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a) Základní údaje o škole:
Název školského zařízení:
Sídlo:

Dětský domov se školou a základní škola
Těrlicko – Horní Těrlicko
Promenádní 561/16
Těrlicko – Horní těrlicko
735 42

Právní forma:
IČO:

Příspěvková organizace.
62 331 507

Zřizovatel:

MŠMT

Ředitel zařízení - statutární zástupce organizace:

PaedDr. Eva Němečková

Datum jmenování:

10.července 2012

Jmenován kým:

MŠMT

Zástupce ředitele-zástupce statutárního orgánu:

Ing. Klužák Martin

Datum jmenování:
Jmenován kým:

1.ledna1998
ředitelem DDŠ a ZŠ

Kontakt na zařízení:

Dětský domov se školou a základní škola
Promenádní 561/16
Těrlicko – Horní Těrlicko
735 42
596 423 147, 596 423 187
596 423 147
dds.nemeckova@seznam.cz
www.terlickodds.cz

Tel:
Fax:
e-mail:
web:

Charakteristika a předmět činnosti zařízení: Hlavní účel organizace a předmět činnosti je
vymezen § 13 zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů ve znění pozdějších změn zákona č.383/2005Sb., a § 16, § 44 a § 119 zákona
č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje
stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu § 119 zákona č.
561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování
zaměstnanců příspěvkové organizace. Účelem organizace je zajišťovat péči, výchovu a
vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže se zvýšenou výchovnou péčí s povinnou
základní školní docházkou.
Školská rada byla zřízena na základě nařízení MŠMT ze dne 18.11.2005 č.j.: 33 528/200524, které vychází z § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školská rada byla ustanovena dne
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29.8.2013. Školská rada se řídí plánem činnosti a svými stanovami, které sestavil předseda
školské rady.
Součásti zařazené do rejstříku škol:

Základní škola
Domov
Školní jídelna

Celková kapacita a kapacity jednotlivých součástí, využití
Celková kapacita ústavu DDŠ a ZŠ:

32 dětí

Stav v DDŠ a ZŠ ve školním roce 2013/2014:

30 dětí

Kapacita školy DDŠ a ZŠ:

32 žáků

Kapacita školní jídelny DDŠ, ZŠ a ŠJ:

85 strávníků

Počet strávníků celkem:

64 strávníků, z toho žáci:
pracovníci:

Počet tříd:

4 třídy

Počet žáků:

32 žáků

Počet žáků ve třídě:

VII.třída(5.,6.,7.ročník):
VIII.třída (8. ročník):
IX.třída (9.ročník):
VIII.P.třída (6.,7.,8.,9.ročník):

13 žáků
6 žáků
6 žáků
7 žáků

Počet rodinných skupin:

4 rodinné skupiny

Počet dětí:

30 dětí

Počet dětí ve výchovné skupině:

I.skupina: 8 dětí
II.skupina: 7 dětí
III.skupina: 7 dětí
IV.skupina: 8 dětí

30
32

(v průběhu šk.roku zapsaných až 9)
(v průběhu šk.roku zapsaných 6)
(v průběhu šk.roku zapsaných 7)
(v průběhu šk.roku zapsaných až 9)

Počty dětí ve skupinách nebyly překročeny z důvodů přechodu mezi skupinami a pobytu na, útěků a přemístění do jiných
zařízení – DDŠ, VÚ.

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Obor vzdělání 79-01-C -001 Základní škola, kapacita 32
Výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nový život a
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nová šance, zpracován podle RVP
ZV, příloha upravující vzdělávání žáků s LMP.
Ve třídách ZŠ se vyučovalo podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Nový
život“. Žáci dosahují průměrných výsledků. Všichni žáci byli hodnoceni. Cizí jazyk se
vyučuje angličtina. Žáci přichází s velmi slabými znalostmi jazyka. Většinou se začíná od
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základů. Největší problémy tvoří předměty, ve kterých je znalost předchozího učiva pro
návaznost nezbytná. Matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk. Povinnou školní
docházku ukončilo 9 žáků.
Ve třídě pro žáky s LMP se vyučovalo podle vzdělávacího programu „Nová šance“. Většina
žáků dosahuje průměrných až podprůměrných výsledků. Jako cizí jazyk se vyučuji základy
angličtiny. Přes veškeré problémy byl vzdělávací program splněn. Jeden žák nebyl hodnocen
pro dlouhodobou nepřítomnost ve škole (útěk). Povinnou školní docházku ukončili 2 žáci.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Projekt Divadlo nás baví 2013 – 2014
Je to už devět let, co trvá naše spolupráce s Divadlem v Českém Těšíně. Během školního roku
2013/2014 jsme navštívili 9 divadelních představení.
O jednotlivá představení byl mezi chlapci obrovský zájem a divadlo otevřelo našim žákům
vrátka do zcela jiného pro ně nepoznaného světa fantazie, pohádek, muzikálů, detektivních
příběhů a komedií. Záměrem tohoto projektu bylo, aby žáci měli možnost pravidelně
navštěvovat během školního roku divadelní představení. Pomocí divadla změnili svůj vztah k
mateřskému jazyku, zkultivovali své vyjadřování, rozšířili si své vědomosti.
Projekt byl realizován jako dlouhodobý, skupinový zaměřený k získávání nových poznatků,
výraznému posílení motivace žáků k učení, zejména mateřského jazyka, pomohl dětem rozvíjet
klíčové kompetence jako tvořivost, kooperativní a sociální dovednosti, samostatnost a
odpovědnost, podpořil potřebu literárního projevu a četby. Ke každému představení si žáci
zpracovávali pracovní listy, získávali informace o významných osobnostech naší i světové
kultury, o autorech divadelních her, poznávali nové literární druhy a žánry, tvořili reklamu a
upoutávku na danou hru. K některým jsme si uspořádali besedu.
Žáci získali přehled o jednotlivých profesích, postupně si osvojili návyky společenského
chování, zvýšili zájem o český jazyk, získali informace o Národním divadle a Divadle v Českém
Těšíně, v neposlední řadě pro žáky se sociálním znevýhodněním se stalo divadlo
neopakovatelným zážitkem, jelikož získali možnost navštívit divadlo poprvé.
Žáci se naučili spolupracovat na jednotlivých úkolech, např. vyhledávání informací, zpracování
zadaných úkolů formou prezentací, aktivní práce s textem, vyplňování pracovních listů.
Projekt zasáhl i do jiných předmětů – občanská výchova, výtvarná výchova, hudební výchova,
dějepis, etická výchova.
Zcela jistě divadlo mělo pozitivní vliv na povahový a citový vývoj žáků a dosažení optimálního
stupně socializace / integrace, inkluze /u všech žáků, kteří se projektu zúčastnili.
Jednorázové aktivity
12.12. 2013
21.1. 2014
04.2. 2014
07.2. 2014
07.3. 2014
06.5. 2014
15.5. 2014
16.5. 2014
25.6. 2014

