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Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, 

údaje o vedení, adresy pro dálkový přístup, údaje o školské radě) 

 

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace  

IČ:  00852619 

sídlo:  nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, 793 26  

tel.  554/751720 

identifikátor právnické osoby: 610 551 248 

ředitel:  Mgr. Jan Vavřík 

e-mail ředitel: jan.vavrik@ddvrbno.cz 

zást. ředitele: Mgr. Markéta Remešová 

e-mail ZŘ:  marketa.remesova@ddvrbno.cz 

zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18, IČ: 70890692 

 

Vymezení hlavního účelu organizace 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova 

žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, 

případně zletilé osobě do 19 let. 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 

• poskytuje základní vzdělání; 

• poskytuje zájmové vzdělávání; 

• zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí 

soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a 

náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a 

vzdělávání; 

• zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po 

ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do 

věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou 

a zařízením; 

• zabezpečuje stravování dětí, žáků; 

• zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
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Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná 

jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost 

organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními 

předpisy. 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): 

organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou. 

Školská rada: Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 

a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ 

LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. 

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. 

(školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září 2005.  
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Přehled oboru vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském 

rejstříku 

Vzdělávací programy 

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového 

vzdělávacího programu: 

• 79-01-B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10 r., 0 měsíců 

• 79-01-C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r., 0 měsíců 

Bližší specifikace 

• 1-9 ročník: Škola dětem otevřená – škola pro všechny. 

• ZŠS: Michalka, č. j. 28-10/Ř 

• ŠD: Cesta za poznáním č. j. 38-06/Ř 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 

2021/2022 

Správní řízení ve ŠR 2021/2022 

Celkem přijato v průběhu roku 5 žáků  

Žáci, kteří ukončili docházku k 30. 06. 2022: celkem 4 žáci. (1x SOU Bruntál – stravovací a 

ubytovací služby, 1x Potravinářská výroba – cukrářská výroba SŠ, DD a ŠJ Velké Heraltice, p. 

o., 1x Provozní služby SŠ řemesel a OU Lipová-lázně, 1x ukončení bez dalšího studia). 

Zápis: duben 2022, 1 přijatá žákyně 

Podpůrná opatření: podpůrná opatření 3, 4, 5 stupně. 

Údaje o pedagogických radách: pedagogická rada se schází 4x ročně a projednává 

např.: plnění koncepčních záměrů, hodnocení výchovně vzdělávací práce školského 

zařízení (plán práce, plán EVVO), kontrolní a hospitační činnost, VKS, legislativní rámec 

předpisů + Organizační a Školní řád + směrnice, BOZP a PO, DVVP a metodické akce, PRCH 

(Prevence rizikového chování), jeho plnění, činnost školní družiny a zprávy o činnosti AP, 

činnost zájmových útvarů aj. 
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Přehled pracovníků organizace 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Učitelé k 31. 08. 2022     4, 00 úvazků (4 zaměstnanci) 

Asistenti pedagoga k 31. 08. 2022   3, 5756 úvazků (5 zaměstnanců) 

Kvalifikace učitelů – VŠ magisterské (speciální pedagogika)  3, 00 úvazků 

Kvalifikace asistentů pedagoga 

• 0, 909 úvazek – SPŠ Krnov – obor sociální a pedagogická činnost 

• 2,0416 úvazku – SŠ + kurz asistenta pedagoga 

• 0,6250 – úvazku – SOU + kurz asistenta pedagoga 

uklízečka ZŠ – 0,40 úvazku 

 

DĚTSKÝ DOMOV 

• Vychovatelé k 31. 08. 2022 – 16 zaměstnanců vč. vedoucí vychovatelky/ 

statutárního zástupce, + ředitel organizace 

• Bezpečnostní pracovníci – 4 úvazky (nepedagogové) 

• Pracovník v soc. službách – 3 zaměstnanci - 2,80 úvazku 

 

Kvalifikace vychovatelů 

• VŠ magisterské – Sociální pedagogika   - 2,0 úvazku 

• VŠ magisterské – Speciální pedagogika – 1 úvazek 

• VŠ bakalářské – Sociální patologie a prevence - 1 úvazek 

• VŠ bakalářské – Speciální pedagogika – 3 úvazky 

• SŠ + splněny kvalifikační předpoklady v programu celoživotního vzdělávání – 7 

úvazků 

• SŠ – neplnící kvalifikaci – 2 zaměstnanci s úvazky 0,8 + 0,8 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

• 0,3833 úvazek – SŠ (započato studium na Universitě Palackého v Olomouci – obor 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika) 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

• Vedoucí školní jídelny – 1 úvazek, SŠ ekonomická 

Kuchařky 

• 2 úvazky, SOU – vyučeny v oboru  

• 0, 75 úvazku, SOU + zaučena 

 

Další zaměstnanci organizace k 31. 08. 2022 

• 1 úvazek sociální pracovnice, titul bakalář 

• 1 úvazek účetní, SŠ ekonomická 

• 1 úvazek personalistka, nákupčí, skladnice, SŠ 

• 1 úvazek administrativní pracovnice 

• 0, 4 úvazku skladové dělnice 

• 1,6 úvazku údržbář 

• 0, 5 úvazku pradlena 

 

Zpracovala: Jana Kalincová, personalistka 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy, údaje za školní družinu a školní jídelnu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Celkem přijato v průběhu školního roku 5 žáků. Všichni žáci do části školy praktické. 

