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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název organizace    : Dtský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna 
 
Sídlo organizace : Bohumín – Šunychl 463 
 
Z izovatel  : Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy R 
 
Právní forma  : Písp vková organizace 
 
I    : 62331264 
 

editel   : PhDr. Bedich Kostlán 
 
Zástupce editele        :           Mgr. Marek Czaniecki 
 
Telefon  : 596 013 711 
 
Fax   : 596 015 791 
 
E-mail   : ddu.bohumin@centrum.cz 
 
Internetové stránky : www.ddu.cz 
 
 
Školská rada               :        Mgr. Marek Czaniecki   - zástupce zizovatele 
                                             Mgr. Dagmar  Blažková       - zástupce školy 
                                              Bc. Ladislava Ševíková     - za zákonné zástupce 
 
 
 
 
 
 
 Odlou ené pracovišt DDÚ, ZŠ  a ŠJ Ostrava – Pívoz, Hájkova 8 
 
Vedoucí  odl. prac.    :           Mgr. Jaroslav Dvo ák 
 
Tel.   : 596 133 371 
 
Fax   : 596 110 826 
 
E-mail   : ddu.hajkova@centrum.cz 
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D tský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín-Šunychl je zaízení, které 
p ijímá d ti s naízenou ústavní výchovou, ochrannou výchovou, pedb žným opatením, 
p ípadn  d ti, o jejichž umístní požádaly osoby odpovdné za výchovu. 
 

innost d tského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny je vymezena 
zákonem . 109/2002 Sb., vyhláškou . 483/2006 Sb. a zákonem . 561/2004 Sb., ve znní 
pozd jších pedpis . 
 
U D tského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny Bohumín-Šunychl psobí 
odlou ené pracovišt Ostrava – Pívoz, Hájkova 8, které je ureno pro dti vyžadující zvláštní 
pé i. 
 
Dozor nad dodržováním právních pedpis  p í výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 
provádí pov ený státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné. 
 
 
 
 
 
2. Úsek sociální péče 
 
Ve školním roce 2010/2011 bylo v DDÚ, ZŠ a ŠJ umístno 89 dtí, z toho 70 dtí bylo do 
DDÚ umíst no z terénu a 19 dtí z d tských domov, dalších 30 dtí bylo umístno na 
záchyt. 
 
 
 
 

 
PO, ÚV OV, DOHODY  

        PO dívky 16 

        PO chlapci 27 

        ÚV dívky 12 

        ÚV chlapci 33 

        OV dívky 0 

        OV chlapci 1 

        Dohody chlapci 0 

        Dohody dívky 0 

        Celkem 89 
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Záchyty   

Záchyty dívky 4 

Záchyty chlapci 26 

Celkem 30 
 
 

 
 
Po ukončení diagnostického pobytu byly děti umístěny 
 

Název zařízení   

DD                                        30 

DDŠ 11 

VÚ 8 

DÚM 8 

Zpět do rodiny                             12 

Mimo etopedickou síť 36 

Přechodné ubytování mimo 
zařízení 

2 

Zařízení pro osoby se 
zdravotním postižením                                                  

1 

Celkem      108 
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DD

30

Zařízení pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením

1

Přechodné 

ubytování mimo 

zařízení

2
Mimo 

etopedickou síť

36

Zpět do rodiny 

12
DÚM

8

VÚ

8

DDŠ

11

 
 
Ve stavu pro školní rok 2010/2011 bylo evidováno 50 dětí, z toho 37 neumístěných, 4 
neumístěné po ukončení povinné školní docházky a 9 bylo přechodně ubytováno mimo 
zařízení, z toho 4 s již ukončenou povinnou školní docházkou. 
 
Během celého školního roku se sešel 18x poradní sbor (ředitel, zástupce ředitele, odborní 
pracovníci, sociální pracovnice), za účelem rozhodnutí o umístění dětí v etopedické síti 
našeho územního obvodu a přemístění dětí na základě žádosti DD, DDŠ nebo umístění dětí 
mimo etopedickou síť DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín-Šunychl. Poradní sbor pracuje otevřeným 
systémem a je přístupný všem pedagogickým pracovníkům a sociálním pracovnicím našeho 
zařízení. 
 
V průběhu letních prázdnin tj. 1. 7. do 31. 8. 2011 nastoupilo do DDÚ, ZŠ a ŠJ celkem 8 dětí, 
dalších 11 dětí bylo umístěno na záchyt. 
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Umísťování dětí administrativně do DD a DDŠ od 1.9.2010 do 30.6.2011 
 
 

DÚM 
Ostr. 
diag..

DÚ
M
Ostr
. 
VÚ

CELKEM 

Celkem 68  4 2 0 0 0 74 
 

Celkem 25  2 15 17 7 3 69 
 

Celkem 93  6 17 17 7 3 143 
 
 
 
 
 
Umísťování dětí administrativně do DD a DDŠ od 1.7. do 31.8.2011 
 
 

DÚM 
Ostr. 
Diag.

