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1) Základní údaje o školském pracovišti 

 

a) Název:  
 

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, 

Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1.  

 

 

b) Sídlo: 

 

594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 

 

 

c) Zřizovatel:  
 

MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 

 

 

d) Stručná charakteristika zařízení  

 

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakův-

kám 1 je zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí od 15 (výjimečně lze 

umístit dítě starší 12 let) do 18 let, případně do dokončení přípravy na povolání. 

Má dvě odloučená pracoviště (OP) – OP Janštejn s kapacitou 24 děvčat a 

chlapců (výchovné skupiny – součástí je jedna třída základní školy, jedna třída 

učebního oboru Provozní služby a skupina žáků dojíždějících do externích škol 

mimo ústav) a OP Žďár nad Sázavou s kapacitou 18 chlapců (2 výchovné skupiny 

– pracoviště se zaměřuje na žáky ve školách mimo ústav, dva chlapci na „starto-

vacím“ bytě). Ústav ve Velkém Meziříčí má kapacitu 42 děvčat a chlapců rozděle-

ných do 5 výchovných skupin. Součástí je startovací byt pronajatý od města pro 

dvě děvčata.  

Součástí Výchovného ústavu Velké Meziříčí je střední škola  ve Velkém 

Meziříčí  je realizována výuka  v učebních oborech  dvouletých  Práce ve stravo-

vání  a  Provozní služby   a v tříletém učebním oboru Potravinářská výroba. 

Od 1. 1. 2015 je v provozu středisko výchovné péče, které poskytuje pro-

střednictvím ambulance všestrannou preventivně, speciálně pedagogickou, psy-

chologickou, poradenskou, terapeutickou péči a pomoc dětem, mládeži s rizikem 

či s projevy poruch chování s negativními jevy v sociálním vývoji a dětem pro-

puštěných z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti.  
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e) Údaje o vedení 

 

Ředitel:              PaedDr. Karel Suchánek 
Zástupce ředitele:   Mgr. Martina Hladíková,  

Vedoucí OP Janštejn:   Mgr. Lenka Vacková 

Vedoucí OP Žďár nad Sázavou.: Mgr. Ilona Křesťanová 

Vedoucí vychovatelka:   Mgr. Jaroslava Langerová 

Vedoucí ekonom:   Mgr. Veronika Macháčková/Dana Dočkalová 

Vedoucí školní jídelny:   Jaroslava Žváčková 

       Vedoucí SVP:   Mgr. Michaela Válková 

 

 

f) Adresa pro dálkový přístup: 

 

E-mail: velmez@vuvm.cz 

www. stránky: www.vuvm.cz 

 

 

  

mailto:velmez@vuvm.cz
http://www.vuvm.cz/
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2) Přehled činností uvedených ve školském rejstříku 

 

 

a) Střední škola  

 

cílová kapacita 48 žáků 

 65-51-E/02  Práce ve stravování 

      ŠVP  Provoz společného stravování 

Délka studia:  2 r., 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:     20 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:            20 

 69-54-E/01 Provozní služby 

ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

Délka studia:  2 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:     10 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:            10 

 29-51-E/01  Potravinářská výroba 

ŠVP Cukrářská výroba 

Délka studia:  3 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:     10 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:            10 

 78-62-C/001 Praktická škola jednoletá 

Délka studia:  1 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:       8 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:              8 

 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 

Délka studia:  2 r. 0 měs 

Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku:       8 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:              8 

 

 

 

b) Základní škola 

 

kapacita 10 žáků 

 79-01-C/01 Základní škola   

ŠVP Cesta k úspěchu zpracovaný podle RVP ZV a RVP ZV příloha pro vzdě-

lávání žáků s LMP 
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c) Výchovný ústav:   

 

Kapacita: 84 dětí 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

K Rakůvkám  1, 594 01  Velké Meziříčí 

Nad Sýpkami 1022, 594 01  Velké Meziříčí 

Janštejn 138, 588 52  Horní Dubenky 

Janštejn 172, 588 52  Horní Dubenky 

Veselská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Revoluční 1829/27, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Náměstí 24/25, 594 01 Velké Meziříčí 

 

                  

d) Školní jídelna: 

 

Kapacita:  60 jídel 

     Místo: Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01  

 

 

e) Školní jídelna – výdejna 

 

Celková kapacita 60 jídel 

Janštejn 138, 588 52   Horní Dubenky – kapacita  30 jídel 

Veselská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou – kapacita 30 jídel 

 

 

f) Středisko výchovné péče 

 

V provozu od 1. 1. 2015. 

Nejvyšší povolený počet klientů: neuvádí se 

Místo poskytování služeb: Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí 
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3) Přehled pracovníků školského zařízení 

 

a) Stav zaměstnanců k 1. 9. 2015 c e l k e m:         75,186  

 

z toho pedagogických pracovníků celkem:  62,736      

učitelů:        5,409  

učitelé odborného výcviku:     5,437          

vychovatelů:     23,000 

speciálních pedagogů:      5,000 

psychologů:        1,400  

asistentů pedagoga:    22,490                     

 

            nepedagogických pracovníků celkem:  12,450 

            THP:        2,750 

            sociální pracovnice:      3,000 

            obchodně provozní:      2,600 

            dělníci:        4,100 

 

 

b) Seznam pracovníků 

 

o Ředitel   PaedDr. Karel Suchánek 

o Zástupce ředitele    Mgr. Martina Hladíková 

 

o Pracovníci VÚ Velké Meziříčí 

 

 Učitelé a uč. odbor. výcviku PaedDr. Karel Suchánek  

Mgr. Martina Hladíková  

Mgr. Jana Dvořáková  

Ing. Jana Buršíková 

Bc. Marie Chmelová  

Mgr. Irena Čuhlová 

Drahomíra Žandová 

Mgr. Michaela Válková  

Mgr. Šárka Procházková  

Mgr. Ladislav Nachlinger  

Mgr. Barbora Danielová 

 

Vedoucí vychovatel:  Mgr. Jaroslava Langerová 

Vychovatelé:   Mgr. Dagmar Halásková 

                          Mgr. Lenka Pokorná 

Bc.Karel Šulc 

      Mgr. Štěpánková Irena 
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      Bc. Petra Procházková 

      Bc. Bartuňková Olga 

                                                 Koudelová Vlastimila 

                                                Mgr. Pistrichová Vladimíra 

                                                  Šajnarová Jana 

                                                  Mgr. Roháčková Jiřina 

 

Denní asistentky:                Nováková Eliška 

Bc. Mikišková Eva 

Miloslava Pospíšilová 

 

Asistenti pedagoga:  Bc. Eva Krejsková 

      Bc. Dalibor Kolář 

      Jitka Mistolerová 

                                                  Pavel Studený 

      Bc. Lenka Cendelinová 

      Plašilová Marie – zástup za p. Urbana 

                                                  Linda Hajná 

                                                  Bártová Brigita 

      Mgr. Jiří Urban 

 

Speciální pedagog:   Mgr. Nikola Krásná - Slámová                                            

 

Psycholog:              Mgr. Kamila Mrkvicová 

 

Sociální pracovnice:  Lenka Jágriková 

Vedoucí ekonom:   Mgr. Veronika Macháčková/Dana Dočkalová 

Účetní:    Hana Valentová 

  Hosp.správ. pracovnice.:  Ing. Eliška Bendová/ Mgr. Pavlína Böhmová 

 

Vedoucí stravování:   Jaroslava Žváčková 

Kuchaři:              Emilie Knechtová 

      Iveta Chylíková 

 

Údržbář-řidič   Pavel Šilpoch 

Uklízečka:              Dagmar Rousová   

 

 

o Pracovníci SVP Velké Meziříčí 

 

Speciální pedagog  Mgr. Michaela Válková 

    PhDr.et Bc. Martina Baláková 

Psycholog   Mgr. Klára Dvořáková 
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o Pracovníci OP Janštejn 

 

Vedoucí OP   Mgr. Lenka Vacková 

Učitelé    Mgr. Šárka Procházková  

Mgr. Ladislav Nachlinger, DiS. 

      Mgr. Barbora Danielová 

 

Vychovatelé   Bc. Renata Petrů 

   Aleš Vitků/Bc. Vilém Čech 

   Naděžda Seidlová 

   Bc. Petra Dolníková/Bc.Ladislav Kubík 

   Mgr. EvaTomšíková 

   Mgr. Marie Krátká/Ing. Vladimír Trávník  

 

 Asistenti pedagoga  Blanka Seidlová 

   Iva Kožichová 

   Jaroslav Málek/Milan Bruna 

   Jitka Levová  

Václav Skřivánek 

 

  Denní asistent pedagoga Markéta Křížová/Jiřina Zavadilová 

   Iveta  Skřivánková 

 

Speciální pedagog   Mgr.Lenka Talpová  

Sociální pracovnice  Bc. Irena Kožichová 

Řidič – údržbář  Václav Skřivánek/Milan Bruna 

Hospodyně   Markéta Křížová 

  

 

o Pracovníci OP Žďár nad Sázavou 

 

  Vedoucí OP     Mgr. Ilona Křesťanová 

 Speciální pedagog   Mgr.et Mgr. Jitka Milčáková 

 

Vychovatelé   Bc. Marek Plachta    

    Bc. Josef Švestka 

 Radomír Masař     

Jan Holický, DiS.   