Žáci, kteří ukončili docházku k 30. 06. 2022: celkem 4 žáci 

Stav žáků k 30. 06. 2022 

• I. třída: 8 

• II. třída: 11 

• III. třída: 8 

• IV. třída: 6 

Prospěch a výchovná opatření za II. pololetí 2021/2022 

Třídy vyzn. prospěl/a neprospěl/a neklas. NTU DTU PTU prům. 
OD 

prům. 
ND 

I. 6 2 0 0 0 0 4 469 0 

II. 0 10 0 1 0 0 0 465 578 

III. 1 7 0 0 1 1 0 63,5 10,25 

IV. 2 4 0 0 0 0 6 73,67 0 

Suma 9 23 0 1 1 1 10 267,79 147,06 
          

vyzn. = vyznamenání        

NTU – napomenutí třídního učitele       

DTU – důtka třídního učitele       

PTU – pochvala třídního učitele       

prům. OD – průměr omluvená docházka      

prům. ND – průměr neomluvená docházka      

 

DĚTSKÝ DOMOV 

Dětský domov má kapacitu 48 dětí. Domov je rozčleněn na 6 rodinných skupin. Péči o děti 

v rámci rodinné skupiny zajišťují zpravidla dva pedagogičtí pracovníci – vychovatelé. Noční 

služba je v zařízení zajišťována zpravidla dvěma nepedagogickými pracovníky – 

bezpečnostní pracovníci. Každá rodinná skupina má k dispozici plnohodnotnou bytovou 

jednotku se sociálním zařízením, kuchyní, jídelním koutem, obývacím prostorem, místností 

pro vychovatele a pokoji dětí. Pokoje dětí jsou určeny maximálně pro tři osoby. Pokoje jsou 

standardně vybaveny a splňují podmínky pro jejich odpočinek, školní přípravu i trávení 

volného času dětí. 

Ukončení pobytu:                 7 dětí 

Návrat do biologické rodiny:                 2 děti 
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Předání do pěstounské péče:   1 dítě 

Ukončení pobytu z důvodu plnoletosti   

a ukončení přípravy na povolání:  3 děti 

Přemístění do jiného zařízení: 1 dítě (DDÚ Bohumín – Šunychl 

Přijetí nových dětí:    4 děti 

Útěky:                  3 x 

Smlouvy o prodlouženém pobytu:   uzavřeno 0 smluv; prodlouženo 1 

Prodloužení ústavní výchovy:   10  

Ve sledovaném období bylo učiněno 26 správních řízení a z toho vydáno 21 rozhodnutí. 

V celkem 5 případech bylo řízení zastaveno. 

Údaje o vzdělávání dětí na DD 2021/2022 

Počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ:     4 děti 

Počet dětí navštěvujících ZŠ při naší organizaci:  21 dětí 

Počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Karlovice:     0 dětí 

Počet dětí navštěvujících ZŠ ve Vrbně pod Pradědem: 15 dětí 

Počet dětí studujících PŠ dvouletou:      2 děti 

Počet dětí studujících OU:        3 děti 

Počet dětí studujících SOŠ:       3 děti 

Přehled o dalším vzdělávání dětí po ukončení základní školy ve školním roce 2021/2022 

SŠ řemesel a OU Lipová – lázně, obor: Praktická škola dvouletá   2 děti 

SŠ řemesel a OU Lipová – lázně, obor: Strojírenské práce    3 děti 

Střední škola Odry, p. o., obor: Kadeřník      3 děti 

Údaje o pobytech dětí mimo zařízení: za sledované období bylo přijato celkem 345 žádostí 

o schválení pobytu mimo zařízení u rodinných příslušníků. Z tohoto počtu jich bylo kladně 

vyřízeno celkem 283. 

Údaje o spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany: ve sledovaném období naše zařízení 

spolupracovalo s orgány sociálně-právní ochrany dětí níže uvedených úřadů: 

• Městský úřad Bruntál 

• Městský úřad Bílovec 

• Městský úřad Jeseník 

• Městský úřad Krnov 
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• Městský úřad Nový Jičín 

• Městský úřad Odry 

• Městský úřad Ústí nad Orlicí 

• Magistrát města Opavy 

• Městský úřad Rýmařov 

• Statutární město Karviná 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava – Jih 

• Statutární město Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava 

Všem zaměstnancům orgánů sociálně-právní ochrany výše uvedených úřadů patří 

poděkování za jejich vstřícný přístup, těšíme se na další spolupráci. 