DÚM
Ostr. 
VÚ

CELKEM 

Celkem 16  2 0 0 0 0 18 
 

Celkem 7  1 0 1 0 1 10 
 

Celkem 23  3 0 1 0 1 28 
 
3 děti byly umístěny z naší sítě do DD mimo naši etopedickou síť. 
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3. Úsek  školy 
 
Zpráva za školní rok 2010/2011 
 

Ročník / vzdělávací program chlapci dívky Celkem 
1. / ŠVP ZV 0 0 0 
1. / ŠVP ZV-LMP 0 0 0 
2. / ŠVP ZV 1 0 1 
2. / ŠVP ZV-LMP 0 0 0 
3. / ŠVP ZV 0 1 1 
3. / ŠVP ZV-LMP 3 0 3 
4. / ŠVP ZV 0 1 1 
4. / ŠVP ZV-LMP 1 1 2 
5. / dle osnov základní školy 3 2 5 
5. / dle osnov zvláštní školy 0 1 1 
6. / ŠVP ZV 8 2 10 
6. / ŠVP ZV-LMP 4 0 4 
7. / ŠVP ZV 18 7 25 
7. / ŠVP ZV-LMP 4 0 4 
8. / ŠVP ZV 14 6 20 
8. / ŠVP ZV-LMP 8 4 12 
9. / ŠVP ZV 9 3 12 
9. / ŠVP ZV-LMP 3 0 3 
celkem 76 28 104 

 
 
 
Za první pololetí byli nehodnoceni 2 žáci a 2 žáci dostali alespoň jednu nedostatečnou. 
Ve druhém pololetí bylo vydáno 27 vysvědčení. 3 žáci byli pozváni k opravným zkouškám, 
dostavil se pouze jeden (uspěl). 
 
Škola realizuje výuku podle svého školního vzdělávacího programu, v souladu s RVP pro 
základní vzdělávání a podle RVP pro základní vzdělání – přílohy pro vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením. 

 
 
 

Protože škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými 
problémy, vychází z individuálních potřeb jednotlivých žáků a ze závěrů odborných vyšetření. 
Vzdělávací programy škola doplňuje v součinnosti s DDÚ nabídkou mimoškolních aktivit a 
pro výuku tělesné výchovy používá sportovní zařízení města (zimní stadion, krytý plavecký 
bazén). 
Žáci navštívili zajímavá místa v okolí školy: bunkry z období 2. světové války, psí útulek, 
rozhlednu, muzeum ve Starém Bohumíně a soutok Odra – Olše. 
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4. Mimoškolní činnosti 
 
Mimoškolní činnost všech tří výchovných skupin, které jsou v DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín 
zřízeny se řídí ročním plánem pedagogické činnosti. Tento plán obsahuje měsíční plány, které 
jsou základním kamenem pro stanovení týdenních plánu pro jednotlivé výchovné skupiny. 
Všichni vychovatelé při sestavování týdenního plánu rovněž připravují náhradní program pro 
případ, že by se týdenní plán nemohl uskutečnit. Rovněž mají děti ze všech skupin možnost 
zapojit se do činnosti volnočasových kroužků vedených vychovateli zdejšího zařízení. Tyto 
kroužky jsou dle vnitřního řádu zařízení organizovány v odpoledních hodinách jedenkrát 
týdně a jsou plně postaveny na dobrovolnosti a zájmu dětí. V letošním školním roce to byly: 
keramický kroužek, kroužek pro začínající výtvarníky, cykloturistický kroužek, kroužek 
hudební a sportovní kroužek, který je zaměřen na fotbal a přehazovanou. 
 
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit grant z ministerstva a ani z krajského úřadu, 
nemohli jsme realizovat plánované víkendové pobyty dětí v přírodě. 
 
Plán práce je měsíčně aktualizován a zpětně vyhodnocován na pravidelných poradách 
vychovatelů a asistentů pedagoga společně s vedoucím vychovatelem, zástupcem ředitele, 
případně s dalšími pracovníky zařízení. Vychovatelé se navíc scházejí každé pondělí 
k přípravě podkladů pro komunitní setkání všech dětí, na kterém je prováděno hodnocení 
uplynulého týdne a je zde rovněž  prostor pro návrhy a připomínky dětí. Jednou měsíčně jsou 
rovněž realizovány návštěvy rodičů, na kterých jsou přítomni vychovatelé, učitelé a odborní 
pracovníci našeho zařízení. 
 
