně drobného charakteru (modřiny, 
odřeniny), z toho byl úraz 3x registrován. Celkem 5 dětí navštěvuje logopeda, 4 děti 
jsou v péči alergologa, 6 dětí nosí brýle. Naše děti navštěvují zubního lékaře 
pravidelně 2x za rok. 1x  měsíčně k nám dojíždí dětský psychiatr. 
      Časté návštěvy bývají u pediatra, alergologa, očního lékaře, ORL, méně časté 
bývají návštěvy na traumatologii, plicním, rehabilitaci, ortopedii, genetice, 
endokrinologii, jednou ročně se navštěvuje kardiologie v Praze 
 
 
      
8. VÝSLEDKY ČINNOSTI STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE                             
 
      Středisko výchovné péče Archa poskytuje ambulantní služby klientům okresu 
Chrudim.  

Je  odloučeným pracovištěm DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec, se sídlem 
v Chrudimi, Školní náměstí 11. 

Za uplynulý školní rok pomoc SVP vyhledalo 127 nových klientů. To je oproti 
předchozímu roku více než dvojnásobný nárůst. V průběhu roku proběhlo 763 
jednotek odborného výkonu skupinových sezení (dále JOV), což je 381,5 hodiny. 
Dále proběhlo  33 besed v 95ti JOV, což představuje 47,5 hodiny. Bylo realizováno 
280 JOV, tedy 140 hodin metodického vedení učitelů. 

Kontakty s klienty lze vyčíslit následovně: 
Celkový počet JOV 3414, což je o 394 JOV, resp. 197 hod více oproti předešlému 
roku.  V rámci besed se jedná o 809 účastníků . Celkový počet lidí, kteří přišli do 
kontaktu s SVP je 7057 osob včetně rodičů klientů. Z individuálních klientů bylo 
69% dívek a 31% chlapců. 
       Pracovníci SVP Archa na začátku školního roku uskutečnili prezentaci 
zařízení písemnou formou a emailem. Další prezentace probíhala kontinuálně po celý 
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rok při různých příležitostech. V tomto roce jsme dále aktualizovali webové 
stránky, které se snažíme průběžně aktualizovat: www.archa-chrudim.cz. 
      Dalším významným krokem v naší činnosti je zapojení SVP do komunitního 
plánování města Chrudim. 
  Pravidelná spolupráce se Speciálními školami Chrudim opět pokračovala, 
tentokrát však intenzivněji v jednotlivých třídách.  Letos byly opět realizovány tyto 
programy:  

� “Komunikace” - pro nesmělé a sociálně neobratné žáky v kombinaci  
s canisterapií, 1x týdně.  

� “Relaxace” - pro děti hyperaktivní, nesoustředěné a tenzní - opět ve  
spolupráci s asistentkami a pedagožkami. SVP si podrželo funkci 
poradní a supervizní. 

� Canisterapie – pro žáky PŠ, 1x týdně – zaměřeno na rozvoj komunikace. 
V intervalu 1x za měsíc práce s celým třídním kolektivem ve vybraných 
třídách, která byla zaměřena zejména na vztahové problémy. Tento 
program probíhal ve 4 třídách. 

      Dále probíhala setkání s třídním kolektivem 7.A, která byla zaměřena na 
zkvalitnění vztahů a rozvoj sociálních dovedností.   
      Další intenzivní spolupráce proběhla v ZVŠ Heřmanův Městec. Zde probíhala 
obdobná práce s třídními kolektivy zaměřená zejména na vztahy, sebepoznávání             
a rozvoj empatie. Každá třída absolvovala 5 setkání v průběhu školního roku               
a několik jednorázových besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.  
      Výrazněji se rozvinula spolupráce, resp. práce s dětmi a metodické vedení 
učitelů v ZvŠ Skuteč. 
 Prvky canisterapie se objevují i v dalších oblastech našeho působení. 
Přítomnost psa pozitivně ovlivňuje zejména hyperaktivní klienty, snižuje tenzi               
a napomáhá rozpouštět komunikační bariéry.  
      Pes je využíván při individuální i skupinové práci s klienty. Pes Niky               
je certifikován canisterapeutickým klubem CANATES a tím kvalifikován vykonávat 
tuto terapii. Současně se snažíme dbát o maximální profesionalitu v tomto oboru. 
 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 jednu skupinu. Určeno pro žáky speciálních školy              
a žáky ZŠ 1. stupně, klienty SVP.   

