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1. Charakteristika a struktura zařízení       
                                             
      Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154, byl zřízen  

k 1. 7. 1998.  Kapacita výchovného ústavu je 32 dětí ve věku 15 – 18 let, případně starší, 

a to v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění. 

 

Zřizovatel:          MŠMT ČR 

E-mail:                 reditelka@vuzulova.cz 

www stránky:      www.vuzulova.cz 

datová schránka:  yzafcqv 

 

Vedení výchovného ústavu a střední školy 

Ředitelka:                 Mgr. Bc. Dagmar Bakešová 

Zástupce ředitele:   Mgr. Veronika Sahánková 

 

   Činnost výchovného ústavu podle zřizovací listiny, hlavní účel a předmět činnosti: podle § 

14 zákona č. 109/2002 Sb. péče o děti starší 15 let se  závažnými poruchami chování, u nichž 

byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní 

zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

 

Výchovný ústav měl v uplynulém školním roce dvě výchovná oddělení 

 Výchovné oddělení   č. 1  a č. 2, kapacita 32 dětí (4 skupiny po 8  dětech). 
 

 

Oddělení č. 1 na tomto oddělení jsou umístěna děvčata s poruchami chování připravující se 

na povolání,  vyžadující stálou kontrolu, 

 dvě skupiny dívek. 

Oddělení č. 2  s výchovně léčebnou péči.  Pečuje o děti vyžadující intenzivní individuální péči. 

Jedná se o chlapce se závažnými poruchami chování, experimentující s návykovými látkami 

nebo drogově závislé. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací, sociální 

 a terapeutické, 

 dvě skupiny chlapců.       

mailto:reditelka@vuzulova.cz
http://www.vuzulova.cz/
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      Na naplňování stanovených cílů se podílí jak úsek výchovný, tak úsek odborný, za 

nezbytné pomoci pracovníků provozních a ekonomických. Výchovný ústav zajišťuje v souladu 

se zřizovací listinou provozování jiné činnosti, a to stravování cizích strávníků a příležitostné 

ubytování cizích osob. 

    Odbornou péči  zajišťují etoped, psycholog, sociální pracovník, sociální pracovník se 

zdravotním zaměřením. Další odborní pracovníci nejsou kmenoví, pracují na DPP  -  

adiktoložka a terapeutka.  

 

1. 1. Součásti školského zařízení 

Části zařízení 

 IZO kapacita 

      Střední škola 181 002 604 20 

      Výchovný ústav 110 250 397 32 

      Školní jídelna 110 250 419 300 

 

 1. 2.  Školská rada 

Členové školské rady   

  Mgr. Bc. Ludmila Andělová            za zřizovatele 

  Mgr. Veronika Sahánková            za pedagogické pracovníky VÚ Žulová                 předseda   

  Mgr. Soňa Staňková            za rodiče 

 Školská rada se sešla ve školním roce 2021/2021 celkem třikrát.  

 

 

  1. 3.  Obory vzdělávání  

   Střední škola, byla zřízena k 1. 9. 2008. Ve škole je  vyučován dvouletý učební obor 

s výučním listem  „69-54-E/01 Provozní služby“. Dosažený stupeň vzdělání s výučním listem, 

kvalifikační úroveň EQF 2. 
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2. Personální zabezpečení   

Počet pracovníků v hlavním pracovním poměru ve školním roce 

pracovníci 2020/2021 
prům. fyzické osoby 

2020/2021 
přepočtení pracovníci 

2021/2022 
prům. fyzické osoby 

2021/2022 
přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 33,00 31,99 34,00 31,94 

nepedagogičtí 15,00 14,23 15,00 13,72 

- z toho jiná činnost  0,12  0,05 

Celkem v HČ * 48,00 46,11 49,00 45,66 
 HČ – hlavní činnost 

 
Věková struktura pracovníků k 31. 8. 2022 
věk do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let celkem průměr 

pedagogové 0 1 4 14 10 5 34 49,52 
nepedagog. 0 0 3 8 4 0 15 47,61 
celkem 0 1 7 22 14 5 49 48,57 

 
Ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku 

pracovníci 2020/2021 2021/2022 

       počet celkem 9 8 

            - z toho: pedagogů 6 6 

                          nepedagogů 3 2 

  
 Způsob ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku 

ukončení PP z důvodu: 2020/2021 2021/2022 

odchod do starobního důchod  1 

ve zkušební době  1 

výpovědí pracovníka 1 2 

dohodou   

ukončení PP na dobu určitou 7 4 

výpovědí zaměstnavatele   

výpověď zaměstnavatele dle §52,pís.e) 1  

úmrtí zaměstnance   

 
Přijetí nových pracovníků v průběhu školního roku 

pracovníci 2020/2021 2021/2022 

       počet celkem 11 8 

            - z toho: pedagogů 8 5 

                          nepedagogů 3 3 

 
 Důvod k přijetí pracovníků do pracovního poměru v průběhu školního roku 

přijetí pracovníků z důvodu: 2020/2021 2021/2022 
za pracovníka, se kterým byl ukončen PP dohodou   
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za pracovníka, který podal výpověď z PP  3 2 
za dovolené  2  
za pracovníka, se kterým byl ukončen PP ve zkušební době   
za pracovníka, se kterým byl ukončen PP po uplynutí sjednané doby 2  
za nemoc 3 3 
za pracovníka, který ukončil PP odchodem do starobního důchodu  1 
z důvodu organizačních změn   
za pracovníka, který byl přeřazen na jinou pracovní pozici 1 1 
přijetí odborného pracovníka   
ostatní  1 

 Personální obsazení funkcí včetně dohod o provedení práce a pracovní činnosti k 31. 8. 

 počet pracovníků zařazení 

Vedení ústavu: 1 ředitelka VÚ 

 1 zástupkyně ředitelky 

   

Výchovné oddělení č. 1: 4 vychovatel 

 2 asistent vychovatele 

   

Výchovné oddělení č. 2: 1 vedoucí vychovatel  

 8 vychovatel 

 11 asistent vychovatele 

   

Střední škola: 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 

 2 učitel odborných předmětů 

 2 učitelé odborného výcviku 

   

Odborný úsek: 1 sociální pracovník 

 1 SP se zdravotním zaměřením 

 2 etoped 

 1 adiktolog 

 1 terapeut 

Správní úsek: 1 ekonomka 

 1 účetní – vrátná 

 1 administrativně-hospodářský pracovník 

 1 skladnice – administrativní pracovník 

 1 administrativní pracovník 

 1 správce výchovného ústavu 

 1 údržbář 

 2 uklízečka – pradlena 

   

Školní jídelna: 1 vedoucí kuchařka 

 1 kuchařka 

 1 pomocná kuchařka 
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*Údaje v tabulce jsou v plných počtech osob. V určitých pracovních pozicích jsou úvazky 
zkrácené, dle potřeb provozu zařízení.  
 
Stupeň dosaženého vzdělání pedagogických pracovníků k 31. 8. 

stupeň dosaženého vzdělání počet pracovníků 

vysokoškolské magisterské nebo inženýrské 5 

vysokoškolské bakalářské 7 

vyšší odborné - 

ÚSO   23 

střední odborné vzdělání s výuč. listem 1 

  

 
3. Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022: 

Speciální pedagogika  - magisterský program                             2. ročník                1  

Speciální pedagogika – bakalářský program                               1. ročník                 1 

Speciální pedagogika                                                                      3. ročník                  1 

Speciální pedagogika  - soc. patologie a prevence                    3. ročník                  1    

Celoživotní vzdělávání: 
učitel praktického vyuč. a odborného výcviku                           3. semestr              1 

Asistent pedagoga                                                                           kurz                         1 

Doplňující pedagogické studium – vychovatelství                    1. ročník                  1 
 

  Na obou výchovných odděleních probíhala pravidelná supervize prováděná supervizorem – 

psychologem. V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci účastnili vzdělávání dle 

DVPP v souladu s plánem celoživotního vzdělávání. 