  

Asistent pedagoga     František Frčka     

    Radek Kujal 

     Jiří špinar/Mgr. Oldřich Tulis  

Zbyněk Barák  

Mgr. Oldřich Nejezchleb 
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Sociální pracovnice   Mgr. Klára Vosmeková 

Hospodyně   Drahuše Frčková   

                         Uklízečka   Jitka Kosinová/Vlasta Weissová    

 

 

c) Ostatní údaje 

             

o Nově přijatí zaměstnanci během školního roku 

 

Mgr. Oldřich Tulis, asistent pedagoga, úvazek 1,0 od 1. 9. 2015 

Mgr. Josef Veselý, denní asistent pedagoga, úvazek 0,5 od 1. 1. 2016 

Romana Nečková, uklízečka, úvazek 0,3, od 7. 10. 2015 

Jiřina Zavadilová, denní asistentka pedagoga, úvazek 0,9, od 1. 2. 2016 

Milan Bruna, asistent pedagoga, úvazek 1,00, od 1. 5. 2016 

Bc. Vilém Čech, vychovatel, úvazek 1,00, od 1. 6. 2016 

Ing Vladimír Trávník, vychovatel, úvazek 1,00, od 1. 6. 2016 

Bc. Ladislav Kubík, vychovatel, úvazek 1,00, od  6. 6. 2016 

Hradecká Kateřina, asistent pedagoga od 1.4. 2016 

Bc. Ilona Lánová, asistent pedagoga, úvazek 1,00, od 1. 9.2015 

Mgr. Nikola Slámová, speciální pedagog, úvazek 1,00, od 1. 9.2015 

Studený Pavel, asistent pedagoga, úvazek 1,00, od 1. 9.2015 

Bc. Karel Šulc, vychovatel, úvazek 1,00, od 1. 9. 2015 

Mgr. Klára Dvořáková, psycholog, úvazek 1,00, SVP od 1. 9. 2015 

Eva Dennerová, učitelka, úvazek , od 7. 9. 2016 

Marie Plašilová, asistent pedagoga, úvazek 050,od 20. 11. 2015 

Vlasta Weisová, uklízečka, úvazek 0,30, od 23. 11. 2015 

Alena Bočková, asistent pedagoga, úvazek 0,90, od  1. 10. 2015 

Mgr. Pavlína Böhmová , hospodářsko-správní pracovnice, od 1.1. 2016 

Mgr. Dvořáková Lenka, asistent pedagoga, úvazek 0,50,od 7. 3. 2016 

Zbyněk Barák, asistent pedagoga, úvazek 1,00, od 1. 4. 2016 

Mgr. Barbora Danielová, učitelka, úvazek. od 1. 4. 2016 

Jindřich Plachý, vychovatel, úvazek 1,00 od 1. 4. 2016 

Dana Dočkalová, ekonom, úvazek 1,00, od 18. 5. 2016 

Marie Patřičná, asistent pedagoga, úvazek 0,50, od 4. 3. 2016 

Jiří Špinar, asistent pedagoga, úvazek 1,00, od 1. 8. 2016 

Milan Šroler, asistent pedagoga, úvazek 0,520, od 6. 6. 2016 

 

 

o Ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku 

 

Mgr. Josef Svoboda, denní asistent pedagoga, úvazek 0,5, 14.10.2015 

Mgr. Josef Veselý, denní asistent pedagoga, úvazek 0,5, 7.1.2016 

Bc. Ilona Lánová, asistent pedagoga, úvazek 1,00 do 31.12.2016 

Hradecká Kateřina, asistent pedagoga, do 30.4. 2016 
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Eva Dennerová, učitelka, úvazek   , k  14. 10. 2015 

Nečková Romana, uklízečka, úvazek 0,30, k 18. 11. 2015 

Alena Bočková, asistent pedagoga, úvazek 0,90, k 31 .12.2015 

Mgr. Marie Krátká, vychovatelka, úvazek 1,00, k 1. 2. 2016 – organizační změnou 

Aleš Vítků, vychovatel, úvazek 1,00, k 1. 2. 2016- organizační změnou 

Mgr. Oldřich Tulis, asistent pedagoga, úvazek 1,00, k 30. 6. 2016 

Jaroslav Málek, asistent pedagoga, úvazek 0,99, k 30. 4. 2016 

Jindřich Plachý, vychovatel, úvazek 1,00, k 16. 5. 2016 

Mgr. Dvořáková Lenka, asistent pedagoga, úvazek 0,50, k 31. 5. 2016 

Marie Patřičná, asistent pedagoga, úvazek 0,50, k 21. 5. 2016 

Milan Šroler, asistent pedagoga, úvazek 0,520, k 30. 6. 2016 

Mgr. Veronika Macháčková, ekonom, úvazek 1,00 k 31. 5. 2016 

Václav Skřivánek, asistent pedagoga, úvazek 1,00 k 31. 7. 2016 

Václav Skřivánek, údržbář-řidič, úvazek 0,40 k 31. 7. 2016 

Mgr. Kamila Mrkvicová, psycholog, úvazek 0,40, k 31. 8. 2016 

Iva Kožichová, asistent pedagoga, úvazek 1,00, k 31. 8. 2016 

Mgr. Eva Tomšíková, vychovatelka, úvazek 1,00, k 31. 8. 2016 

Mgr. Klára Dvořáková, psycholog, úvazek 1,00, SVP  k  31. 8. 2016 

 

 

o Kratší pracovní poměry k hlavnímu prac. poměru 

 

Skřivánek Václav/Milan Bruna, údržbář-řidič, OP Janštejn, úvazek 0,40 

Zbyněk Barák, denní asistent pedagoga, úvazek 0,5  

Mgr. Barbora Danielová, asistent pedagoga, úvazek 0,50 

 

 

o Dohody o změně sjednaných pracovních podmínek v průběhu školního roku 

 

Mgr. Jiří Urban, z vychovatele na asistenta pedagoga od 1. 9. 2015 

Linda Hajná, asistent pedagoga, navýšení úvazku z 0,50 na 1,00 pracovní úvazek 

Mgr. Michaela Válková, speciální pedagog na SVP, od 1. 9. 2015 

 

 

o Pracovní smlouvy na dobu určitou 

 

Zbyněk Barák, asistent pedagoga, do 31. 3. 2017 

Mgr. Nikola Slámová, speciální pedagog, do 31. 8. 2017 

Studený Pavel, asistent pedagoga,  do 31. 8. 2017 

 Mgr. Barbora Danielová, do 31. 3.2017 

Bc. Karel Šulc, vychovatel, do 31.8.2017 

Bc. Dalibor Kolář, asistent pedagoga, do 31. 12. 2018 

Marie Plašilová, asistent pedagoga, po dobu nemoci asistenta pedagoga 
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Vlasta Weisová, uklízečka, do 22. 11. 2016 

Mgr. Pavlína Böhmová, hospodářsko-správní pracovnice, do 31. 12. 2016 

Jiřina Zavadilová, asistent pedagoga, do 31. 1. 2017 

Zbyněk Barák, asistent pedagoga, do 31. 7. 2017  

Milan Bruna, asistent pedagoga, do 30. 4. 2017 

Milan Bruna, údržbář-řidič, do 30. 4. 2017 

Mgr. Roman Klinger, vychovatel, do 31. 8. 2017 

Bc.Vilém Čech, vychovatel, do 31. 5. 2017 

Bc. Ladislav Kubík, vychovatel, do 5. 6. 2017 

Jiří Špinar, asistent pedagoga, do 31. 7. 2016 

Ing. Vladimír Trávník, vychovatel, do 31. 5. 2017 

Dana Dočkalová, ekonom, do 30. 11. 2016  

Mgr.Vosmeková Klára, sociální pracovnice, do 30. 9. 2016 

Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, speciální pedagog, do 31. 7. 2017 

Bc. Josef Švestka, vychovatel, do 30. 6. 2017 

Mgr.Věra Hugová, učitelka, do 24. 8. 2017 

 

 

o Dohody o pracovní činnosti  

 

Frčka František, údržbářské práce 

Matoušek Josef, dozor kotelen 

Pěchota František, odborný výcvik 

Mynářová Jindřiška, odborný výcvik 

Dobrovolný Lukáš, odborný výcvik 

Mgr. Macháčková Veronika, dohoda o provedení práce 

 

 

o Mateřská dovolená a rodičovská dovolená 

 

Mgr. Kovářová Renata, rodičovská dovolená do 31. 8. 2017 

Mgr. Šalbabová Ivana, rodičovská dovolená, nástup od 1.9. 2017 

Bc. Petra Vlčková, rodičovská dovolená do  19. 8. 2018 

 

 

o Údaje o kvalifikaci pedagogických pracovníků 

 

Učitelé:     1,00  VŠ speciální pedagogika, 1 doktorát 

                  3,41  VŠ magisterské studium speciální pedagogika, 1 učitelství 

                   1,00  VŠ zemědělská, DPS, speciální  pedagogika 

                 

                 

Odborní učitelé:   3,16  VŠ magisterské studium speciální pedagogika 
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                               1,00  Bakalářské studium speciální pedagogika 

                               1,00  ÚSO speciální pedagogika ( studující ) 

                               0,27  VŠ magisterské studium speciální pedagogiky 

         

Odborná pedagogická způsobilost:                  10,42 

Průměrná praxe v oboru:                                      29 

Věková struktura:                                                 49 

 

 

Vychovatelé:    8,00  VŠ magisterské studium, speciální pedagogika 

                         1,00  VŠ  magisterské studium, sociální pedagogika, sp.p  

      0,50   VŠ magisterské studium, speciální pedagogika 

                         6,00  VŠ bakalářské studium speciální pedagogika 

                         1,00   VŠ bakalářské studium humanistika, speciální pedagogika 

                         1,00  VŠ Vojenske zpravodajství 

                         1,00  VOŠ, sp.p.                         

                         2,00  SPgŠ, spec.pedagogika 

                         3 ÚSO, DPS, spec.pedagogika 

 

Speci. pedagogové:  1,00  VŠ doktor filozofie, speciální pedagogika 

                                   4,00  VŠ magisterské studium speciální pedagogiky 

                                  

                                            

Psychologové : 1,40  VŠ  magisterské studium obor psychologie                

              

Asistenti pedagoga: 1,00  VŠ bakalářské studium speciální pedagogika 

          1,00  VŠ magisterské studium pedagog. , sp.p.,  

                                  0,50  VŠ magisterské studium, pedagog.  

                                  1,00  VŠ bakalářské studium, sportovní 

                                  8,40  ÚSO z toho  7,5  kurz pro asistenty 

                                  1,00  ÚS kurz pro asistenty 

                                  1,50  SPgŠ vychovatelství 

                                  8,00  SOU, z toho 7 kurzů pro asistenty    

 

 

Odborná pedagogická způsobilost :      46,90 

Průměrná praxe v oboru :                           30 

Věková struktura :                                      49 
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4) Pohyb v počtech dětí 

 

a) Přijetí, přemístění, propuštění. 

 

Školní rok 

15/16 

Velké Mezi-

říčí 

Janštejn Žďár nad Sá-

zavou 

celkem 

Stav dětí k 1. 9. 

2015 

 43 17 16 76 

 

Přijato 

 

         31 19 11 61 

Přeřazeno do ji-

ného zařízení 

          3           3 

 

           3 9 

Propuštěno – 

ukončená ÚV, OV 

         27 11            7 45 

Stav dětí k 31. 8. 

2016 

 45          22 17 84 

 

   

   

 Přechodné umístění mimo zařízení, dlouhodobé dovolenky: 

 

o Velké Meziříčí 

Na dlouhodobé dovolence byly 3 děvčata.  