� 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. V průběhu 
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listopadu 2006 byl zrealizován několikadenní zátěžový pobyt v zařízení 
Renospond ve Zderazi, 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. Plánované roční setkávání skupiny bylo ukončeno dvoudenním 
soustředěním v prostorách SVP Archa. Tato akce proběhla - vzhledem 
k blížícím se maturitám několika účastníků - koncem dubna 2007. 
Tento rok se nám podařilo vytvořit skutečně nosnou, kvalitně fungující 
skupinu s dynamickým průběhem a – dle zpětných vazeb – se  značným 
osobním přínosem pro jednotlivé členy. 

� 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. Tohoto programu jsme v letošním školním roce 
zrealizovali celkem více než 300 hodin. 

 
� Celodenní pobyty v SVP. Určeno dětem 5. - 9. tříd. Okruhy problémů: 

výchovné, ADHD, ADD a závislostní chování. Cílem je doplnění               
a podpora výchovného procesu, podpora spolupráce školy a rodiny, 
podrobná diagnostika a intenzivnější možnost práce s klientem a jeho 
rodinou. Opět skupinovou formou. Vzhledem k povaze problémů               
a specifikům klientů se jedná o menší skupiny. Klienti mají  jedinečnou 
možnost nahlédnout na své problémy a hledat tak vhodnou cestu               
k řešení. Jedná se o 6 setkání v intervalu 1. týden 3x, 2. týden 2x               
a po 14 dnech závěrečné setkání. V tomto školním roce jsme otevřeli 
jednu skupinu o pěti a jednu o čtyřech klientech.  

� 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. 

         
         

Pracovníci SVP Archa průběžně realizovali besedy a přednášky pro žáky          
i učitele - dle potřeb škol. 
        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 
nejenom v okrese Chrudim, ale v celém Pardubickém kraji (PPP, léčebny, SVP 
Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Ústí n. O.  atd.). Nadále udržujeme kontakty   
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se všemi pomáhajícími institucemi ve městě a blízkém okolí (OSPOD, Probační               
a mediační služba, sdružení Šance pro tebe apod.)  
          Jednou z hlavních priorit nadále zůstává práce s ambulantními klienty. 
Kontakt s těmito klienty má převážně poradenský charakter, zvyšuje se však podíl 
terapeutických kontaktů. 

 V období jarních prázdnin se podařilo zrealizovat dva výjezdy s klienty mimo 
Chrudim. Jeden výlet na výstavy v pardubickém zámku 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. 
         Pracovníci SVP spolupracují se Sdružením PROUD v rámci jeho projektů. 
Jedná se o kurzy GO a Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární 
prevence, zátěžové akce pro klienty SVP,  Sdružení se bude i nadále pokoušet 
získávat finanční prostředky pro realizaci programů mimo finanční možnosti SVP. 
V tomto školním roce proběhly 3 kurzy GO, 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti primární prevence, 1 výjezd skupiny. 
      Dále  tento rok proběhla tři intervizní setkání pracovníků SVP v regionu na 
aktuální témata, zejména se jednalo o šikanu a práci s třídními kolektivy. Tato 
setkání jsou ponejvíce zaměřena na zkvalitňování práce se třídami, výměnu 
zkušeností při diagnostice třídních kolektivů. Součástí setkání je i sportovní utkání 
mezi jednotlivými středisky. 
 
 
9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 

Vzhledem k malému počtu speciálně pedagogicky způsobilých pracovníků             
je umožněno studium dle platných předpisů všem pracovníkům. 

Jeden pracovník dokončil bakalářské studium na pedagogické fakultě v oboru 
speciální pedagogika. Jeden  pracovník dokončil magisterský program.  