 

Vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

   Dalších vzdělávacích akcí, kurzů a odborných školení se v souladu s potřebami výchovného 

ústavu zúčastnili nepedagogičtí pracovníci tak, aby byla zajištěna odbornost v rámci jejich 

pracovních zařazení. V úhrnu bylo vysláno, respektive se zúčastnilo on-line, šest 

nepedagogických pracovníků celkem dvanácti vzdělávacích akcí, které pořádaly různé 

vzdělávací agentury. 

   Vzdělávání pracovníků bude pokračovat i v následujícím školním roce v souladu s kariérním 

řádem výchovného ústavu.  
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4. Počty dětí a jejich změny 
 

   V průběhu školního roku 2021/2022 bylo do zařízení umístěno celkem 19 dětí, z toho na 

oddělení dětí připravujících se na povolání 7 dívek a na oddělení s výchovně léčebnou péčí   

12 chlapců. V zařízení bylo umístěno celkem 46 dětí, z toho bylo umístěno 24 chlapců  a 22 

dívek.  

Celkem ve VÚ počet dětí  k 1.9.2021 počet dětí k 31.8.2022 

Chlapci 12 11 

Dívky 15 10 

Celkem 27 21 

Nejvíce přijatých dětí do našeho zařízení bylo 14 dětí ze zařízení, z toho 10 chlapců a 4 dívky.  
 
 

Přehled umístěných dětí podle oddělení č.1 oddělení č.2  

jednotlivých zařízení dívky chlapci celkem 

DÚM, DDŠ, SVP a ZŠ, Ostrava-Kunčičky 2 3 5 

VÚ a SŠ, Dřevohostice  1 1 

DD a ŠJ Opava  1 1 

DD Velké Heraltice 1 1 2 

DD Čeladná  1 1 

VÚ Brandýs nad Labem 1  1 

VÚ Střílky  2 2 

DD a ŠJ Frýdek-Místek 1  1 

    

    

Z rodiny 4 3 7 

Celkem 9 12 21 

 
 

Důvody umístění dětí  
ve výchovném ústavu 

oddělení č.1 oddělení č.2  

 dívky chlapci celkem 

Předběžné opatření 4 8 12 

Ústavní výchova 3 4 7 

Ochranná výchova 0 0 0 

Celkem 7 12 19 

 
    Pobyt byl ukončen 25 dětem, z toho ukončilo pobyt 13 chlapců a 12 dívek. Do jiného 

zařízení bylo přemístěno pět chlapců a jedna dívka. Předběžné opatření bylo zrušeno dvěma 

chlapcům, ústavní výchova byla zrušena dvěma chlapcům a pěti dívkám. V tomto školním 

roce celkem 8 dětí ukončilo pobyt dnem jejich zletilosti, pět dívek a tři chlapci. 
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Ze zařízení v průběhu                    

školního roku 2021/2022 oddělení č.1 oddělení č.2  

odešlo celkem 25 dětí dívky chlapci celkem 

Zrušena ÚV 5 2 7 

Zrušeno PO 0 2 3 

Přemístění do jiného zařízení 1 5 6 

Zletilost 5 3 8 

Dohoda o prodl.pobytu 1 0 1 

Vazba 0 1 1 

Celkem 12 13 25 

 
Děti přemístěné do jiného zařízení 

 oddělení č.1 oddělení č.2  

 dívky chlapci celkem 

VÚ Višňové  1 1 

VÚ Dřevohostice  1 1 

VÚ Střílky  2 2 

DD Zábřeh 1  1 

VÚ Ostrava-Hrabůvka  1 1 

Celkem 1 5 6 

 
 

4. 1.  Přehled navštěvovaných škol 
 

 V tomto školním roce bylo ve SŠ Žulová - celkem 16 žáků, z toho 16 dívek.  

 V prvním ročníku bylo celkem 11 dívek, ve druhém ročníku byly celkem 5 dívek. 

Vzdělávání na SŠ Žulová, dvouletého učebního oboru Provozní služby, úspěšně 

ukončila jedna dívka. 

 Ve školním roce navštěvovala jedna dívka 2. ročník Střední odborné školy 

obchodu a služeb, Olomouc. 

 

Název školy ročník obor D CH 

SŠ Žulová 1. ročník Provozní služby 11 0 

SŠ Žulová 2. ročník Provozní služby 5 0 

Střední odborná škola obchodu a služeb, 
Olomouc 

2. ročník Kadeřnice 1 0 

Střední průmyslová škola Jeseník 2. ročník Instalatér 0 1 

Vítkovická střední průmyslová škola 1. ročník Truhlář 0 1 

Střední škola řemesel a odborné učiliště 
Lipová - lázně 

2. ročník Zednické práce 0 1 

Výchovný ústav a střední škola, 1. ročník Stavební práce 0 1 
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Dřevohostice 

Střední odborné učiliště DAKOL 1. ročník Kuchař-číšník 0 1 

Střední škola technická Opava 1. ročník Nástrojář 0 1 

Církevní ZŠ a MŠ Třinec 9. ročník  1 0 

Základní škola a Mateřská škola velké 
Heraltice 

7. ročník  0 1 

 

Dohoda o dlouhodobém pobytu mimo zařízení v souvislosti se studiem byla uzavřena  

s jedním  chlapcem a jednou dívkou.  

Dohoda o dlouhodobém pobytu mimo zařízení v souvislosti se zaměstnáním byla uzavřena 

se dvěma chlapci a jednou dívkou.  

Jeden chlapec pobyt mimo zařízení nezvládl. 

 

Vzdělávání žáků dle učebních plánů své kmenové školy 

 Střední školy    – ve zvoleném učebním oboru se vzdělávali 2 chlapci 

 Základní školy   – povinnou školní docházku dokončil 1 chlapec a 1 jedna dívka 

 

4. 2.  Útěky dětí ze zařízení 
 
     V letošním školním roce došlo proti předchozímu školnímu roku k poklesu útěků z 51 

útěků na 30 útěků. Na útěku bylo 12 chlapců a 18 dívek.   

 Dívky Chlapci Celkem 

Nenávrat 
z dovolenky 

9 10 19 

Útěk z VÚ 1 0 1 

Útěk ze spol. akce 8 2 10 

Útěk ze samost. 
vycházky 

0 0 0 

celkem 18 12 30 
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5. Vyhodnocení výchovné, vzdělávací a reedukační činnosti    
     výchovných úseků 
 
     V letošním školním roce jsme při výchově a vzdělávání navázali na ztížené podmínky, které 

způsobila pandemie COVID 19. Výhodou však byly získané zkušenosti z minulých let, jenž 

jsme využili při výchovně vzdělávacích a reedukačních činnostech výchovných úseků. Díky 

velkému úsilí všech pedagogických a odborných pracovníků se podařilo zachovat dobrou 

úroveň a kvalitu jako v minulých letech.  

 

5. 1.   Oddělení č. 1 pro děti připravující se na povolání 

     Dívky umístěné na tomto oddělení jsou vzdělávány především na střední škole  

ve výchovném ústavu, dále potom na středních školách v blízkém okolí výchovného ústavu 

/především SOU potravinářské Jeseník a PŠ a OU Lipová lázně, případně na dalších školách/. 

     Vyhodnocení výchovné činnosti na výchovných skupinách č. 1 a č. 2 ve školním roce 

2021/2022 je sledováno zejména v oblasti výchovné a vzdělávací.  

 

5. 1. 1.   Výchovná činnost 

     Probíhá na základě celoročního plánu výchovné činnosti, který je přizpůsobený ročnímu 

období a aktuálně probíhajícím akcím v daných měsících. Například na podzim se děti 

věnují přípravě a zahájení školního roku, v zimě různým sportovním aktivitám a výrobě 

mikulášských a vánočních ozdob. Na jaře zahájí dívky turistickou a cyklistickou sezonu  

a v létě jsou odměněny prázdninovým režimem. Celoroční kulturní akce a atraktivní činnosti 

jsou výrazně omezeny v důsledku pandemie, proto jsou nahrazeny akcemi v zařízení. Na 

vytvoření plánu se podílí pedagogičtí pracovníci a jsou zde zakomponovány i příspěvky dívek. 