Vypracovala: Bc. V. Jurašíková, sociální pracovnice 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Do školní družiny bylo zapsáno celkem 12 dětí, dne 29. 3. 2022 bylo jedno dítě odhlášeno. 

Poplatek za školní družinu činí 30,-Kč na dítě a měsíc.  

Činnost školní družiny vychází z celoročního plánu ŠD, je přizpůsobeno ročním obdobím, 

významným událostem. Činnosti byly velmi různorodé, pravidelně se střídaly. Vycházely z 

aktuální situace a konkrétního počasí. 

Pořádali jsme různé soutěže, např. „Hádej, kdo jsem“, „Den Země“, „Atletický čtyřboj“, 

„Šipkovaná“. Další velmi oblíbenou činností jsou sportovní a pohybové hry na školním dvoře 

a v tělocvičně. V pracovních a výtvarných činnostech jsme se zaměřili na výrobky, které 

děti mohly využít jako dárek pro rodiče. Zejména výroba svíček měla u dětí největší úspěch. 

V rámci přípravy na vyučování si děti mohly vypracovat domácí úlohy a pravidelně jsme 

četli dětské knihy, což vede k podněcování zájmu o četbu. 

Zhlédli jsme několik tematických prezentací s následnou praktickou ukázkou či soutěžemi, 

např. „První pomoc“, kde si děti vyzkoušeli ošetřit různá zranění, „Život včely medonosné“ s 

následným kvízem. Školní družina se podílí také na výzdobě budovy školy. 

Všechny větší aktivity jsou průběžně zpracovány a vkládány na webové stránky školy. Ve 

školní družině máme příjemné pracovní prostředí a nebylo nutné řešit žádné větší kázeňské 

přestupky. Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti 

školní družiny. 

Vypracovala: Iveta Spáčilová 
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Atletický čtyřboj 

 

 

Den Země ve ŠD 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Kapacita jídelny: 170 obědů. IZO: 110 551 290 

Závodní stravování zaměstnanců organizace je zajištěno ve vlastní školní jídelně 

s kuchyní. Tento typ stravování je zajištěn i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s 

celoročním provozem 

Cenová rozpětí k 31. 8. 2022 

• cena oběda 69,19 Kč 

• strávník 32,00 Kč 

• FKSP 6,00 Kč 

• náklady organizace 31,19 Kč 

Počet uvařených jídel 

• obědy 16 217 

• večeře 15 888 

• ostatní  33 470 / 65 575 

Dílčí údaje školní jídelny 

Režijní náklady: 220.218,- Kč  průměr: 3,36 Kč 

Osobní náklady: 1.825.021,40 Kč průměr: 27,83 Kč 

Potraviny:  38,- Kč 

Náklady organizace celkem 3,36 Kč + 27,83 Kč = 31,19 Kč 

Počty strávníků ve sledovaném období: ve školním roce 2021 / 2022 se stravovalo: 

• Celodenní 44 

• Docházející 9 

• Dospělí 61 

• Celkem dětí 53 

Údaje o aktivitách ŠJ: pokračování již zaběhnutých projektů, projekty regionální a 

místní: 

• „Dnes si vaříme sami" nedělní příprava stravy na jednotlivých RS. Jídla, která 

byla připravována, jsou navrhována dětmi, suroviny si každá RS kupuje sama. 

Děti si pod dozorem a s pomocí pedagogického pracovníka pokrmy 

samostatně připravují.  
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• potraviny – dodržování zásad o školním stravování, používání nutričního 

doporučení při sestavování jídelního lístku. 

• Děti běžně znají potraviny typu např. špalda, fazole mungo, cizrna. 

• Ovoce a zelenina podávána denně jako součást pokrmů nebo jako příloha. 

Podávání celozrnného pečiva ke snídáním a svačinám, zavádění nových 

surovin. 

• Zařazován nových trendů vaření. 

• Učení dětí stolování. 

• Pečení vánočního a velikonočního cukroví s dětmi z DD, vaření obědů s dětmi 

DD, obědy i večeře na přání dětí. 

• Se strávníky jsou pravidelně řešeny připomínky, podněty ohledně kvality, 

pestrosti jídel, sestavování jídelního lístku. 

• Jídelna je vyzdobena tematicky dle ročních období a dle akcí DD.  

• Naše zařízení se zařadilo do projektu Women for Women Ivany Tykač, obědy 

pro děti, do kterého jsme vybrali 4 děti, které se stravují díky této Nadaci v naší 

ŠJ zdarma. 

Vypracovala: Marcela Pavlů, vedoucí ŠJ 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP nebyl nastaven, což organizace v následujícím školním roce napraví. V obecné 

rovině lze definovat, že bylo realizováno: 

• plán školení a seminářů – DVPP (dle vlastního výběru se učitelé účastní, informují ostatní 

pedagogy a hodnotí) 

• samostudium 

• odborná literatura, internet 

• seznámení s krizovým plánem šikany 

• seznámení s novými formami RCH a postupy při jejich řešení 

• seznámení s materiály potřebné k plnění MPP podle ročníků 

• seznámení s postupy řešení jednotlivých forem PRCH 

• filmotéka – preventivní filmy, videa, dokumenty, materiály, informace a školení zajistí 

výchovný poradce a metodik prevence). 