  

o OP Janštejn 

V letošním školním roce mohly studovat v místě bydliště na základě 

dlouhodobých dovolenek celkem 3 dívky. Dvěma byla zrušená ústavní 

výchova. U třetí byl dán podnět ke zrušení ústavní výchovy k soudu za-

čátkem června.  

 

o OP Žďár nad Sázavou 

Ve školním roce 2015/2016 nebyl na dlouhodobých dovolenkách žádný 

chlapec. 
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5) Výsledky poskytovaných služeb 

 

a) Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

o přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, přehled učebních dokumentů  

 

Vyučování ve školním roce 2015/2016  bylo zahájeno v úterý 1. září 2015. 

Výuka probíhala v následujících učebních oborech 

 v prvním a druhém ročníku učebního oboru Práce ve stravování - Provoz společného 

stravování,  

 v prvním ročníku učebním oboru Provozní služby  

 ve druhém a třetím ročníku učebního oboru Potravinářská výroba, 

 nově v prvním ročníku učebního oboru Cukrář 

 na odloučeném pracovišti Janštejn, probíhala výuka v prvním a druhém ročníku učeb-

ního oboru provozní služby - práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

 dále byla organizována výuka ve třídě základní školy, kam byly postupně zařazovány 

děti, které nastupovaly s ústavní výchovou. Výuka v základní škole byla realizována dle 

ŠVP pro základní vzdělávání a pro základní vzdělávání s přílohou pro LMP, výuka byla 

plně individuální.  

 

Výuka je realizována podle platných učebních dokumentů schválených MŠMT, a na základě 

těchto dokumentů vytvořených ŠVP pro jednotlivé  obory vzdělávání a i pro základní vzdělá-

vání.  

 

Pro učební obor Provoz společného stravování  první  a druhý ročník byla  výuka realizována 

dle  ŠVP Provoz společného stravování , vytvořeného na základě RVP Práce ve stravování  

65-51-E/02, vydaného MŠMT dne 29.5.2008 čj. 6 907/2008-23 

 

Kategorie a názvy      Počet týdenních  

         vyučovacích předmětů               vyučovacích hodin  

           1.ročník           2.ročník   

Povinné předměty 

    Český jazyk a literatura    2  2 

Anglický jazyk     2  2 

           Občanská nauka     1  1 

Matematika      2  2 

            Informatika      1  1 

Tělesná výchova     2  2 

Technika provozu     3  3 

Odborný výcvik              18           18 

Potraviny a výživa                                                 2             2 

Celkem týdenních vyučovacích hodin           33            33 

 

Odborný výcvik probíhal v ústavních cvičných kuchyňkách. Dále ve veřejných stravovacích 

zařízeních jako odborná praxe a v ústavní kuchyni. 
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V učebním oboru  „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních- provozní práce“  byla 

výuka realizována dle ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních  vytvořeného na 

základě RVP Provozní služby  69-54-E/01, vydaného MŠMT dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-

23. .   

Kategorie a názvy     Počet týdenních 

Vyučovacích předmětů    vyučovacích hodin 

       1. ročník 2. ročník  

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura    2  2  

Matematika      2  2  

Občanská výchova                  1  1  

Informatika      1  1  

Tělesná výchova      2  2  

Zdravotní výchova                                            2       2  

Epidemiologie      1  1  

Technologie      4  4  

Odborný výcvik               18           18           

Celkem týdenní vyučovacích hodin  33           33  

 

  

 Odborný výcvik v odborném učilišti probíhal ve cvičné kuchyňce VÚ, v šicí třídě školy 

a dále se děvčata zapojovala do praní prádla a úklidových činností v budově školy. V rámci 

odborného výcviku se žákyně zúčastnily odborné praxe v kuchyních středisek společného stra-

vování, pravidelně vybraná děvčata navštěvovala domov seniorů a denní stacionář NESA.  

 

Učební obor Cukrářská výroba byl vyučován  dle ŠVP Cukrářská výroba , který je  zpracován 

na základě RVP„Potravinářská výroba“ 29-51-E/01 – zaměření cukrářské práce   vydaného  

MŠMT  dne 29.5.2008 č.j.6907/2008-23 

 

Kategorie a názvy     Počet týdenních 

Vyučovacích předmětů    vyučovacích hodin 

       2.ročník 3. ročník  

Český jazyk       2  2  

Anglické jazyk     2  2 

Matematika      1  1  

Občanská výchova                  1  1  

Tělesná výchova      2  2 

Informatika      1  1  

Suroviny                                                             1  1  

Odborné kreslení                 1  1  

Zařízení závodu                                                  1  1 

Hospodářské výpočty                1  1 

Technologie       3  3 

Odborný výcvik               17            17 

Celkem  týdenních vyučovacích  hodin            33           33  
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Učební obor Cukrářská  byl vyučován nově  dle ŠVP Cukrářská, který je  zpracován na základě 

RVP„ Cukrář“ 29-51-H/01   vydaného  MŠMT  dne 29.5.2008 č.j.6907/2008-23 

 

Kategorie a názvy     Počet týdenních 

Vyučovacích předmětů    vyučovacích hodin 

       1. ročník   

Český jazyk      2    

Anglické jazyk     2   

Matematika      1    

Občanská výchova                  1    

Tělesná výchova      2   

Informatika      1    

Suroviny                                                             2    

    Odborné kreslení                 1    

    Zařízení závodu                                                  1   

    Hospodářské výpočty                1   

    Technologie      3   

    Odborný výcvik               16    

Celkem  týdenních vyučovacích  hodin            33            

 

Základní škola – výuka je realizována dle ŠVP Cesta k úspěchu, který je zpracován dle RVP 

pro ZV. Výuka  realizována především  v devátém a osmém ročníku základního  

 

Kategorie a názvy     Počet týdenních  

               vyučovacích předmětů     vyučovacích hodin  

      6.ročník      7.ročník        8.ročník         9.ročník                                     

Český jazyk a literatura  4  4  4            4 

Anglický jazyk   3  3  3            3 

Německý jazyk   2  2  2            2 

Matematika    4  4  4            4  

Informatika    1  0  0            0 

Dějepis    2  2  2            2 

Občanská výchova   0  1  1                     1 

Fyzika     2  2  2            2 

Chemie    0  0  1            1  

Přírodopis    2  2  2            2 

Zeměpis    2  2  2            2 

Hudební výchova   1  1  1            1  

Výtvarná výchova   1,5  1,5  1,5           1,5 

Výchova ke zdraví   0,5  0,5  0,5           0,5  

Tělesná výchova   2  2  2           2 

Pracovní činnosti   1  1  1           1 

Sociální dovednosti   1  1  1           1 

Výchova k porozumění  1  1  1           1 

Volitelný předmět 

       Práce v domácnosti   +2  +2  +2           +2 

Celkem  týdenních vyučovacích h. 30  30  31           31
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Výuka v základní škole je zaměřena především na dokončení povinné školní docházky. Žáci 

jsou vzdělávání na základě vytvořeného individuální plán, který navazuje na dosavadní vzdě-

lávání, a zaměřuje se především na doplnění nedostatků z předchozích ročníků.  

 

 

o přehled pracovníků školy 

 

Ve školním roce 2015/2016  ve škole vyučovali   

 

Mgr. Jana Dvořáková ……………úvazek 1.0. učitelka odborného výcviku,  

Ing. Jana Buršíková………………úvazek 1,0 učitelka 

Bc. Marie Chmelová ……………. úvazek 1,0 učitelka odborného výcviku 

Mgr. Irena Čuhlová  .…………  úvazek 1,0 učitelka odborného výcviku, 

Drahomíra Žandová  ………………úvazek 1,0 učitelka odborného výcviku - zástup za MD 

Mgr.Věra Hugová ………….…… úvazek 1,0 učitelka, zástup za MD   

Mgr. Šárka Procházková …… úvazek 0,4762 učitelka. 0,5455 učitelka odb. výcviku 

Bc.LadislavNachlinger, …..………  úvazek 0,7273 učitel ZŠ , 0,2727 učitel odborného výcviku 

Mgr. Martina Hladíková ……………úvazek 1,0 zástupce ředitele 

Mgr. Barbora Danielová …………… úvazek 0,1362 učitelka, 0,6818 učitelka odborného vý-

cviku 

PaedDr Karel Suchánek …………….. ředitel 

 

 

Koordinace aktivit školy 

Výchovný poradce …................................................. Mgr. Martina Hladíková (1h. týdně 

z úvazku) 

Metodik ICT .....……..................................................Mgr. Jana Dvořáková  

Metodik environmentální výchovy …...........………. Bc. Marie Chmelová 

Koordinátor ŠVP ........................................................Mgr. Martina Hladíková 

Ochrana člověka za mimořádných událostí.................Ing.  Jana Buršíková 

Péče o zdraví  a zdraví rozvoj tělesné zdatnosti..........Ing. Jana Buršíková 

Úvod do světa práce  ...................................................Ing. Jana Buršíková,   

      

 

o údaje o přijímacím řízení 

 

Pro školní rok 2016/2017  proběhlo přijímací řízení  dle platných předpisů 

Přijetí do učebních oborů 

 

1.kolo přijímacího řízení  22.4.2016 ………....... 2 žákyň PSS,   5 žákyň PZS, 3 žákyně C 

2. kolo přijímacího řízení  1.6.2016 ……........... .2 žákyně PZSZ, 2 žákyně CUK 

3. kolo přijímacího řízení  31.8.2016 ………….  4 žákyně CUK,  2 žákyně PZS 
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o údaje o výsledcích vzdělávání 
 

1. pololetí  

 

1.PSS     průměr třídy     2,13 

celkemzameškaných  hodin  3020  

     z toho neomluvených     608 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          4 

nehodnoceno          1 

prodloužená klasifikace        6 

snížený stupeň z chování        1 

 

2. PSS     průměr třídy      2,01 

celkem zameškaných  hodin   1467 

     z toho  neomluvených     830 

     prospělo s vyznamenáním        1 

     prospělo          7 

     neprospělo          0 

nehodnoceno          3 

prodloužená klasifikace        1 

snížený stupeň z chování        3 

 

1. PZS  Janštejn   průměr třídy     2,38 

celkem zameškaných  hodin  1384   

     z toho neomluvených     472 

     prospělo s vyznamenáním        1  

      prospělo          3 

nehodnoceno          2 

prodloužená klasifikace        1 

snížený stupeň z chování        4 

 