     Hlavní náplní práce pedagogických pracovníků je zajistit dětem dostatek aktivit 

a programu, aby neměly čas zabývat se svými závislostmi a svými problémy, které mají 

například s rodinou nebo svými blízkými. Tyto aktivity jsou pestré a zajímavé. Dívky často 

navštěvují divadlo a kino, plavecký bazén a koupaliště v Javorníku, tělocvičnu ve Skorošicícha 

v ústavu mají k dispozici infrakabinu, posilovnu, počítačovou učebnu, kde se zdokonalují 
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v práci na počítači a keramickou dílnu. V keramické dílně vyrábějí různé výrobky a hlavně 

dárky pro své nejbližší k různým příležitostem. 

  Zapojují se do kroužků s vychovateli, kde si mohou vybrat např. mezi sportovním, 

turistickým, výtvarným, keramickým, kroužkem pečení, který se těší velké oblibě a PC 

kroužkem nebo se mohou věnovat ručním pracím. Vyrobené výtvory poté zkrášlují prostory 

jako je školní jídelna nebo výchovná oddělení.   Výrobky také prezentujeme u důchodců, 

kurátorů, odborných lékařů nebo u jiných školských zařízeních na různých akcích. 

V minulosti jsme výrobky prodávali např. na Mikulášských a Vánočních trzích, ale ty se již dva 

roky nekonaly. Proto jsme  v letošním školním roce, společně s dětmi připravili „Adventní 

trhy“ přímo v zařízení na nádvoří VÚ, kde sváteční atmosférou umocnily vánoční koledy.  

      Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme byli omezeni v  některých kulturních, 

společenských a sportovních akcí z důvodu pandemie COVID 19. Naše dívky a chlapci se tak 

nemohli účastnit akcí, na které se každoročně těší a nemohli tak reprezentovat naše 

zařízení a současně obhájit vítězství z minulých let. Dívky tak přišly o volejbalový turnaj 

v Černovicích, na který zejména na jaře pravidelně trénují. Rovněž oblíbená akce ZUČ byla 

letos zrušena, z čehož byly dívky velmi zklamané.  Vychovatelé se v době pandemie snažili 

dívkám program co nejvíce zpestřit a využívali k tomu veškerých prostor i dostupných 

prostředků zařízení. Uspořádali např. „ Velikonoční trhy“, výlet do Račího údolí, na hrad 

Sovinec, do Halouzkovy galérie v Jiříkově, do Faunaparku Lipová nebo lesního baru, návštěvu 

Balneoparku v  lázních v Jeseníku. Dále výlet, na Vysoký vodopád, Borůvkovou horu, Zlatý 

chlum a Mechové jezírko na Rejvíze, bowling v Bernarticích, bazén v Javorníku nebo návštěvu 

zámku na Jánském Vrchu.  Mezi nejatraktivnější akce patřila návštěva aquaparku Olomouc  

a třídenní pobyt na chatě Ferdinandka na Habině. Novým zážitkem byl pro dívky vícedenní 

pobyt a jízda na raftech. 

     V době nejvyšší eskalace pandemie byl pobyt dívek mimo zařízení korigován ve spolupráci 

s PČR, kdy jsme se pohybovali především v lese, na loukách a vyhýbali se hlavním 

komunikacím a centru města. Na výchově byla dodržována zvýšená hygienická opatření  

a dívky se také více zaměřovaly na praktické činnosti v domácnosti. 

           Na jaře, v létě a na podzim se dívky zapojovaly hlavně do pěší turistiky  

a cykloturistiky. Soutěž o 100 jarních kilometrů se protáhla až do letních měsíců. Do 

cykloturistiky v blízkém okolí byly zařazeny i Rychlebské stezky. V letošním školním roce 
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chodily dívky hlavně na turistiku po okolních horách, měly výšlap na Borový vrch, Šerák, 

Špičák a Švýcárnu, Červenohorské sedlo atd. Především mají dostatek turistiky po nejbližším 

okolí Žulové a Rychlebských hor a na Nýznerovské vodopády. 

 V zimě se věnovaly zimním sportům, jako například lyžování, snowboardingu, běžkám a jízdě 

na bobech a také se byly podívat na výstavu ledových soch v Kopřivné.   

         O letních prázdninách jely dívky na výlety zaměřené na návštěvu muzeí, výstav a na 

plavání. Vodní radovánky se jim moc líbily. Na závěr prázdnin se dívky zúčastnily akce 

„Rozloučení s prázdninami“. Výchovný ústav nabízí širokou škálu aktivit, kterých se dívky 

zúčastňují. Tyto aktivity u nich podporují zdravou soutěživost a snahu dostat se úspěšně ke 

svému cíli.  

   Společně s chlapci jsme se letos zapojili do dvou celorepublikových akcí „Ukliďme Česko“ 

 a „Ukliďme svět“. 

 

Tabulka činností dívek na odd. 1. ve šk. roce 2021/2022  

Turistická akce                          48 

Cyklistická akce 9 

Vzdělávací akce 2 

Sportovní akce 13 

Kulturní akce 6 

Ekologická akce 2 

  

Celkem za školní rok            80 

Rozpis akcí  (viz. příloha č.1) 
 
 

5. 1. 2.  Oblast vzdělávací 

Navštěvované školy a učební obory ve školním roce 2020/2021 (viz. str. 9 a 21 ) 

 

5. 1. 3.   Zhodnocení výchovných problémů dívek  

    Mezi nejvážnější prohřešky ve školním roce 2021/2022 vůči vnitřnímu řádu patří na 

skupině dívek nenávrat z dovolenek a jejich zneužití k útěku. Z útěků dochází k návratům 

v intoxikovaném a v zanedbaném stavu. Dále je to zneužívání návykových látek, které 
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ovlivňují negativně jejich postoj k výchovným autoritám, přístupu ke vzdělávání a rodině. 

Z dalšího nevhodného chování je potřeba jmenovat verbální vulgární útoky vůči jiným 

dívkám nebo pedagogům, sebepoškozování, řešení závažných zdravotních problémů dívek 

a ničení ústavního majetku  a vše pod vlivem NVL. 

 

5. 2.  Oddělení č. 2 pro děti s výchovně léčebnou péčí 

      Oddělení s výchovně léčebným režimem je určeno pro chlapce, kteří mají výchovné 

problémy a jsou uživateli návykových látek.  

Kapacita oddělení je 16 chlapců a v jedné výchovné skupině je 8 chlapců. Pobyt má základní 

délku 26 týdnů a po tuto dobu si chlapci musí plnit povinnosti spojené s vnitřním řádem. 

Základní podmínkou programu je abstinence od drog a pobyt bez útěku ze zařízení. 

V případě závažného porušení podmínek se pobyt na VÚ chlapcům prodlužuje. 

    Hlavním cílem výchovně léčebného pobytu na oddělení č. 2 je abstinování chlapců od 

drog, bezútěkovost. Dodržování uvedených ukazatelů bylo u každého chlapce různé. 

   Hodnocení plnění programu chlapců se odehrává na týdenních komunitách za přítomnosti  

vedení ústavu, odborných pracovníků a vychovatelů skupiny. Dále je prováděno ústní 

hodnocení v průběhu dne, a to ráno, po obědě a večer. Je důležité, aby chlapci měli 

představu, jak zvládli své povinnosti, aby mohla být provedena případná korekce v chování.  

Činnost oddělení je hodnocena dále na pravidelných poradách a pedagogických radách.  

     Kontrolní a hospitační činnost je prováděna dle celoročního plánu vedoucích 

zaměstnanců. 

 

5. 2. 1.  Výchovná činnost  

   Výchovné činnosti byly realizovány dle celoročního plánu. Jednalo se zejména o prevenci 

útěkovosti chlapců z oddělení, práci s programy rozvoje osobností u jednotlivých chlapců, 

realizaci všech složek výchov v souladu s ročním plánem výchovně vzdělávací práce  

a týdenními programy výchovně vzdělávacích činností a prevenci patologických projevů 

chování dětí.  
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   Důležitou podmínkou výchovy s léčebným režimem je fyzická přítomnost chlapců  

na ústavu. Tento faktor je podmíněn hlavně skladbou kolektivu chlapců a neschopností 

některých chlapců abstinovat od návykových látek.  