Mimo činností v jednotlivých skupinách proběhly ve spolupráci s učiteli a dalšími odbornými 
pracovníky další společné výběrové akce: 

- návštěva interaktivních výstav v kině K3 Bohumín 
- návštěva Ostravské ZOO 
- návštěva filmových představení a kulturních vystoupení pořádaných Městským 

úřadem Bohumín nebo kulturním střediskem K3 Bohumín 
- ukázka hasičské techniky a simulovaného zásahu hasičů na Kališově jezeře 
- prohlídka bojové techniky při dnech NATO na letišti Mošnov 
- účast na Mikulášské nadílce v kině K3 Bohumín 
- opakovaná návštěva psího útulku v Bohumíně 
- účast na pálení čarodějnic na Ostravském hradě 
- celodenní výšlap na Kozubovou 
- účast na sportovním klání pořádaném VÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Králíky - Drápalíkův 

Krákokros. 
 

 
V době letních prázdnin je mimoškolní činnost řízena prázdninových plánem práce, jehož 
součástí je také prázdninový režim dne. V této době se děti chodí koupat ke Kališovu jezeru, 
pořádáme vycházky do nejbližšího okolí, děti společně s vychovateli se v době prázdnin 
podílejí na údržbě budovy a jejího okolí. Děti, které trávily letní prázdniny v zařízení se opět  
zapojily do akce pořádané Městským úřadem Bohumín „Prázdninový kolotoč“. 
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5. Úsek odborných pracovníků 
 
V tomto školním roce došlo k částečné obměně týmu odborných pracovníků.  
Tým v současnosti tvoří Mgr. Marek Czaniecki, Mgr. Lenka Dvořáková, Mgr. Anna Thérová  
a Mgr. Patrik Ohnheiser. Pracovní poměr ukončila psycholožka Mgr. Nina Königová.  
 
Mgr. Marek Czaniecki byl jmenován od 26.8.2011 do funkce zástupce ředitele. Mgr. Lenka 
Dvořáková se 1.4.2011 vrátila do zařízení po mateřské dovolené. V červenci r. 2011 tým 
posílil etoped Mgr. Patrik Ohnheiser. 
 
Všem přítomným dětem byly poskytovány podle jejich potřeby individuální rozhovory, 
terapeutická pomoc, děti měly možnost věnovat se relaxační činnosti (výtvarná činnost, Lego, 
četba). Odborní pracovníci se stejně jako v předešlých letech zaměřovali přednostně na 
individuální práci s dětmi. U části dětí se dařilo spoluprací odborných pracovníků s ostatními 
zaměstnanci zařízení minimalizovat adaptační problémy, zmírňovat psychické napětí a 
výkyvy nálad, postupně vytvářet nebo zlepšovat náhled na vlastní výchovné problémy a 
mírnit projevy poruch chování. Odborní pracovníci se snažili úzce spolupracovat se všemi 
pedagogy v DDÚ v oblasti diagnostikování dětí i při koordinaci výchovných postupů. 
 
Rodičům (příp. jiným zákonným zástupcům) dětí byly nabízeny osobní konzultace 
s odbornými pracovníky. Část rodičů této možnosti využívala. Odborní pracovníci dávali 
rodičům výchovné rady, pokoušeli se zlepšovat vzájemně narušené vztahy mezi některými 
rodiči a dětmi.   
 
Odborní pracovníci se pravidelně účastnili pedagogických rad DDÚ, týdenních komunit a 
podle aktuální potřeby také operativních porad týkajících se jednotlivých dětí. Etopedi se 
společně s vychovateli a dětmi účastnili některých kulturních, sportovních a poznávacích akcí 
(Aquapark Olešná, Dny NATO v Ostravě, výlet do Beskyd).     
 
Nadále pokračovala spolupráce s pracovníky jiných ústavních výchovných zařízení, škol, 
s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí, složek policie, státního zastupitelství, 
soudů, s pedagogicko psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry, 
zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.   
 
Odborní pracovníci se zúčastnili společných setkání odborných pracovníků z jiných 
diagnostických ústavů ve Višňovém a v České Lípě. Mgr. Marek Czaniecki nadále externě 
vyučoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Mgr. Anna Thérová se stala 1.7.2011 
členem poradního sboru pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče Moravskoslezského 
kraje. 
 
V rámci exkurzí a praxí navštěvovali DDÚ studenti humanitních oborů vyšších odborných a 
vysokých škol, jimž byla poskytována pomoc pedagogických pracovníků včetně odborných  
pracovníků a také pomoc sociálních  pracovníků zařízení.  
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 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle plánu dalšího vzdělávání ped. prac. 
na základě principů: 

- rovnost příležitostí: každý z pedagogických pracovníků má stejnou možnost účasti    
na formách a druzích vzdělávání, 

- potřeby zařízení: základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu 
dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby zařízení pro plnění úkolů daných zákonem    
č. 109/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů 

- rozpočet školy: výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, vychází z rozpočtových možností zařízení 

