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Dětský domov se školou je výchovně vzdělávací zařízení, poskytuje terapeutickou a poradenskou péči žákům 

s nařízenou ústavní výchovou a zároveň vysoce kvalitní servis rodičům těchto klientů v podobě poradenských 

a terapeutických služeb. 
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1. Základní údaje o školském zařízení 

1.1 Základní údaje o zařízení 

Název zařízení 
Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko - Horní 

Těrlicko,  

Adresa zařízení Promenádní 561/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko 

IČ 62331507 

Identifikátor zařízení 600031381 

Bankovní spojení 1637791/0710 

  

Telefon/fax 596 423 147 / 596423147 

E-mail dds.nemeckova@seznam.cz 

Adresa internetové stránky www.terlickodds.cz 

  

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Vedení zařízení PaedDr. Eva Němečková, ředitelka 

Ing. Martin Klužák, zástupce ředitelky 

Bc. Bronislava Fečková, vedoucí vychovatelka 

Ing. Věra Gembalová, zástupce ředitelky pro ekonomiku 

  

Přehled hlavní činnosti zařízení 

(podle zřizovací listiny) 

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen §13 

zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péci ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonu ve znění pozdějších změn a § 16, § 44 a § 119 zákona 

c. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími 

předpisy. Příspěvková organizace zajištuje péci, výchovu a 

vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou 

zvýšené výchovné péče s povinnou základní školní docházkou. 

Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou 

žáci vzděláváni podle školních vzdělávacích programu 

zpracovaných na základě RVP ZV a RVP ZV LMP, poskytuje 

stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve 

smyslu § 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, 

zajištuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové 

organizace. 

1.2 Součásti zařízení 

součásti zařízení IZO kapacita třídy, rodinné skupiny 

Základní škola 110022424 32 4 

Dětský domov se školou 110300408 32 4 

Školní jídelna 103032408 85 stravovaných  

2. Přehled oborů vzdělávání 

kód obor vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola 
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3. Vzdělávací program školy 

Základní škola je součástí zařízení, pro děti se závažnými poruchami chování, které nemohou být 

vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou. 

 

3.1 Vzdělávací program 

Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program „ Nový život“ ZV, pro 2. stupeň zpracovaný podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

Školní vzdělávací program „Nová šance“ ZV-LMP, pro 2. stupeň zpracovaný podle přílohy 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. 

 
 

Výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nový život 

a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nová šance, zpracován podle RVP 

ZV, příloha upravující vzdělávání žáků s LMP. 

Ve třídách ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Nový život“. 

Žáci dosahují průměrných výsledků. Všichni žáci byli hodnoceni. Cizí jazyk se vyučuje anglický 

a německý jazyk. Žáci přichází s velmi slabými znalostmi jazyka. Většinou se začíná od základů. 

Největší problémy tvoří předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro návaznost 

nezbytná. Matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk. Dva žáci opakují ročník. Povinnou 

školní docházku ukončilo 6 žáků. 

Ve třídě pro žáky s LMP se vyučovalo podle vzdělávacího programu „Nová šance“. Většina 

žáků dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků. Jako cizí jazyk se vyučuji základy 

angličtiny. Přes veškeré problémy byl vzdělávací program splněn. Jeden žák opakuje ročník, 

protože se nedostavil k opravným zkouškám. Povinnou školní docházku ukončili 3 žáci. 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1 Charakteristiky jednotlivých tříd 

Charakteristika třídy VII. 

Ročník  7. 

Počet žáků na začátku školního roku 6 

Počet žáků na konci školního roku 8 

Počet nově příchozích žáků 5 

Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 3 

Počet žáků umístěných z jiného zařízení 5 

Počet žáků přijatých do SŠ 1 

 

Charakteristika třídy VIII. 

Ročník 8.                  9. 

Počet žáků na začátku školního roku 3                   3 

Počet žáků na konci školního roku 3                   3         

Počet nově příchozích žáků 0                   0 

Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 1                   0 

Počet žáků umístěných z jiného zařízení 0                   0 

Počet žáků přijatých do SŠ 2                   3 
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Charakteristika třídy VI. 

Ročník 6. 

Počet žáků na začátku školního roku 4 

Počet žáků na konci školního roku 5 

Počet nově příchozích žáků 1 

Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 0 

Počet žáků umístěných z jiného zařízení 1 

Počet žáků přijatých do SŠ 0 

 

Charakteristika třídy VIII.P 

Ročník 4.,5., 6., 7., 8., 9. 

Počet žáků na začátku školního roku 5 

Počet žáků na konci školního roku 10 

Počet nově příchozích žáků 6 

Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 1 

Počet žáků umístěných z jiného zařízení 0 

Počet žáků přijatých do SŠ 3 

 

4.2 Hodnocení žáků 

 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída klasifikováno 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 5 0 4 1 0 

VII. 9 0 6 3 0 

IX. 3 + 3 0 3 + 3 0  0 

VIII.P 10 0 9 1 0 

celkem 30 0 25 5 0 

Celkové hodnocení žáků – chování 

třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

VI. 0 3 2 

VII. 1 5 3 

IX. 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

VIII.P 2 2 6 

celkem 5 12 13 

Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

VI. 0 3 

VII. 4 1 

IX. 2 + 3 1 + 0 

VIII.P 5 1 

celkem 14 6 
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Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

třída napomenutí 

třídního učitele 
důtka třídního 

učitele 
důtka ředitele školy 

VI. 0 0 0 

VII. 4 4 2 

IX. 3 + 3 3 + 3 1 + 1 

VIII.P 1 0 1 

celkem 11 10 5 

Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída 
počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 
průměr na žáka třídy 