1. PZS  VM               průměr třídy     2,33 

celkem zameškaných  hodin  1945  

     z toho neomluvených   1670 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          2 

nehodnoceno          2 

prodloužená klasifikace        3 

snížený stupeň z chování        5 
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2. PZSZ  Janštejn   průměr třídy         0 

celkem zameškaných  hodin    661  

     z toho neomluvených     470 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          0 

nehodnoceno          1 

prodloužená klasifikace        1 

snížený stupeň z chování        1 

 

1. CUK    průměr  třídy     2,38 

celkem zameškaných  hodin  1840  

     z toho neomluvených   1368 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          4 

     neprospěla          0 

nehodnoceno          4 

prodloužená klasifikace        4 

snížený stupeň z chování        4 

 

2. a 3.CUK    průměr  třídy      2,48 

celkem zameškaných  hodin       83  

     z toho neomluvených          6 

     prospělo s vyznamenáním         0 

     prospělo           2 

     neprospěla           0 

nehodnoceno           0 

prodloužená klasifikace         1 

snížený stupeň z chování         0 

 

 

Základní škola    průměr  třídy        2,2 

celkem zameškaných  hodin     571 

     z toho neomluvených      280 

     prospělo s vyznamenáním         0 

     prospělo           4 

     neprospěla           0 

nehodnoceno           1 

prodloužená klasifikace         0 

snížený stupeň z chování         1 
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Shrnutí 2.pololetí 

 

1.PSS     průměr třídy     2,39 

celkem zameškaných  hodin  2359  

     z toho neomluvených   1877 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          5 

nehodnoceno          3 

neprospělo          0 

prodloužená klasifikace        3 

snížený stupeň z chování        3 

 

2.PSS     průměr třídy                                           1,9 

celkem zameškaných  hodin     976 

     z toho neomluvených      575 

     prospělo s vyznamenáním        2 

     prospělo          6 

     neprospělo          0 

nehodnoceno          1 

prodloužená klasifikace        1 

snížený stupeň z chování        1 

 

1. PZS Janštejn   průměr třídy       2,6   

celkem zameškaných  hodin  1386 

z toho neomluvených     563 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          4 

     neprospělo          0 

nehodnoceno                     0 

prodloužená klasifikace        0 

snížený stupeň z chování        6 

 

1. PZS  VM    průměr třídy         0 

celkem zameškaných  hodin    688   

     z toho neomluvených     507 

     prospělo s vyznamenáním        0 

     prospělo          0 

     neprospělo          1 

nehodnoceno          1 

prodloužená klasifikace        1 

snížený stupeň z chování        1 
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1.CUK     průměr třídy                 2,51 

celkem zameškaných  hodin   1544 

     z toho neomluvených      811 

     prospělo s vyznamenáním         0 

     prospělo           4 

nehodnoceno           1 

neprospělo           1 

prodloužená klasifikace   0  

snížený stupeň z chování                    1 

 

2. a 3. CUK    průměr třídy       2,47 

celkem zameškaných  hodin      143 

     z toho neomluvených          6 

     prospělo s vyznamenáním         0 

     prospělo           3 

nehodnoceno           0 

prodloužená klasifikace   0 

neprospělo   0 

snížený stupeň z chování         0 

 

 

ZŠ 8 a 9 roč.    průměr třídy                   2,1 

celkem zameškaných  hodin    1804  

     z toho neomluvených     1002 

     prospělo s vyznamenáním        1 

     prospělo          7 

nehodnoceno          2 

prodloužená klasifikace  2 

neprospělo  0 

snížený stupeň z chování        3 

 

 

1. ročník Provoz společného stravování  - Celkem  zapsáno na počátku školního roku 9 

žákyň. V průběhu školního roku přistoupilo celkem 6 žákyň,  v průběhu školního roku odešly 

4 žákyně. Důvodem bylo ukončení ústavní výchovy a ukončení vzdělávání nebo  přeřazení do 

jiného zařízení a přestup do jiné školy.  Úspěšně ukončilo první ročník 5 žákyň.  Několik 

žákyň bylo dlouhodobě na útěku  a nebylo možné jim uzavřít hodnocení, tedy neprospěly a 

budou opakovat ročník. 

 

2. ročník Provoz společného stravování  - Celkem byli zapsáni na počátku školního roku do 

druhého ročníku 11 žákyň.  2 žákyně v průběhu školního roku přišly přestupem z jiné školy a 

jiného zařízení. Celkem 5 žákyň ukončilo studium vzhledem k dovršení zletilosti. 6 žákyň 

ukončilo ročník a postoupily k závěrečným zkouškám, jedna žákyně nebyla pro větší absenci 
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hodnocena za druhé pololetí a k závěrečným zkouškám nepostoupila, bude  vykonávat přezkou-

šení v srpnu a závěrečné zkoušky v podzimním termínu. Závěrečné zkoušky proběhly dle jed-

notného zadání s velmi pěknými výsledky, všechny žákyně byly úspěšné.  

 

1. ročník Práce v zdravotnických a sociálních zařízeních – provozní služby – OP Janštejn. 

Celkem zapsáno na počátku školního roku 8 žákyň. 7 žákyň během školního roku bylo přijato, 

8 žákyň ze vzdělávání odešlo. Úspěšně ukončili 1. ročník 4 žákyně. Ostatní žáci nejsou hodno-

ceni, neprospěli a budou muset opakovat ročník. 

 

2. ročník Práce v zdravotnických asociálních zařízeních – provozní služby -  OP Janštejn 

Celkem zapsáno na počátku školního roku 3 žákyně. Již během prvního pololetí všechny tři 

žákyně ze vzdělávání odešly.    

 

1. ročník Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních-provozní služby - Velké Mezi-

říčí- Na začátku školního roku zapsáno 5 žákyň, 7 žákyň v průběhu školního roku nastoupilo a 

3 žákyně během školního roku studium ukončily.  Úspěšně ukončily ročník 2 žákyně a postu-

pují do druhého ročníku. 1 žákyně má posunutou klasifikaci na podzimní termín, vzhledem 

k vysoké absenci, ostatní žákyně budou opakovat ročník nebo přestupují od září do jiných 

oborů.  

 

1. ročník Cukrář - Celkem zapsáno 4 žákyně v počátku školního roku. 6 žákyň v průběhu 

školního roku nastoupilo přestupem z jiné školy a 5 žákyň ukončilo docházku v souvislosti se 

zrušením či ukončením ÚV.  Úspěšně ročník ukončily 4 žákyně. 

 

2. a 3. Ročník Cukrářská výroba  - Celkem zapsány 3 žákyně v počátku školního roku. 1 

žákyně během školního roku nastoupila ze SŠ v místě bydliště. 1 žákyně studium během škol-

ního roku ukončila a odešla. Ročník ukončily úspěšně 3 žákyně, jedna žákyně vykonala úspěšně 

závěrečné zkoušky.  

 

ZŠ – na počátku školního roku bylo ve třídě zapsáno 5 žákyň. Během druhého pololetí pak 

postupně přistoupilo dalších 6 žákyň přestupem z jiné školy. Výuka probíhala v návaznosti na 

předchozí ŠVP individuální formou. Ročník úspěšně ukončilo 8 žákyň. Jedena žákyně v prů-

běhu druhého pololetí přestoupila do jiného zařízení.  

 

 

o Závěrečné zkoušky 

 

Závěrečné učňovské zkoušky vykonaly žákyně  2. ročníku  práce ve stravování a žákyně 3. 

ročníku UO Potravinářská výroba,  zkoušky   proběhly v termínech       

 písemná zkouška  9. června 2016 

    praktická zkouška      11.-16. června 2016 

    ústní zkouška   23. června 2016   
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Ke zkouškám postoupilo celkem 6 žáků  UO  Provoz společného stravování  a 1 žákyně UO  

Potravinářská výroba se zaměřením na cukrářskou výrobu. 

Závěrečné zkoušky  byly realizovány dle jednotného zadání  závěrečných zkoušek zpracová-

vaného centrálně  NUOV.  

Předsedou zkušební komise byla jmenována paní Mgr.Jiřina Nesládková  z Dětského domova 

se školou, výchovného ústavu, základní školy a střední školy  Počátky, zkoušek se zúčastnil  

také zástupce odborníků z praxe   pan Lukáš Dobrovolný z restaurace Na Obecníku, který shlédl  

průběh ústní části závěrečné zkoušky.  

Dvě žákyně měly vykonat závěrečnou zkoušku v náhradním termínu v září 2016, vzhledem 

k nutnosti vykonat klasifikační zkoušky k uzavření ročníku. Jedná se o jednu žákyni UO Práce 

ve stravování a jednu žákyni z učebního oboru Provozní služby. Ke zkoušce se však dostavila 

pouze jedna žákyně, zkoušku úspěšně složila a získala výuční list.  

Výsledky závěrečné učňovské zkoušky 

 

  Prospěli z vyznamenáním  2 

  Prospěli    6 

  Neprospěli    0 

 

         

o Údaje o aktivitách školy 

 

Ve školním roce 2015/2016  probíhala výuka v jednotlivých učebních oborech celkem 

vyrovnaném počtu dětí. Problémem stěžujícím systematickou práci učitelů je situace, kdy se 

potýkáme s výrazně vysokou absencí dětí ve škole vzhledem k útěkům, ale také vzhledem k vy-

soké nemocnosti dětí a častým návštěvám u lékařů.  Do jednotlivých učebních oborů přichází 

děti během celého školního roku, přestupem z jiných škol, s různou úrovní vědomostí a doved-

ností. Není jednoduché vždy úspěšně navázat na vzdělávání v předchozí škole, mnohdy také 

v předchozím působišti byla absence tak vysoká, že často začínáme zcela od začátku. Pokud je 

projevena snaha a aktivita žákyně, jde v mnoha případech učivo dohnat a doplnit. Nezřídka jde 

však již o situaci, kdy musíme konkrétní žákyni připravovat na nutnost opakování ročníku. 

V takovém případě pak je problematické motivovat žákyni ke spolupráci a plnění školních po-

vinností do doby než může příslušný ročník opakovat. V těchto případech je velmi cenná pomoc 

asistentky pedagoga, která se takovým žákům věnuje.    

Velmi problematická je situace v základní škole na OP Janštejn, kde v jedné třídě pro-

bíhá výuka  v několika ročnících a vždy s přibývajícími měsíci školního roku přibývá nově 

příchozích dětí. Snažíme se navázat na předchozí výuku, stanovením individuálního vzděláva-

cího plánu a spolupracovat s původními školami. Vzhledem k plné kapacitě ZŠ na OP Janštejn 

jsem během  druhého pololetí přijaly na dokončení povinné školní docházky také tři žákyně do 

VM a ve spolupráci s původními ZŠ  se  p. asistentka snažila děvčata připravit k dokončení 

povinné školní docházky. Toto se úspěšně podařilo, spolupráce s kmenovými školami byla 

dobrá. 