- studijní zájmy pedagogických pracovníků 
 
Bc. Hegerová – navazující magisterské studium na OU v Ostravě – obor speciální pedagogika 
Bc. Žák – navazující magisterské studium na OU v Ostravě – obor sociální pedagogika 
Guňková – bakalářské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně 
Bc. Chovanec – navazující magisterské studium speciální pedagogiky na Univerzitě  
J.A. Komenského v Praze  
Bc. Mejdr, Guňková, Ferfecki a Mičko – absolvování vzdělávacího programu Anglický jazyk 
– základní kurz (1. ročník) 
 
Absolvované kurzy: 
 
Anna Thérová  

• V rámci projektu ROZMLUVA absolvovala Kurz speciálně pedagogických 
kompetencí v oblasti komunikace, prevence řečových poruch, tvorby, inovace a 
evaluace ŠVP a IVP žáků se zdravotním postižením a SVP a v oblasti terapeuticko-
formativních strategií v rozsahu 160 hodin.  

• V rámci projektu ROZMLUVA absolvovala Metodicko evaluační kurz v Nesměři 

v rozsahu 40 hodin  
• Krizová intervence v prostředí ZŠ v rozsahu 8 hodin  

 
Patrik Ohnheiser 

• Krizová intervence v prostředí ZŠ v rozsahu 8 hodin 

 

Jana Valentová  

• V rámci projektu ROZMLUVA absolvovala Kurz speciálně pedagogických 

kompetencí v oblasti komunikace, prevence řečových poruch, tvorby, inovace a 

evaluace ŠVP a IVP žáků se zdravotním postižením a SVP a v oblasti terapeuticko-

formativních strategií v rozsahu 160 hodin.  

• V rámci projektu ROZMLUVA absolvovala Metodicko evaluační kurz v Nesměři 

v rozsahu 40 hodin. 
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7. Školská rada 
 
Školská rada se v průběhu školního roku 2010/2011 sešla v souladu se školským zákonem 
celkem 2x. Z jednání jsou pořízeny zápisy. Za pedagogické pracovníky působí ve školské 
radě Mgr. Dagmar Blažková, za zákonné zástupce Bc. Ladislava Ševčíková a za MŠMT ČR 
Mgr. Marek Czaniecki. 
 
8. Prevence sociálně patologických jevů. 
 
Prevence sociálně patologických jevů se v našem zařízení opírá o Minimální preventivní 
program (MPP). 
V rámci prevence sociálně patologických jevů a dle MPP byly organizovány pro děti našeho 
zařízení různé akce zaměřené na rozvíjení osobnosti dětí, společenského chování, kulturního, 
vzdělávacího a prožitkového charakteru. 
 
V  průběhu školního roku byly děti seznamovány metodikem prevence SPJ s drogovou 
problematikou, rizikovostí experimentování a zneužívání návykových látek, problematikou 
šikany mezi dětmi a dalšími sociálně patologickými jevy vyskytujících se v naší společnosti. 
Tato preventivní činnost byla organizována formou společných debat v rámci výchovných 
skupin i samostatnými pohovory. 
 
Preventivně byly a doposud jsou prováděny orientační testy na přítomnost omamných a 
návykových látek v těle u dětí, které se vracejí do zařízení z víkendových pobytů, prázdnin, 
samostatných vycházek a především u dětí přivezených po útěku z DDÚ. Vyhodnocení a 
následný postup se řídí MPP. 
 
Metodik SPJ se zúčastňuje setkání školních metodiků SPJ. 
 
9. Praxe studentů a exkurze     

 
Dětský diagnostický ústav poskytuje možnost praxe studentům Ostravské univerzity, 
Pedagogické fakulty, oborů vychovatelství a sociální pedagogika, Ostravské univerzity, 
Fakulty sociálních studií, oboru sociální práce a Vyšší odborné školy sociální Ostrava-
Mariánské Hory, oboru veřejnosprávní činnost. 
 
Po dobu školního roku opakovaně DDÚ navštívili vyučující se studenty všech výše 
uvedených škol. 
 
Dětský diagnostický ústav také navštívila komise sociálně-právní ochrany dětí Městského 
úřadu Třinec a pracovníci Dětského domova se školou Těrlicko s německými studenty 
v rámci projektu: „Stáž německých studentů oboru vychovatelství - sociální a volnočasová 
pedagogika, v dětských domovech Moravskoslezského kraje“.  
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10. Personální zabezpečení zařízení k 30.6.2011 
 
Škola : 
Učitel :    4 
Asistent pedagoga  1  
 
Odborní pracovníci : 
Etoped    2   
Psycholog    2 
 
Výchovná činnost : 
Vedoucí vychovatel  1 
Vychovatel   8 
Asistent pedagoga  7 
 
Sociální pracovnice  3 
 
Zdravotní sestra  2 
 
Administrativní pracovnice 2 
 
Školní jídelna : 
Vedoucí školní jídelny 1 
Kuchařky    3  
 
Provoz : 
Účetní    1 
Řidič- údržbář   1 
Švadlena   1 
Pradlena   1 
Uklízečka   2 
 
 
11. Aktivity a prezentace na veřejnosti 
 
PhDr. Kostlán: člen pracovní skupiny prevence kriminality KÚ MSK, 
Mgr. Thérová: členka poradního sboru pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče MSK, 
Mgr. Czaniecki: externě vyučující  PdF OU, 
Mgr. Mlynkecová: externě vyučující – Vysoká škola sociálně-správní v Havířově, 
Bc. Ševčíková: externě vyučující znakovou řeč na SŠ v Bohumíně. 
 