VI. 483 96,6 104 20,8 

VII. 309 34,33 540 60 

IX. 135 + 139 2,31 + 2,22 3 + 6 1 + 2 

VIII.P 551 55,1 264 26,4 

celkem 1617 190,56 917 27,55 

 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

Prostředí, prostory  

a vybavení školy 
komentář 

Učebny - třídy 4 třídy, z toho 2 s interaktivní tabuli 

Odborné pracovny 

PC učebna s dataprojektorem, učebna fyziky s interaktivní 

tabulí, učebna cizích jazyků s dataprojektorem, keramická 

dílna, učebna výtvarné výchovy  

Dílny a pozemky Školní dílny 

Sportovní zařízení tělocvična, venkovní hřiště 

Žákovský nábytek 
Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním 

nábytkem 

Vybavení učebními pomůckami 
Vybavení odpovídá potřebám žáku, požadavkům 

učitelů a realizaci vzdělávacích programu 

Vybavení žáku učebnicemi 

a učebními texty 

Vybavení odpovídá potřebám žáku, požadavkům 

učitelů a realizaci vzdělávacích programu, učebnice se 

schvalovací doložkou MŠMT 

Vybavení školy audiovizuální 

a výpočetní technikou 

ICT – 9 počítačů, všechny počítače mají rychlé 

připojení k internetu, televize, video, DVD 

 

4.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Projekt Divadlo nás baví.  

Ve školním roce 2014-2015 proběhl úspěšně projekt „ Divadlo nás baví“. Tento projekt má na 

naší škole již jedenáctiletou tradici a díky výborné spolupráci s Divadlem v Českém Těšíně 

máme možnost během školního roku téměř každý měsíc zhlédnout divadelní představení.     

A tak mezi našimi žáky se našla skupinka, která divadlem žije, mění svůj vztah ke svému 

mateřskému jazyku, rozšiřuje si své vědomosti, obohacuje se emocionálně a v neposlední řadě 

si do svého vědomí ukládá hluboké a nezapomenutelné zážitky.  

Ve školním roce jsme navštívili osm divadelních představení.  Zcela jistě se všem účastníkům 

vryla do paměti baletní pohádka Louskáček ztvárněna baletem Národního divadla v Praze. 
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Prostředí Národního divadla všechny děti okouzlilo a procházka večerní předvánoční Prahou 

podtrhla sváteční atmosféru, kterou každý z nás cítil.  

Tradičně se také účastníme „Festivalu divadel Moravy a Slezska“, kde můžeme porovnat 

představení různých divadel. V podání těšínských herců se nám všechna představení moc líbila, 

ať už se jednalo o Čarodějky ze Salemu, Penzion pro svobodné pány, Mnoho povyku pro nic, 

Poněkud zasněženou romanci. 

Kluci byli nadšeni i z pohádkových představení – Popelka a Hrátky s čertem. Obě dvě hry měly 

muzikálovou podobu, ale Hrátky s čertem se nám přenesly do pohádkového dopoledne.  

A tak se nám naskytla příležitost tančit s čerty, kreslit s kouzelnou vílou nebo trefit se do 

plechovek za přítomnosti indiána. Bylo to moc hezké rozloučení s celoročním projektem 

„Divadlo nás baví“. Děkujeme všem zaměstnancům divadla a těšíme se na další spolupráci. 

 

Projekt Čtení pomáhá 

V minulém školním roce jsme si vyzkoušeli projekt „ Čtení pomáhá“. Jedná se o celostátní 

projekt, ve kterém jsou uvedené knihy, určené pro jednotlivé věkové kategorie žáků. Po přečtení 

knihy žáci odpovídají na otázky související s přečtenou knihou. Za správné odpovědi získávají 

virtuální peníze, které mohou následně ze svého konta vložit vybrané charitativní akce nebo 

zdravotní pomůcky pro handicapované lidi. 

Projekt se mi moc líbí, protože díky němu mají možnost děti pomáhat nejen jiným dětem, 

ale také sami sobě – zlepšují si úroveň čtení, rozšiřují slovní zásobu. 

Cílem je, aby žáci získali vztah k mateřskému jazyku, naučili se ho mít rádi, zvnitřnili si potřebu 

zážitku z přečtené knihy. 

 

4.4 Školní akce ve školním roce 2014/2015 

Období Místo konání Název akce 
Počet 

zúčastněných žáků 

19.09.2014 Český Těšín Divadelní představení 7 

9.10.2014 Havířov - Lučina Projekt „72 hodin“ 8 

10.10.2014 Těrlicka přehrada Projekt „72 hodin“ 8 

21.10.2014 Ostrava - Hrabůvka Exkurze – volba povolání 8 

06.11.2014 Český Těšín Divadelní představení 7 

8.-12.12. Mala Moravka Ozdravní pobyt 7 

09.01.2015 Český Těšín Divadelní představení 7 

15.01.2015 Nový Jičín Exkurze – volba povolání 8 

05.02.2015 Ostrava - Hrabůvka Exkurze – volba povolání 12 

09.02.2015 Český Těšín Divadelní představení 7 

20.02.2015 Havířov Bruslení 12 

27.02.2015 Jablonec Mistrovství republiky v LA 2 

06.03.2015 Český Těšín Divadelní představení 7 

22.04.2015 Český Těšín Divadelní představení 7 

17.06.2015 Těrlicko Turnaj v malé kopané 18 

25.06.2015 Těrlicko Otevření cyklostezky 12 
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5. Personální zabezpečení činnosti zařízení: 

K plnění úkolu zaměstnává zařízení pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných 

právních předpisů. 