Dva vychovatelé dokončili  střední odborné a střední pedagogické vzdělání. 
Tři pracovníci studují bakalářský program. 
Již 2 vysokoškolsky vzdělaní pracovníci si doplňují speciální pedagogiku               

a pedagogickou kvalifikaci formou bakalářského studia. Ředitelka zařízení               
si doplňuje manažerské studium pro vedoucí pracovníky ve školství. 
        Učitelé a vychovatelé mají možnost účasti na seminářích pořádaných 
pedagogickými centry v Hradci Králové a v Pardubicích či jinými vzdělávacími 
agenturami, MŠMT. 

Celkem 8 pracovníků absolvovalo Kurz vzdělávání ped. pracovníků v oblasti 
prevence organizovaný sdružením  Proud, 8 pracovníků absolvovalo kurz GO.  

Ředitelka a zástupkyně ředitelky absolvovaly program Tandem, organizovaný 
IPPP a zaměřený na komunitní principy práce v zařízeních pro výkon ústavní výchovy.  

Sociálně psychologický výcvik absolvovalo 5 pracovníků a v současnosti               
se ho účastní další 2 pracovníci. 
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Speciální pedagogové a psychologové se pravidelně (dvakrát ročně) účastní 
psychoterapeutického semináře v  Pardubicích.  

     V průběhu celého školního roku probíhala pro pracovníky zařízení               
v Hrochově Týnci, pro tým vychovatelů a učitelů,  supervizní setkání 
s kvalifikovanými supervizory.  
     Dvě pracovnice se účastnily vzdělávacího kurzu DYS-centra Praha na téma: 
Pedagogická diagnostika a prevence. Všichni pracovníci SVP Archa se zúčastnili 
semináře, o zpracovávání sociometrických dotazníků a využití takto získaných dat.  

 Stejně jako každý rok bylo pořádáno v rámci zařízení doškolení řidičů 
motorových vozidel  a školení bezpečnosti práce. 
     

  
10. AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI   
 
10. 1. Akce pořádané  pro děti v zařízeních ústavní výchovy, partnerské školy  
a veřejnost 
 
      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.  
  
„Drakiáda“  7. 10. 2006 – tradiční pouštění draků. Soutěže o nejkrásnějšího               
a nejvydařenějšího draka, o nejvyšší let  a dalšího doprovodného programu               
se zúčastnilo na 50 dětí z dětských domovů a běžných škol v okolí 
 
„Memoriál Tomáše Šedého“  20. 10. 2006 - 4. ročník turnaje v malé kopané, 
kterého se zúčastnilo deset  družstev. Putovní pohár za vítězství si odvezli 
fotbalisté z DDŠ Králíky.  
                                                                  
„Hroší hry“  6. – 7. 12. 2006 –  7. ročník  soutěže  pro děti a dospělé na ledě,               
ve vodě a bowlingu absolvovalo celkem 17 čtyřčlenných družstev z dětských domovů           
a dětských domovů se školou. Vítězové si odvezli ceny do DDŠ Kostelec nad Orlicí. 
Příjemné soutěžení podpořil doprovodný program v zařízení. 
 
„Kuličkiáda“  5. 5. 2007 –  8. ročník  hry ve cvrnkání kuliček pro malé i velké. Soutěž 
probíhala v několika kategoriích v zámeckém parku. Odpoledne měly děti připraveny 
doprovodné soutěže s možností vybrat si výhru. Zúčastnilo se asi  150 dětí 
z okolních dětských domovů a běžných škol. Akce byla otevřená i pro veřejnost. 
 
34. Letní olympiáda – 35. ročník – jako pořadatelé jsme zajišťovali tuto celostátní 
prestižní akci, která probíhala na Sportovištích města Chrudimě, Stadionu AFK,               
v ZŠ Dr. Malíka Chrudim a ve Sportovní hale v Heřmanově Městci. Ubytování bylo 
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zajištěno v autokempu Konopáč. Her se účastnilo 19 zařízení, celkem 122 závodníků. 
Záštitu nad akcí přijali starosta města Heřmanův Městec Aleš Jiroutek a 
místostarosta města Chrudim Petr Řezníček. Slavnostní zahájení se účastnil 
místopředseda senátu Petr Pithart. 