    Podstatnou roli ve snižování míry útěkovosti sehrává více faktorů, těmi jsou např. 

preventivní činnost pedagogů, spolupráce dětí s terapeutkou, adiktoložkou 

 a etopedem,  zájem rodiny a osobnostní rysy jednotlivých chlapců. 

        Výchovné činnosti jsou rozděleny na dvě základní části, a to na pracovní výchovu, 

která zpravidla probíhá v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, a dále na výchovně 

vzdělávací část, která probíhá jak dopoledních, tak v odpoledních hodinách od pondělí do 

pátku a také o víkendu. 

 

Pracovní výchova 

     Je zaměřena na osvojování pracovních návyků a rozšiřování znalostí a pracovních 

dovedností.  Do části výchovy byly zařazeny i generální úklidy a brigády.  

    Do plánu pracovní výchovy byla zahrnuta celá řada činností. Pracovní výchova neprobíhala 

pouze na půdě výchovného ústavu, ale také mimo. Příkladem může být i spolupráce 

s městem Žulová, kde chlapci občas prováděli pomocné a úklidové práce. Práce a pracovní 

nasazení našich chlapců bylo zpravidla hodnoceno kladně. Nechyběly také brigády pro 

chlapce, které patřily k nejlepším terapiím s výchovným efektem. Zde si mnozí uvědomili, 

kolik námahy musí vynaložit, aby získali cílenou odměnu. 

     Na ústavu se skupiny chlapců aktivně zapojovaly do prací na zahradě a ve skleníku. Chlapci 

pomáhali také při různých úpravách a opravách ústavu, stěhování nábytku a úklidech. V zimě 

bylo důležitou činností odhrnování sněhu tak, aby bylo zajištěno zásobování našeho ústavu  

a bezpečnost pohybu. 

    Během pracovní výchovy byla také plně využívána keramická a stolařská dílna, a to hlavně 

v zimních měsících, kdy se nedají provádět pracovní činnosti venku. V keramické dílně 

vytvořili chlapci řadu pěkných výrobků, například visací obrázky, hrnky, sošky apod. 

V dřevařské dílně byl opravován nábytek ústavu a chlapci se učili opracovávat dřevo, 

pracovat s nástroji a vyrábět výrobky - např. poličku, ptačí budku nebo domeček pro hmyz. 

Letos vyrobili také vyvýšené záhony na zahradu pro pěstování zeleniny a bylinek. 
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  Dopolední činnost je doplněna velmi významnou částí a tou je výuka. Přes specifické 

podmínky a vlastnosti chlapců je samozřejmostí snaha prohlubovat znalosti chlapců, a pokud 

to podmínky a skladba chlapců dovolí, zvyšovat jejich kvalifikaci tak, aby v následujícím 

životě našli odpovídající uplatnění.  

   Společně s dívkami jsme se letos zapojili do dvou celorepublikových akcí „Ukliďme Česko“ 

 a „Ukliďme zem“. 

 

5. 2. 2.  Vzdělávání chlapců 

   Ve VÚ probíhalo studium v rámci všeobecného vzdělávání a udržení úrovně školních 

vědomostí, zejména českého jazyka, matematiky, předmětů přírodních věd, anglického 

jazyka, výtvarné výchovy, pracovní výchovy a také tělocviku.  

                   Cílem vzdělávání bylo udržovat nabyté vědomosti, jejich opakování, prohlubování  

a rozšiřování, aby po ukončení pobytu v našem zařízení mohli pokračovat ve studiu buď ve 

svém učebním oboru, nebo se dostali na jinou školu v místě bydliště, popřípadě v jiném 

zařízení. Pracovní výuka byla zaměřena zejména na získávání a upevňování pracovních 

návyků, dovedností a získávání nových zkušeností.  

             Jako velký úspěch vnímáme to, že se nám podařilo několik dětí namotivovat ke studiu  

a k získání práce. Během školního roku odešli studovat dva chlapci a jedna dívka SŠ. Další dva 

chlapci + jedna dívka začnou studovat od 1. 9.2022. Jeden chlapec a dívka se zapojili do 

pracovního procesu. Všichni chlapci, kteří byli přijati do zařízení, měli splněnou povinnou 

školní docházku. Někteří chlapci měli přerušeno studium.   

 

5. 2. 3.  Odpolední činnost  

     Odpolední činnosti byly prováděny dle celoročního plánu a dílčích týdenních plánů. Ten 

zahrnoval nejen činnosti zaměřené na sport a pohyb v přírodě, ale také řadu kulturních akcí, 

z nichž si některé navrhovali sami chlapci. Program klade důraz na pestrost, aby si chlapci 

mohli vybrat okruh činností, které by uspokojovaly jejich zájmy a vyplňovali jejich volný čas. 

Zaměření na sportovní činnosti a pobyty v přírodě tak, aby si chlapci pěstovali vztah 

k přírodě a sport se stal nedílnou součástí jejich života. Příkladem jsou pravidelné vycházky  
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a výlety po okolí, kde si chlapci také několikrát vyzkoušeli vaření v přírodě. 

K nejoblíbenějším patří vaření kotlíkového guláše.  

   Krásná příroda jesenických a rychlebských hor nabízí řadu turistických a cykloturistických 

stezek jak po hřebenech hor, tak po lesích a lukách. Mezi náročné, ale krásné stezky patří 

stezka na Smrk, Lví nebo Borůvkovou horu, Šerák, Červenohorské sedlo, Keprník nebo Žulový 

vrch - Super flow. Chlapci se také dostatečně „vyřádili“, často jezdili na Nýznerovské 

vodopády, Žulový vrch, Rychlebské stezky, Račí údolí, Černou vodu, Lánský vrch, Venušiny 

misky, jeskyně na Špičáku atd. V zimě jezdili na lyže, běžky a snovboard na Ramzovou a do 

Lipové. Brusle si chlapci užívali na kluzišti v lázních v Jeseníku. Dalšími aktivitami byly 

návštěvy tělocvičny a posilovny, která je součástí ústavu a je velmi dobře vybavena. Většina 

chlapců posilovnu navštěvuje s radostí, protože zde vidí, jak se zlepšuje jejich fyzická 

kondice, ale hlavně se mírně rýsuje jejich „dokonalá“ postava.  

   Mezi vydařené kulturní a zároveň sportovní akce patřila, jako již tradičně, také Vánoční 

besídka, Mikuláš a nově také Adventní a velikonoční trhy, Halloween. Chlapci se na 

všechny akce pečlivě připravovali a všichni se zapojili do programu. Této příjemné a sváteční 

akce se společně s chlapci účastnila i děvčata. 

Zajímavá byla také nabídka exkurzí a vzdělávacích akcí, z nichž mnohé byly součástí MPP. 

Byly mezi nimi např: 

 Bezpečnost bez hranic: integrovaný záchranný systém + PČR Jeseník,  

 Návštěva výstav ve Vodní tvrzi,  

 Exkurze v kovárně v Javorníku,  

 Exkurze výrobny hostií Unita v Bílé Vodě, 

 Exkurze hasičské techniky v Bílé Vodě, 

 Exkurze na pile ve Vápenné. 

 

     V rámci zařízení bylo pro chlapce uskutečněno několik soutěží a závodů, kde měli 

možnost si mezi sebou poměřit sílu, houževnatost, rychlost a vytrvalost. Tradičními závody 

jsou: 

 Soutěž o nejvšestrannějšího cyklistu VÚ, 

 Střelba ze vzduchovky 

 Florbal 
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 Sametový turnaj ve stolním fotbálku, 

 střelba ze vzduchovky „Žulový snajpr“, 

 turnaj v bowlingu,  

 Novoroční turnaj ve stolním tenise,  

 Žulová bedna – silový pětiboj  

 Dvoudenní turnaj v šipkách 

 Dvoudenní Žulový desetibojař atd. 

     V letošním školním roce jsme nemohli sportovně reprezentovat naše zařízení na akci 

jiného školského zařízení. Bohužel skoro všechny akce byly zrušeny z důvodu pandemie 

Covid 19. Proto jsme se především soustředili na akce, které jsme pro chlapce připravili sami. 