 

Pedagogové realizovali následující školení 

• 12/2021 – školení vychovatelů – lidové zvyky a tradice 

• 3/2022 – školení vychovatelů – práce s dítětem s projevy náročného chování 

• 4/2022 – školení vychovatelů – jóga pro děti 

• 5/2022 – školení vychovatelů – neklidné a zbrklé dítě 

• 6/2022 – školení zaměstnanců – BOZP, PO 

• 6/2022 – školení obsluhy plynových zařízení 

• 8/2022 – školení kuchařek 

 

Vypracovali: Jana Kalincová, personalistka, Tomáš Rybář, ekonom 



Stránka 16 z 30 
 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení EVVO 

Prevence SPJ 

Obsah preventivního programu byl projednán a schválen na jednání úvodní 

pedagogické rady ke dni 01.09.2021. Chování žáků se projednávalo na 

pedagogických poradách. Jednalo se především o nevhodném chování a 

porušování školního řádu některými žáky. Výchovné problémy jsme se snažili ihned řešit 

za pomoci zákonných zástupců. Školní metodik prevence spolupracoval s třídními 

učiteli na řešení konkrétních problémů. 

Formy a metody působení na žáky se zaměřovaly na osobnostní rozvoj a sociální 

chování formou rozhovorů, besed, prvků dramatické výchovy, práce ve skupinách, 

třídní i celoškolní projekty, exkurze, výlety, besedy. K využití volného času žáků probíhaly 

ve škole kroužky, akce školy, akce školní družiny. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového 

chování prováděli třídní učitelé, vyučující všech předmětů, výchovný poradce, školní 

metodik prevence. Poradenská služba školního metodika prevence a výchovného 

poradce byla k dispozici pravidelně 1x týdně a také kdykoliv v případě potřeby. 

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení 

poskytovalo SVP, PPP, OSPOD. 

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami – 

videonahrávky, nástěnné propagační materiály, výukové programy na PC, zdroje na 

internetu. 

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování – Akce s Policí České republiky, Den 

s vrbenskými hasiči, Sportovní den, Rozvíjení znalostí první pomoci, Projektové dny - Den 

Země, uklízení města i okolí školy, Den stromů, Den s environmentální výukou, třídenní 

projekt na stmelení kolektivu. Oslavy 17. listopadu, programy EVVO – besedy, návštěvy 

EKO farmy v Karlovicích, starost o Mirkův pramen, návštěva Městského úřadu, městské 

knihovny ve Vrbně pod Pradědem, workshopy, projekt – Tvoření s mateřskou školou, 

projekt ve spolupráci s Domovem seniorů v Mnichově, projekty – Vím kam jít, zaměřený 

na budoucnost žáků, vaření ve školní kuchyňce, dopravní soutěže. Projektové dny 

zaměřené na přírodu – ZOO. 

Školní koncerty, vánoční koncert, besídka, Mikuláš ve škole, Adventní setkání ve škole, 

OPEN HOUSE Bruntál.  Probíhaly přednášky napříč třídami (ovlivněno situací covid) – 

třídní kolektiv, poruchy přijímání potravy, domácí násilí, kriminalita mládeže, nebezpečí 

šikany, kyberšikany a sociálních sítí prevence závislosti, rasizmus, xenofobie, finanční 
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gramotnost, záškoláctví, vandalismus, sebepoškozování, rizikové sexuální chování, 

zdravý způsob života, jak se chovat ke starším lidem. 

Rovněž akce v rámci společného projektu se školou v Karlovicích. 

Slavnostní zakončení školního roku.  

POČET VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA  

 Počet Drogová závislost 0  

Alkohol, Kouření 0                                        

Kriminalita a delikvence 0  

Virtuální drogy  0                                          

Patologické hráčství  0  

Záškoláctví 1                                                 

Šikanování 0   

Vandalismus, Násilné chování 0               

Xenofobie, Rasismus 0 

Během školního roku 2021/2022 jsme ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, 

výchovným poradcem a ŠMP řešili případy nevhodného chování v třídních 

kolektivech. 

Poskytli jsme dlouhodobější podporu žákyni po návratu z pěstounské péče, včetně 

pravidelných individuálních sezení. 

Dále jsme poskytli individuální podporu žákyni, která se projevovala nevhodným 

způsobem stravování. 

Nadále jsme pracovali na nastavení třídních pravidel, navození zdravých vztahů a 

bezpečného klimatu třídy. Vhodných vztahů žáků i po výuce a na dětském domově.  

Školní rok 2021-2022 poznamenalo i období covid 19. Přesto jsme nastavili systém 

konzultací, besed, individuálních sezení. Kdy se nám právě osvědčilo spojení prevence 

na zařízení a okamžitá reakce a pomoc žákovi v případě potřeby. 

Aktivity prevence na úseku DD jsou k dispozici na webu www.ddvrbno.cz. 