 
10. 2.  Spolupořadatelské akce  
                                                 

8. 6. 2007 „Pohádkový les“ – pořadatel MŠ Hrochův Týnec - zastavení 
s pohádkou a  pohádkovým úkolem v zámeckém parku. Zábavné odpoledne pro rodiče 
s dětmi. 

Zařízení se přijatelnými způsobem prezentuje v místním tisku, rozhlase         
a televizi.   
 
 
11. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 
      Ve školním roce 2006-2007 nebyla v zařízení provedena Českou školní 
inspekcí kontrolní činnost. 
 
12. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ A ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ 
 
     V průběhu školního roku 2006-2007 byla řešena jedna stížnost na práci 
našeho zařízení, konkrétně na nepedagogický přístup k dětem ve VLO Přestavlky. 
Stížnost řešil zřizovatel,  MŠMT, a závěrem bylo zjištěno, že stížnost               
je neoprávněná. 
     V průběhu školního roku 2006-2007 bylo podáno jedno odvolání proti 
rozhodnutí ředitelky o příspěvku na úhradu péče  poskytované dětem v zařízení dle 
zákona 109/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání řešil Krajský úřad 
Pardubického kraje a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ve školním roce 2006-2007 praktikovalo v zařízení celkem  11 studentů 
vyšších odborných a vysokých škol. Úkoly praxe plnili dle zadání svých škol za vedení 
odborného pracovníky DDŠ. 
 
 
 
 
 
13. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZAŘÍZENÍ 
 
13.1. Rozhodující ukazatelé hospodaření  - bilance příjmů a výdajů 
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Na základě účetní uzávěrky byla zjištěna následující bilance příjmů a výdajů  
DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec : 
 
A. příjmy  / v tis. Kč/ 
 

Příjmy celkem    34 882  
Z toho :    ošetřovné a stravné        931 
                  Příjmy z hospodářské činnosti             0 
                  Ostatní příjmy : dotace ze SR  33 472 
                                              úroky         78 
                                              ostatní       402 

 
 
B. bilance výdajů /v tis. Kč/ : 
 

1) Neinvestiční výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem 34 518 
Z toho : mzdové prostředky na platy  19 569 
               OON 250 
              Sociální a zdravotní pojišť. vč. FKSP 7 263 
              Výdaje na učebnice,uč.pom. 76 
              Stipendia 0 
              Ostatní provozní náklady 
              /odpisy,energie,ošacení,potraviny, opravy atd. / 
 

7 360 

 
     
 2) Investiční výdaje celkem                                                       835 tis.  Kč    
  
C. výsledek hospodaření  -  zisk                  +    366  tis.   Kč 
 
 
13.2. Komentář k ekonomickým ukazatelům za rok 2006 

 
13.2.1  Tvorba hospodářského výsledku a plnění závazných ukazatelů 
 
      Závazné ukazatele tj. rozpočet ONIV a mzdových prostředků  na platy  
byly dodrženy.  

Plnění závazných ukazatelů obsahuje následující tabulka : 
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Ukazatel      Výše limitu v tis. Kč Skutečnost Rozdíl
Mzdové prostředky-platy           19 569      19 569 0 
OON          250         250 0 
Mzdové prostředky celkem           19 819      19 819 0 
ONIV  - rozpočet            6 325        6 325 0 
Hospodářský výsledek /zisk/ -         366 + 366

 
   Rok 2006 byl ukončen se ziskem ve výši  366 tis. Kč. Rozhodující příčinou 
tvorby hospodářského výsledku bylo vytvoření rezervy na předpokládané 
vyúčtování nájemného objektu čp. 2 – zámek Přestavlky, majitelem nemovitosti 
je Město Chrudim. Do doby uzavření účetní uzávěrky však vyúčtování nebylo 
provedeno . 