 

5.1 Základní údaje o pracovnících zařízení ke dni 31. 8. 2015 

 Fyzicky Přepočteno 

Celkový počet zaměstnanců 36 33,72 

z toho pedagogických 24 22,22 

z toho nepedagogických 12 11,5 

 

Z pedagogických   

učitelé / ředitelka, ZŘ 5/2 5/2 

vychovatelé / vedoucí vychovatel 9/1 8,22/1 

etoped 2 1,25 

školní psycholog 1 0,75 

asistenti pedagoga 4 4 

 

Z nepedagogických   

ZŘ pro ekonomiku 1 1 

hospodářka 1 1 

sociální pracovník 1 1 

zdravotní pracovník 1 0,75 

kuchařky/vedoucí kuchyně 3/1 3/0,75 

údržbář/řidič 1 1 

uklízečka 2 2 

Skladnice, pradlena 1 1 

 

5.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 2 2 4 11 

41 - 50 let 5 7 12 33 

51 - 60 let 8 11 19 53 

61 a více let 1 0 1 3 

celkem 16 20 36 100 

% 44 56 100  
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5.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

     základní 0 1 1 3 

     vyučen 1 7 8 22 

     střední odborné 0 1 1 3 

     úplné střední 2 3 5 14 

     vyšší odborné 1 0 1 3 

     vysokoškolské 12 8 20 55 

celkem 16 20 36 100 

 

5.4 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem 

učitel II. stupně základní školy 6 1 7 

vychovatel 9 1 10 

etoped 2 0 2 

školní psycholog 1 0 1 

asistent pedagoga 4 0 4 

Celkem 22 2 24 

 

5.5 Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třida počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 2 

3 0 

4 8 

5 1 

6 0 

7 1 

8 2 

9 1 

10 10 

11 1 

12 9 

13 1 

 

5.6 Trvání pracovního poměru v zařízení 

doba trvání počet % 

do 5 let 8 22 

do 10 let 7 20 

do 15 let 13 36 

do 20 let 4 11 

nad 20 let 4 11 

celkem 36 100,0 
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5.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy 4 

odchody 3 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

6.1 Stavy dětí v zařízení ve školním roce 2014/2015  

Datum 
Evidenční 

stav 

z toho  

PO 

z toho  

ÚV 

z toho  

OV 

Fyzický 

stav 
PMZ Útěk Nemocnice 

01.09.2014 21 3 18 0 19 1 1 0 

01.10.2014 23 3 20 0 20 1 1 1 

01.11.2014 21 2 19 0 16 3 2 0 

01.12.2014 21 2 19 0 19 1 1 0 

01.01.2015 24 4 20 0 3 20 1 0 

01.02.2015 23 3 20 0 19 3 1 0 

01.03.2015 23 3 20 0 20 0 2 1 

01.04.2015 23 2 21 0 22 0 0 1 

01.05.2015 24 0 24 0 17 7 0 0 

01.06.2015 25 1 24 0 23 0 1 1 

01.07.2015 28 3 25 0 8 17 2 1 

31.08.2015 24 3 21 0 19 1 3 1 
  

Celkový údaj o příchodech a odchodech dětí ve školním roce 2014/2015 Počet dětí 

Přišlo do zařízení 16 

Odešlo ze zařízení 14 
  

Komentář ředitelky zařízení: 

Děti jsou do zařízení umisťovány do celkové kapacity zařízení zapsané v rejstříku škol a 

školských zařízení na základě rozhodnutí soudu. 

 

6.2 Přemístění dětí do VÚ nebo DD, zrušení PO nebo ÚV 

Ve školním roce 2014/2015 bylo přemístěno do VÚ nebo do DD 

DoDD     Havířov 1 

                DD Velké Heraltice 1 

                VÚ Hrabůvka 2 

                VÚ Žulová 1 

Po ukončení školní docházky : DD Velké Heraltice 2 

                                                  VÚ Hrabůvka 4 

  

Ve školním roce 2014/2015 bylo zrušeno PO nebo ÚV 

Ukončení pobytu na základě usnesení soudu o zrušení předběžného opatření 0 

Ukončení pobytu na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy 3 

Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení zletilosti 0 

Podmínečné ubytování mimo zařízení 0 
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Komentář ředitelky zařízení: 

Povinnou školní docházku ukončilo 9 žáků. Dva žáci pokračují v dalším vzdělávání v naší 

péči. Ostatní byli přemístění do DD a VÚ. Všichni úspěšně vykonali přijímací zkoušky do 

různých odborných učilišť. 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Primární prevence v Dětském domově se školou v Těrlicku je úzce provázána s třídními učiteli, 

kteří mají nezastupitelnou úlohu při plnění MPP. Na práci učitelů na úseku vyučování 

bezprostředně navazuje práce vychovatelů a asistentů vychovatele, kteří realizují primární 

prevenci v mimoškolní době a jejich důležitost je stejně velká. Vzdělávání a výchova jsou 

v našich podmínkách neoddělitelnou součástí. Vzájemně se prolínají a vzájemně na sebe 

navazují.  

Cíl primární prevence jsme zaměřili na zvýšení odolnosti chlapců vůči sociálně patologickým 

jevům, na minimalizování negativních postojů a hodnotové preference. Usilovali jsme o snížení 

rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Snažili jsme se o dosažení 

co nejvyšší míry socializace a postupné integrace do běžného života.  

V rámci Minimálního preventivního programu jsme spolupracovali s rodiči klientů, informovali 

je o záměrech a způsobu realizace MPP na třídních schůzkách a při individuálních setkáních. 

Informovanost probíhá rovněž prostřednictvím webových stránek zařízení: www.terlickodds.cz 

MPP jsme úzce spolupracovali s PPP, OPD, OSPOD, PČR Těrlicko a odbor protidrogové 

prevence PČR Havířov a se Státním zastupitelstvím Karviná.  

Aktivní strategií školního poradenského týmu v primární prevenci, ve spolupráci s pedagogy 

zařízení, jsme ve šk. r. 2014/2015, odhalili, svědeckými výpověďmi a doznáním se ke skutkům 

prokázali našim klientům: – agresivní chování a šikanování, zneužívaní drog, krádeže a případy 

rasové nesnášenlivosti. Za prokázaná porušení povinností, na základě analýzy všech výsledků 

šetření, byla přijímána opatření ve výchově v souladu se zákonem o výkonu ústavní výchovy 

č. 383/2005 Sb. (kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních). Po zadokumentování byli vyrozuměni 

rodiče/zákonní zástupci a orgán sociálně právní ochrany dítěte. 