Výchovná opatření na DD za školní rok 2021/2022: 

Za sledované období se uskutečnily celkem 3 útěky dětí ze zařízení. Jedno dítě je na 

útěku již od roku 2019, přičemž dosud nebylo vypátráno. Za sledovaný školní rok bylo 

uděleno celkem 37 opatření ve výchově, z toho 25 kladných a 12 záporných. 
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V případě kladných výchovných opatření děti většinou obdržely finanční odměnu, 

v případě záporných jim bylo omezeno samostatné trávení volného času.  

Mgr. Monika Poláchová, ŠMP 

 

Enviromentální výchova 

Splnění plánu EVVO bylo i tento rok ovlivněno koronavirovou pandemii. Nicméně je nutno 

konstatovat, že zásah do plánu environmentální výchovy nebyl tak drastický jako 

v předchozím roce.  

Enviromentální výchovu jsme rozvíjeli napříč klíčovými tématy. Obsah tematických okruhů 

jako např. vztah člověka k prostředí, ekosystémy, základní podmínky života, problémy 

životního prostředí, se přirozeně prolínaly klíčovými tématy, jako jsou senzitivita, zákonitosti, 

problémy a konflikty, výzkumné dovednosti a znalosti. 

Předmětem environmentální výchovy bylo výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které 

vede děti ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, 

ve kterém každý z nás žije. Upozorňovali jsme v hodinách na důležitost šetrného využívání 

tradičních zdrojů energie a ukazovali jsme tak smysluplnost alternativních zdrojů energie. 

Kladli jsme důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace. 

Snažili jsme se dětem vštípit enviromentální výchovu tak, aby pochopily soulad člověka s 

přírodou, s životním prostředním.  A samy pak spontánně zjistily, že zasahuje do různých 

oblastí jejich aktivit 

  Mezi priority patřilo 

- Vedení žáků k vytváření vlastního názoru, který přispíval k diskusi v malé 

skupině i k debatě celé třídy. Žáci chápou potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých lidí, 

respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají 

a dělají. 

- Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších informačních 

zdrojů a prezentace výsledků vlastní práce. Samostatně řešit problémy; volit 

vhodné způsoby řešení. Využívat získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi. 

- Vedení žáků k ochraně životního prostřední a třídění odpadu. 
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-  Zaměřit na výuku v přírodě, věnovat maximální pozornost školní zahradě a 

využití dřevostavby, vypracovat projekt na její znovu otevření a využití 

těchto prostor pro výuku přírodopisu, přírodovědy a dalších předmětů 

- Pro celou organizaci celoročně zabezpečena výměna odpadních nádob 

na třídění odpadu. Na úseku školy vymezit úkol pro žáky a děti ve věci hlídání 

správného třídění odpadu 

- Spolupráce s různými organizacemi, nadacemi a MÚ Vrbno pod Pradědem 

na úseku EVVO a ochrany přírody 

 

AKCE A PROJEKTY 

• Projektové dny s MŠ Jesenická 

• Krmení zvířátek v zimě 

• Zvířata v zajetí – besedy, prezentace 

• Život zvířat v zimě – besedy, prezentace, výlety do přírody 

• I my se chováme ekologicky!  

• Den stromů 

• Den s enviromentální výukou 

• Den Země 

• Kresba v přírodě 

• Pomáháme uklízet naše město 

• Staráme se o Mirkův pramen 

• Den vody 

• Hry v přírodě 

• Úprava okolí školy 

• Starost o školní zahradu 

• Celoroční třídění odpadů 

• Poznáváme zvířata ad. 

 

Vyučování 

Prvky EVVO byly průběžně zařazovány do výuky, a to prioritně v předmětech Vlastivěda, 

Přírodověda, Přírodopis, Výchova k občanství, Zeměpis, Pracovní výchova, Výtvarná 
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výchova, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví. V ostatních předmětech pak v rámci 

průřezových témat. 

 

Výuka byla doplňována: 

• Zařazováním dlouhodobých i krátkodobých projektů 

• Učením v přírodě 

• Výukovými programy pro PC 

• Internetem ve všech učebnách ICT a odborných pracovnách 

• Výlety 

• Výukovými programy na interaktivních tabulích 

• Využíváním školního pozemku a péči o okrasné rostliny v okolí a budově školy 

 

Zdravá výživa, zdravý způsob života 

• Pitný režim. 

• Výběr zdravých potravin a nápojů   

• Zajišťování akce Ovoce do škol 

• Zařazování témat zdravé výživy v plánech učiva výchovy ke zdraví, chemie, 

prvouky, přírodovědy a přírodopisu, tělesné výchovy a dalších. 

• Zařazování témat protidrogové prevence do všech oborů základního vzdělávání – 

školní plán minimální prevence. 

• Pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i při 

volnočasových aktivitách. 

