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Ředitel školy: Mgr. Josef Peiker 
 
Součásti školského zařízení: Základní škola a Školní jídelna. 
 
  
 
 

Vzdělávací činnost: 
 

Základní škola: poskytuje vzdělání dětem a připravuje žáky na výkon jednoduchých 
činností v souladu se vzdělávacím programem Školní vzdělávací program pro vzdělávání 
žáků s LMP.   
Od 1.září 2013 je realizován ŠVP „Škola hrou i praxí“.  
Cílem vzdělávacího programu školy je naučit žáky vše, co budou v životě potřebovat, s čím 
se budou setkávat a čím sami mohou přispět k lepšímu životu.  
 
 
Dětský domov: zajišťuje v souladu s platnými zákonnými normami náhradní péči v zájmu 
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání dětem na základě soudního rozhodnutí o 
nařízení ústavní výchovy. 
Byl zpracován rámcový výchovný plán, který byl zaveden do praxe. Základním cílem 
výchovné činnosti je vybavit děti takovými znalostmi, dovednostmi, návyky a postoji , 
které zajišťují základ přípravy na život ve společnosti.  
 
 
 

Pedagogické podmínky: 
 
Pedagogický sbor je tvořen 16 pedagogickými pracovníky, z tohoto počtu je 9 vychovatelů 
včetně vedoucí vychovatelky, 2 učitelé včetně ředitele DD a 4 asistenti vychovatele (noční 
vychovatelé). 
Z celkového počtu pedagogických pracovníků byli tři muži, jeden odešel během letních 
prázdnin. 
Čtrnáct pedagogů je plně kvalifikovaných, jeden si rozšiřuje vzdělání v bakalářském studiu. 
Lze říci, že personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace jsou v našem zařízení na 
velmi dobré úrovni. 
Problematickým se v praxi jeví a zajišťování nočního provozu stávajícím počtem 
pedagogických pracovníků. Nyní působí pouze dva noční vychovatelé u čtyř RS, když RS 
jsou každá v jiném poschodí. 
O plynulý chod dětského domova se dále stará zástupce ředitele pro věci pedagogické - 
vedoucí vychovatelka a zástupce pro věci provozně ekonomické, dále sociální a zdravotní 
pracovnice a šest provozních pracovníků – 3 kuchařky, údržbář, uklizečka, pradlena-šička. 
 
Počet pracovníků fyzických 22,8 , přepočtených 22,4. 
 
Při základní škole praktické je ustanovena tříčlenná školská rada, která se během 
uplynulého období sešla dvakrát.  
Jejími členy jsou :    Tereza Mojdlová DiS, učitelka ZŠ Žíchovec 
                             Mgr.Hana Pártlová, řed. ZŠ Strunkovice a členka zastupitelstva obce 



                             Josef Bártík za rodiče   
Zároveň po ukončení tříletého působení byly vypsány v roce 2014 nové volby a zvoleni tři 
(staro)noví zástupci: Mgr. Magda Kašparová – učitelka ZŠ Žíchovec 
                              Mgr.Hana Pártlová, řed. ZŠ Strunkovice a členka zastupitelstva obce 
                              Josef Bártík za rodiče   
  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
Pracovníci se během uplynulého školního roku zúčastnili několika akreditovaných seminářů, 
preventivnímu protidrogovému programu, školení zaměřenému na aktuální stav školské 
legislativy a práci v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Drogová závislost a u  pedagogů bylo 
dokončeno školení První pomoci. 
Pracovníci, kteří používají služebního vozidla se zúčastnili povinného školení řidičů 
referentů.    
Počet navštívených jednorázových vzdělávacích seminářů pedagogickými pracovníky: 8   
                                                                                           vícedenní semináře: 3 
K průběžnému vzdělávání pedagogických pracovníků slouží též odborná literatura, 
Učitelské noviny, časopisy „Závislost a my“a „Ámos“, „Romanos hangos“, dále práce s 
výpočetní technikou, seznamování s novými poznatky ve  všech výchovných a vzdělávacích 
oblastech. 
Důraz je kladen na výchovu environmentální a multikulturní.                                                       
V průběhu školního roku všichni využívají programové nabídky NIDV a jiných vzdělávacích 

institucí. 
 