 Cedenní pobyty v přírodě patřily neodmyslitelně k výchovným činnostem, kde si chlapci 

vyzkoušeli různé životní situace a dovednosti v praxi. Při těchto pobytech byly využívány 

metody zážitkové pedagogiky. Mezi již tradiční akce patří přechod hlavního hřebenu 

Hrubého Jeseníku. Dále se chlapci zúčastnili zajímavé online akce a to prohlídky jaderné 

elektrárny v Temelíně. Příjemnou akcí byla i návštěva záchranné stanice z Rudy na Moravě, 

která nám přivezla na ukázku i živá zvířata. Kulturní vyžití se nám podařilo zpestřit na konci 

jara a během léta, kdy jsme navštívili kino, muzea a galérie. 

 Rovněž na oddělení chlapců probíhaly každý týden kroužky. V nabídce byly např. kroužky: 

přírodovědný, sportovní, turistický, kondiční, výtvarný, PC, kroužek pečení a deskových her. 

Mezi nejoblíbenější patří kroužky pečení, PC, kondiční a deskových her. 

 

Tabulka činností chlapců na odd. 2. ve šk. roce 2021/2022  

Turistická akce                          71 

Cyklistická akce 29 

Vzdělávací akce 20 

Sportovní akce 36 

Kulturní akce 5 

Ekologická akce 2 

  

Celkem za školní rok            163 

Rozpis akcí  (viz. příloha č.2) 
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5. 2. 4.  Zhodnocení výchovné problémů u chlapců  

                    Mezi nejvážnější prohřešky ve školním roce 2021/2022 vůči vnitřnímu řádu patří  

na skupině chlapců nenávrat z dovolenek a jejich zneužití k útěku. Z útěků dochází 

k návratům v intoxikovaném stavu. Dále zneužití samostatné vycházky k útěku a k užití OPL 

při nich.  

     Oproti minulým  školním rokům se výrazně snížila fyzická agrese na pedagogy a mezi 

chlapci. Naopak evidujeme růst podvodného jednání a lhaní.  

 

6. Hodnocení vzdělávacích a výchovných cílů na výchově  

   Cílem výchovy a vzdělávání byla maximální socializace a reedukace dětí pro snadnější 

integraci do běžného života. Pedagogičtí pracovníci pracovali s dětmi na základě 

zpracovaného programu rozvoje osobnosti, průběžných závěrů a doporučení odborných 

pracovníků (etoped,, terapeut, adiktolog) a měsíčních hodnocení dětí zpracovávaných 

vychovateli a čtvrtletních hodnocení zpracovávaných etopedy.  

   Při práci s dětmi byly respektovány individuální schopnosti dětí. Zejména jsme u dětí chtěli 

docílit: resocializace, smysluplné trávení volného času, vědomí odpovědnosti za svůj život, 

právní vědomí (respektování zákonů), tolerance k ostatním lidem, projevování pozitivních 

citů v chování, jednání a prožívání životních situací, chránit svoje fyzické, duševní a sociální 

zdraví, včetně prevence ochrany zdraví, správné hygienické návyky a jejich dodržování, péče 

o oděv a obuv, estetické oblékání a obouvání, správný náhled na zneužívání návykových 

látek, příprava na samostatný život mimo zařízení. Aby mohly být výše uvedeny cíle 

dosaženy, bylo potřeba se zaměřit na: 

1. rozvoj osobnosti 

2. samostatné rozhodování 

3. spolupráce a zodpovědnost 

4. prevence rizikového chování  

5. zájmová činnost 

Ad.1)  

     Rozvoj osobnosti dítěte byl u každého dítěte individuálně rozpracován a hodnocen  

v „Programu rozvoje osobnosti dítěte“, který po adaptační fázi zpracoval a po půl roce 
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vyhodnocoval klíčový pracovník. U některých dětí se PROD dařil naplnit alespoň v některých 

bodech a celkem 10 chlapců se podařilo „nastartovat“ a pokračovali vzděláváním či 

pracovním uplatněním na dlouhodobých dovolenkách. U ostatních chlapců jde  

o dlouhodobější náročnou práci, na které se podílí multifunkční tým interních a externích 

pedagogických, včetně nepedagogických pracovníků a v úzké spolupráci s rodinou a kurátory. 

Ad.2). Samostatné rozhodování chlapcům nečinilo problém, avšak ne vždy korespondovalo 

s tím, co je pro ně dobré a správné. Na samostatné rozhodování chlapců jsme se zaměřovali 

při skupinové i individuální činnosti s etopedy, terapeutem, psychologem, případně při 

životních dovednostech. Chlapci schopnost rozhodování využili také při psaní přestupové  

a výstupní práce. 

Ad. 3) Spolupráce a zodpovědnost. Ke spolupráci a zodpovědnosti byly děti vedeny nejen  

na skupině, a to formou skupinových rolí, které se každý týden měnily, ale i při sportovních  

a vzdělávacích činnostech, včetně vaření na skupině, či pobytu v přírodě. Ke zodpovědnosti 

byly vedeny i při řešení prohřešků z minulosti v souvislosti s trestnou činností, kterou páchaly 

zejména pod vlivem drog a v závadové partě. 

Ad.4) Prevence rizikového chování. Tato činnost probíhala zejména při kolektivní  

a individuální práci dětí s etopedy, terapeutem, adiktologem. Viz. hodnocení MPP. 

As.5)  Zájmová činnost. Patří všeobecně mezi nejoblíbenější činnosti dětí. Na jednotlivých 

skupinách měly děti možnost volby mezi kroužkem výtvarným, deskových her, 

přírodovědným, turistickým, sportovním, kondičním, keramickým, PC, kroužkem cizích jazyků 

a kroužkem pečení. Mezi nejoblíbenější kroužky patří kroužek PC, deskových her a pečení. Ve 

sportovním, turistickém a přírodovědném kroužku se u dětí rozvíjela zdravá soutěživost, 

bojovnost, smysl pro fair play a vnímání krásy z pohybu a přírody. Ve výtvarném 

 a keramickém se rozvíjela fantazie, tvořivost, kreativita, estetičnost a v neposlední řadě také 

zručnost a radost z výtvoru.  

   Vzdělávání dětí probíhalo dle týdenních, měsíčních a ročních výchovně vzdělávacích plánů.   

U chlapců se ranní výuka střídala s pracovní výukou a v odpoledních hodinách probíhala tato 

činnost zejména v rámci sportovních aktivit a v práci s odbornými pracovníky tj. etopedy, 

terapeutem, adiktologem. Cílem vzdělávání bylo udržovat nabyté vědomosti, jejich 

opakování, prohlubování a rozšiřování, aby po ukončení pobytu v našem zařízení mohli 

pokračovat ve studiu buď ve svém učebním oboru, nebo se dostali na jinou školu v místě 
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bydliště, popřípadě v jiném zařízení. Pracovní výuka je zaměřena zejména na získávání 

 a upevňování pracovních návyků, dovedností a získávání nových zkušeností. Jako velký 

úspěch vnímám to, že se nám podařilo několik dětí namotivovat ke studiu a k získání práce. 

Během školního roku odešli studovat dva chlapci a jedna dívka SŠ. Další dva chlapci + jedna 

dívka začnou studovat od 1. 9.2022. Jeden chlapec se zapojil do pracovního procesu.  

 

 

7. Střední škola  

7. 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK. ROCE 2021/2022 

Název oboru: Kód:  Ročník: 

Provozní služby  69-54-E/01 1. 

Provozní služby 69-54-E/01 2. 

 

7. 2.  Charakteristika oboru - Provoz a služby 69- 54- E/ 01 

Koncepce středního vzdělávání vychází ze čtyř cílů vzdělávání pro 21. století.  

Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka, na úrovni odpovídající jeho 

vstupním učebním předpokladům a osobním schopnostem a v návaznosti na předchozí 

vzdělávání, na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský  i pracovní život 

v podmínkách měnícího se světa, tzv.: učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být, 

učit se žít společně. Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni 

odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, následující klíčové a odborné 

kompetence.  