Exkurze Střední škola Havířov
Exkurze – projekt Volba povolání –VÚ Hrabůvka
Exkurze – projekt Volba povolání –VÚ Dřevohostice
Exkurze – projekt Volba povolání –VÚ Nový Jičín
Turnaj v odbíjené Havířov
Exkurze v profesní přípravě Ostrava
„Dukla a vojáci baví dětské domovy“
Turnaj ve florbalu Ostrava
Turnaj v malé kopané ZŠ Těrlicko
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
fyzicky
Celkový počet pracovníků:
36
z toho pedagogických
24
nepedagogických
12
Z pedagogických:

- učitelé
- vychovatelé
- psycholog
- etoped
- asistenti pedagoga

Z nepedagogických: - administrativní prac.
- vedoucí školní jídelny
- kuchařky
- údržbář / řidič
- uklízečka
- pradlena, švadlena

přepočteno
33,72
22,22
11,5

7
10
1
2
4

7,0
9,22
0,5
1,5
4,0

4
1
3
1
2
1

3,75
0,75
3,0
1,0
2,0
1,0

Věková struktura pracovníků:
Do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – do vzniku nároku na SD
Důchodci

0
3
10
19
4

Hodnocení aprobovanosti, kvalifikovanosti a výchovné práce:
Aprobovanost škola:
VŠ:
6 učitelů
SŠ ped:
1 učitel
Vychovatelský úsek:
VŠ:
8 vychovatelů
SŠ ped.:
2 vychovatelů
Odchody a příchody pracovníků ve školním roce 2013/2014:
Na vlastní žádost odešel:
Byli přijati:
Do starobního důchodu k 31.8.2014 odešli:

2
3
2

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Děti jsou během celého školního roku umísťováni do zařízení na základě rozhodnutí soudu
Údaje o dětech:
Ve školním roce 2013/2014 bylo v DDŠ a ZŠ:
2 dětí na základě PO
27 dětí s nařízenou ÚV
0 dětí s nařízenou OV
Ve školním roce 2013/2014 bylo do DDŠ a ZŠ:

nově přijato
přemístěno
propuštěno

- 14 dětí
- 2 dětí do DD
- 2 dětí do VÚ
- 3 dětí ZÚV
- 1 dítě zletilost
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2013/2014 bylo:
Klasifikováno:
Prospělo s vyznamenáním:
Prospělo:
Neprospělo:
Nehodnoceno:

32 žáků
0 žáků
28 žáků
1 žák
3 žáci

Vycházející žáci:
Na konci školního roku 2013/2014 bylo přemístěno do DD a VÚ 12 žáků. Všichni úspěšně
vykonali přijímací zkoušky do různých odborných učilišť.
Do:

VÚ Nový Jičín:
VÚ Hrabůvka:
DD Velké Heraltice:
Zrušená ústavní výchova:

1 žák
5 žáků
3 žáci
3 žáci

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Primární prevence v Dětském domově se školou v Těrlicku je realizována součinně ve dvou
rovinách – na úseku školy a na úseku vychovatelství.
Cíl primární prevence jsme zaměřili na zvýšení odolnosti chlapců vůči sociálně patologickým
jevům, na minimalizování negativních postojů a hodnotové preference. Usilovali jsme o
snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Snažili jsme se
o dosažení co nejvyšší míry socializace a postupné integrace do běžného života.
Činnost školního metodika prevence, je úzce provázána s třídními učiteli, kteří mají
rozhodující úlohu na plnění MPP. Na práci učitelů na úseku vyučování bezprostředně
navazuje práce vychovatelů a asistentů vychovatele, kteří realizují primární prevenci
v mimoškolní době. Vzdělávání a výchova jsou v našich podmínkách neoddělitelnou
součástí. Vzájemně se prolínají a vzájemně na sebe navazují.
V rámci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) jsme spolupracovali rodiči
klientů, informovali je o záměrech a způsobu realizace MPP na třídních schůzkách a při
individuálních setkáních. Informovanost probíhá rovněž prostřednictvím webových stránek
zařízení: www.terlickodds.cz. Při plnění MPP jsme úzce spolupracovali s PPP, OPD,
OSPOD, RENACON, PČR Těrlicko a odbor protidrogové prevence PČR Havířov
a se Státním zastupitelstvím Karviná.
Z hlediska rizikových forem chování jsme nejvíce případů řešili na poli zneužívání
psychotropních látek, zejména marihuana a pervitin. Společně jsme přijali důsledná opatření,
na základě metodického pokynu MŠMT.
Aktivní strategií školního poradenského týmu v primární prevenci, ve spolupráci s pedagogy
zařízení jsme ve šk. r. 2013/2014, odhalili, svědeckými výpověďmi a doznáním se ke
skutkům prokázali našim klientům: – agresivní chování a šikanování, zneužívaní drog,
krádeže a případy rasové nesnášenlivosti. Za prokázané porušení povinností, na
základě analýzy všech výsledků šetření, byla přijata opatření ve výchově v souladu se
zákonem o výkonu ústavní výchovy č. 383/2005 Sb. (kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.,
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o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních). Po
zadokumentování byli vyrozuměni rodiče/zákonní zástupci a orgán sociálně právní ochrany
dítěte.
Důsledná prevence sociálně patologických jevů – naplňováním cílů Školní strategie prevence,
a Minimálního preventivního programu – se v našem zařízení osvědčuje a dosažené výsledky
jsou povzbuzením do další práce.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
2 pracovníci se zúčastnili
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovníků se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovník se zúčastnil
1 pracovníci se zúčastnili
1 pracovník se zúčastnil
2 pracovníci se zúčastnili

Speciální pedagogika pro vychovatele
Funkční studium řídících pracovníku škol a školských zařízení
Práce s textem ve fyzice
Vysokoškolského studia
Krajská konference o podpoře interaktivní výuky
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy
Zákon o pedagogických pracovnících
Seminář k dopravní výchově
Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Přístupy pedagoga k dětem a dospívajícím s poruchami chování
vyžadující pedopsychiatrickou péčí
Workshop pro sociální pracovníky zařízení pro výkon ÚV
Mezinárodní konference expresivních terapii

Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny.
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti
Zájmová činnost mimo DDŠ
Do zájmové činnosti mimo Dětský domov se školou v Těrlicku se ve školním roce 2013/2014
zapojilo více jak 75% dětí. Navštěvovaly Středisko volného času Asterix v Havířově
(hudební, výtvarný a taneční obor), LŠU (obor hudební - hra na klávesy, kyteru), Středisko
Don Boscco (sportovní hry, počítačový kroužek), oddíl lehké atletiky v Havířově nebo oddíl
stolního tenisu v obci Těrlicko.
Sociální programy:
Zapojení do celoroční spolupráce se ZŠ v Havířově, ÚSP v Hrabyni, Domem seniorů Pohoda
v Orlové, občanským sdružením ADAM. Integrační programy probíhají pravidelně v průběhu
roku. Cílem je zejména setkávání lidí různého věku, osob zdravých i hendikepovaných.
Probíhá formou společných setkání, kulturních programů, her a soutěží.
Kulturní programy:
Velkému zájmu se každoročně těší Vánoční besídka a Taneční přehlídka pořádaná
v kulturním sále DDŠ v Těrlicku. Vystupují děti z MŠ,ZŠ z obce Těrlicko a města Havířova,
děti ze zájmových kroužků a tanečních skupin z Havířova, kteří se podělí o své vystoupení
s ostatními dětmi. Zváni jsou rodiče, zástupci obce i široká veřejnost. Na akcích se představí
se svým programem přibližně stovka dětí.
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Spolupráce s obcí
Těrlické slunko, Čisté břehy Těrlické přehrady, pomoc při organizace motoristické akce
a programu pro děti, spolupráce s rybářským svazem.
Dlouhodobé projekty
Sdružení Adam Havířov
Ústav sociální péče v Hrabyni
Dům seniorů v Orlové
Krizové centrum Čtyřlístek
Spolupráce s mateřskými a základními školami
Spolupráce s obcí Těrlicko
Setkání mladých výtvarníků v Těrlicku
Taneční přehlídka
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Německá Mládežnická organizace JESP e.V. s mezinárodní působností (sportovní a zážitková
pedagogika pro mládež)
Spolupráce se zahraničními studenty
Nové progresivní metody a jejich prezentace
Nové progresivní metody práce byly prezentovány ředitelkou domova, psychologem
a etopedem na setkáních a konferencích. V listopadu 2013 pořádala pracovní skupina Občané
s mentálním, tělesným a kombinován postižením konferenci pod názvem „Pracujeme
společně“. Psycholog DDŠ Těrlicko přednášel o významu spolupráce dětí z našeho domova
s dětmi s poruchou autistického spektra.
Rodiče se dozvídají o nových nadějích nejen pro své děti s autismem, ale i pro své partnery
a zdravé sourozence. Děti z Dětského domova v Těrlicku se podílejí na přípravě a organizaci
sportovních a kulturních akci.
Celostátní konference
V květnu 2014 byl na celostátní konferenci oceněn etoped DDŠ Těrlicko, za přínos v oblasti
výchovy a vzdělávání.
Spolupráce se Střediskem volného času Asterix (pobyty a tábory v turistické základně ve
Pstruží)
Podzimní tábor ve Pstruží, integrační pobyt (říjen 2013)
Jarní tábor „ Hledání Země Nezemě“ (únor 2013)
Sportovní kroužek s dětmi ze sdružení Adam
V rámci spolupráce s občanským sdružením Adam, chlapci z našeho dětského domova,
pomáhají při nácviku sociálních dovedností u dětí s autismem. Tato pomoc se odehrává na ZŠ
Jarošova, kde probíhá sportovní kroužek. Každý z chlapců pomáhá jednomu dítěti
v překonávání překážek. Učí je různým sportovním dovednostem a kamarádskému chování.
Chlapci z domova si tak upevňují svou hodnotu, jako člověka v pomoci bližnímu.
„Cvičení s Evou“
Hodina tělocviku je určena pro žáky ze ZŠ Jarošova v Havířově a DD Čtyřlístek. Cvičení
v areálu školy, využití dětského hřiště. Chlapci opět prokázali ochotu pomáhat a podílet se na
činnostech, které jim dávají smysl a přinášejí nezapomenutelný zážitek.
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Návštěvy v Dětském domově Čtyřlístek v Havířově – Suché
Naši chlapci pravidelně jedenkrát až dvakrát měsíčně spolu se žáky ze Základní školy
Jarošova v Havířově dojíždějí za dětmi, které jsou umístěny v Dětském domově Čtyřlístek
v Havířově – Suché. Cílem návštěv našich chlapců a žáků ZŠ ve šk. roce 2013/2014 bylo
rozvíjení slovní zásoby dětí, rozvíjení hrubé a jemné motoriky a to vše prostřednictvím hry.
Sportovní mýtinky
Sportovní utkání se žáky ZŠ Jarošova v malé kopané (říjen 2013)
Turnaj ve stolním tenise (celodomovský turnaj, říjen 2013)
Zátěžové výlety do přírody, turistika - Komorní Lhotka, vyhlídková věž Soběšovice,
Florbalový turnaj rodinných skupin (leden 2014)
Turnaje ve stolním tenise
Tradiční florbalový turnaj dětských domovů (květen 2014)
Mistrovství ČR v šipkách
V listopadu se konalo v Ústavu sociální péče v Hrabyni mistrovství ČR v šipkách a
foukaných šipkách občanů s tělesným postižením. Chlapci z našeho domova doprovázeli
všechny soutěžící k terčům, počítali dosažené body, vraceli šipky do hry, pomáhali s obsluhou
postižených osob při obědě, podávali pohoštění. Mistrovství probíhalo v příjemné atmosféře,
soutěžící byli spokojeni a ocenili chlapce z Těrlicka za vstřícnost, ochotu a obětavost.
Rodičovské skupiny, akce „Když to chlapi rozjedou“ listopad 2013
Na ZŠ kpt. Vajdy v Ostravě proběhlo další setkání tatínků od dětí s poruchou autistického
spektra. Speciální pedagogové Dětského domova se školou v Těrlicku připravili pro tyto děti
program a tatínkové měli možnost s psychologem Mgr. Mikolášem věnovat se hledání a
zavádění nových alternativních metod a programů, které by pomohly zkvalitnit život jejich