 



 
Výchovně vzdělávací činnost : 

 
Základní škola: 
Škola je jednotřídní. V 6 odděleních se zde vyučoval první a druhý stupeň. Žáci byli 
vzděláváni v souladu s učebními dokumenty vzdělávacího programu pro žáky s lehkým 
mentálním postižením.  
Vyučující se zaměřili na plnění výchovně vzdělávací strategie, plnění průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů v jednotlivých předmětech. 
Žáky školy jsou převážně děti z našeho dětského domova, dva žáci docházeli v uplynulém 
školním roce ze Strunkovic. 
Vybavenost školy je na dobré úrovni, žáci mají k dispozici 10 počítačů s přístupem na 
internet. Pro potřebu vyučujících byly pořízeny 2 notebooky. Pravidelně je využívána nová 
interaktivní tabule z prostředků OPVK. Vybavenost učebními pomůckami odpovídá 
potřebám školy.   
Vzdělávání zajišťovala vzhleedem k momentálnímu počtu žáků 1 učitelka a ředitel zařízení.  
Stanovené cíle v oblasti vzdělávací byly v jednotlivých ročnících splněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/14: 
 

třída /postupný 
ročník 

počet žáků 
nejméně               
             
nejvíce 

prospěl 
s vyznamenáním 
I.pol.        II.pol. 

prospělo     neprospělo 
I./II.pol.      I./II. pol. 

I./ 1, 5, 6, 7, 8. a 
9 .roč. 

8                   
10 

3                    3 10/8               0/0       

za školní rok 
celkem 

8                  
10 

3                    3 8/8               0/0       

    

 
Výchovná opatření: 
 

 pochvala 
tř.uč. 

pochvala 
řed. 

důtka tř.uč. důtka řed. snížení známky 

I.pololetí 0 0 1 0 0 

II.pol. 0 0 0 0 0 

 
    
Zameškané hodiny : 

 

 omluvené neomluvené průměr  



zameškaných 
hodin žáka 

omluv.    
neoml. 

I.pololetí  142 0 17,75              
0    

 

II.pololetí 158 0 19,75                
0                

 

za školní 
rok 

300 0 37,5                   
0   

 

 
Součástí učebních plánů vybraných předmětů se ve všech ročnících stala environmentální a 
multikulturní výchova. 
 
Žáci prvního i druhého stupně i v tomto školním roce navštěvovali plavecký výcvik  v 
Prachaticích. 
 
Jeden žák bude v novém školním roce přemístěn do Základní školy ve Strunkovicích, jeden 
žák bude v novém školním roce přemístěn ze Základní školy ve Strunkovicích, jeden žák 
nastoupí do 1. třídy z MŠ.   
 
Oproti minulému školnímu roku došlo ve škole k zlepšení chování žáků. Porušování 
Školního řádu bylo řešeno výjimečně, součástí ŠŘ je Sankční řád, který má přispět k 
stanovení jasných pravidel, která by měla přispět k zlepšení atmosféry ve škole. 
Nejčastěji řešeným přestupkem ŠŘ byla nedostatečná příprava na vyučování, nenošení 
pomůcek, vulgární vyjadřování.  
Oblast  prevence sociálně patologických jevů byla doplněna o Minimální preventivní 
program a  Školní program proti šikanování.  
 
Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží v této oblasti vytvářet pozitivní sociální klima, 
směřovat žáky k zdravé seberealizaci a formovat jejich společenské a morální zásady. 
 
Od  ledna 2009 máme se Základní školou ve Strunkovicích, kterou navštěvují děti z našeho 
DD,  uzavřenu Smlouvu o partnerství.  Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou 
spolupráci partnerů, kteří společně realizují projekt „ Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ 
Strunkovice“.  
 
Při škole pracuje tříčlenná školská rada. Za uplynulé období sešla dvakrát.  
 
Základní škola využívá  interaktivní tabuli, kterou získala z Projektu OPVK. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětský domov  
 
Nejvíce zapsaných dětí v průběhu školního roku : 30  
Nejméně zapsaných : 24 
 
Do dětského domova  byly v průběhu uplynulého školního roku nově zařazeny 2 děti (2 
dívky), 3 děti  (1 dívka, 2 chlapci) během roku odešly.  
Přicházející děti jsou zpravidla velmi zanedbané, se značnými výchovnými problémy, 
asociálním cítěním, trestnou činností. Do DD přicházejí zpravidla až v pubertálním věku, 
když rodinné prostředí zcela selže.  
Přes veškerou snahu všech pedagogických pracovníků, ve spolupráci s etopedem  DDÚ, 
psychology i odbornými lékaři, se nám nedaří, tak jak bychom chtěli odbourat negativa v 
jejich chování. 
Problémy setrvávají již tradičně u dětí starších 15 ti let, které začnou dojíždět na SOU. Mají 