 Mezi klíčové patří kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, personální a sociální, občanské a kulturní povědomí, k pracovnímu uplatnění, 

matematické  a kompetence využívat prostředky informační a komunikační technologií a 

pracovat s informacemi.  

Mezi odborné kompetence daného oboru Provoz a služby patří:  

 Provádění úklidu v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, 

v sociálních a zdravotnických zařízení. 

 Připravovat  jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky 

při jejich přípravě. 
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 Ovládat  šití a oprav prádla a bytových doplňků. 

 Ovládat praní a žehlení prádla a oděvů. 

  Dbát na bezpečnost práce  a ochranu zdraví při práci. 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb. 

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.  

 

   Studium trvá 2 roky, je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá s části písemné, 

praktické a ústní. Po úspěšném absolvování  žák má dosažený stupeň vzdělání s výučním 

listem, kvalifikační úroveň EQF 2. 

 

    Dívky a chlapci se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 

v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Dále při výkonu 

pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla  

a bytových doplňků. 

 

Ve školním roce 2021/ 2022  pokračovalo studium dívek na naší střední škole v 1. a  2. 

ročníku dvouletého učebního oboru Provozní služby. Vzdělávání probíhalo podle 

zpracovaného školního vzdělávacího programu a podle něj zpracovaných Tematických plánů 

jednotlivých předmětů teoretické i praktické výuky. 

 

      Odborná praxe probíhala jak v prostorách školy v odborných učebnách, tak ve školní 

kuchyni výchovného ústavu. V tomto školním roce byla rovněž realizována Odborná praxe 

mimo VÚ, která se konala v časovém rozmezí od 25. 04. 2022 do 06. 06. 2022. Těchto praxí 

se účastnila děvčata jak 1. tak 2. ročníku. Praxe se konaly v Charitě Vidnava a Charitě 

Javorník. Děvčata se zde střídala v různých pracovních činnostech. Ve vnitřních prostorách 

děvčata v rámci odborné praxe umývala chodby, sociální zařízení, podílela se na mytí oken. 

Ve venkovních prostorách děvčata pečovala o zahradu, plela chodníky, záhony, stříhala  

a upravovala okrasné jehličnaté a listnaté keře, přesazovala květiny a uklízela zahradní 

altány. Střídala se také při práci v prádelně, která je součástí zařízení. Praxe splnily svůj účel, 

byla velkým přínosem pro děvčata, která si vyzkoušela jednotlivé pracovní úkony se kterými 

se mohou při svém budoucím zaměstnání setkat. 
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7. 3. POČTY ŽÁKŮ  

 
Na začátku šk. roku 2021/ 2022– k 01. 09. 2021 

1. ročník  7 žáků z toho  7 dívek  

2. ročník  4 žáci  z toho  4 dívky  

CELKEM 11 žáků z toho 11 dívek  

        

Ke konci šk. roku 2021/ 2022 – k 30. 06. 2022 ( 1. ročník), k 10. 06. 2022( 2. ročník) 

1. ročník  7  žáků z toho 7  dívek  

2. ročník  2  žáci  z toho 3  dívky  

CELKEM 10 žáků z toho 10 dívek  

 

Pohyb žáků v průběhu šk. roku 2021/ 2022 

Nastoupilo v průběhu šk. roku 2021/ 2022: od 1.9.2021 

1. ročník  11 žáků z toho 11 dívek   

2. ročník     5 žáků  

Celkem:  16  žáků z toho16  dívek  

Zanechání studia v průběhu šk. roku 2021/ 2022: 

1. ročník   4 žáků z toho 4  dívky  

2. ročník    3 žákyně z toho 3 dívky 

Celkem:   7 žáků  z toho   7  dívek  

Zakončení studia – k 24. 06. 2022: 

2. ročník 1  žákyně Úspěšné absolvování ZZK 

2. ročník   1 žákyně Byla nehodnocena z ústní ZZK – nedostavila se, bez 

omluvy 

Žáci, kteří splnili podmínky ke konání závěrečné zkoušky - šk. rok 2021/ 2022 

2. ročník  2  žákyně 

 

 

 

7. 4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 

Výsledky za 1. pololetí šk. roku 2021/ 2022: 

Ročník Žáků 
Z toho hodnocení 

Snížená 

známka 

z chování 

Průměrný 

prospěch 

Průměrná absence 

na žáka 

V P 5 N celkem Z toho 

neomluv. 

1. 8 0 4 

 

0 4 5 2,070 343,130 298,880 

2. 3 0 2 0 1 1 2,808 401  99 

 

Výsledky za 2. pololetí šk. roku 2021/ 2022: 

Ročník Žáků Z toho hodnocení 
Snížená 

známka 

Průměrný 

prospěch 

Průměrná absence 

na žáka 
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V P 5 N z chování celkem Z toho 

neomluv. 

1. 7    0 3 4 0 5      2,210   387,57 339 

2. 2 0 2 0 0 0 2,769    170 2 

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním; P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnoce 
 

Zameškané hodiny za šk. rok 2021/ 2022: 

 

1. ročník 

 

1. pololetí  2. pololetí 

Celkem Na žáka Celkem Na žáka 

Teorie celkem 1590 111,300           1478 103,460 

Z toho neomluvených 1287  90,090 1263 88,410 

Odborné celkem          1155  80,850 1235         86,380 

Z toho neomluvených          1104  77,280 1110 77,700 

Celkem          2745       192,150 2713       189,910 

Z toho neomluvených          2391       167,370 2373       166,110 

 

2. ročník 

 

1. pololetí  2. pololetí 

Celkem Na žáka Celkem Na žáka 

Teorie celkem            145 36,250 131        65,500 

Z toho neomluvených  0 0 0          0  

Odborné celkem           256 64,000           209      104,500 

Z toho neomluvených 99 24,750 2          1 

Celkem           401 100,250 340     170,000 

Z toho neomluvených 99 24,750             2           1 

 

Žáci ZZK* 

Z toho 

hodnocení 

Průměrný prospěch závěrečné 

zkoušky 

 

Průměr třídy 

V P 5 N Písemná Praktická Ústní 

2 0 1 0 1 3 3,50 2 4,75 

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním; P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen 
*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce. 
 

 

Druh výchovného opatření 
1. ročník 2. ročník 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala třídního učitele 0 0 0 0 

Pochvala ředitele školy 0 0 0 0 

Napomenutí třídního učitele 0 0 0 0 

Důtka třídního učitele 0 0 1 0 

Důtka ředitelky školy 0 0 0 1 

2 z chování 1 0 2 0 

3 z chování 5 5       0 0 
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7. 5.  AKCE, KTERÝCH SE ŽÁCI ZÚČASTNILI V PRŮBĚHU ŠK. ROKU 

    Ve školním roce 2021/2022 se žáci zúčastnili v rámci odborného výcviku a teoretického 

vyučování  různých akcí, besed, exkurzí a vzdělávacích programů, které probíhaly mimo VÚ 

Žulová. 

    Veškeré akce se uskutečnily dle školního vzdělávacího programu – harmonogram akcí SŠ 

Žulová. V rámci teoretických předmětů – zdravověda, ekologie, tělesná výchova, český jazyk, 

environmentální výchova a pěstování rostlin a z důvodu rozšíření a obohacení odborné praxe 

rovněž proběhly různé exkurze a výukové programy. 

Během školního roku jsme reagovali na aktuální události celosvětového dění, témata jsme 

začleňovali do stávajícího plánu akcí. 

 

Akce 

  Den bezpečnosti v Jeseníku 

 Celostátní projektový den - ,,Ukliďme Česko“ – Vidnava. 

 Celostátní projektový den -  ,,Den proti rakovině.‘‘ 

 Akce školy Dětský den – Boží hora. 

 Kino Pohoda Jeseník – filmové představení s přednáškou cestovatele,  

Madagaskar Adamův příběh pradávné Lemurie. 

 Akce školy – Dětský den – výlet do lázní Jeseník – naučná stezka 

mikroregionu Jeseník a návštěva muzea Lega. 

 Exkurze do místní Prádelny a čistírny oděvů Žulová. 

 Akce školy – Naučná stezka Rychlebských hor a Račí údolí. 