Pedagogičtí pracovníci vyhráli volejbalový turnaj bohumínských škol: „Bohumínský lachtan“. 
Dětí z DDÚ se pravidelně zúčastňují sportovních a kulturních akcí pořádaných MěÚ 
v Bohumíně a kulturním centrem K3. 
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12. Odloučené pracoviště Hájkova 8, Ostrava - Přívoz 
 
111222...   111   ZZZÁÁÁ KKK LLL AAADDDNNNÍÍÍ    ÚÚÚDDDAAA JJJEEE   
 
Název organizace:  Dětský diagnostický ústav, Základní škola a Školní jídelna Bohumín-

Šunychl 463, odloučené pracoviště Ostrava 
 
Sídlo organizace:  Bohumín - Šunychl 463 
 
Sídlo pracoviště:  Hájkova 8, Ostrava - Přívoz 
 
Ředitel:  PhDr. Bedřich Kostlán 
 
Vedoucí pracoviště: Mgr. Jaroslav Dvořák 
 
Telefon:  596 133 371 
 
Fax:   596 110 826 
 
E-mail:  ddu.hajkova@centrum.cz  
 
 

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních umožňuje na základě          

§ 9 odst. 2 diagnostickým ústavům ustanovit výchovné skupiny pro účely dlouhodobé péče      

o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia, poskytování psychologických nebo 

speciálně pedagogických  služeb, nebo jsou známy jiné okolnosti, pro něž není vhodné děti 

přemístit.   

 

Odloučené pracoviště je součástí DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín-Šunychl 463 a je umístěno 

v samostatném objektu s kapacitou 10 dětí (chlapců) rozdělených do dvou výchovných 

skupin. Do těchto výchovných skupin jsou chlapci zařazováni na základě komplexní 

diagnostiky s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu 

rozvoje osobnosti a rozhodnutím ředitele DDÚ Bohumín. Po pobytu, jehož délku nelze přesně 

stanovit, bývají chlapci přemístěni do vhodného typu zařízení. 

Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací činnosti, organizaci dne a uplatňování práv      

a povinností dětí, osob odpovědných za výchovu a zařízení stanoví dodatek k Vnitřnímu řádu 

DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín-Šunychl 463, který je zpracován na podkladě zákona č. 383/2005 

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

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a vyhlášky    

č. 438/2006 Sb. 
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111222...   222   ÚÚÚSSSEEEKKK    SSSOOOCCCIII ÁÁÁLLL NNNÍÍÍ    PPPÉÉÉČČČEEE  

 
Ve školním roce 2010 / 2011 byli přijati 4 chlapci. Z celkového počtu bylo na základě 
soudního rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy přijati 3 chlapci a 1 chlapec na základě 
předběžného opatření (ÚV u všech tří nabyla právní moci v průběhu pobytu v našem 
zařízení).  
 
Po ukončení diagnostického pobytu byli ve školním roce 2010 / 2011 umístěni 2 chlapci.  
 
Dětský domov     1  ( DD Liptál ) 

Dětský domov se školou       1  ( DDŠ Ostrava-Kunčice) 

Výchovný ústav    0   

Přechodné umístění doma / podmínka 1  ( od 30.6.2010 – dosud) 

Zrušena ústavní výchova / do rodiny  0 

 

V období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 opět nebyl zaevidován žádný útěk dítěte mimo 
zařízení.  
 
 
   
111222   333   ÚÚÚSSSEEEKKK    ŠŠŠKKK OOOLLL YYY   
 
Vyučování probíhalo ve dvou třídách, které byly identické se složením výchovných skupin. 
Výuka se uskutečňovala převážně v budově zařízení. Pro hodiny TV byla využívána 
tělocvična blízké ZŠ, v případě dobrého počasí nedaleký sportovní areál.  
Celý školní rok bylo dbáno na mezipředmětové vztahy. Celkem úspěšně se dařila verbální 
komunikace, kdy žáci výstižně dokázali vyjadřovat vlastní postoje a pocity. Byl kladen důraz 
na sociální učení a výchovu k samostatnosti. Vyučující děti učili vyplňovat tiskopisy            
pro úřady, orientaci v autobusových a vlakových jízdních řádech a dalším základním 
sociálním dovednostem.Vyučování bylo zpestřováno přírodovědnými a zeměpisnými filmy, 
rovněž i filmy o vztazích mezi lidmi. Většina žáků pracovala podle svých schopností             
na základě individuálních vzdělávacích plánů.    
 