dcer a synů.
„S čerty nejsou žerty.“ Mikulášská besídka pro děti a jejich kamarády
Velká mikulášská zábava se konala 6.prosince v sále našeho domova. Na třicet dětí
z občanského sdružení Adam se svými rodiči a chlapci z DDŠ v Těrlicku recitovali a zpívali
čertovi a Mikuláši Za svou odvahu dostali malé dárečky. Sponzoři For help sro.Ostrava
připravili pro všechny děti občerstvení. Moc děkujeme.
Hudba a my
Ve spolupráci s LŠU nás navštívil ředitel ZUŠ v Havířově spolu s paní učitelkou a dvěma
chlapci, kteří hrají na akordeon. Zahráli nám několik skladeb, poté nám zahráli skladby
s hudebními hádankami. Naši chlapci měli možnost zahrát si na kytaru a klávesy, „osahat“ si
akordeon. A to není jen tak, akordeony byly dva – klávesový a knoflíkový (prosinec 2013).
Turnaj o pohár starosty obce Těrlicko (prosinec 2013)
Turnaje se zúčastnilo 5 chlapců z našeho domova. I když se nám v letošním roce nepodařilo
postoupit do finálových bojů, byla naše snaha oceněna ze strany pořadatelů. Každý chlapec,
který se zúčastnil turnaje „O pohár starosty“ dostal sadu kvalitních pingpongových míčků.
Vánoční besídka 17.12.2013
Integrační akce. Dopoledne plné dětských úsměvů a radosti, tak vypadala Vánoční besídka,
která vyplnila předvánoční čas v našem domově. K vidění byla řada vystoupení nejen
v podání hostů ale také našich chlapců. Vánoční pohoda se přenesla i do dalšího dne, kdy
jsme se všichni společně sešli u slavnostního stolu a rozdělení dárků pro jednotlivé skupiny.
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Spolupráce s oddílem stolního tenisu, Havířovská liga škol ve stolním tenise
Již čtvrtým rokem spolupracuje s naším domovem trenér stolního tenisu z TJ Těrlicko. Děti se
zdokonalily v technice a pravidlech stolního tenisu. Aby mohli porovnat svou úroveň
s ostatními vrstevníky, přihlásili se do soutěže Naturprodukt liga škol pořádané SKST Baník
Havířov ve spolupráci s Úřadem města Havířova a firmou Naturprodukt. Celá série měla tři
základní turnaje a jeden finálový, na který se nominovali nejlepší hráči ze všech tří
předchozích turnajů. Všechna kola proběhla v herně stolního tenisu v Havířově Šumbarku.
Do finále se probojoval jeden z našich chlapců.
Maškarní ples v kulturním sále DDŠ Těrlicko 15.3.2014
Základní a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem, pořádala v kulturním sále
dětského domova „Maškarní ples“ pro děti a jejich rodiče. Radostné vystoupení, hudba,
tanečky a dobrá nálada dovážely celou akci.
„MDŽ v Pohodě“
V pátek 7. března zpříjemnili chlapci našeho domova ženám oslavu Mezinárodního dne žen.
Navštívil je v Domě seniorů v Orlové, kde vystoupili s krátkým hudebním pásmem za
doprovodu kytary. Na závěr nechyběla ani kytička a milé úsměvy všech zúčastněných.
Turnaj v Boccia v Havířově
Na IV. ročníku mezinárodního turnaje v Boccia, ve Sportovní hale v Havířově, se utkaly týmy
hráčů z okolních měst. Velkým favoritem byl tým hráčů Fenix, který přijel z Polska. Náš tým
se umístil, ve velké konkurenci, na krásném 8. místě. (duben 2014)
Ocenění nejlepších žáků Těrlických škol 2013/2014
Mezi oceněnými dětmi Těrlických základních škol byli tři chlapci z dětského domova
v Těrlicku. Aktivně se zapojili do integračních programů, podíleli se na organizaci
sportovních akcí, zejména s dětmi ze ZŠ Jarošova v Havířově. V průběhu roku vyráběli
drobné dárky, které udělaly radost mnoha lidem a dětem.
Taneční přehlídka v Těrlicku 15.5.2014
Kulturní akce „Taneční přehlídka“ se uskutečnil v sále DDŠ v Těrlicku. Přehlídku tanečních
skupin, souborů a vystoupení dětí z mateřských a základních škol jsme uspořádali ve
spolupráci s obcemi Těrlicko, Havířov, Karviná a okolí. Integrační projekt má za cíl umožnit
dětem realizovat svůj talent a podělit se o radost a zkušenosti s ostatními. Účinkujícími byli
děti s dramatickým, tanečním i hudebním vystoupením. Věková kategorie účastníků byla 3 –
17 let.
Vystoupení na tradiční obecních slavnostech v Těrlicku (červen.2014)
Letos jsme vystoupili s hudebním programem. Hra na bicí zaujala diváky této prestižní obecní
akce.
Letní prázdninová škola mladých výtvarníků 7.-11.7.2014
Osmý ročník integrační akce v domově je příležitostí pro setkání dětí, kteří si o prázdninách
nechtějí jen hrát, ale i rozvíjet svůj talent prostřednictvím výtvarných činností.
Děti z domova, kamarádi z rodin z nedalekého města Havířova a také děti s poruchou
autistického spektra se sešli při výtvarných činnostech. Dopoledne vytvářeli svá „díla“ ve
výtvarných dílnách a odpoledne trávili chvíle plné her a soutěží na hřišti nebo u Těrlické
přehrady. Týden byl zakončen vernisáží, kde rodiče ocenili snahu svých malých umělců.
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Vodácký pobyt – řeka Morava 21.7. – 25.7.2014
Zaměření: letní vodácký pobyt v přírodě, chování v přírodě, základy vodáckého sportu. Cílem
pobytu bylo naučit chlapce chovat se a žít v přírodě. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o vodáckou akci, zaměřili jsme se zejména na nácvik dovedností vodáckého sportu.
Základnami tohoto pobytu byla vždy táborová místa jednotlivých plavebních etap. Chlapci si
museli každé ráno postavit a večer zase sbalit stany a dopravit se raftem na další tábořiště. V
odpoledních hodinách jsme se věnovali rekreačnímu sportu nebo návštěvě místní obce.