Výuka  učiliště a odborného probíhá  standardně  prostorách školy při VÚ Velké Meziříčí  Vý-

uka  na OP Janštejn  probíhá v pronajatých prostorách zdravotního střediska.  
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Odborný výcvik je realizován ve cvičné kuchyňce, v ústavní kuchyni a dále spolupracujeme 

s veřejnými stravovacími zařízeními.  V odborném výcviku probíhá práce na zakázkách cuk-

rářské výroby, ale i výrobcích studené kuchyně a knedlíků. Žákyně tak získávají větší prostor 

a více příležitostí práce na  rozmanitých zakázkách.  

 

Během školního roku jsme spolupracovali v rámci odborného výcviku se středisky společného 

stavování:  -    bufet Zlatý Lev 

- bufet U Zastávky 

- Restaurace  U bílého koníčka 

- Restaurace Obecník 

Spolupráce ze strany středisek je velmi dobrá.  Žákyně se aktivně podílely na pracovních akti-

vitách v odborné praxi. Několikrát se na nás střediska společného stravování obrátila s žádostí 

o pomoc při řešení jejich svízelné situace v souvislosti s absencí vlastních zaměstnanců.  

V rámci odborného výcviku probíhá také spolupráce s Domovem důchodců, kam některé žá-

kyně docházejí jako dobrovolnice, či asistenční pomoc za klienty.   

Na odloučeném pracovišti Janštejn se v rámci odborného výcviku žákyně podílí na činnostech 

souvisejících s přípravou a výdejem stravy v místní výdejně. Dále byla navázána také spolu-

práce s Domem s pečovatelskou službou. 

 

V rámci odborného výcviku žákyně získávají odměnu za produktivní činnost, nejen na praco-

vištích odborné praxe, ale také za činnost v ústavní kuchyni, pečení cukrářských výrobků a 

pečení na zakázku a za podíl na úklidových činnostech v budově školy.  

 

Aktivity školy během školního roku 

 

Pro zpestření výukového programu jsme během pololetí zařadili tyto akce- 

 

 Spolupráce s Domovem pro seniory, kam dochází děvčata s asistenty a vyučujícím.  

  Účast na branném závodě v Tavíkovicích pořádaný VÚ Višňové 

 Exkurze v jaderné elektrárně Dukovany 

 Gastro soutěž Višňové 

 Podíl na organizaci sportovního dne 

 Představení Horáckého divadla v Jihlavě 

 Prezentace práce a výrobků školy na Vánoční a Velikonoční výstavě 

 Účast na Dni bez drog- VÚ Višňové 

 Pracovní pobyt Veveří 

 Probíhá projekt k ochraně člověka za mimořádných událostí 

 V jednotlivých předmětech jsou uplatňovány prvky environmentální výchovy, zpracován 

je projekt k environmentální výchově. 

 Příprava občerstvení a pečení vánočního cukroví na Vánoční besídku 

 Exkurze ski hotel Nové Město na Moravě  

 Exkurze jatka  a masná výroba Bobrová 

  Exkurze Úpravna vody Mostiště 
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  Exkurze Adámkovo Vinařství 

 Dům Na půl cesty  Pohořelice 

 

OP Janštejn se uskutečnily tyto akce 

 Památky UNESCOv okolí 

 Čistírna a prádelna jihlava 

 odpadů, skládka, sběrný dvůr Jihlava 

 Hvězdárna Jindřichův Hradec 

 Technické muzeum Praha 

 ZOO Jihlava 

 Brigáda  sběr kamení 

 Alternátor Třebíč 

 Bubenická show 

 BESIP-  Neboj se zviditelnit 

 

 

 

b) Údaje o vzdělávání mimo zařízení 

 

 

o Velké Meziříčí 

 

V průběhu školního roku probíhala spolupráce se SŠŘS Velké Meziříčí a SHŠ Velké Meziříčí 

v souvislosti se studiem dětí na tzv. „civilních“ učilištích. V tomto školním roce bylo na „civil-

ních“ školách vzděláváno na počátku školního roku 3žákyně 

Nastoupily na učební obory  

SOU řemesel Velké Meziříčí  - kuchař – číšník 1. ročník 1 dívka, úspěšně ukon-

čila 1. ročník 

SHŠ – nastoupila 1 žákyně, úspěšně ukončila 1. ročník. 

SOŠ  Jihlava, obor  prodavač- nastoupila jedna žákyně do 3. Ročníku, během 

září již byl nutné vyřídit přestup do UO Práce ve stravování, vzhledem k jejímu 

útěku. 

  

Vzdělávání dětí na „civilních“ učilištích vyžaduje kromě důsledné přípravy dívek na vyučování 

také aktivní spolupráci kmenových vychovatelů našeho zařízení a třídních učitelů jednotlivých 

dětí. Kmenoví vychovatelé pravidelně učiliště navštěvovali, na prospěch dětí se informovali a 

s jednotlivými školami intenzivně spolupracovali.  
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o OP Janštejn  

 

Na začátku tohoto školního roku v externí škole v Třešti studovaly tři dívky.  

Dvě dívky pokračovaly v započatém studiu z minulého školního roku. Jedna nastoupila na 

maturitní obor v rámci dobrovolného pobytu v zařízení. V říjnu však ústav opustila s cílem 

zvládnout studia samostatně. 

V průběhu školního roku v únoru přestoupila do Třeště jedna dívka z učiliště při zařízení. Do-

cházku zvládla pouze po dobu necelých čtyř měsíců. V půlce května byla přeřazena opět zpět 

do učiliště při zařízení z důvodu několika útěků a tím i neomluvené absence. 

Školní rok úspěšně zakončily dvě dívky. Jedna s vynikajícími výsledky – samé jedničky a po-

stupuje do třetího ročníku. Druhá školní rok také ukončila, ale propadla. Z toho důvodu jí byl 

vyřízen přestup z „háčkového“ oboru Kuchař – číšník do „éčkového“ Kuchařské práce, kde 

od nového školního roku začíná vzhledem k propadnutí studium I. ročníku. 

 

 

○OP Žďár nad Sázavou 

 

 VOŠ a  SPŠ ve Žďáře nad Sázavou  

Elektrikář                           2 

Obráběč kovu                                      3 

Strojní mechanik                                 5 

Modelář                                               1 

Mechanik seřizovač                            1 

Mechanik elektronik                           1 

 

Zhodnocení:  

1 žák ukončili 1. ročník oboru elektrikář, bude přeřazen do VÚ Střílky na dvouletý uč. obor 

1 žáci ukončili 3. ročník oboru elektrikář a získali výuční list 

2 žáci ukončili 1. ročník oboru obráběč kovu, jeden z nich bude opakovat ročník 

1 žáci ukončili 3. ročník oboru obráběč kovu a získali výuční list 

1 žák ukončil 1. ročník oboru strojní mechanik 

1 žák ukončil 2. ročník oboru strojní mechanik 

1 žáci ukončili 3. ročník oboru strojní mechanik a získali výuční list 

1 žák ukončil 2. ročník oboru modelář 

1 žák neukončil 2. ročník oboru mechanik seřizovač, byl přeřazen do VÚ Višňové 

1 žák nasoupí do 1.ročníku mechanik elektronik 

2 žáci nasoupí do 1.ročníku strojní mechanik  

  

 Střední odborné učiliště v Novém Městě na Moravě    

Instalatér 1 

Tesař                                                                  1 

Truhlář                                                               1 
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Zhodnocení:     

1 žák neukončili 2. roč. oboru tesař, ukončena ústavní výchova 

1 žák ukončili 2. roč. oboru truhlář 

1 žák neukončili 3. roč. oboru instalatér, ukončena ústavní výchova 

 

 Odborné učiliště Bystřice nad Pernštejnem  

Zámečnické práce ve stavebnictví 5 

 

 Zhodnocení:       

2 žáci ukončili 2. ročník oboru zámečnické práce ve stavebnictví, jeden z nich bude opakovat 

                                                                                                                                            ročník 

1 žák ukončili 1. ročník oboru zámečnické práce ve stavebnictví 

1 žák neukončil 1. ročník oboru zámečnické práce ve stavebnictví, přeřazen VÚ Ostrava 

                                                                                                                               Hrabůvka 

1 žák  byl přijat a nastoupí od září 2016 do 1.ročníku zámečnické práce ve stavebnictví  

 

 Střední škola obchodní a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou 

Kadeřník                   1 

Obchodní akademie  1 

Aranžér                                   1 

Kuchař – číšník                       2 

Podnikání nás. studium           1 

 

Zhodnocení:                 

1 žák ukočil 3. ročníku oboru kadeřník a získali výuční list 

1 žák ukončil studium 2. roč. obchodní akademie  

1 žák ukončili 1. ročník oboru aranžér 

1 žák ukončili 1. ročník oboru kuchař – číšník 

1 žák nastoupí do 1. ročníku oboru kuchař – číšník 

1 žák neukončil 1. ročník nástavbového studia ,,Podnikání“ 

 

 

 

c) Údaje o mimoškolní činnosti 

 

o Velké Meziříčí 

 

Ve školním roce 2015-16 jsme změnili systém práce. Zrušili jsme prostupnost skupin, tzn. i 

stabilizačně –motivační skupinu, a více se přiklonili ke skupinám rodinného typu. 

I nadále jsme se snažili v dětech podporovat pozitivní chování, za dlouhodobě kladné hodno-

cení byly  posíleny kladná opatření. 

Během školního roku s dětmi individuálně i skupinově pracovali vychovatelé, asistenti, speci-

ální pedagog či psycholog. Snažili jsme se u dětí posilovat jejich vůli, vytrvalost, překonávání 

překáže, jejich kladné stránky. 
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Děti s dlouhodobě zodpovědným přístupem k povinnostem měly možnost být zařazeny na 

startovací byt, kde se učily vést vlastní domácnost a hospodařit s financemi. 

 

I ve školním roce 2015/16 jsme pokračovali v již zaběhnutém systému tzv. samofinancování, 

jehož smyslem je příprava dětí na samostatný život. Děti se učily hospodařit s přidělenou fi-

nanční částkou, společně s vychovateli se učily rozdělovat finance, plánovat nákup oděvů, vý-

daje na zábavu i výlety.  