více volnosti, jsou velmi snadno ovlivnitelní, vyhledávají si problémové kamarády. 
Zaznamenány byly 3 krátkodobé a 1 dlouhodobý útěk.  Jedna dívka nezvládla pobyt na 
internátu a po přestupcích byla vyloučena. 4 učni dělali na konci srpna opravné zkoušky, 
jedna učnice byla vyřazena z SOU vzhledem k dlouhodobému útěku. 
Pedagogičtí pracovníci dětského domova se snaží ve svých rodinných skupinách dětem 
zajistit řádnou náhradní výchovnou péči a rozvoj jejich osobnosti po všech stránkách, ne 
vždy se tato jejich snaha setkává ze strany dětí s kladnou odezvou, spíše naopak. 
Výchovná činnost byla zaměřena na odstraňování nežádoucích zkušeností dětí 
přicházejících z narušeného prostředí, na vytváření podmínek pro všestranný rozvoj 
individuálních schopností, zapojení do různých volnočasových aktivit, rozvíjení manuální 
zručnosti, u mladších dětí pak na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost, osvojování 
základních činností sebeobsluhy a hygieny, vytváření optimálního sociálního klimatu, 
změně postojů dětí ke zdravému životnímu stylu. Důraz byl v tomto roce také kladen na 
praktické činnosti, potřebné v životě po opuštění DD - od nákupu jízdenek na vlak, přes 
pobyt na internátech a samostatnost při dojíždění do školy, až po vyplňování dotazníků na 
ÚP. V DD proběhlo také prvotní školení projektu Nadace Terezy Maxové - „new job, new 
life“. Na jeho základě byl náš klient přijat na brigádu o letních prázdninách do hotelu Hilton 
v Praze. 
Značný důraz byl kladen na oblast prevence nežádoucích sociálně patologických jevů. 
Nedaří se nám odbourat kouření, vulgární vyjadřování, nerespektování pokynů pracovníků, 
krádeže. Mezi dětmi se začíná mluvit a občas experimentovat s marihuanou nebo 
alkoholem. 
Bude nutné přehodnotit oblast výchovných opatření při neplnění povinností ze strany 
dítěte. 
 
Ústavní výchova či předběžné opatření nebyla zrušena nikomu ze stávajících klientů. 
Mateřskou školu ve Strunkovicích navštěvovalo 1 dítě z našeho DD, Základní školu ve 
Strunkovicích 8 dětí našeho domova.  
Na SOU se připravovalo na povolání 10 učňů, 7 chlapců a 3 dívky.  
Výuční list nezískal v tomto školním roce nikdo.  
V dalším školním roce byli přijati do učení 4 učni – 2 chlapci a 2 dívky. 
 
Po materiální stránce je dětský domov dobře vybaven, dětem a jejich vybavení je 
věnována náležitá péče, často si ji děti  neváží, materiální zabezpečení ničí, aniž by je to 
nějak zvlášť trápilo.  
Venkovní areál domova , hřiště i okolí, umožňuje dětem pestré vyžití. Chybí však tělocvičný 
pavilon, který by sloužil ke sportovním činnostem za nepříznivého počasí a  v zimě. Mohl 
by sloužit i jako společenská místnost, kde by se mohly scházet společně všechny děti. 
 
 
 



 
 
 

Nemocnost  zaměstnanců ve školním roce 2013/14 
 
 

 

 
 

Kontroly v dětském domově : 
 
KÚ JČk – kontrola BOZP a PO – závady: desetiletá kontrola plynových kotlů, školení 

Nemocnost ve školním roce 2013 – 2014

celkem muži z toho ženy

počet osob s nem poj. 25 4 21

PN  2012 počet osob 0 0 0

Kalen. dny nem 2013 0 0 0

PN  2014 počet osob 2 1 1

Kalen.dny nem 2014 94 50 44

prac úrazy 2013 0 0 0

prac úrazy 2014 0 0 0



obsluhy el. přístrojů - splněno  
 
OSZ Prachatice - V souladu s § 39 zákona č.109/2002 Sb o výkonu ústavní a ochranné 
výchovy byla prováděna  pravidelná kontrola dodržování právních předpisů Okresním 
státním zastupitelstvím v Prachaticích.  Nebyly shledány nedostatky. 
 