Kolnovice – Jeseníky 4.-8.8.2014
Do Kolnovic jezdíváme s chlapci z domova každoročně. V loňském roce se nám naskytla
možnost spolupráce s organizací křesťanské mládeže z Jeseníku. Tato organizace pořádá
prázdninové pracovní aktivity zaměřené především na pomoc starším a nemocným lidem,
kteří některé práce obtížně zvládají. Například jsme štípali dříví, pracovali na zahradě,
vyklízeli starou kůlnu, sekali trávu, uklízeli obrovské kameny, které přinesl v době povodní
místní nenápadný potůček. V odpoledních hodinách jsme využili množství cyklostezek
v okolí a podnikali cyklistické výlety, například na bazén do České Vsi. Ve středu večer za
námi přijel záchranář z Jeseníku, který si s námi povídal o různých zážitcích ze svého
povolání. Také jsme se dozvěděli, jak nejúčinněji pomoci zraněnému člověku.
Letní tábor pro děti s poruchou autistického spektra 11.-15.8.2014
Druhý ročník tábora pro děti s autismem. Završení celoroční spolupráce s občanským
sdružením Adam v Havířově. Letos proběhly dva týdny příměstského tábora v Těrlicku, kdy
děti využily hřiště pro sportovní aktivity, hry a soutěže. Nejvíce je však lákaly výlety do
okolí, kterých bylo opravdu mnoho.
Pobyt v Zubří 18.8. - 20.8
Dny byly naplněny aktivním programem, sběrem hub, vycházkami do okolí, sportováním
v přírodě, vařením ve venkovní kuchyňce a hrou na hudební nástroje, zejména na bubny.
Odpoledne jsme také relaxovali v zahradní síti, využili houpačky, lana a také zařízené
klubovny.
Sportovní hry tělesně postižených v Hrabyni.
V srpnu 2014 se uskutečnil již 13. ročník „Sportovních her tělesně postižených“ v Hrabyni.
Do Ústavu sociální péče přijelo celkem 147 sportovců z celé ČR s doprovodem. Disciplíny:
hod oštěpem, lukostřelba, jízda mechanických vozíků, hod granátem, minigolf a další.
Chlapci z DDŠ v Těrlicku pomáhali s přípravou a organizací jednotlivých soutěžních
disciplín.
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2013 / 2014 byla provedená inspekční činnost v našem zařízení ČSI o
veřejnosprávní kontrole využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve dnech 19. –
8. – 11.10.2013 – bez nedostatků.
Ve školním roce 2013 / 2014 byla provedená inspekční činnost v našem zařízení ČSI o
státní kontrole dodržování ustanovení školského zákona ve dnech8. – 11.10. 2013 –jeden dílčí
nedostatek odstraněn v termínu.
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j) Základní údaje o hospodaření
Ve dnech 8.10 –11.10. 2013 byla provedena kontrola ČŠI o veřejnosprávní kontrole
využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu – bez nedostatků. Dále ve školním
roce 2013/2014 proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce ve dnech 6.1. –
10.1.2014.- drobné nedostatky odstraněny do 28.2.2014.
Naše organizace má název Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko-Horní
Těrlicko, Promenádní 561/16, Těrlicko-Horní Těrlicko. Jsme zřízeni MŠMT jako
příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou.
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Jsme speciální etopedické zařízení, pro výkon ústavní
a ochranné výchovy.
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen Zřizovací listinou § 13 zákona č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, § 16, § 44 a § 119 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a prováděcími předpisy. Naše příspěvková organizace poskytuje i základní
vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem i zaměstnancům ve školní
jídelně.
Statutárním orgánem je ředitelka dětského domova PaedDr. Eva Němečková, jmenovaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace je pouze příslušná hospodařit
s majetkem státu.
Dětský domov se školou a ZŠ vykonává pouze hlavní činnost a je zřízen na dobu neurčitou.
V roce 2013 nám bylo přiděleno „Oznámením o rozpočtu na rok 2013“ ke dni 31.12.2013
v celkové výši 17 318 tis. Kč finančních prostředků, které byly plně vyčerpány a nepodléhaly
odvodům. Výsledek hospodaření za rok 2013 činil 100 570 Kč, který byl vytvořen
nedočerpáním provozních prostředků. Větší opravy byly financovány z FRM a RF a tím
vznikla úspora provozních prostředků. HV byl schválen a převeden do RF.
Na hlavní činnosti organizace se podílejí i vlastní výnosy a to ve výši 316 tis. Kč, které jsou
tvořeny z příspěvků na úhradu péče dítěte „ošetřovného“ a z ostatních výnosů. Také byly
použity prostředky z FRM ve výši 316 tis. Kč na opravy a udržování a pořízení DHM a
DDHM.
Součástí hospodaření roku 2013 byly také rozpočtované finanční prostředky rezervního
fondu, včetně prostředků z vlastních výnosů a schválených finančních prostředků fondu
reprodukce majetku.
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V roce 2013 byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši 100 570,-- Kč, který byl schválen
a převeden v plné výši jako příděl do rezervního fondu, jelikož je tvořen ze závazného
ukazatele „ONIV“.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost
Plnění závazných ukazatelů je zpracované na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
Organizaci v roce 2013 byly přiděleny transfery ze státního rozpočtu na hlavní činnost
organizace – Oznámení o schváleném rozpočtu § 3114 a § 3131, č.j. MŠMT 46 714/2013 ze
dne 26.11.2013.
Speciální základní škola - §3114 příspěvek na provoz ve výši 2 826 tis. Kč, skutečné
náklady celkem činily 2 811 015,11 Kč
Úspora 14 984,89 Kč je tvořena:
 8 399,00 Kč náhrady mezd v době pracovní neschopnosti
 -69,01 Kč nedočerpání zákonných odvodů z mezd a FKSP
 -23 314,88 Kč úsporou ostatních nákladů.
Výchovné ústavy a dětský domov se školou - §3131 příspěvek na provoz ve výši
14 492 tis.
Skutečné náklady celkem činily 15 209 832,29 Kč
Překročení ve výši 674 881,79 Kč se skládá z:
 51 080,00 Kč náhrady mezd v době pracovní neschopnosti,
 -232,20 Kč nedočerpání zákonných odvodů z mezd a FKSP,
 624 033,99 Kč, překročení ostatních nákladů, z toho částečně kryto z FRM
316 tis. a částečně z vlastních výnosů.