 

Mgr. Jiří Kuzník, koordinátor EVVO pro ZŠ 
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Údaje o aktivitách na veřejnosti  

KULTURNÍ AKCE 

• Podzimní tvoření v lese – stavba domečků pro skřítky  

• Pěvecké vystoupení – DD Pohoda Bruntál, DPS Mnichov, Střecha Vrbno p.P.    

• Vánoční výtvarná soutěž na téma   

•  Morena - výroba, zvyky a tradice tohoto pohanského svátku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Uspávání broučků – lampionový průvod 2021                                                                                                                                                                   

• Koncert Vrbno pod Pradědem – skupina Jelen, vystoupení Michala Hrůzy    

• Návštěva Technického muzea – Ostrava  

• Spolupráce se SVČ Železná, spolupráce s městskou knihovnou – tvoření dle ročních 

období  

• Pravidelné úklidy Mirkova pramene 

• Fašank 2022 

• Pravidelná návštěva kinocentra Bruntál  

• Pravidelné návštěvy v DPS Mnichov – kulturní vystoupení dětí (zpěv, tanec, povídání 

se seniory, hra na hudební nástroje)  

• velký čarodějnický mejdan ve Staré škole  

•  Hallowen 2021 - velká strašidelná party s ohnivou show  

• besedy a povídání o zvycích a tradicích svátků – Vánoc a Velikonoc  

• Dušičky – návštěva hřbitova, význam svátku pro jedince i pro společnost  

ESTETIZACE 

•  výzdoba společných prostor DD i prostor RS  

• estetizace a pravidelná údržba RS, generální úklidy   

• sezonní výzdoba DD (Vánoce, Velikonoce, podzim, jaro, léto...), šití a tvoření 

dekoračních předmětů   

• úklid kolem DD, kostela a kašny  

• úklid zahrady DD. 

SOUTĚŽNÍ AKCE 

• Drakiáda 2021    

• fotbalové utkání, turnaj v ping-pong  

• soutěž – závod dračích lodí - Praha, Slezská Harta  
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• zapojení do výtvarných soutěží   

• Den dětí 2022  

• Hasičský den pro děti – Vrbno p.P.  

• Talentmánie 2022   

SPORTOVNÍ AKCE 

• Wellness Bruntál   

• SG – turnaj ve vybíjené, košíkové, fotbal   

• sportovní hry na rozvoj hrubé motoriky  

• cvičení v tělocvičně, posilování, strečink. protahovací cviky  

• sportovní aktivity – míčové hry, jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžce   

• sportovní hry v přírodě, sáňkování, bobování, stavby ze sněhu    

• pravidelné tréninky fotbalu – na DD, TJ Vrbno p.P., TJ Bruntál Slavoj Olympia   

• účast na podívané přátelského mezistátního utkání v kopané ČR - Kuvajt  

• běh míru – Vrbno p.P.  

• HOP jump trampolíny – centrum Ostrava  

• Fotbalový turnaj – Ostrava  

• turnaj v bowlingu - narozeninová oslava                                                                                                                                                                                                                                                                           

BESEDY, JINÉ PREVENTIVNÍ AKCE 

• Ekokroužek – poznávání přírody a zvířat kolem nás, pečujeme o přírodu a 

zvířátka   

• společné vycházky dětí s vychovatelem - soc. učení na daná témata   

• EVVO – chování v lese, úklid lesa, sběr hub a lesních plodů, sběr šišek, Den země – 

Železná 

• beseda - soc. učení: Finanční gramotnost – jaké máme výdaje spojené s bydlením  

• beseda – Rizikové sex. chování, promiskuita, nevhodné chování se sexuálním 

podtextem                                                                                                             

• Ergoterapie – péče o prostředí DD, úprava travnatých ploch, záhonů, sběr 

odpadků akce „Ukliďme si Česko"    

• soc. učení – příprava celodenního menu, pečení dezertů, vánočního cukroví... 

• beseda – Drogy, závislost, užívání drog a dopad na zdraví a život člověka, negativní 

vliv na jedince, jeho okolí, rodinu a společnost  

• beseda – Prevence sociálně patologických jevů (krádeže, lhaní, podvádění, 

nerespektování autorit, užívání návykových látek….)  

• Praktická ukázka šetření potravin, nákup, normování a plánování jídelníčku, 

návštěva obchodů – nákup ošatného, potravin, vybavení do domácnosti, hygieny 

atd. - soc. učení    
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• soc. učení na téma "Společenské chování" - návštěvy restauračních zařízení, 

chování na veřejnosti, ve škole a na kulturních akcích, chování k sobě navzájem   

• beseda se studentem oboru IT technik – co obnáší toto studium, práce na PC, hraní 

interaktivních her  

• soc. učení – velká celodomovní akce na téma 1.pomoc (teorie i praktická ukázka, 

aktivní zapojení dětí)   

POZNÁVACÍ AKCE, VÝLETY 

• výlet do přírody Zlaté hory, opékání špekáčků, sportování, poznávání přírody a okolí 

Zlatých Hor, Jeseníku a polského pohraničí, rozhledna, parkurové hřiště, Zlaté jezero   