Nově jsme začali spolupracovat s organizací CDP Havířov. Tuto spolupráci si pochvalovali 

nejvíce naši klienti. Při konzultacích s terapeuty měli možnost podělit se o své starosti, a získali 

„pohled na věc“ od nezainteresovaného člověka. V rámci konzultací, při zvládání své drogové 

závislosti, se věnovali pozitivům a negativům kouření marihuany, přínosům a ztrátám spojeným 

s užívání drog, dále rizikovým situacím a jejich rozpoznávání a zejména zvládání, přípravu na 

konkrétní rizikové situace, techniky zvládání cravingu a léčbu závislostí. 

Důsledná prevence sociálně patologických jevů – naplňováním cílů Školní strategie prevence, 

a Minimálního preventivního programu – se v našem zařízení osvědčuje a dosažené výsledky 

jsou povzbuzením do další práce. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

1 pracovník se zúčastnil Speciální pedagogika pro vychovatele 

1 pracovník se zúčastnil Pedagogické studium pro učitele 2. stupně 

1 pracovník se zúčastnil Specializační studium pro koordinátory EVVO 

1 pracovník se zúčastnil Studium arteterapie 

1 pracovník se zúčastnil Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost  

1 pracovník se zúčastnil Využití iSET – modul školní testování  

1 pracovník se zúčastnil Hodnocení a zpětná vazba 

http://www.terlickodds.cz/
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1 pracovník se zúčastnil Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy 

1 pracovník se zúčastnil Pokus a pozorování ve výuce fyziky 

  

Dalšími aktivitami je samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti 

 

9.1 Dlouhodobé projekty 

 Sdružení Adam Havířov, 

 Ústav sociální péče v Hrabyni, 

 Krizové centrum Čtyřlístek,  

 Spolupráce s mateřskými a základními školami, 

 Spolupráce s obcí Těrlicko, 

 Vánoční besídka, 

 Taneční přehlídka. 

 

9.2 Mezinárodní spolupráce   

 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburghu), 

 Německá Mládežnická organizace JESP e.V. s mezinárodní působností (sportovní a 

zážitková pedagogika pro mládež), 

 Spolupráce se zahraničními studenty. 

 

9.3 Sociální programy 

Zapojení do celoroční spolupráce se ZŠ v Havířově, Ústavem sociální péče v Hrabyni, 

občanským sdružením ADAM. Integrační programy probíhají celoročně formou her a soutěží, 

společných setkání, kulturních programů. Cílem je zejména setkávání lidí různého věku, osob 

zdravých i hendikepovaných.  

 

9.4 Spolupráce s obcí 

Těrlické slunko (kulturní akce), Projekt „Čisté břehy Těrlické přehrady“ (životní prostředí), 

Ocenění nejlepších žáků Těrlických škol, společenské akce v DDŠ – Vánoční besídka, Taneční 

přehlídka, turnaje ve stolním tenise pro děti, mládež, seniory „O pohár starosty“, „Křesťanský 

silvestr“ církevní pořádá děkanát Karviná, farnost Havířov. 

 

9.5 Kulturní programy 

V kulturním sále DDŠ jsme pořádali Vánoční besídku a Taneční přehlídku pro děti, rodiče 

i veřejnost. I letos jsme přivítali zástupce obce. V programech vystoupily děti z MŠ a ZŠ z obce 

Těrlicko, děti ze zájmových kroužků a tanečních skupin z Havířova. Rovněž chlapci z našeho 

domova přispěli hudební produkcí a dramatizací pohádky „Pyšná princezna“ 

 

9.6 Spolupráce se studenty Ostravské univerzity v Ostravě 

Studenti přicházející do DDŠ studují nejčastěji učitelství1.stupně základní školy, speciální 

pedagogiku nebo obor sociální práce. V rámci praxe jsou seznamováni s problematikou výchovy 

a vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a možnostmi volnočasových aktivit.  
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9.7 Spolupráce se studenty německé Mládežnické organizace JESP e.V.  

Součinnost našeho zařízení s organizací JESP, která nabízí služby a má mezinárodní přesah 

v oblasti sportovní a zážitková pedagogika pro mládež, má mnohaletou tradici. Tak jako minulé 

roky, tak i letos přijeli studenti na několikatýdenní stáž. Seznamují se s prací pedagogů, zapojují 

se do připravovaných aktivit, samostatně vytvářejí programy pro zápočty vlastní praxe. 

V letošním roce přijeli čtyři studenti, kteří si ověřovali své znalosti a schopnosti v praxi. 

 

9.8 Zájmová činnost mimo DDŠ 

Do zájmové činnosti mimo Dětský domov se školou v Těrlicku se ve školním roce 2014/2015 

zapojilo více jak 75% dětí. Navštěvovaly Středisko volného času Asterix v Havířově (hudební, 

výtvarný a taneční obor), LŠU (obor hudební - hra na klávesy, kytaru), Středisko Don Boscco 

(sportovní hry, počítačový kroužek), oddíl lehké atletiky v Havířově. 

 

9.9 Nové progresivní metody a jejich prezentace 

Nové progresivní metody práce byly prezentovány, psychologem a ředitelkou domova na 

setkáních a celostátních konferencích: 

 Konference o autismu v Ostravě (duben 2015), 

 Konference v parlamentu ČR (duben 2015), 

 Terapie dětí s autismem a volnočasové aktivity Prezentace v pořadu České televize „Sám 

doma“, 

 Prezentace terapeutické práce - psycholog DDŠ Těrlicko přednášel o významu 

spolupráce dětí z našeho domova s dětmi s poruchou autistického spektra, 

 Rovněž rodiče se dozvídají o nových nadějích pro své děti s autismem, ale i pro své 

partnery a zdravé sourozence. Děti z Dětského domova v Těrlicku se podílejí na přípravě 

a organizaci sportovních a kulturních akci. 

 

9.10 Integrační akce se ZŠ Gorkého Havířov v Těrlicku 

Již šestým rokem úspěšně rozvíjíme spolupráci se žáky ZŠ Gorkého. V září probíhal adaptační 

program pro žáky šestých tříd v areálu DDŠ. Celkem 46 dětí se svými třídními učiteli. Chlapci 

z domova se aktivně zapojili do soutěží, sportu, společenských her, večerů u táboráku. 