 
 
I. třída - třídní učitelka Mgr. Eva Štreitová : 
 
Podle ŠVP - ZV byli vyučováni celkem 2 žáci: 
2. ročník: 1 
4. ročník: 1 
 
Podle ŠVP – ZV - LMP byli vyučováni celkem 2 žáci: 
 
6. ročník: 1 
8. ročník: 1 
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Podle osnov Zvl.Š.  (22980/97-22) byli vzděláváni celkem 2 žáci: 
5. ročník: 2 
 
II. třída - třídní učitel Mgr. Vladimír Czerch : 
 
Podle vzdělávacího programu  ŠVP – ZV byli vyučováni celkem 2 žáci: 
3. ročník: 1 
6. ročník: 1 
 
Podle vzdělávacího programu ŠVP – ZV - LMP byli vyučováni celkem 2 žáci: 
3. ročník: 1 
8. ročník: 1 
 
Podle vzdělávacího programu Pomocná škola 24035/97-22  byl vyučován celkem 1 žák: 
8. ročník: 1 
 
 
V rámci výuky proběhly tyto plánované akce: 
 
10-2010 Návštěva loutkového divadla – představení „Broučci“ 
12-2010 Návštěva loutkového divadla – představení „Pinokio“ 
12-2010 Návštěva Kulturního centra Ostrava-Poruba – „Vánoční show s Hopsalínem“ 
12-2010 Návštěva Kulturního centra Ostrava-Poruba – „Vánoční  hvězdička“ 
01-2011 Zimní soutěže na sněhu 
03-2011 Návštěva Kulturního centra Ostrava-Poruba – „Jak se žije v Africe“ 
03-2011 Rozhovor o dětských knížkách, spisovatel Fr. Hrubín, rozbor básní 
03-2011 Návštěva loutkového divadla – představení „Tučňáci na Arše“ 
04-2011 Dopravní den – jízdy na koloběžkách, soutěže, bezpečnost 
05-2011 Návštěva loutkového divadla – představení „Ošklivé káčátko“ 
05-2011 Návštěva loutkového divadla – představení „Stonožka“, hudební revue 
06-2011 Návštěva Kulturního centra Ostrava-Poruba – „Jak hudba maluje“, koncert 
 
111222...444      MMM III MMM OOOŠŠŠKKK OOOLLL NNNÍÍÍ    ČČČ III NNNNNNOOOSSSTTT III    
 
Činnosti na úseku mimoškolní výchovy lze také hodnotit jako velmi úspěšnou. Každá 
výchovná skupina měla pro odpoledne připravený program dle ročního, měsíčního a 
týdenního plánu činnosti. V případě, že plánovaný program nebylo možné realizovat, byl 
vychovateli připraven náhradní program.  

 

Porady vychovatelů se zpravidla konaly v desetidenních intervalech. Porady všech 
pedagogických pracovníků se konaly vždy jedenkrát za měsíc. Na těchto poradách byly 
řešeny provozní záležitosti a chování jednotlivých dětí.  

 

Kromě běžných výchovně-vzdělávacích činností v průběhu uplynulého školního roku měly 
děti možnost prožít spoustu krásných a zajímavých chvil především při poznávacích výletech 
do přírody a kulturně společenských akcích města Ostravy a okolí. 
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Výčet průběžných aktivit mimo zařízení: 

Komenského sady (golf, koloběžky, in-line brusle) 

Šilheřovický les (bažantnice, bunkry, rybaření) 

Bělský les (sportovní aktivity, překážková dráha, soutěže) 

ZŠ Ostrčilova (míčové hry) 

Návštěvy koupaliště Vodní svět Sareza 

Slezskoostravský hrad (přehlídka Policie ČR) 

Hornické muzeum v areálu Landek (rybaření, koloběžky, míčové hry, vycházky) 

ZOO Ostrava 

Vyhlídková věž na Ostravské radnici 

Areál Sanatoria Klimkovice (vycházky) 

 

K nejvydařenějším akcím lze zařadit:  

12-2010 Vánoční řemesla 2010 
12-2010 Příprava vánočního cukroví 
03-2011 Shopping park Ostrava – návštěva bludiště 
03-2011 Návštěva technického muzea Tatra Kopřivnice 
03-2011 Karneval 
05-2011 Výlet na Radhošť 
06-2011 Víkendovka v rekreačním středisku Horizont, Kunčice p. O. 
06-2011 Oslava konce školního roku 2010/2011 
08-2011 Velký Javorník, Hukvaldy 
 
 
Podle ohlasu dětí byly výše uvedené akce nejen zpříjemněním a zpestřením pobytu, ale i 
silnou motivací pro zlepšení celkového chování a výsledků ve vyučování. Všechny akce 
proběhly v pořádku a bez výraznějších problémů. Děti se chovaly většinou ukázněně a slušně, 
mnohdy v tom předčily své vrstevníky z jiných škol či zařízení.  
 