• výlet na Anenské Myslivny, Anenský vrch, Drakov   

• výlet Jindřichov - cyklostezka v Jindřichově, opékání 

• Karlovice - Mořské oko, Praděd  - turistický výšlap     

• poznáváme mikroregion  Vrbenska, Ludvíkov, Mnichov, Karlovice - cyklostezky                                                                                                                                 

• výlet Karlova Studánka, Rejvíz, Jeseník, Lipová Lázně (lesní bar), Červenohorské 

sedlo, Mariahilf - poutní místo, Suchá Rudná    

• výlet na Slezskou Hartu - záchrana škeble říční  

• Výlet do Opavy, Bruntálu, Krnova   - poznávání měst a jejich historie a kultura   

• výlet na Sokolskou chatu - SPV akce pro město, Mirkův pramen   

• výlet do Olomouce v rámci projektu "Krok do života"  

• Výlet do Olomouce - ZOO Olomouc, Pevnost poznání - interaktivní hry  

  

POBYTY, TÁBORY 

• Prázdninový pobyt Kouty nad Desnou   

• Prázdninový pobyt Slezská Harta   

• Prázdninový pobyt Karlov - projekt "Krok do života" (workshopy, besedy, přednášky, 

soc.učení na daná témata)   

• Prázdninový pobyt v Petrušově u Moravské Třebové   

• Tábory,  pobyty dětí doma 

• podzimní prázdniny v Karlově - projekt "Krok do života" (workshopy, besedy, 

přednášky, soc.učení na daná témata)  

V rámci preventivních opatření vydaných vládou ČR proti nákaze COVID 19, probíhala 

většina aktivit na našem zařízení – využití dvora, zahrady, tělocvičny, prostory herny, 

relaxační místnosti.  

Za úsek DD: Bc. M. Horáková 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, údaje o dalších 

provedených kontrolách 

Ve sledovaném období proběhla inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí od 

10. 5. do 12. 5. 2022. 

Inspekční zpráva definuje silné stránky v oblasti práce asistentů pedagoga na úseku školy, 

vyhodnocuje zároveň dobrou spolupráci mezi jednotlivými úseky. K silným stránkám lze 

zařadit vyrovnané personální obsazení dětského domova muži a ženami, což vede děti ke 

správným vzorcům chování. K velmi oceňovanému rovněž patří úspěšná snaha při získávání 

sponzorských darů a zapojení organizace do projektové činnosti, což pozitivně ovlivňuje 

vzdělávání dětí a žáků. 

Jako slabá stránka bylo zmíněno nedobře provedený Školní vzdělávací program dětského 

domova a jeho nepropojenost na PROD a týdenní plány. Tuto skutečnost jsme okamžitě 

odstranili a od nového školního roku jsme systém dokumentace ihned upravili. Zároveň jsme 

upravili kontrolní a hospitační činnost směřující k výchovným opatřením. Stejně jako 

v inspekční zprávě za doby působení předcházejícího ředitele bylo doporučeno, aby 

systém nočních služeb v objektu byl zabezpečen třemi „nočními“ vychovateli. Tuto 

skutečnost již ředitel diskutoval se zřizovatelem a hledáme společné řešení. Dílčí připomínky 

vzešlé z kontroly průběžně úspěšně řešíme za provozu (výmalba, postupná obměna 

mobiliáře – skříňky, nová WI-FI síť na rodinných skupinách, schránka důvěry apod.). 

 

Další kontroly: 

Kontroly ze Státního zastupitelství. 

 

Zpracoval: ředitel organizace 
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Údaje o zapojení zařízení do rozvojových programů 

Závod dračích lodí 

Osvědčená sportovní disciplína, která poskytuje jak zajímavou pestrou podívanou pro 

diváky, tak téměř adrenalinový zážitek pro účastníky. Do závodů je navíc možno aktivně 

zapojit velké množství aktérů, takže závod naplňuje beze zbytku integrační i další aspekty. 

Pořádán každoročně v Praze na Střeleckém ostrově za účasti známých osobností – herců. V 

posledních čtyřech letech se zúčastňuje naše závodní družstvo pravidelně. Na našem kontě 

jsou v tvrdé konkurenci ostatních sportovců 2 stříbrné a dokonce jedna zlatá medaile. Také 

v letošním roce si náš domov dovezl medaili – druhé místo. 

 

 

 

Šablony III 

Základní škola a ZŠS pracovala v roce 2021/2022 v programu Šablony III. Výchovně 

vzdělávací činnost byla doplňována akcemi doučováním žáků, kteří potřebovali 

individuální zvýšenou podporu. 
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Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

V organizaci ve školním roce 2017/2018 byla založena základní organizace ČMOS PŠ s 

názvem ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno p. P., nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, 79326 

Vrbno pod Pradědem. 

Spolupráce se jeví jako velmi přínosná. 

 

Spolupracující organizace, nadace a partneři 

• KRAJSKÝ ÚŘAD 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

• MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM 

• Městský úřad Bruntál 

• NADAČNÍ FOND „Albert“. 

• OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „Múzy 

dětem“. 

• OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „Tango“. 

• ČSOB a.s. 

• Miroslav Donutil 

• OSRAM ČR s.r.o. 

• HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 

• STŘECHA a MĚSTSKÁ KNIHOVNA – 

Vrbno pod Pradědem. 

• Nadace Agel 

• Kofola 

• Webnode 

• Alza 

• Nadace Terezy Maxové 

• Nadační fond manželů 

Klausových 

• Nadace Agrofert 

• Výbor dobré vůle 

• Givt 

• Aspec 

• MUDr. Eva Matelová. 

• Jaromír Malý, Hlušovice. 

• Projekt Začni správně – z domova 

do života 

• Humanic CZ spol. s r. o. 

• AL Invest Břidličná, a.s. 

• CBA Nuget s.r.o. 

• Bidfood Czech Republic s.r.o. 

• Aspec spol. s r. o. 

• Luna – Ovo  

• Kofola Krnov 

• Adventisté 7. dne 

• Farnost Vrbno pod Pradědem 

• Europoslanec T. Zdechovský 

• Nadační fond Krok do života 

• Nadační fond pomoci Karla 

Janečka 

• Nadační fond V. Kašákové 

• Nadační fond Děti v akci 

• Domov pro senior Vrbno 

• Domov pro seniory Bruntál 

 

 

 

 

  



Stránka 27 z 30 
 
Základní údaje o hospodaření 

Celkové výnosy k 31. 12. 2021:      33 685 960,36 Kč 

Z toho: 

• Provozní dotace na přímé náklady:   27 848 861, 00 Kč 

• Provozní náklady:        4 163 000, 00 Kč 

• Účelově na odpisy:           323 000, 00 Kč 

• Projekt Šablony II:           125 935, 16 Kč 

• Časové rozpuštění na IT:              3 942, 00 Kč 

• Výnosy z vlastní činnosti:       1 221 222, 20 Kč 

Z toho 

602 stravné            199 647, 00 Kč 

ošetřovné           156 071, 00 Kč 

ostatní výnosy               7 945, 00 Kč 

648 čerpání fondů – dary          160 032, 00 Kč 

 čerpání fondů – investice         180 185, 31 Kč 

649 přídavky+přísp.na péči        336 880, 00 Kč  

věcné dary          173 461, 89 Kč 

ostatní                    7 000, 00 Kč 

 

Komentář k výnosům 

U celkových výnosů došlo k mírnému navýšení z důvodu vyšší dotace na přímé 
náklady, naopak došlo ke snížení výnosů z vlastní činnosti z důvodu nižšího čerpání 
investičního fondu oproti minulému roku. 

 

Celkové náklady k 31. 12. 2021   33 649 557,94 Kč 

Z toho: 

Mzdové náklady      20 559 053,00 Kč 

Zákonné odvody         6 763 688,00 Kč 

Zákonné sociální náklady        576 255,75 Kč 

Jiné sociální náklady        167 130,00 Kč 

Ostatní náklady na provoz      5 583 431,19 Kč 

 

Větší opravy a údržba ve sledovaném období:    

• 106 905, 11 Kč (opravy koupelen 5. a 6. RS) 

•   21 237, 00 Kč (oprava osvětlení v tělocvičně) 

•   34 432, 70 Kč (oprava elektroinstalace PC učebna DD) 

•   17 610, 50 Kč (oprava koupelny RS č. 1) 

• 101 278, 00 Kč (oprava svítidel ve třídách ZŠ) 
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•   42 000, 00 Kč (oprava kuchyňské linky RS č 3) 

•   26 962, 43 Kč (oprava elektroinstalace DD) 

 

Komentář k nákladům 

Celkové náklady zůstaly přibližně na stejné úrovni jako v minulých letech, mírné 
navýšení došlo u mzdových nákladů v důsledku navýšení mezd pedagogů, opravy 
probíhaly dle časového plánu, v rámci finančních možností s přihlédnutím k finančním 
prostředkům a předpokládanému výraznému navýšení nákladů v roce 2023. Z tohoto 
důvodu se připravujeme různými hospodárnými opatřeními na tuto situaci a plánované 
opravy a údržby (převážně osvětlení) plánujeme ve druhé polovině roku 2022. 

 

Vypracoval: Tomáš Rybář, ekonom 
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Výroční zpráva o činnosti školského zařízení byla předložena Školské radě dne 13. 10. 

2022 

Členové jmenovaní radou MSK 

Květa Kubíčková  ……………………………….. 

Robert Sivulka   ……………………………….. 

 

Zástupci z řad zákonných zástupců 

Karin Zemánková  ………………………………… 

Renata Pospíšilová  ………………………………… 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Monika Poláchová ………………………………… 

Mgr. Šárka Glacová  ………………………………… 

 

Svými podpisy schvalují výše uvedení členové ŠR tuto Výroční zprávu o činnosti 

školského zařízení. 

 

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace 
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Přílohy uloženy v ředitelně organizace 

 

 

 