 

9.11 Na výletě s autisty v Komorní Lhotce (říjen 2014) 

Chlapci z DDŠ se stali asistenty dětem s autismem na krásné akci v Komorní Lhotce. 

Na koňském ranči připravili pro děti hry v přírodě, pomáhali při jízdě na dětských šlapadlech, 

malovali na tabuli nebo házeli kruhy na cíl.  

 

9.12 Sportovní kroužek s dětmi ze sdružení Adam 

Celoroční spolupráce s občanským sdružením Adam. Chlapci z našeho dětského domova, 

pomáhají při nácviku sociálních dovedností u dětí s autismem (sportovní kroužek, ZŠ Jarošova). 

Každý z chlapců pomáhá jednomu dítěti v překonávání překážek. Učí je různým sportovním 

dovednostem a kamarádskému chování.  

 

9.13 Cvičení s Evou 

Hodina tělocviku (1x v měsíci) je určena pro žáky ze ZŠ Jarošova v Havířově a DD Čtyřlístek.   

Cvičení probíhá v areálu školy, a za příznivého počasí je využíváno  dětského hřiště. Chlapci 



 

 

13 

 

opět prokázali ochotu pomáhat a podílet se na činnostech, které jim dávají smysl a přinášejí 

nezapomenutelný zážitek.  

 

9.14 Rodičovské skupiny, akce: „Když to chlapi rozjedou“ 

Na ZŠ kpt. Vajdy v Ostravě proběhlo další setkání tatínků dětí s poruchou autistického spektra. 

Speciální pedagogové DDŠ v Těrlicku připravili pro tyto děti program a tatínkové měli možnost 

s psychologem DDŠ Těrlicko, věnovat se hledání a zavádění nových alternativních metod 

a programů, které by pomohly zkvalitnit život jejich dětí. Akce proběhla v listopadu 2014. 

 

9.15 S čerty nejsou žerty 

Ve spolupráci, našich chlapců a asistentů se sdružení Adam, byla v prosinci 2014 uspořádána 

již tradiční Mikulášská besídka pro děti s poruchou autistického spektra, jejich rodiče 

a kamarády. 

 

9.16 Turnaj o pohár starosty obce Těrlicko 

Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 5 chlapců z našeho domova. Poměřili své sportovní 

výkony s účastníky turnaje ve věku od deseti do šedesáti let. Turnaj proběhl v prosinci 2014. 

 

9.17 Mistrovství ČR v šipkách a foukaných šipkách občanů s tělesným postižením  

V listopadu 2014 chlapci z našeho domova doprovázeli soutěžící k terčům, počítali dosažené 

body, vraceli šipky do hry, pomáhali s obsluhou postižených při podávaném pohoštění. Také 

se sami zapojili do soutěže.  

 

9.18 Vánoční besídka 

Na integrační akci v prosinci 2014 vystoupily děti z mateřské školy a základní školy v Těrlicku, 

dále děti z kroužků zájmové činnosti v Havířově. Naši chlapci si připravili dvě vystoupení: 

hudební, se skladbou od skupiny Čechomor a dramatické, na motivy pohádky Pyšná princezna.  

 

9.19 Balónky v Těrlicku 

Společenská událost s občany obce Těrlicko probíhala v prosinci 2014 Těrlickém náměstí. 

Každý z účastníků akce obdržel balónek s lístečkem, na který napsal své přání. Po zhlédnutí 

programu účastníci společně balónky vypustili. Tato akce probíhala v současně různých městech 

republiky.                                                         

 

9.20 Maškarní ples v kulturním sále DDŠ Těrlicko, MŠ a ZŠ Těrlicko,  

        Havířov- Bludovice 

ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem, pořádala v únoru a březnu 2015 v kulturním sále 

dětského domova „Maškarní ples“ pro děti a jejich rodiče. 

 

9.21 Festival zájmové umělecké činnosti 

V tomto školním roce, v dubnu 2015 jsme se opět zúčastnili celostátní soutěžní přehlídky 

zájmové umělecké činnosti dětských domovů se školou a výchovných ústavů. Přehlídka 

se konala v Kamenici nad Lipou. Tentokrát jsme se nechali inspirovat pohádkou „Pyšná 

princezna“, kterou jsme upravili a s chlapci nazkoušeli. Myslím si, že to byla zábava nejen pro 
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nás, ale také pro diváky, kteří nás odměnili bouřlivým potleskem. V soutěži jsme obsadili třetí 

místo, které nám udělalo velkou radost a dodalo elán do další práce. 

 

9.22 Trojhalí Karolina  

Chlapci z DDŠ v Těrlicku, v dubnu 2015 organizačně pomáhali na akci pro děti s autismem 

v Trojhalí v Ostravě. Byly nabízeny vysoké lanové aktivity, malování a soutěže s dalším 

doprovodným programem. 

 

9.23 Taneční přehlídka v Těrlicku 

Kulturní akce „Taneční přehlídka“ se uskutečnil v sále DDŠ v Těrlicku. Přehlídku tanečních 

skupin, souborů a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ jsme uspořádali v květnu 2015, ve spolupráci 

s obcemi Těrlicko, Havířov a okolí. Tento integrační projekt, byl pro věkovou kategorii 

účastníků 3 – 17 let. 

 

9.24 Olympiáda dětských domovů, 43. Ročník 

Již tradiční součástí výchovně vzdělávací procese je účast na sportovní olympiádě dětských 

domovů se školou. V tomto školním roce, v červnu 2015 probíhala v Moravském Krumlově. 

Umístění: v kategorii žáci 3. Místo v disciplíně vrh koulí, 1. Místo v disciplíně skok vysoký. 

 

9.25 Ocenění nejlepších žáků Těrlických škol  

Mezi oceněnými dětmi Těrlických základních škol, které probíhalo v červnu 2015, byli také tři 

chlapci z našeho domova. Aktivně se zapojili do mezinárodního programu Cena vévody 

z Edinburghu, integračních programů s autistickými dětmi, podíleli se na organizaci sportovních 

akcí.  