Přehled o závazcích a pohledávkách
Krátkodobé závazky za rok 2013 činí 2 027 470,86 Kč
Pohledávky za rok 2013 činí 423 550, 40 Kč
Účet
321
331
336
342
378
389
314
315
381

Název
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi
Zúčtování daní a dotací
Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Náklady příštích období

Částka
88 283,86
302 191
545 317
177 476
624 153
290 050
290 050
74 541,50
58 958,90

Poznámka
Splatné v lednu 2014
Mzdy za 12/2013
Odvod v lednu 2014
Splatné v lednu 2014
Splatné v lednu 2014
Vyúčtování leden 2014
Vyúčtování v roce 2014
Příspěvek na úhradu péče
Předplatné roku 2014
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Pohledávky ve výši 74 541 Kč po splatnosti i pohledávky v účtové třídě 9 Podrozvahové účty
Odepsané pohledávky na účtu 9111 00 jsou vedeny pohledávky za rodiči dětí ve výši 55 998
Kč.
Zdůvodnění:
Pohledávky se týkají příspěvku na úhradu péče pro děti, jsou vymáhány soudně, avšak
zákonní zástupci jsou dočasně i dlouhodobě bez finančních prostředků. Pravidelně je písemně
ověřováno, že pobírají dávky v hmotné nouzi, rovněž nevlastní žádný movitý a nemovitý
majetek. Dále jsou pravidelně zjišťovány zprávy u soudů, které se týkají dlužníků (jsou
zasílány žádosti o poskytnutí pomoci dle ust. § 260, odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu).
Peněžní fondy a krytí účtů peněžních fondů – 413,414
Účet
413
414
245

Název
Rezervní fond HV
Rezervní fond
Běžný účet RF

Částka
156 463,69
35 281,50

Celkem

Poznámka

191 745,19
169 351,69
-533,50
-1 500,00
+24 429,00
-2,00
191 745,19

Finanční krytí
Převody VPD2013 Albert
Převody VPD2013
Převod HV za rok 2012
Vratka dotace MH

Peněžní fondy a krytí peněžních fondů – 412
Účet
412
243

Název
FKSP
Účet FKSP

Částka

Celkem
82 099,83
60 570,00
14 514,00
-5108,00
12 123,33
82 099,83

Poznámky

Celkem
285 000,00
285 000,00

Poznámky

Finanční krytí
Pokladna FKSP
Stravné FKSP
1 % z mezd

Peněžní fondy a krytí peněžních fondů – 411
Účet
411
245

Název
Fond odměn
BÚ fondu odměn

Částka

Peněžní fondy a krytí peněžních fondů – 416
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Účet
416
245