 

I v roce 2015-16  pokračovala spolupráce s Domovem pro seniory. Děvčata v doprovodu peda-

gogických pracovníků navštěvují seniory v domově, pomáhají jim zaplnit jejich volný čas, a 

zároveň se učí přijímat fakt, že i stáří patří k životu. Snažili jsme se také u dětí podporovat lásku 

ke zvířatům tím, že chodily do psího útulku a dvakrát jsme uspořádali na útulek sbírku. 

 

V uplynulém školním roce v odpoledních hodinách nově probíhal dramatický kroužek,  canis-

terapie a jóga. 

 

V rámci práce ve výchovném ústavu i nadále podporujeme zejm. skupinovou sounáležitost – 

tzn. pracujeme s faktem, že chování každého dítěte se odráží na atmosféře a klimatu skupiny a 

že každé dítě má možnost situaci na skupině ovlivnit. Osvědčila se práce formou pravidelných 

skupinových sezení s psycholožkou a speciální pedagožkou – tato sezení jsou dětmi vnímána 

jako bezpečný prostor, ve kterém mají čas vyřešit problémy již v jejich počátku; zároveň jsou 

tato setkání s dětmi zaměřována na prevenci výskytu negativních jevů, příp. jejich řešení již 

v samotném počátku.  

V zařízení funguje tzv. spoluspráva dětí, která se pravidelně schází s vedoucí vychovatelkou a 

všichni společně řeší aktuální problémy a požadavky.  

 

Stejně tak, jako je kladen důraz na skupinovou práci, je nezbytnou součástí pedagogického pů-

sobení individuální přístup ke každému dítěti; všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o navá-

zání přátelských vztahů s dětmi, jsou v častém telefonickém (a pokud možno i osobním) kon-

taktu s rodinnými příslušníky dětí i s jejich sociálními kurátory. Během školního roku jsme se 

snažili o úzkou spolupráci s rodinou a osobami blízkými i tím, že jsme zvali návštěvy do ústavu, 

poskytovali jim zde i krátkodobě ubytování, naopak jsme uskutečnili mnoho výjezdů do rodin. 

V individuální práci posilujeme u dětí zejména to, aby se naučily nést důsledky svých vlastních 

rozhodnutí, nenechávaly se zbytečně strhávat k negativním projevům v chování; pokud to situ-

ace vyžaduje, spolupracujeme např. s Policií. 

 

 

 Hodnocení zájmových útvarů 

            Během celého roku děvčata nacvičovala kulturní programy, připravovala se na sportovní 

akce, zhotovovala výrobky jako dárky, věnovala se výzdobě internátu a jiných prostor, pod-

statné byly návštěvy v Domově důchodců a také spolupráce s centrem Don Bosco. Mnoho času 

jsme věnovali turistice, poznávání krásy okolí, rozvíjení u dětí vztahu k přírodě, zájmovým 

útvarům, estetické a mravní výchově. 
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                 Hodnocení prázdnin 2016 

  od 1.7. do 7.7. adaptační pobyt ve Sněžném 

  od 15.7. do 21.7.cykloturistický putovní výlet po Olomoucku 

  od 28.7.-4.8.-stanování v Nesměři 

  od 8.8.-14.8.-pobyt na Máchově jezeře 

 

 

o   OP Janštejn 

 

Zájmovou činnost dělíme do oblastí pracovně technické /ruční práce/, přírodovědné /vy-

cházky, exkurze…./, estetické /výtvarná činnost, zpěv, poslech hudby, tanec, divadlo…/, spo-

lečenskovědní /knihy, divadla, besedy…/, sportovní. 

Realizace probíhala nejen v prostorách našeho zařízení, ale také mimo ústav. 

Součástí výchovně vzdělávacího procesu byly besedy z oblasti estetické, společenské, ro-

dinné, zdravotní, dopravní, právní a finanční, které provádějí pedagogičtí pracovníci - vycho-

vatelé. 

 

Uskutečněné akce : 

 

Sport 

Cykloturistika, turistika 

Bruslení na zimním stadionu 

Návštěvy aquaparků 

Běžky, sjezd omezeně 

Využívání sportovního areálu  

Cvičení při hudbě. 

 

Besedy 

Centrum pro drogově závislé      

MUDr. Tkáč   

Bílý kruh bezpečí   

K-centra.      

Protidrogová léčebna Pocestný mlýn 

S ženami ve výkonu trestu Světlá nad Sázavou 

Státní zdravotní ústav v Jihlavě. 

 

Exkurze  

v místní sklárně.     

malírna Horní Dubenky¨ 

Den otevřených dveří SOU Třešť 

čistička odpadních vod 

Domy na půli cesty: Brno, Pohořelice  
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Různé další aktivity    

divadelním představením. 

bowling v Žirovnici s v Horní Cerekvi  

koncert NEW ELEMENT 

 

výlety 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM - Praha 

Rozhledna Děbolín – Jindřichův Hradec 

ZOO – Jihlava     

                                  

Celoústavní: 

Soutěž v pojídání ovocných knedlíků 

 Branný závod   

Mise 2016 - 9. ročník soutěže 

Vyzkoušej svoje smysly 

Čarodějnická soutěž – výtvarné zaměření.       

 

Akce pro veřejnost 

Besídka s mikulášskou nadílkou v MŠ a ZŠ. 

Karneval v MŠ Horní Dubenky 

Dětský den v MŠ Horní Dubenky 

Dětský sen pro veřejnost ve spolupráci s místními hasiči 

Kulturní vystoupení v DPS 

 

Akce pořádané jiným výchovným zařízením 

vánoční turnaj ve stolním tenisu ve VÚ Černovice. 

AQUALANDIA CUP III – DÚ Brmp 

Zimní olympiáda 

Letní olympiáda a turnaj v malé kopané – Jindřichův Hradec    

Sportovní den – VÚ Velké Meziříčí   

Den bez drog – VÚ Višňové         

Turnaj MOLKLY  - OP Žďár nad Sázavou       

                                                                    

Den otevřených dveří. 

Byl uspořádán dvakrát pro pracovníky OSPODu, kdy děti seznámily návštěvníky s prostorami jak 

školy, tak ubytovací budovy. Zároveň se pochlubily svými výtvory a názornými ukázkami své práce a 

činností. Každá návštěva byla minimálně v počtu 13 ti kurátorů pro mládež.  

 

Prázdninové aktivity: 

Červenec 

- turistika po okolí /zřícenina hradu Janštejn, hrad Roštejn, lázně Kateřinky/ 

- virtuální střelnice 

- cykloturistika /na zmrzlinu do Horní Cerekve, pramen řeky Jihlavy, město Telč/ 

- návštěva koupaliště Dačice 

- výlety /Telč, Pacovsko, Zvůle, Pelhřimov, Lednice, Slavonice/ 
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Srpen 

- cykloturistika /rybník Zhejral, Řídelovská Jezírka, Světlá/ 

- turistika po okolí /rybník Pařezák, Javořice, Horní Cerekev, Počátky, Studená/ 

- výlet do Velkého Meziříčí, Jihlava, Jindřichův Hradec 

- koupání na místním koupališti 

- aktivity na sportovním areálu v Janštejně 

 

Vícedenní pobyty 

-   28. 29. 6. chata v Ovesné u Prachatic  

- 7. – 13. 8. v Jeseníkách 

- 21. – 22. 8. stanování 

 

 

o OP Žďár nad Sázavou 

 

Mimoškolní činnost skupin 

 Sportovní výchova 

- trvalé sportovní zapojení hochů – kopaná, lední hokej, lyžování sjezdové, návštěvy 

posilovny: rozvoj sportovní činnosti, soutěživosti a týmové práce      

- pěší turistika  

- cykloturistika 

- další činnosti: horolezectví na umělých stěnách i na přírodních skalních terénech, 

kulečník, stolní kopaná, návštěvy plaveckého bazénu, vodního ráje, posilovny, lu-

kostřelba    

- vzájemné návštěvy mezi VÚ V. Meziříčí, OP Žďár při pořádaných přátelských 

turnajů 

- volnočasové aktivity, zájmy, koníčky, začlenění do vhodného kroužku s pravidel-

ným režimem a dobrou filozofií 

- lyžařský týdenní pobyt v Harachově 

- adaptační pobyt v Jeseníkách 

 Rozumová a estetická výchova 

- pravidelné schůzky skupiny – řešení problematiky skupiny a problémů chlapců za 

spolupráce speciálního pedagoga  

- postupné zkvalitnění práce skupiny z hlediska kázně a dodržování vnitřního řádu 

a režimu dne 

- účast na akcích pořádaných městem k příležitosti svátků a výročí 

- besedy: K-centrum, PČR, PMS a další 

- besedy s kmenovým vychovatelem k  výročím a státním svátkům 

 Pracovní výchova 

- pracovní činnost skupiny: údržba zahrady a okolí ústavu, úklidy listí a sněhu  

/ podle roční doby/ 

- práce na budování a údržbě ústavního hřiště 

- společné brigády – sběr kamení 

- v rámci školní výuky probíhá praktické vyučování 
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- vytvoření pracovních návyků spojených s ochotou, vstřícným přístupem i samo-

statností týkající se jak profesního uplatnění, tak základních dovedností v chodu 

domácnosti  

- ,,Nadační fond Albert“ – projekt pro 3 chlapce ke získání ŘP skupiny B 

 Zdravotní výchova 

- pohovory a besedy s vychovateli z oblasti sexuální výchovy na téma: 

 znalosti týkající se vhodného stravování 

 péče o celkový vzhled a stav 

 specifická hygiena 

 nastartovat dovednost smysluplného trávení volného času 

 aktivní relaxace 

 informování o negativním vlivu soc. nežádoucích jevů ve společnosti  

- individuální pohovory se speciální pedagožkou a kmenovými vychovateli (rozvoj 

sebepoznávání, seberegulace, sebepojetí, řešení problémů) 

-     besedy s odborníky   

 Společenská výchova 

- návštěvy muzea, divadla, kina, koncertů, výstav, knihovny atd.  

- spolupráce při organizaci akcí PČR  

- příprava a realizace Sportovního dne dětí pro MŠ  

- realizace Mikuláše pro MŠ 

- oslavy Vánoc, Velikonoc, čarodějnic, Dne dětí, oslavy narozenin chlapců atd. 

- vzájemné návštěvy mezi VÚ V. Meziříčí, OP Žďár a OP Janštejn při pořádaných 

ústavních akcích (Vánoce-besídka a pohoštění…) 

- sledování zábavních a vzdělávacích pořadů (hudební pořady, cestopisné pořady 

soutěže…) ,videa, četba den. tisku a časopisů atd. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů a přípravy na samostatný život po 

opuštění VÚ chlapci navštívili různé besedy, přednášky, či exkurze.   