 
 
 
 
111222...   555   DDDAAALLL ŠŠŠÍÍÍ    VVVZZZDDDĚĚĚLLL ÁÁÁVVVÁÁÁNNNÍÍÍ    PPPEEEDDDAAA GGGOOOGGGIII CCCKKK ÝÝÝCCCHHH   PPPRRRAAACCCOOOVVVNNNÍÍÍ KKKŮŮŮ   
 
 
Studium na vysoké škole : 
 
Mgr. Belejová Jana  Univerzita Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika 
Botoš Pavel   Ostravská Univerzita, PdF, obor vychovatelství 
Mgr. Diatka Lukáš ukončení studia, Ostravská univerzita,obor Speciální pedagogika 
Franek Jiří   Ostravská univerzita, PdF, obor Speciální pedagogika, Bc. 
Matějková Lucie  Slezská univerzita v Opavě, obor Sociální patologie a prevence 
Bc. Ryba Martin  Ostravská univerzita, FF, obor Soc. práce s porad.zaměř., NMgr. 
Ing. Trnčáková Kateřina ukončení studia, VŠB – technická univerzita Ostrava 
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Akreditované kurzy a semináře: 
 
Mgr., Jaroslav Dvořák: Federace dětských domovů ČR (účast na seminářích) 
Bc. Milan Koziel :    Federace dětských domovů ČR (účast na seminářích) 
                  
Další kurzy a semináře: 
 
Mgr. Belejová Jana  EEG Biofeedback, Psychologické centrum a institut, Praha 

Clil, Jazykový pedagogický park, základní kurz AJ, ŠJ 
Mgr. Štreitová Eva  Clil, Jazykový pedagogický park, základní kurz AJ, ŠJ 
 
 
 
 
 
111222...   666   PPPEEERRRSSSOOONNNÁÁÁLLL NNNÍÍÍ       ZZZ AAABBBEEEZZZPPPEEEČČČEEENNNÍÍÍ       OOODDDLLL OOOUUUČČČEEENNNÉÉÉHHHOOO   PPPRRRAAACCCOOOVVVIII ŠŠŠTTTĚĚĚ    
                                                                                                                           KKK EEE   DDDNNNIII    333111...   SSSRRRPPPNNNAAA   222000111111   
 
Vedoucí odloučeného pracoviště  1 

Škola : 

Učitel      2 

Asistent pedagoga    1 

Odborný pracovník, terapeut   1 

          

Výchovná činnost : 

Vedoucí vychovatel     1 

Vychovatel     5 

Asistent pedagoga    8 

Provoz : 

Hospodářka     1 

Uklízečka     1 

 

 

 

111222...   777      PPPRRRAAAXXXEEE   SSSTTT UUUDDDEEENNNTTTŮŮŮ   AAA   EEEXXXKKK UUURRRZZZEEE   
 
Odloučené pracoviště v Ostravě poskytuje možnost praxe studentům Ostravské univerzity, 
Pedagogické fakulty. Průběžně jsou také studentům ostravských vyšších odborných, vysokých 
škol a dalším zájemcům umožňovány exkurze. 
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111222   888   OOOPPPRRRAAA VVVYYY   AAA   RRREEEKKK OOONNNSSSTTT RRRUUUKKK CCCEEE   

 
07-2011 Vložkování komínu 
08-2011 Oprava (zd ní) komínu 
08-2011 Oprava st echy – vým na st ešní krytiny 
 
 

111222...999...   PPPRRROOOJJJEEEKKK TTT YYY,,,   NNNAAA DDDAAAČČČNNNÍÍÍ    PPPŘŘŘÍÍÍ SSSPPPĚĚĚVVVKKK YYY      AAA   SSSPPPOOONNNZZZOOORRRSSSKKK ÉÉÉ      DDDAAA RRRYYY   

 
V loňském školním roce bylo opět vypracováno několik větších projektů za účelem získání 
finančních prostředků, ale nebyly podpořeny. 
Díky ochotě drobných dárců, kteří finančně podpořili Diagnostický ústav, mohl proběhnout 
víkendový pobyt v rekreačním středisku v Beskydech, a také mohly být vytvořeny nové 
webové stránky. 
 
04-2011 Grafické studio Ephrajim – vytvoření nových webových stránek 
04-2011 Numismatika Zlatá koruna Ostrava 
04-2011 JT Interiér 
05-2011 JR Cyklosport – bezplatný servis koloběžek 
06-2011 Rekreační středisko Horizont, Kunčice p. O. 
 