Název
Fond reprodukce
majetku
BÚ FRM
Převody v roce 2014/1
Převod v roce 2014/1

Částka

Celkem
1 473 118,60

Poznámky

1 504 630,60
-26 268,00
-5 244,00
1 473 118,60

Finanční krytí
F397,398
VPD744

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů
Výsledek hospodaření za rok 2013 činí 100 570,00 Kč je finančně krytý a po schválení byl
převeden do rezervního fondu.
Zůstatek na rezervním fondu, fondu reprodukce majetku, fondu odměn a fondu kulturních
a sociálních potřeb je finančně kryt.
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
DofE – Projekt pro mládež, Cena vévody z Edinburghu
Mezinárodní program DofE je určen jak mládeži z funkčních rodin, ale také mládeži ze
znevýhodněné sociálního prostředí a také dětem s poruchami chování. Prioritou
mezinárodního peer programu je působení na rozvoj kompetencí dětí, jež jsou ve výchovných
ústavech či dětských domovech dlouhodobě.
Tento program navázal na program EDIE a Učení pro život, který byl v našem zařízení
realizován. Dne 5. září 2014 byl DDŠ Těrlicko udělen certifikát Místní centrum DofE Award.
V tomto školním roce se do Projektu se zapojilo 9 chlapců. Cílem tohoto programu,
v podmínkách ústavní výchovy, byla podpora integrace do společnosti mladým lidem ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí.
Filozofie Programu je založena na myšlenkách německého pedagoga Kurta Hahna, klíčové
postavy zážitkové pedagogiky. V podmínkách České republiky tento program realizuje
národní kancelář se sídlem v Praze. Snahou našeho zařízení je pozitivní nasměrování a změna
chování ohrožených dětí. Program DofE nabízí dlouhodobý a systematický motivační
program s prvky zážitkové pedagogiky.
Cena vévody z Edinburghu je součástí dlouhodobé koncepce DDŠ Těrlicko pro život našich
chlapců, ale nejen našich, přesně vystihuje potřeby a možností ústavních zařízení. Řešení
náročných úkolů v rámci programu DofE umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce,
komunikativních dovedností, sociálního cítění a dalších vlastností potřebných v každodenním
životě.
Účastí v programu je v našem zařízení chápána jako prestižní záležitost a realizací projektu
v našich podmínkách je naplňována strategie prevence sociálně patologických, neboť
každý chlapec rozvíjí svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí, získává zdravé
sebevědomí, umožňuje jim poznat jiný hodnotový žebříček a smysluplně vyplňuje svůj volný
čas.
Dne 10.6.2013, při slavnostním aktu v kongresovém centru v Praze převzalo za úspěšnou
realizaci Projektu DofE, 5 účastníků z rukou ředitele programu pana Mgr. Ondřeje Lochmana
a cestovatele Jakuba Vágnera. diplomy za absolvování bronzového stupně.
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Zahraniční spolupráce - Studentské stáže
Ve dnech 2.-9.6.2014 se uskutečnila zatím naše poslední zahraniční expedice - Radstadt
v rakouském pohoří Dachstein. Akce se opět konala díky německým přátelům z organizace
JESP. Zdolávání via ferrat se však neobešlo bez komplikací a vrcholný podnik – Superferrata
nakonec zůstala nepokořena. I tak jsme si lezení po zajištěných stezkách užili do sytosti a
každý z nás si našel ten svůj vrchol, hranici, které dosáhl nebo dokonce překročil.
S každým dnem jsme stupňovali obtížnost tras a s novým týmem jsme dosáhli na písmeno D+
(dle tabulky obtížností: A- nejlehčí , F- nejobtížnější). Což sice nebyl historický rekord našich
výprav, ale ostudu jsme si taky neutrhli.
V čem byl tento podnik od předchozích jiný a zcela výjimečný, bylo obsazení účastníků.
Sešlo se zde společenství mladých kluků z naprosto opačných pólů společnosti. Na jedné
straně chlapci z Dětského domova se školou – chlapci s vážnými poruchami chování, často
pocházejících ze slabého sociokulturního prostředí, vyloučených lokalit…a na straně druhé:
žáci elitního soukromého internátního zařízení, jednoho z nejdražších v Evropě. Přestože žáci
této exkluzivní školy patří mezi „horních deset tisíc“ a jejich rodiče jsou většinou ředitelé
nadnárodních firem, politici, top manažeři apod., vykazovali neuvěřitelnou dávku skromnosti,
pokory, pracovitosti a stejně tak vysokou míru empatie a ohleduplnosti. Dokonce v tomto
ohledu mohli být vzory pro naše chlapce. Bylo zvláštní a velmi přínosné sledovat a sdílet
zážitky s těmito tak rozdílnými skupinami. Znovu jsme aplikovali z předchozích let
dlouhodobě osvědčenou strategii Integrace. Také letos s námi na tento náročný pobyt
odcestovalo několik vybraných studentů a studentek, kteří dlouhodobě spolupracují s naším
domovem.
Tradicí se stal večerní Kamínkový rituál, který je téměř stěžejní pro naše společné výjezdy.
Děti se učí oceňovat druhé, všímat si drobných dobrých skutků na jiných a hledat to pozitivní.
Ale ne jen lezením po skalách je člověk živ, a tak i znavené svaly si přišli na své při
návštěvách aquaparků, a stejně tak se našel čas na trochu té kultury a poznávání historického
městečka - Mozartova rodiště.
Přes nezdolanou Superferratu můžeme expedici považovat za úspěšnou. Vrátili jsme se
všichni, nezraněni a plni zážitků na celý život.

Zahraniční spolupráce s Bergschule St. Elisabeth – Staatlich anerkannte Katholische
Berufsbildende Schule
I v tomto roce pokračovala spolupráce se střední odbornou školou v Německu. Již pátým
rokem se k nám vydávají na zkušenou němečtí studenti oboru vychovatelství – sociální a
volnočasová pedagogika. Střední odbornou školu v Heiligenstadtu jsme měli příležitost
osobně několikrát navštívit a pohovořit s tamními učiteli. Ti jsou z možnosti rozšíření
zahraničních praxí pro své studenty o Českou republiku nadšeni.
První dny se studenti seznamují s chodem našeho zařízení a pozorují práci vychovatelů.
V dalších dnech působí jako asistenti vychovatele a v závěru své stáže si absolvují samostatný
výstup/aktivitu s dětmi za dohledu našich pedagogických pracovníků. Úkolem studentů je si
zvolit činnost na „ušitou na míru“ dané skupině chlapců, namotivovat si cílovou skupinu a
realizovat v předepsaném rozsahu. V posledních letech se těchto závěrečných výstupů účastní,
což nás velmi těší, samotný vedoucí odborných praxí Pater Meinolf von Spee.
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Z původního pilotního projektu se tak stala tradiční několikatýdenní stáž, kde se němečtí
studenti mají možnost zblízka seznámit s modelem institucionální výchovy v ČR.
Naším cílem do budoucna, je spolupráci s německými organizacemi nadále rozvíjet
a upevňovat, protože si tohoto partnerství nesmírně ceníme a je pro nás a naše klienty
obrovským přínosem.
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Naše školská organizace se nezapojila dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Naše školská organizace získala dotaci 10 000,- Kč od města Havířov na projekt „ Letní
táborová škola mladých výtvarníků“ a 20 000,- Kč na projekt „Turnaj v malé kopané
havířovských ZŠ“.
n) údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Naše školská organizace nemá odborovou organizaci.

V Těrlicku 30.9.2014

PaedDr. Eva Němečková
ředitelka

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 14.10.2014

PhDr. Šárka Pospíchalová
Předseda školské rady