 

9.26 Vystoupení na tradičních obecních slavnostech v Těrlicku 

V červnu 2015 jsme vystoupili s hudebním programem. Hra na bicí, kytaru a zpěv diváky této 

prestižní obecní akce velmi zaujala.  

 

9.27 Havířovská liga škol ve stolním tenise 

Ve spolupráci s Úřadem města Havířova a firmou Naturprodukt proběhla série turnajů ve stolním 

tenise, kterých se účastnili i žáci našeho domova. Havířovská liga škol probíhala v herně stolního 

tenisu v Havířově Šumbarku.     

9.28 Gratias Tibi  2015 

Cena za projekt „Očista břehů Těrlické přehrady“. Naši žáci získali ocenění za pomoc při 

udržování pořádku v rekreační oblasti Těrlické přehrady. Ocenění jsme převzali dne 1.6.2015 

v Praze. 
 

Prázdninové akce a pobyty 

 

9.29 Spolupráce se Střediskem volného času Asterix  

Geocaching ve Pstruží (4. - 15.8.) letní tábor ve Pstruží, a jednalo se o integrační pobyt.  
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9.30 Spolupráce se Střediskem volného času Don Bosco Ostrava 

Dalším integračním pobytem, termínu od 3.7. do 12. 7. 2015, byl letní tábor Hodoňovice 

u Bašky.  

 

9.31 Sportovní hry tělesně postižených v Hrabyni. 

V srpnu 2015 se uskutečnil již 14. ročník „Sportovních her tělesně postižených“ v Hrabyni. 

Do Ústavu sociální péče přijelo celkem 147 sportovců z celé ČR s doprovodem. Své sportovní 

síly poměřili v disciplínách: hod oštěpem, lukostřelba, jízda mechanických vozíků, hod 

granátem, minigolf a další. Chlapci z DDŠ v Těrlicku pomáhali s přípravou a organizací 

jednotlivých soutěžních disciplín. 

 

9.32 Vodácký pobyt – řeka Morava 

Ve dnech 13.7. – 17.7.2015 se konala, našimi chlapci velmi oblíbená akce – prázdninový 

vodácký pobyt. Místo konání pro tento rok byla řeka Morava a okolí jejího povodí. V průběhu 

plavebních dnů si všichni užili nezvyklého sportovního vodáckého vyžití a také se nechali unést 

přírodními jevy v místech CHKO povodí řeky Moravy. Chlapci si osvojili dovednosti z pobytu 

v přírodě ve formě stavění stanů, rozdělávání a udržování ohně, přípravy stravy v přírodních 

podmínkách. Nezapomenutelné byly také hudební večery s kytarou a zpěvem, opékání párků 

a rozhovory s rozličnými pestrými zážitky i legračními příhodami. 

 

9.33 Prázdninový pobyt v Jesenických Kolnovicích 

Už čtvrtým rokem jezdíme o prázdninách na několikadenní pobyt v Kolnovicích a pomáháme 

zde při veřejně prospěšných pracích. Při své činnosti na Jesenicku spolupracujeme s jesenickým 

o.s. Leviscitum, která se zaměřuje na pomoc potřebným. V srpnu 2015 chlapci z dětského 

domova spolu se členy občanského sdružení pomohli občanům Kolnovic s likvidací ostružin, 

planých růží a náletových dřevin v okolí místního kostela, který se připravuje na slavnost 

u příležitosti 80. výročí svého založení. Více jak dvě desítky ochotných rukou tak bez ohledu 

na velké vedro vykonaly obrovský kus práce. Publikováno dne 11. srpna 2015 v Jesenickém 

týdeníku 

 

9.34 Prázdninový pobyt v Rožnově pod Radhoštěm 

V srpnu 2015 odjeli chlapci na turistický pobyt v Rožnově pod Radhoštěm. Byli ubytováni 

v kempu, kde si sami vařili. Během pobytu navštívili překrásné muzeum v přírodě, shlédli Svět 

kamenů, výrobnu svíček a navštívili Jurkovičovu rozhlednu.  

 

V kempu, kde byli chlapci ubytováni, měli možnost trávit volný čas v bazéně nebo 

na trampolínách. Nezapomenutelné zážitky si chlapci odnesli z celodenního výletu na Radhošť. 

 

9.35 Letní příměstský tábor Adam  

Na letním sportovně rekreačním táboře bylo, v srpnu 2015, trávilo svůj volný čas celkem 15 dětí 

s autismem a 10 jejich sourozenců. Pestrým programem děti provázelo celkem 25 speciálních 

pedagogů. Pro děti byly připraveny lanové aktivity, aquapark Olomouc, paintball, putování na 

rozhlednu nebo úplně nová aktivita po řece na raftu.  Děti mají opět nové zážitky a rodiče další 

inspiraci do nového školního roku. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2014/2015, ve dnech 22. – 26.9.2014, byla provedená inspekční činnost 

v našem zařízení ČSI o veřejnosprávní kontrole využívání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu  – bez nedostatků. 

 

11. Základní údaje a informace o hospodaření 

  

1. Ve dnech 22.9. – 26.9.2014 byla provedena kontrola ČŠI  o veřejnosprávní  kontrole 

využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu – bez nedostatků. Dále ve školním roce 

2014/2015 proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce ve dnech 7.11. 2014 – bez 

závad. 

 

2. Základní údaje o informace o hospodaření.  
 

Naše organizace má název Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko-Horní 

Těrlicko, Promenádní 561/16, Těrlicko-Horní Těrlicko. Jsme zřízeni MŠMT jako 

příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou. 
 

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého 

vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Jsme speciální etopedické  zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy. 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen Zřizovací listinou § 13 zákona č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, § 16, § 44 a § 119 zákona 

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

(školský zákon) a prováděcími předpisy. Naše příspěvková organizace poskytuje i základní 

vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem i zaměstnancům ve školní 

jídelně. 
 

Statutárním orgánem je ředitelka dětského domova PaedDr. Eva Němečková, jmenovaná 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace je pouze příslušná hospodařit 

s majetkem státu. 
 