Hospodářský výsledek  za r. 2006 ve výši 366 tis. Kč navrhujeme převést            
na účet rezervního fondu.   

Nevyčerpané prostředky na projekt HODINA ve výši 18,5 tis. Kč               
byly v souladu s pokynem MŠMT vráceny do státního rozpočtu. 

Dosažený hospodářský výsledek je plně finančně kryt.  
 
 
13.2.2 Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu 
 

Organizace v minulých letech obdržela účelovou provozní dotaci               
na financování projektu: Rozvoj lidských zdrojů na projekt HODINA. Nevyčerpané 
prostředky ve výši 18,5 tis. Kč byly v r. 2006 převedeny z rezervního fondu 
organizace zpět do státního rozpočtu. 

Účetní stavy  finančních fondů byly k 31. 12. 2006  plně kryty  stavy               
na  účtech v bankovním domě.  

Rozhodujícím důvodem byla realizovaná tvorba hospodářského výsledku. 
 
13.2.3 Jiná činnost a další mimorozpočtové zdroje 
 

Jiná činnost 
Jinou /hospodářskou/  činnost  organizace   neprovozuje.  

 
Další zdroje 

K plnění činnosti organizace byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové 
výši 32 tis. Kč. 

Organizace obdržela celkem  364 tis. Kč finančních darů.  Prostředky byly 
využity pro potřeby dětí  /letní rekreace, pobyt u moře v Chorvatsku, ceny pro 
soutěže dětí  atd./ . 

Nevyčerpaná část darů byla dle darovacích smluv převedena do dalšího 
období. 
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Fond rozvoje majetku byl  čerpán v celkové výši  400 tis. Kč na zpracování 
studie k investičnímu záměru.  

V r. 2006 nebyl čerpán fond odměn.  
 
 
13.2.4  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. 2006 do počátku r.  2007 k datu  31. 12. 2006. 

Relativně vysoký  stav materiálu na skladě je v položce darovaného materiálu 
/ošacení/, kde zásoby tohoto materiálu činí  276 tis. Kč. 

Nebyly zjištěny významné inventarizační rozdíly. 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 průběžně opravován. 
Koncem roku 2006 proběhlo dle zákona 172/1991 Sb. předání objektu  zámku 

v Přestavlkách. 
 
 
13.2.5  Použití účelových prostředků 
 

Stavby ISPROFIN 
V uplynulém roce byly organizaci poskytnuty účelové prostředky ISPROFIN 

na stavbu: Výstavba nového DDŠ Chrudim v celkové výši 435 tis. Kč.                                         
 
Čerpání prostředků Evropských strukturálních fondů 
V uplynulém roce nebyly čerpány prostředky Evropských strukturálních fondů. 
 
13.2.6   Stav pohledávek  
 

  Téměř veškerý objem pohledávek tvoří pohledávky na tzv. ošetřovném, 
příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, který jsou dle zákona 
109/2002Sb. povinni hradit rodiče. 
  Postupně se zvyšuje stav pohledávek po lhůtě splatnosti. Vymáháním 
pohledávek se však podařilo snížit stav pohledávek starší jednoho roku. Negativním 
faktem zůstává, že se zvyšuje stav 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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13.2.7 Peněžní fondy a jejich krytí 

 
Tvorba a použití peněžních fondů probíhala dle § 56 až 60               

zákona č. 218/2000 Sb.  
Čerpání FRM na opravy a údržbu nebylo v uplynulém roce realizováno. 
Tvorba rezervního fondu vykazuje  přijaté finanční dary a příděl 

z hospodářského výsledku r. 2005. Čerpání rezervního fondu zahrnuje pouze 
čerpání přijatých darů v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. 

Veškeré peněžní fondy organizace jsou k 31. 12. 2006 kryty prostředky             
na účtech u České spořitelny. 
 
 
                               

                                                                            PhDr. Lenka Kábelová 
                                                                         ředitelka zařízení 
 
 
Přílohy:  Rozvaha 

Výkaz zisků a ztrát 
          Příloha k výkazu zisků a ztrát sestavená k 31. 12. 2006 