ÚP Prachatice - kontrola u příjemce veřejné finanční podpory - nebyla 
 
VZP - kontrola plateb pojistného - nebyla 
 
HZS JčK- tematická požární kontrola - bez závad 
 
KHS - kontrola hygienických požadavků na provoz a zařízení  - nebyla  
 
ČŠI – nebyla 
 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 
 
V uplynulém školním roce byly v zařízení realizovány tyto projekty: 
              se zaměřením dlouhodobým :    
Jak se žije za plotem                                     dlouhodobý              
Keramické tvoření                                         dlouhodobý               
Cesta kolem světa                                         dlouhodobý                  
Tradičně netradiční sportování                      dlouhodobý                    
Léčivé byliny                                                  dlouhodobý                   
Tradiční vaření a pečení                                dlouhodobý       
Netradiční hraní s plasty                                krátkodobý                     
Kroužek dovedných ručiček                           krátkodobý                    
Kontakt se světem zážitků                             dlouhodobý                    
Chystám se odejít                                          dlouhodobý                    
Finanční gramotnost                                      dlouhodobý                    
 

Projekty budou zhodnoceny po začátku nového školního roku, většina z nich pokračuje 
dlouhodobě, připravuje se však i několik nových projektů.                                                         

 
 
 
 Pravidelné aktivity dětí : 

 fotbalový klub TJ Strunkovice 

 pravidelná návštěva plaveckého bazénu 
 cykloturistika, dopravní výchova 
 zájmová dílna, keramika 
 hudební kroužek 
 kroužek dovedných rukou – netradiční techniky 

 spolupráce s SPgŠ a VOŠS Prachatice 
 spolupráce s OS Campamento 99 
 sběr léčivých bylin 
 projekt manželů Klausových „ Startovné do života“ 
 projekt „Coolna“ - kontaktní centrum 



 
 

Jednorázové akce : 
rok 2013 
01.09. - nástup nových učňů na internáty – Anna B., Martin K. 
28.09. - Babí léto Žíchovec – 7 DD, Krejsová, Holubová, Filipová, Mottlová J., Mojdlová, 
Peiker  
15.10. - projektový den škola – exkurze JETE – Mojdlová                                                                         
19.10. - projektový den – bubínky a jiné bicí nástroje – Filipová, Holubová 
22.10. - projektový den škola – Straré pověsti české – Stodola u Příbrami – Mojdlová 
23.10. - projekt „Pošli to dál“ - předávání dárku v Praze – Marian (Roman) – Peiker 
26.10. - Drakiáda – Brůžek 
29.10. - projektový den – jízda na koních – Holubová 
01.11. - protidrogová přednáška Portus Strakonice – Holubová, Filipová 
02.11.- os. Mimodomov – celodenní program pro děti – Filipová, Holubová 
03.11. - nácvik tanečního představení – Krejsová 
04.11. - nabídka SOU Písek – učební obory – Mojdlová 
12.11. - projekt Nadace Terezy Maxové – new job new life – Peiker, Mojdlová 
04.12. - Benefice  pro Nadaci Terezy Maxové – Lišková, Toušková, Brůžek, Fatková, 
Mojdlová 
09.12. - Den s rádiem Impuls – Peiker, Kouba, Brůžek, Mojdlová 
14.12. - Návštěva Campamento 99 – Mottlová, vychovatelé 
19.12. - vánoční besídka – vychovatelé, učitelé 
22.12. - mobilní telefony - dárek od Mobil bazar Písek 
24.12. - Vánoční večer s dárky 
rok 2014 
06.01. - odvoz věcí pro syrské dětské uprchlíky - „na vlastních nohou“ - Peiker 
09.01. - týdenní „relaxační a dechová cvičení pro výzkum Diplomové práce – vychovatelé 
18.01. - vystoupení taneční skupiny chlapců – ples Lhenice – Filipová, Peiker 
04.02. - exkurze v hotelu Hilton – New Job New Life – Mojdlová, Lenc 
16.-21.02. - pobyt v přírodě na Zadově – Peiker, Brůžek, Mojdlová, Kouba 
24.02. - přednáška Policie ČR pro děti nad 15 let – Holubová 
06.03.- exkurze studentů VOŠS Prachatice v DD – Peiker 
08.03. - návštěva Campamento99 – Mottlová, vychovatelé 
16.03. - maškarní karneval Strunkovice – vystoupení taneční chlapecké skupiny 
22.03. - Nejmilejší koncert Ševětín – Krejsová, Filipová 
26.03. - Dechové cvičení s paní Auterskou – sloužící vychovatelé 
11.04. - Velikonoční výstava ve Strunkovicích – sloužící vychovatelé 
17.05. - Folkování pro Hospic Prachatice – Krejsová, Filipová, Lišková 
22.05. - Sportovní hry mládeže Vimper + Prachatice – Mojdlová, Peiker 
30.05. - kulatý stůl na MěÚ Prachatice o Dětských domovech – Peiker 
18.06. - návštěva dětí mateřské školy Strunkovice v DD Žíchovec – Mottlová J. 
18.-22.06 – národní finále SHM Hradec Králové – Peiker 
23.06. - Divadlo la Putyka Praha  - Peiker 
25.06. - nová keramická pec 
27.06. - konec školního roku  