Dětský domov se školou a ZŠ vykonává pouze hlavní činnost a je zřízen na dobu neurčitou. 
 

V roce 2014 nám bylo přiděleno „Oznámením o rozpočtu na rok 2014“ ke dni 31.12. 2014 

v celkové výši  17 773 tis. Kč finančních prostředků, které byly plně vyčerpány a nepodléhaly 

odvodům. Výsledek hospodaření za rok 2014 činil 136 098,-- Kč, který byl vytvořen 

vlastními výnosy (příspěvky organizace z ošetřovného. Větší opravy byly financovány z FRM 

a RF. HV byl schválen a převeden do RF a FO. 
 

Na hlavní činnosti organizace se podílejí i vlastní výnosy a to ve výši 268 316 Kč, které jsou 

tvořeny z příspěvků na úhradu péče dítěte „ošetřovného“ . Také byly použity prostředky 

z FRM ve výši 62 000,-- Kč na opravy a udržování a pořízení DHM a DDHM. 
 

Součástí hospodaření roku 2014 byly také rozpočtované finanční prostředky rezervního 

fondu, včetně prostředků z vlastních výnosů a schválených finančních prostředků fondu 

reprodukce majetku. 
 

V roce 2014 byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši 136 098,-- Kč, který byl schválen 

a převeden v plné výši jako příděl do rezervního fondu a do fondu odměn. 
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Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost 

 

Plnění závazných ukazatelů je zpracované na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. 

Organizaci v roce 2014 byly přiděleny transfery ze státního rozpočtu na hlavní činnost 

organizace – Oznámení o schváleném rozpočtu § 3114 a § 3131, č.j. MŠMT 44148/2014 

ze dne 12.12.2014. 

 

Speciální základní škola - §3114 příspěvek na provoz ve výši 3 032 tis. Kč, skutečné 

náklady celkem činily 3 022 826,15 Kč. 

Úspora  9 173,85 Kč je tvořeno: 

   5 290,00 Kč náhrady mezd v době pracovní neschopnosti, 

 28 550,00 Kč překročení mzdových prostředků, 

 - 4 010,14 Kč úsporou ukazatele zákonných odvodů, 

 -39 003,71 Kč úsporou ostatních nákladů. 

 

Výchovné ústavy a dětský domov se školou - §3131 příspěvek na provoz ve výši 

14 666 tis. Kč 

Skutečné náklady celkem činily 15 415 157,26 Kč. 

Překročení ve výši 749 157,26 Kč se skládá z: 

 19 010,00 Kč náhrady mezd v době pracovní neschopnosti 

 650,00 Kč překročení mzdových prostředků 

 6 685,45 Kč překročení ukazatele zákonných odvodů 

 722 811,81 Kč překročení ostatních nákladů, z toho 406 098,40 Kč kryto  

FRM a RF. Celkové překročení mzdových prostředků za §2114 a §3131 

29 200,00 Kč kryto:17 700,00 Kč kryto z Fondu odměn, 11 500,00 Kč kryto 

jinými zdroji. 

 

Přehled o závazcích a pohledávkách 

Krátkodobé závazky za rok 2014 činí 1 681 723,85 Kč 

Pohledávky za rok 2014 činí 238 906,91 Kč 

 

 

Účet Název Částka Poznámka 

321 Dodavatelé 62 888,85 Splatné v lednu 2015 

331 Zaměstnanci 259 146,00 Mzdy za 12/2014 

336 Zúčtování s institucemi 503 624,00 Odvod v lednu 2015 

342 Zúčtování daní a dotací 149 028,00 Splatné v lednu 2015 

378 Ostatní krátkodobé závazky 707 037,00 Splatné v lednu 2015 

389 Dohadné účty pasivní 87 050,00 Vyúčtování leden 2015 

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 87 050,00 Vyúčtování v roce 2015 

315 Jiné pohledávky 82 065,00 Příspěvek na úhradu péče 

381 Náklady příštích období 68 791,91 Předplatné roku 2014 

377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 000,00 Vyúčtování v lednu  2015 

 

Pohledávky ve výši 82 065,00 Kč po splatnosti i pohledávky v účtové třídě 9 Podrozvahové účty. 

Odepsané pohledávky na účtu 911 00 jsou vedeny pohledávky za rodiče dětí ve výši 55 998 Kč. 
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Zdůvodnění: 

Pohledávky se týkají příspěvku na úhradu péče pro děti, jsou vymáhány soudně, avšak zákonní 

zástupci jsou dočasně i dlouhodobě bez finančních prostředků. Pravidelně je písemně ověřováno, 

že pobírají dávky v hmotné nouzi, rovněž nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek. Dále jsou 

pravidelně zjišťovány zprávy u soudů, které se týkají dlužníků (jsou zasílány žádosti 

o poskytnutí pomoci dle ust. § 260, odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). 
 

Peněžní  fondy a krytí účtů peněžních fondů – 413,414 

Účet Název Částka Celkem Poznámka 

413 Rezervní fond HV 239 844,48   

414                        Rezervní fond   42 190,00 282 034,48  

241 30 Běžný účet RF  282 034,48 Finanční krytí 

     
 

Peněžní  fondy a krytí peněžních fondů – 412 

Účet Název Částka Celkem Poznámky 

412 FKSP  95 031,14  

243 Účet FKSP  79 744,50 Finanční krytí 

   9 405,00 Pokladna FKSP 

   -5 284,00 Stravné FKSP 

   11 165,65 1 % z mezd 

   95 031,15  
 

Peněžní fondy a krytí peněžních fondů – 411 

Účet Název Částka Celkem Poznámky 

411 Fond odměn  226 700,00 17 700,00 

241 40 BÚ fondu odměn  285 000,00 -17 700,00, 

výplata odměn 

za 12/2014 

v lednu 2015 

 

Peněžní fondy a krytí peněžních fondů - 416 

Účet Název Částka Celkem Poznámky 

416 Fond reprodukce majetku  1 630 023,30  

241 20 BÚ FRM  1 630 023,30 Finanční krytí 

     

 

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů 

Výsledek hospodaření za rok 2014 činí 136 098,56 Kč je finančně krytý a po schválení byl 

převeden do rezervního fondu a fondu odměn. 