 

Besedy a exkurze 

  Beseda v místní knihovně – literární novinky, beseda o mikroregionu         

               Žulová. 

 Návštěva Kamenického muzea v Žulové. 

 Návštěva Tkalcovského muzea na Rejvízu a seznámení s historií osady 

Rejvíz. 

 Exkurze do manipulačního skladu – Expediční sklad Vápenná. 
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 Duha Jeseník – Naučný program -  Ochrana přírody a krajiny – téma Voda. 

 Duha Jeseník – Workshop – Papírové tvoření – BIG-SCHOT SCRAPBOOK. 

 Duha Jeseník – Workshop – Polymerové modelovací hmoty – výroba 

šperků. 

 Školní projektový den na téma – Ruská agrese proti Ukrajině. 

 Exkurze do podniku Agroparkl – Živočišná a rostlinná výroba Dolní   

Skorošice. 

 Celostátní projektový den - ,,Ukliďme Česko.,,-Žulová a okolí. 

 Exkurze do zahradnictví v Javorníku, spojená s návštěvou místního zámku 

Janský Vrch – prohlídka expozic dobové kuchyně, prádelny, mandlovny 

 a  prohlídka dobových bytových prostor, areálu zahrady a parku. 

 Návštěva Protidrogového vlaku v Olomouci – preventivní protidrogový  

program. 

 Vítání jara – Velikonoční trhy v areálu VÚ – prodej vlastnoručních výrobků 

a  Velikonočního tradičního pečiva. 

 Celostátní projektový den -  ,,Den proti rakovině“. 

 Duha Jeseník, naučný program ,,Není houba jako houba“ – fauna a flóra 

Jesenicka. 

 Duha Jeseník – Workshop – Práce na vyšívacím stroji. 

 Exkurze do oděvní firmy v Jeseníku – Oftex trading cavalier s.r.o. Jeseník. 

          

 Školní výlet 
 

 1. a 2. ročník – výlet do jeskyně Na Špičáku, návštěva jízdárny Ranč u Orla 

v České Vsi. 

           

7. 6. Prezentace školy na veřejnosti 

 

 Městská vitrína – celoroční prezentace výrobků žáků z odborného výcviku činnosti. 

dětí v zařízení. 

 Spolupráce s MěU v  Žulové, OU Skorošice, MěÚ Vidnava při celorepublikové akci 

             „ Ukliďme svět“.  
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 Akce "Ukliďme svět" proběhla dne 25. 3. 2022 a byla spojena se dnem otevřených 

dveří. Akce se zúčastnili 3 rodiče a 6 hostů. 

 Akce "Velikonoční jarmark" proběhla dne 12. 4. 2022 a zúčastnilo se jí několik občanů 

Města Žulové. 

 Den otevřených dveří 24. 6. 2022 v den ZZ, zúčastnil se 1 rodič. 

 Vánoční prodejní trhy  pro veřejnost a zaměstnance. 

 
7. 7.  Přjímací řízení 
 
    Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 proběhlo bez přijímacích zkoušek na základě 

zaslaných přihlášek uchazečů o studium. Přehled přijatých uchazečů byl zveřejněn na úřední 

desce školy a na webových stránkách výchovného ústavu 

 

 

8. Spolupráce s lékaři a odbornými pracovišti  
 

 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, má lékařskou péči o umístěné 

děti zajištěnu pediatrem na zdravotním středisku v Žulové. Lékařka v případě potřeby 

dochází do zařízení za nemocnými dětmi. 

 Dalšími lékaři, se kterými Výchovný ústav Žulová úzce spolupracuje: psychiatrická 

péče je zajištěna v psychiatrické ordinaci v Lázních Priessnitz v Jeseníku, psychologická péče 

je zajištěna dvěma psychology u  kterých sjednáváme psychologická vyšetření a další 

návštěvy dle potřeb dětí. 

 Zubní ošetření jsou zajištěna pouze u akutních potížích v rámci pohotovosti v zubní 

ambulanci Nemocnice Agel Jeseník. Další ošetření a preventivní zubní prohlídky si pro děti po 

předchozí domluvě zajišťují rodiče sami v místě trvalého bydliště dětí. 

 Dívky dále navštěvují gynekologickou ambulanci Nemocnice Agel Jeseník. 

S dětmi umístěnými ve Výchovném ústavu Žulová také ponejvíce navštěvujeme, vzhledem 

k jejich nejčastějším zdravotním obtížím, oční lékařku, na poliklinice v Jeseníku, kožní 

lékařku, která má ordinaci v Alkronu v Jeseníku, a také lékaře ORL  na poliklinice v Jeseníku. 

 V případě potřeby další lékařské péče závisející na konkrétních zdravotních obtížích 

dětí, jsou tyto odesílány nejčastěji k vyšetření u dalších specializovaných lékařů v Nemocnici 
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Agel Jeseník, v případě nutnosti v nejbližších městech se speciální lékařskou péčí dle 

individuálních potřeb dětí -  infekční oddělení apod.. 

 Výchovný ústav má také zajištěnu pravidelnou spolupráci s odbornými pracovníky 

adiktoložkou a terapeutkou, které dochází do našeho zařízení každý týden. S dětmi pracují 

 ve skupině a  dle jejich individuálních potřeb. 

 

8. 1.  Odborná péče a spolupráce s rodiči 

    Práce s rodinným systémem je v těchto případech velice přínosná, ovšem je-li s kým 

spolupracovat. Práce je zaměřena zejména na vztahy, řešení vzájemných problémů a dalšího 

fungování rodiny v budoucnosti, nastavení pravidel a hranic rodičovské kompetence. Zveme 

rodiče do zařízení, ale dostaví se jich pouze minimum. Důvody jsou především finanční. 

Neustále probíhá poradenství a podpora prostřednictvím telefonického pohovoru. Většinou 

se osobního setkání s rodiči docílí při návštěvě rodičů, dítěte v zařízení v adaptační fázi. 

  Byla poskytnuta třikrát rodinná terapie a telefonická intervence s rodinnou 

proběhla devětkrát dle potřeby rodičů popřípadě i dítěte na dovolence, útěku.  

 Rodiče jsou zváni na společné akce dětí např. "Ukliďme Česko", "Ukliďme svět", 

"Vánoční jarmark", "Velikonoční jarmark". 

 Akce "Ukliďme svět" proběhla dne 25.3.2022 a byla spojena i s dnem otevřených 

dveří. Akce se zúčastnili 3 rodiče a 6 hostů. 

 Akce "Velikonoční jarmark" proběhla dne 12.4.2022 a zúčastnilo se jí několik občanů 

města Žulové. 

 Spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí máme velmi dobrou. Pořádáme 

společně s rodiči a OSPODem případové konference na půdě výchovného ústavu, 

nebo na příslušném OSPODu. Konference jsou zaměřeny na řešení budoucnosti dětí 

(např. návrat dítěte do rodiny, přemístění do jiného zařízení, dlouhodobé dovolenky, 

vzdělání, apod.). 

 Krizová intervence byla prováděna etopedy, terapeutem a adiktologem. Nejčastější 

příčinou pro krizovou intervenci byly hádka s rodiči, stavy po relapsu a náhlé změny 

v chování, nečekané řešení zdravotního stavu – těhotenství, hepatitida C apod.. 
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8. 2.  Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

          institucemi a partnery 

Spolupracujeme s městskými úřady a magistráty (oddělení přestupků, OSPOD, vyřizování 

občanských průkazů), Policií ČR, okresními soudy (opatrovnická i trestní oddělení), 

státním zastupitelstvím, probační a mediační službou, školami a školskými zařízeními, 

státními i nestátními institucemi sociálních služeb a poradenství a zdravotnickými 

zařízeními. 