 
 

 
 
 



Prezentace zařízení: 
 
Organizace setkání dětí dětských domovů jihočeského regionu pod názvem  „ Babího léto 
v Žíchovci“, které získává mezi DD stále více příznivců. Tuto podzimní akci nám pomáhá 
organizovat OS Campamento 99, se kterým má náš dětský domov velmi dobrou  
dlouholetou  spolupráci. 
Děti se svým výtvarnými a keramickými výrobky úspěšně prezentovaly veřejnosti v 
Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí, na výstavce ve Strunkovicích a 
zvláště pak na třech velkých akcích: módní přehlídce pro Nadaci Terezy Maxové, na 
multimediálním projektu Vltava žije a na vánočních trzích, vše konané v Českých 
Budějovicích.. 
O Dětském domově Žíchovec vyšel článek v Učitelských novinách, jsme prezentováni 
v regionální televizi i v regionálních novinách. 
 

 
Další aktivity: 

   
 účast v soutěži o všestranný dětský domov CUP 2012/2013 organizovaný DD Dolní 

Počernice 
 aktivní účast na vlastních projektech školy a dětského domova 

 spolupráce s SPgŠ a  VOŠS Prachatice –  ve věci zajišťování průběžné odborné praxe 
 aktivity spojené s plněním plánu protidrogové prevence a finanční gramostnosti 
 sběr léčivých bylin, pravidelné návštěvy plaveckého bazénu, cyklistika, turistika 
 péče o zeleň v areálu dětského domova enviromentální výchova 
 sportovní činnosti podle zájmu dětí a rozvoj jejich individuálních schopností  
      s využitím všech možností  areálu DD 
- spolupráce s s nízkoprahovým zařízení pro děti a mládež COOLna 
 



    Spolupráce s ostatními organizacemi: 
 DDÚ Homole 
 Obecní úřad Strunkovice 
 ZŠ a MŠ Strunkovice  
 se základní školou Strunkovice byla uzavřena smlouva o partnerství, jejímž účelem je 

projekt „ Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ „. 
 TJ Blaník Strunkovice 
 Občanské sdružení Campamento 99 Praha 
 Nadace manželů Livie a Václava Klausových - projekt „Startovné do života“  
 oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušných městských úřadů 
 UMPOD ČR 
 pedagogicko -  psychologická poradna 
 spolupráce s SPgŠ a VOŠS  Prachatice 
 Policie ČR 
 Nadační fond Albert  
 SOŠ a OU,ve kterých se naše děti připravují na povolání 
 OSZ Prachatice 
 Probační a mediační služba Prachatice 
 Nadace Terezy Maxové dětem 
 Art4promotion České Budějovice 
 Lesy ČR 

 
 

 
 
 
 
 



Základní údaje o hospodaření za rok 2013 
 

Příjmy celkem:                                                                     11.559.637,- Kč 
dotace na provoz KÚ                                                          2.429.000,- 
dotace na přímé náklady MŠMT                                           8.437.000,- 
ostatní příjmy vlastní                                                              688.589,- 

                         dotace EU - peníze školám OPVK                                    5.048,-     
    

 
 

Výdaje celkem:                                                                      11.383.102,- Kč 
čerpání dotace na provoz                                                    2.289.371,- 
čerpání přímé dotace - mzdy                                              5.975.000,- 

                                  - OON                                                    208.000,-  
                           -  pojistné, FKSP, ONIV                                 2.254.000,- 
čerpání vlastních příjmů                                                              688 589,- 
dotace EU-peníze školám                                                                5.048,- 

    
 

Výdaje hrazené z Investičního fondu 2013                             774.565,- Kč 
 

 nákup služebního automobilu Renault Trafic                                         582.554,- 
                      údržba a opravy DD                                                       54.739,- 
                       čerpání na odpisy                                                         76.172,- 

údržba budovy DD – malování                                                   61.100,- 
 

 Výsledek hospodaření za rok 2013                                           139.629,- Kč 
 
 
 

Důležitá událost v životě zařízení: 
 

Během kalendářního roku 2014 budou zrenovovány dětské pokoje všech rodinných skupin. 



  
 
Výroční  zprávu za školní rok 2012/2013  schválila pedagogická rada dne 30.09.2014 
 
 
 
Školská rada schválila  výroční zprávu  dne :  
  
 
 
Mgr. Josef Peiker 
ředitel DD 
 
 