Zůstatek na rezervním fondu, fondu reprodukce majetku, fondu odměn a fondu kulturních 

a sociálních potřeb je finančně kryt. 
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12. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

DofE – Projekt pro mládež, Cena vévody z Edinburghu 

Mezinárodní program DofE je určen jak mládeži z funkčních rodin, tak také mládeži 

ze znevýhodněné sociálního prostředí a také dětem s poruchami chování.  
 

V tomto školním roce se do Projektu se nově zapojilo šest chlapců a jeden pokračoval ve stříbrné 

úrovni. Cílem tohoto programu, v podmínkách ústavní výchovy, je působení na rozvoj 

kompetencí dětí, jež jsou ve výchovných ústavech  či dětských domovech dlouhodobě 

a podpora integrace do společnosti mladým lidem ze znevýhodněného sociokulturního 

prostředí. 
 

Filozofie Programu je založena na myšlenkách německého pedagoga Kurta Hahna, klíčové 

postavy zážitkové pedagogiky. V podmínkách České republiky tento program realizuje národní 

kancelář se sídlem v Praze. Snahou našeho zařízení je pozitivní nasměrování a změna chování 

ohrožených dětí. Program DofE nabízí dlouhodobý a systematický motivační program s prvky 

zážitkové pedagogiky. 

Cena vévody z Edinburghu je součástí dlouhodobé koncepce DDŠ Těrlicko pro život našich 

chlapců, ale nejen našich, přesně vystihuje potřeby a možností ústavních zařízení. Řešení 

náročných úkolů v rámci programu DofE umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, 

komunikativních dovedností, sociálního cítění a dalších vlastností potřebných v každodenním 

životě.  
 

Účastí v programu je v našem zařízení chápána jako prestižní záležitost a realizací projektu 

v našich podmínkách je naplňována strategie prevence sociálně patologických, neboť každý 

chlapec rozvíjí svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí, získává zdravé sebevědomí, 

umožňuje jim poznat jiný hodnotový žebříček a smysluplně vyplňuje svůj volný čas.  
 

Dne 19.5.2015, jménem ředitele DofE, Ondřeje Lochmana, jsme byli pozváni do Prahy, na akci, 

na které jsme měli tu čest setkat se s Její královskou Výsostí, hraběnkou z Wessexu, GCVO, 

globální ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 
 

Setkání proběhlo v prostorech Gymnázia Duhovka v Praze, kde hraběnka z Wessexu byla 

čestným hostem. 
 

Hraběnka, nad fotografiemi prezentující naši pestrou a dlouholetou činnost, se zajímala o naše 

další plány. S Jardou a Tomášem krátce pohovořila o jejich úspěších. Pochlubili jsme se našim 

„zlatým“ účastníkem Milanem, který převzal ocenění z rukou prince Edworda, manžela paní 

hraběnky a také zorganizováním mezinárodní konference Youth at Risk v Těrlicku, kde 

se setkalo 26 pracovníků s mládeží z 15 zemí celého světa (např. Izrael, Palestina, Libanon, 

Jordánsko, Malta, Turecko, Finsko atd.). 
 

Hraběnka z Wessexu ocenila naše úsilí a popřála všem do Těrlicka hodně štěstí a úspěchu. 

Účastí v programu DofE je naplňována strategie prevence sociálně patologických jevů 

našeho zařízení, neboť každý chlapec rozvíjí svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí, 

získává zdravé sebevědomí a smysluplně vyplňuje svůj volný čas. Tento program se stává 

jedním ze stěžejních i pro nový školní rok.   
 

Zahraniční spolupráce – Studentské stáže 

Zahraniční spolupráce s Bergschule St. Elisabeth – Staatlich anerkannte Katholische 

Berufsbildende Schule  

I v tomto roce pokračovala spolupráce se střední odbornou školou v Německu. Již šestým rokem 

se k nám vydávají na zkušenou němečtí studenti oboru vychovatelství – sociální a volnočasová 

pedagogika. Střední odbornou školu v Heiligenstadtu jsme měli příležitost osobně několikrát 
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navštívit a pohovořit s tamními učiteli. Ti jsou z možnosti rozšíření zahraničních praxí pro své 

studenty o Českou republiku nadšeni. 
 

První dny se studenti seznamují s chodem našeho zařízení a pozorují práci vychovatelů. 

V dalších dnech působí jako asistenti vychovatele a v závěru své stáže si absolvují samostatný 

výstup/aktivitu s dětmi za dohledu našich pedagogických pracovníků. Úkolem studentů, je zvolit 

činnost tzv. „ušitou na míru“ dané skupině chlapců, namotivovat si cílovou skupinu a zrealizovat 

v předepsaném rozsahu. V posledních letech se těchto závěrečných výstupů účastní, což nás 

velmi těší, samotný vedoucí odborných praxí Pater Meinolf von Spee.   
 

Z původního pilotního projektu se tak stala tradiční několikatýdenní stáž, kde se němečtí studenti 

mají možnost zblízka seznámit s modelem institucionální výchovy v ČR.  
 

Naším cílem do budoucna, je spolupráci s německými organizacemi nadále rozvíjet a upevňovat, 

protože si tohoto partnerství nesmírně ceníme a je pro nás a naše klienty obrovským přínosem. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

učení 

Naše školská organizace se nezapojila dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů 

Naše školská organizace získala dotaci 20 000,- Kč na projekt „Turnaj v malé kopané 

havířovských ZŠ“. 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění  

úkolů ve vzdělávání 

Naše školská organizace nemá odborovou organizaci. 
 

 

 

V Těrlicku   30.9.2015                                                          PaedDr. Eva Němečková 

                                                                                                                ředitelka 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 14.10.2015 

 

 

 

                                                                                                PhDr. Šárka Pospíchalová 

                                                                                                    Předseda školské rady  