Dále pak adaptační pobyt v Jeseníkách, pořádaný každoročně pro nově příchozí chlapce 

s cílem utužení vztahů ve skupině, poznání se navzájem i s kmenovými vychovateli. Chlapci 

hlavně využívali možnost individuálního pohovoru s vychovateli, speciálním pedagogem. 

K  problémům v našem zařízení patří zneužívání návykových látek a alkoholu. V této oblasti 

spolupracujeme s psychiatrem, s PČR a také s K-centrem, které zajišťuje služby pro závislé a 

problémové uživatele drog, osoby drogou ohrožené, rodinné příslušníky, partnery a další blízké 

osoby, ale i pro širokou veřejnost.   

V rámci přípravy na samostatný život po opuštění našeho zařízení jsme pokračovali 

v ubytování dvou chlapců ve „startovacím bytě“. Pobyt na bytě je velmi kladně hodnocen jak 

ze strany chlapců, tak ze strany pedagogů, jelikož vidíme velkou potřebu zapojovat mladé lidi 

aktivně do vyřizování svých vlastních záležitostí. Jedná se například o samostatné placení v 

učilišti (příspěvky na praxi, školní výlety, …), spojené s vyúčtováním vynaložených finančních 

prostředků, účtování jízdného, hospodaření s kapesným, zajišťování nového občanského 

průkazu při ztrátě toho předešlého a podobně. Je však třeba, aby se učili samostatnosti a 

odpovědnosti za vyřizování svých záležitostí. Je potřeba, aby pokud je to jen trochu možné, 
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získali dovednosti ve vaření, praní, žehlení svého ošacení, chodili sami nakupovat, docházeli 

do práce či školy. S jedinci je pak třeba rozebírat selhávání či úspěch těchto zkušebních pobytů. 

Toto bydlení je velmi dobré pro přechod do samostatného života.  

Podmínky, za kterých jsou chlapci ubytováni na bytě, jsou zahrnuty v Dohodě o užívání 

bytu ( viz. příloha vnitřního řádu) uzavřené mezi chlapcem a ředitelem VÚ.     

 

 

d) Údaje o středisku výchovné péče 

 

 

Sídlo SVP  

Velké Meziříčí, Náměstí 3 

 

Telefon :  

778 54 62 10 

 

Email:  

svpvm@vuvm.cz 

valkova@vuvm.cz 

 

Webové stránky:  

http://www.vuvm.cz, http://www.stredisko-vm.cz 

 

 

 

o Základní údaje o pracovišti 

 

 Středisko výchovné péče (dále SVP) ve Velkém Meziříčí je ambulantní školské pora-

denské a preventivně výchovné zařízení, jehož činnost je vymezena zákony 109/2002 Sb. (v  

platném znění), č. 333/2012 Sb. (v platném znění) a č. 383/2005 Sb. (v platném znění).  

Poradenskou a preventivně výchovnou činnost poskytuje SVP dětem a mladistvým od tří do 26 

let nebo do ukončení školní docházky, jejich rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým 

pracovníkům a sociálním kurátorům.  

 Speciálně pedagogické a psychologické služby jsou v SVP poskytovány zejm. dětem 

s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování včetně negativních 

dopadů v jejich sociálním vývoji. 

 Odborní pracovníci s klienty pracují formou individuálních a rodinných konzultací, sku-

pinových činností s klienty, poskytují individuální konzultace pedagogickým pracovníkům, ve 

školách realizují preventivní programy. Nedílnou součástí práce je i spolupráce s dalšími od-

bornými institucemi (např. jednotlivými pracovišti OSPOD, Probační a mediační službou, lé-

kaři aj.). 

Cílem veškeré ambulantní práce je pomáhat klientům a jejich rodinám řešit náročné 

životní situace tak, aby se zlepšila jejich kvalita života a současně se předcházelo dalším příp. 

selháním.   

mailto:svpvm@vuvm.cz
mailto:valkova@vuvm.cz
http://www.vuvm.cz/
http://www.stredisko-vm.cz/
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SVP je zřizováno MŠMT a poskytované služby jsou bezplatné.  

Přehled pracovníků SVP ve škol. roce 2015/16 

 

Mgr. et Bc. Michaela Válková  - vedoucí SVP, speciální pedagog 

PhDr. et Bc. Martina Baláková - speciální pedagog 

Mgr. Klára Dvořáková - psycholog 

 

 

o Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů 

 

Klienti SVP ve školním roce 2015/2016 

Celkový počet evidovaných klientů 91 

z toho nově evidovaní klienti 61 

z mateřských škol 5 

ze základních škol – I. stupeň 28 

ze základních škol – II. stupeň 41 

ze středních škol 17 

 

Iniciátor příchodu klienta do SVP 

klient sám 0 

rodina 26 

školské poradenské zařízení 2 

OSPOD 41 

škola 17 

zdravotnické zařízení 1 

soudy, PMS 1 

jiný iniciátor (dětský domov) 3 

 

Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 

rodinné problémy 19 

školní problémy 24 

z toho mentální retardace 1 

SPUCH 6 

zneužívání návykových látek 3 

osobnostní problémy 42 

prekriminální a kriminální problémy 3 

Typy činnosti 

typ činnosti počet (příp. JOV) 

individuální činnost 

s dítětem 

vypracování individ. vých. plánu 61 

terapie, konzultace, reedukace 1092 JOV 

jiné individuální činnosti 24 JOV 

skupinové činnosti terapie, reedukace 31 JOV 
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služby zák. zástup-

cům 

individuální činnost 226 JOV 

služby pedagogům metodické konzultace 48 JOV 

programy pro třídní kolektivy 89 

pobytové akce  1  

zpracování závěrečné zprávy 35 

zprávy pro OSPOD 24 

zprávy pro soudy a PMS 5 

zprávy pro školy a školská zařízení 10 

 

 

o Programy primární prevence 

 

Ve škol. roce 2015/2016 začalo SVP nabízet základním školám v okolí programy primární 

prevence. Programy byly poskytovány školám ve Velkém Meziříčí zcela zdarma, od dubna 

2016 hradily školy mimo Velké Meziříčí poplatek za dopravu klientů v částce 7,- Kč/km. 

název programu pr. prevence počet  počet oslovených dětí 

Šikana – I. stupeň ZŠ 41 838 

Šikana – II. stupeň ZŠ 28 517 

Zdravý životní styl 19 331 

Kouření 1 22 

celkem 89 1708 

 

 

Programy primární prevence byly realizovány v těchto školách a školských zařízeních: 

ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou 

ZŠ Oslavická Velké Meziříčí ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou 

ZŠ Školní Velké Meziříčí ZŠ Lavičky 

ZŠ speciální Velké Meziříčí ZŠ Dolní Heřmanice 

ZŠ speciální Březejc  ZŠ Dobrá Voda 

ZŠ Moravec ZŠ Tasov 

ZŠ Nedvědice  ZŠ Strážek 

ZŠ Bartuškova Třebíč ZŠ Velká Bíteš 

ZŠ Radostín nad Oslavou DD Náměšť nad Oslavou 

 

 Veškeré nabízené programy jsou konstruovány ve stylu KAB programů, jejich realizace 

vždy vyžaduje aktivní spolupráci zúčastněných dětí. Na základě žádostí jednotlivých škol byly 

výstupem některých realizovaných preventivních programů také komentované sociogramy 

školních tříd, které obdrželi třídní učitelé jako podklady pro další práci se svojí třídou.  

S pedagogy výše uvedených základních škol spolupracovali pracovníci ambulance SVP v prů-

běhu celého školního roku, konzultovali s nimi jednotlivé žáky, z nichž mnozí jsou dlouhodo-

bými klienty SVP. 
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o Přehled dalších spolupracujících institucí 

 

Ve školním roce 2015/2016 spolupracovalo SVP zejména s následujícími institucemi: 

Oddělení OSPOD 

MÚ Velké Meziříčí 

MÚ Žďár nad Sázavou 

MÚ Třebíč 

MÚ Bystřice nad Pernštejnem 

MÚ Náměšť nad Oslavou 

 

Probační a mediační služba 

PMS Žďár nad Sázavou 

 

Lékaři a zdravotnická zařízení 

DPN Velká Bíteš 

MUDr. Dočekalová Velká Bíteš 

MUDr. Beneš Velké Meziříčí 

 

Pedagogicko psychologické poradny 

PPP Žďár nad Sázavou, detašované pracoviště Velké Meziříčí 

PPP Třebíč 

 

 

Pobytová zařízení – pobytová SVP a DÚ 

SVP Brno – Hlinky 

SVP Brno – Veslařská 

SVP Tršice 

SVP Olomouc 

SVP Domek Zlín 

 Se všemi výše uvedenými institucemi spolupracovalo SVP formou telefonických i osob-

ních konzultací, pracovníci SVP se účastnili případových konferencí svolávaných k řešení si-

tuace jednotlivých klientů.  

 

 Zvláštní poděkování náleží správě SH Veveří, kteří nám umožnili realizovat dvoudenní 

zátěžový ergoterapeutický pobyt skupiny klientů v prostorách hradu.  
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6) Ubytování a stravování 

 

o VÚ Velké Meziříčí 

Děvčata žijí v nové budově internátu. Provoz je na pěti výchovných skupinách a plně 

odpovídá požadavkům zákona. 

Stravování je zajištěno přímo v budově internátu, každý víkend a někdy o prázdninách 

si děti připravují celodenní stravu samy.  

Vybraným samostatným děvčatům je umožněn pobyt ve startovacím bytě. 

 

o OP Janštejn 

Děti byly  ubytované v budově školství, kde je ubytování členěno do tří pater, pro kaž-

dou skupinu zvlášť.  

Na patře jsou k dispozici: 

 Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem 

 Pět pokojů s celkovým počtem lůžek 8, pokoje jsou 3x dvojlůžkový 

a 2x jednolůžkový. 

 3x sociální zařízení /WC a sprchový kout/, pouze ve třetím podlaží 

je sociální zařízení pouze 2x 

Ubytování plně odpovídalo požadavkům vyplývajícím ze zákona 109/2002 Sb.. 

 

Stravování bylo nadále zajištěno částečně dovozem z VÚ Počátky ve všední dny a 

vlastními silami /snídaně, svačiny/. O víkendech, prázdninách a svátcích si děti vařily celo-

denní jídlo samy na skupinách. 

 

o OP Žďár nad Sázavou 

Chlapci jsou ubytováni na šesti pokojích, jeden je dvoulůžkový, tři jsou třílůžkové a 

dva čtyřlůžkové. Většinou však bydlí maximálně tři na jednom pokoji. Sedmý pokoj je dvou-

lůžková izolace se sociálním zařízením. 