 

 

9.  Zhodnocení oblasti prevence sociálně-patologických jevů 

     Na základě řešených situací ve školním roce a indicií získaných od interních 

  i externích zdrojů, dále na základě studia průvodní dokumentace našich dětí, 

individuální  i skupinové práci, pozorování skupinové dynamiky a vztahů ve výchovných 

skupinách,  z individuálních pohovorů a dalších zdrojů bylo zjištěno, že se mezi zásadní 

problematiky  ve VÚ, SŠ a ŠJ Žulová za poslední školní rok řadí zejména: 

 zneužití dovolenek k útěkům, spojené s užíváním omamných a psychotropních 

látek,  v menší míře zneužití samostatných vycházek  k útěkům, spojené  

s užíváním omamných a psychotropních látek,  

 ničení ústavního majetku pod vlivem NVP, 

  pronášení kuřáckých potřeb do školského zařízení, 

  slovní agrese na adresu pedagogických  a nepedagogických pracovníků, 

  a v poslední řadě se setkáváme často s podvodným jednáním  a lhaním.  

Podrobné zhodnocení MPP sociálně patologických jevů je na webu: www.vuzulova.cz 

 

10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

    Výchovný ústav ani střední škola nebyly zapojeny do rozvojových a mezinárodních 

programů. Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani 

nebyly realizovány projekty financované z cizích zdrojů. Nebyla realizována spolupráce 

s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů při plnění úkolů ve vzdělávání. 

http://www.vuzulova.cz/
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11. Úrazovost dětí a zaměstnanců  

  

Rozbor školní úrazovosti  
 Ve školním roce 2021/2022 bylo v zařízení zaznamenáno a v knize úrazů 

zaevidováno 22 úrazů dětí. Záznamy o úrazu (dětí) byly vyplněny, řádně 

odeslány úrazy 2, oba úrazy byly odškodněny. 

 Nejvyšší počet úrazů (13) se stalo při venkovních sportovních aktivitách,  

k 4 úrazům došlo při sportu v tělocvičně ve Skorošicích, žádný úraz se nestal 

v učebnách školy, k 3 úrazům došlo v posilovně výchovného ústavu, 1 úraz se 

stal v ubytovací části a 1 úraz v jídelně výchovného ústavu. 

   Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů dětí došlo při sportovních aktivitách 

venku, v posilovně a v tělocvičně a dále v ubytovací a stravovací části, kde je největší 

pravděpodobnost vzniku úrazů. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné 

bezpečnostní ani jiné předpisy a byla učiněna preventivní opatření pro předcházení vzniku 

úrazů. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení dětí, po úrazech v TV jim byla opětovně 

připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností.  

   V rámci prevence jsou děti předem poučeny o bezpečnosti a pravidlech chování v zařízení, 

ve škole i na akcích konaných školou na začátku školního roku v úvodních vyučovacích 

hodinách. Dále jsou poučovány v prvních hodinách rizikových předmětů a před každou 

rizikovou akcí školy v průběhu celého školního roku. Poučení žáků o bezpečnosti je součástí 

školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, evidence 

poučení žáků je vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. 

 

Pracovní úrazy zaměstnanců školní rok 2021/2022 

 
 
Evidovaných úrazů bylo celkem 3 z toho 
 

  pedagogové              3 

 nepedagogové          0 
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    Všechny pracovní úrazy byly zaznamenány v knize úrazů. Ve všech případech se jednalo  

o drobná poranění bez lékařského ošetření a doby léčení v pracovní neschopnosti. Ani  

 v jednom případě nedošlo k pochybení ze strany zaměstnavatele.  

 

12. Poradní, kontrolní a hospitační činnost 

      V souladu s plánem práce byly konány porady vedení, pedagogické rady a porady 

pedagogických pracovníků. Dále byly uskutečňovány porady pracovníků  provozního úseku  

a na úseku školní jídelny.  Na poradách všech zaměstnanců výchovného ústavu  byli 

pracovníci seznámeni s výroční zprávou za rok 2021/2022, dále s rozborem hospodaření za  

r. 2021, s plánovaným rozpočtem na rok 2022,  byly podávány informace o rozpočtu  

a čerpání FKSP a další v souladu se zákoníkem práce a dalšími zákonnými normami.   

      Kontrolní činnost byla prováděna podle plánu kontrol vedoucích pracovníků. V souladu 

s plánem byla prováděna hospitační činnost. Nebyly řešeny závažné nedostatky, ojediněle 

upřesnění drobných doporučení.  

 

Veřejnosprávní kontroly 

 V září 2021 byla ukončena kontrola MŠMT, odboru kontroly a dozoru ve 

veřejné správě. Předmětem kontroly bylo „Hospodaření s majetkem 

 a prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního 

systému“. Kontrolní orgán vydal protokol, který obsahoval kontrolní zjištění. 

Ředitelka organizace na základě těchto zjištění vydala opatření k jejich 

odstranění.  Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

 Dne 4. – 5. 11. 2021 a 8. – 9. 11. 2021 byla v organizaci provedena kontrola ČŠI 

Olomouckým inspektorátem zaměřující se na „Kontrola dodržování 

vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

 vzdělávání a školských služeb“. Z inspekční zprávy vyplynuly doporučení. 

Nebyly porušeny právní předpisy. 

 Dne 15. 10. 2021 proběhla v našem zařízení kontrola Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Kontrolovány byly platby pojistného na veřejné zdravotní 
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pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ze závěrečného 

protokolu vyplynulo, že nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky.         

Další kontroly 

 19. května 2022 proběhla kontrola na staveništi stavby „VÚ, SŠ a ŠJ, Žulová 

 – rekonstrukce střechy – stará budova“. Kontrolu provedl - Oblastní 

inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Ostrava.  

 OSZ Jeseník  - čtyři návštěvy provedené dozorující státní zástupkyní 

 

13. Poskytování informací podle zákona č. 109/1999 Sb., 

      zákona 106/1999 Sb. 

      Podle výše uvedených zákonů ve školním roce 2021/2022 neobdržel výchovný ústav 

žádost o poskytnutí informací, z toho důvodu nedošlo k žádnému poskytnutí informací 

v souladu s výše uvedenými zákony. 

 
 

14. Základní údaje o hospodaření  

Výsledek hospodaření za r. 2021 
                                                           Hlavní činnost            Jiná činnost              Celkem 
 
Náklady                                             31 694 158,30                42 597,08           31 736 755,38 
 
Výnosy                                              32 753 240,53                 44 940,00          32 798 180,53 
 
Výsledek hospodaření                      1 059 082,23                   2 342,92            1 061 425,15   
 
Příspěvek na provoz                       29 410 882,00                          0,00           29 410 882,00 
 
    Kladný hospodářský výsledek je v hlavní činnosti převážně tvořen úsporou mzdových 

prostředků. Hospodářský výsledek v jiné činnosti je z výnosů za stravování cizích strávníků  

a ubytování cizích osob. 

Na krytí ONIV byly z rezervního fondu čerpány prostředky ve výši 2 580 000,- Kč.  
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15. Opravy a investice 
 

 Pořízení kombinovaného  sporáku s horkovzdušnou troubou do školní 

kuchyně.   

 Rekonstrukce podlahy na chodbě před skladem civilu a ve skladu civilu- 

výchovné oddělení sk.4. 

 Připojení splaškové kanalizace na tlakovou kanalizaci a úprava dešťové 

kanalizace. 

 „VÚ, SŠ a ŠJ, Žulová – rekonstrukce střechy – stará budova“. 

 

 
 
 
 
Přílohy: 

Tabulka činností dívek na odd. 1. ve šk. roce 2021/2022 viz. příloha     č. 1     (sk. 1.,2.) 

Tabulka činností chlapců na odd. 2. ve šk. roce 2021/2022 viz. příloha č. 2    (sk. 3.,4.) 

 
 

  

Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. 10. 2022. 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovali: 

Mgr. Dagmar Bakešová        - ředitelka 

Bc. Hana Leskovjanová         - ekonomka 

Mgr. Lenka Odrášková         - sociální pracovnice 

Mgr. Veronika Sahánková    - zástupkyně ředitele 

Bc.     Kamila Svobodová       – vedoucí učitelka 

          Veronika Malinová      - sociální pracovnice se zdravotním zaměřením 
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      Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2020/2021 je zpracována na 
základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách, 
Ředitelů základních, středních a vyšších odborných škol se v této souvislosti týká § 7 
vyhlášky,  § 7 vyhlášky, který upravuje obsah výročních zpráv. 
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