 
111222...111000...      ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   
 
 
Je zřejmé, že práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou je velmi náročná. I v loňském školním 

roce se dařilo naplňovat hlavní cíle, což je vytvoření předpokladů pro stálé, klidné, příjemné a 

motivující prostředí, ve kterém se děti cítí dobře. Občasné vyhrocené situace a problémy byly 

zvládnuty bez vážnějších důsledků. Dále se během roku řešily běžné výchovné problémy, 

jako jsou rvačky, napadení, vulgarita, odmítání autorit. 

Tuto relativně klidnou atmosféru narušují někteří nově příchozí chlapci do doby, než se také 

zadaptují. Také je nutno zdůraznit, že útěky chlapců se vůbec nevyskytují a kouření dětí 

nebylo do dnešního dne zaznamenáno. 

V uplynulém školním roce se opět dařilo velmi kvalitně spolupracovat s rodinami dětí a 

sociálními pracovníky, což se projevilo zvýšeným zájmem zákonných zástupců i četnějšími 

pobyty dětí v rodinách.  

I když by se některé věci mohly určitě udělat lépe a je stále co zlepšovat, dosavadní provoz 

zařízení můžeme hodnotit jako velmi úspěšný.  
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13. Základní údaje o hospodaření     
 

Za období od 1.9.2010 - 31.8.2011    

     

Výnosy tis. K č  Náklady tis. K č 

Tržby z prodeje služeb 446,99  Spot eba materiálu 1 264,05 

Úroky 9,03  Spot eba energie 1 012,87 

Provozní dotace 24 644,83  Opravy a udržování 510,26 

Ostatní výnosy 24,50  Cestovné 83,78 

Zú tování fond  527,09  Ostatní služby 1 088,48 

   Mzdové náklady 15 445,97 

Výnosy celkem 25 652,44   Zákonné soc. poj. 5 245,08 

   Ostatní náklady z inn. 118,43 

   Zák. soc. náklady 218,01 

   Jiné soc. náklady 51,95 

   Manka a škody 0 

   Ostatní dan  a poplatky 5,65 

   Ostatní náklady finan ní 132,46 

   Odpisy 280,93 

     

   Náklady celkem 
             

25 457,92             
     
 
Kontrola Finančního ředitelství v Ostravě: 
Termín kontroly: 11. – 29. ledna 2010 
Kontrolou nebylo zjištěno závažné porušení právních předpisů, nebyla nařízena opatření a 
nebyly uděleny sankce. 
 
 
14. Kontroly ČŠI a státního zástupce. 
 
ČŠI:  
Termín kontroly: 17.- 19. května 2011. 
Protokol Č.j.ČŠIT-993/11-T  
Kontrolou bylo zjištěno porušení právních předpisů : 
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Bod 4.7. Správa a ochrana majetku :termín odstranění zjištěných nedostatků-31.10.2011 
Bod  8.  Výživové normy: termín odstranění zjištěných nedostatků - 6.9.2011 /písemná 

zpráva podána dne 2.9.2011/. 
Bod 20. Poskytování stravovacích služeb na odloučeném pracovišti:termín odstranění 

zjištěných nedostatků - 6.9.2011 /písemná zpráva podána dne 2.9.2011/. 
 
 
Státní zástupce: 
Prověrky dodržování právních předpisů:  13.10.2010 
                                                                    13.1.2011 
                                                                      4.4.2011 
                                                                    11.7.2011 
 
Státním zástupcem byl dopisem z 11.5.2011 vydán příkaz, aby v případě umístění dětí mimo 
zařízení bylo vydáno rozhodnutí ředitele. Umístění dětí mimo zařízení nemůže být provedeno 
na tzv. smluvním základě. 
Příkaz státního zástupce byl bezodkladně respektován.   
 
 
 
 
15. Závěr    
 
Průběh školního roku 2010/2011 byl poznamenán řadou personálních změn na úseku sociální 
práce, odborných i pedagogických pracovníků. Především změna na úseku sociální práce se 
pozitivně projevila ve spolupráci s OSPODy a DD. 
I v tomto školním roce se projevily problémy s nedostatečnou kapacitou DDŠ našeho 
územního obvodu a v této souvislosti byla realizována jednání na MŠMT ČR. 
Mezi pozitivní faktory v pedagogické a odborné činnosti našeho zařízení patří zřetelné snížení 
útěkovosti dětí, kterou ocenil při prověrkách i státní zástupce.  
 
 
 
Schváleno školskou radou: 13.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
V Bohumíně dne 21.10.2011    
 
 
        PhDr. Bedřich Kostlán 
         ředitel 
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Fotogalerie odloučeného pracoviště Ostrava-Hájkova 
 
 

       
 
 
 

    
 
 
                              

 