V letošním školním roce pokračovalo bydlení ve „startovacím bytě“, který je na adrese 

Revoluční 1829/27, 591 01 Žďár nad Sázavou.  Stravování bylo zajištěno na Průmyslové 

škole Žďár n.S. (obědy a večeře). Páteční večeře, snídaně a svačiny si chlapci společně s 

vychovatelem připravují sami. Ve volných pracovních dnech a prázdninách byla strava na 

základě smlouvy dovážena ve varných nádobách firmou Agro Sázava, a.s..  
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7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

o VÚ Velké Meziříčí 

Vychovatelé a asistenti pedagoga: 

 

Během školního roku proběhly tyto hromadné vzdělávací akce: 

 Agresivita-P|hDr.Martínek 

 Zneužívání návykových láítek-MUDr.Koranda 

 Semináře k sebeobraně 

 Beseda s Mudr.Tkáčem 

 

 

 

Langerová Jaroslava – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik  

Pokorná Lenka – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik 

 

Mikišková Eva- studium 3. roč.spec.ped.MU Brno 

Cendelínová Lenka.4. roč. mistr odborného výcviku 

Pistrichová Vladimíra-5.roč. magisterský model spec.ped  

 

 Učitelé 

Vyučující se během školního roku zúčastnili několika vzdělávacích akcí 

 

Mgr. Hladíková Martina  

 Rozpravy o institucionální péči 

 Možnosti a rizika informačních technologií v zařízeních VÚ a OV 

 Drahomíra Žandová –  dokončila doplňující studium speciální  pedagogiky  pro učitele.  

  

  Věra Hugová - zahájila studium Arteterapie, na univerzitě Hradec Králové 

 

 

o OP Janštejn 

 

Mgr. Lenka Vacková  

- Možnosti a rizika informační technologie v zařízeních ÚV a OV 

- Spoluúčast na projektu „Klíč k samostatnosti II“ v časovém rozmezí 2016- 2018 

 

 

Bc. Renata Petrů 

- Kyberpsycho-konference Praha 

- Kariérové poradenství e-learning NUV Praha 

- Přednáška o sexuálních poruchách. 

- Pletení z pedigu 
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Mgr. Lenka Talpová 

- Edukační potřeby dětí s problémovým chováním 

- Kyberpsycho-konference Praha 

- Kariérové poradenství e-learning NUV Praha 

- Konference „Sociální bydlení“ 

Mgr. Tomšíková Eva 

- Pletení z pedigu 

- Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí 

 

Seidlová Naděžda 

- Přednáška o sexuálních poruchách. 

Skřivánková Iveta 

- Edukační potřeby dětí s problémovým chováním 

- Pletení z pedigu 

 

Seidlová Blanka 

- Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí 

 

Kožichová Iva 

- Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí¨ 

 

Skřivánek Václav 

- Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí 

 

Kožichová Irena 

- Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí 

 

 

Většina zaměstnanců využívá k sebevzdělávání v rámci samostudia odbornou literaturu z uči-

telské knihovny.  

 

 

 

o OP Žďár nad Sázavou 

  

Holický J. Konference Rodina ohrožená a rodina náhradní v aktuálních legislativních 

 a společenských podmínkách 

Kujal R. Šance pro děti v ohrožení na Vysočině 

Švestka J. Šance pro děti v ohrožení na Vysočině 

Frčka F. Šance pro děti v ohrožení na Vysočině 

Plachta Konference Rodina ohrožená a rodina náhradní v aktuálních legislativních 

 a společenských podmínkách 
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Vosmeková K. ANV - wokshop - ředitel, soc. pracovnice a st. zástupce, soudce 

 Konference Rodina ohrožená a rodina náhradní v aktuálních legislativních 

 a společenských podmínkách 

Křesťanová I. ANV - wokshop - ředitel, soc. pracovnice a st. zástupce, soudce 

 ANV - wokshop -Možnosti a rizika IT v zařízení ÚV a OV 
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8) Prezentace školského zařízení na veřejnosti 

 

Výchovný ústav má internetové stránky pod adresou:  www.vuvm.cz 

 

Výchovný ústav se za uplynulý školní rok prezentoval na těchto akcích:¨ 

 

o Velké Meziříčí 

 

V říjnu proběhlo každoroční Dětské odpoledne plné her pro děti ze širokého okolí. 

V prosinci byla Vánoční besídka, na kterou jsme pozvali starostu Velkého Meziříčí, rodiče na-

šich dětí, i seniory z Domova důchodců. 

V dubnu proběhl 8. ročník výtvarné soutěže „Stopy mého života“. 

V květnu byl uspořádán Sportovní den pro děti z jiných výchovných ústavů. 

 V loňském školním roce pokračovala spolupráce s Domovem seniorů, Nesou a  Eko-centrem. 

Všechny významné akce jsme prezentovali v místním týdeníku Velkomeziříčsko. 

  

Výchovný ústav se za uplynulý školní rok prezentoval na těchto akcích: 

1. Zimní  a letní olympiáda 

2. Dětské odpoledne plné her ve Velkém Meziříčí 

3. Festival ZUČ  

4. Pochod za Počáteckým puchýřem 

5. Sportovní den v Hamru na Jezeře 

6. Pracovní akce na hradě Veveří 

7. Sportovní den ve Velkém Meziříčí  

8. Mikuláši a čerti pro děti 

9. Vánoční besídka 

10. Pracovní akce na hradě Veveří  

11. Den otevřených dveří 

12. Akce Ukliďme si svoje město 

13. Slavnostní předání výučních listů 

14. Charitativní pomoc handicapovaným dětem 

15. Pravidelné návštěvy Domova důchodců  a Nesy 

16. Zátěžová akce-výšlap po Vysočině 

 

 

http://www.vuvm.cz/
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o OP Janštejn 

 

Akce pro veřejnost  

- Mikulášská nadílka 

- Dětský den 

- Den otevřených dveří 

 

Spolupráce s MŠ v Horních Dubenkách 

- Vánoční besídka 

- Dětský den 

 

Spolupráce s DPS Janštejn 

- Vánoční besídka 

 

Veřejně prospěšné práce 

- Úklid obce /průběžně celý rok/ 

- Projekt „Ruku  na to“ 

 

 

o OP Žďár nad Sázavou  

Akce pro veřejnost: 

- Dětský den na dopravním hřišti pro MŠ - pořadatelská činnost s PČR 

- Sportovní dopoledne pro MŠ 

- Mikulášská nadílka MŠ Sluníčko 

- Pořadatelská pomoc  K-centru s akcí ,,Rozhodni se sám“ 

- Pomoc s Dnem otevřených dveří - o.s. Kopeček- Neratov v Orlických horách 

 

Dlouhodobé projekty  

- spolupráce s K-centrum ve Žďáře n. S. 

- spolupráce s Centrem primární prevence ve Žďáře n. S. 

- spolupráce s PČR 2-3x ročně beseda na téma prevence zneužívání náv. Látek 

- lyžařský týdenní pobyt v Harachově 

- adaptační pobyt v Jeseníkách 

 

Účast na akcích pořádaných jiným zařízením 

- Den pro dětské domovy v Pardubicích (Don Bosco)   

- přátelské turnaje mezi VÚ V. Meziříčí a OP Žďár  

- Hasičské soutěže v ZR- zimní stadion 

- Návštěva a beseda v terapeutické komunitě Sejřek 

- festival vzdělávání - DK Žďár 

- Návštěva poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě 

- Akce pořádaná DÚM Brno v Aqualandu Pasohlávky 

- Beseda ve VM – věznice Světlá n.S. 

- Závody do vrchu v Ústí nad Orlicí 
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- Den Žďáru – oslavy města 

- Žďárská liga mistrů - in-line závody 

- "Den bez drog" ve Višňovém 

- Přibyslavský dvanáctiboj – atletika 

 

 

 

9) Údaje o výsledcích kontrol  

  

a) Kontroly ČŠI 

Ve dnech 22. a 30. března 2016 proběhla veřejnosprávní kontrola ze strany ČŠI, in-

spektorát v kraji Vysočina, hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskyto-

vaného našim zařízením podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. Kontrolou byly 

zjištěny nedostatky v oblasti výživových norem. Bylo přijato opravné opatření a nedostatky 

byly v krátké době odstraněny. 

 

 

b) Ostatní kontroly. 

Dne 2. 9. 2015 proběhla kontrola ze strany VZP, kontrolou nebyly zjištěny splatné zá-

vazky vůči VZP ČR.  
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10)  Hospodaření 

 

 

2. Celkové finanční prostředky organizace za hlavní činnost (tabulka č. 2) 

 

Rozpočet po změnách: 36 649 825,- Kč (viz rozpočet dotace celkem) 

 

 Z toho příspěvek:  36 649 825,- Kč 

 § 3114   705 000,- Kč 

 § 3124   5 176 120,- Kč 

  § 3131   28 348 380,- Kč 

§ 3141   856 500,- Kč 

§ 3148   1 128 000,- Kč 

 § 3299   255 825,- Kč 

 

 

Celkové výnosy k 31. 12. 2015  38 515 092,96   Kč 

Celkové náklady k 31. 12. 2015  38 086 946,96   Kč 

Hospodářský výsledek k 31. 12.2015       428 146,00   Kč 

 

HV je vytvořen z příspěvku – platů, odvodů, FKSP ve výši 428 146,- Kč na základě úspor za 

dlouhodobě nemocné zaměstnance v průběhu roku 2015. 

 

Průměrný plat v roce 2015: 24 891,00,- Kč 

Limit počtu zaměstnanců celkem: 75,50    Skutečnost k 31. 12. 2015:  74,321 

Proti roku 2014 (limit 71,50 zaměstnanců) došlo k nárůstu zaměstnanců o 4 úvazky. Důvo-

dem bylo schválené zřízení střediska výchovné péče a navýšení počtu asistentů pedagoga o 

0,5 úvazku na každém z odloučených pracovišť. 

 

Limit pracovníků nebyl dočerpán z důvodu vysoké dlouhodobé nemocnosti a průběžným za-

váděním SVP do provozu – cca první polovinu roku fungovalo SVP pouze ve 2 pracovnících. 

 

Závazné ukazatelé rozpočtu NIV celkem, MP celkem, OON celkem a limit počtu zaměst-

nanců nebyly překročeny. 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 9. 2016 

        PaedDr. Karel Suchánek, 

        ředitel VÚ                                               

 


