Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. Základní údaje o škole
Název zařízení:

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Sídlo:

Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

62073079

Zřizovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ředitel:

Mgr. František Dostál

Zástupce ředitele:

Mgr. Ivana Jančová

Telefon:

516 463 773, 516 463 109

Fax:

516 428 291

Web:

www.vuolesnice.cz

E-mail:

vu@vuolesnice.cz

Rada školy:

Mgr. Marcela Čermáková
Pavel Neumann
Lukáš Hofman

Charakteristika:
Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16,
§ 57, § 117 odst. 1 písm. b) a § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcími předpisy.
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Součásti
Výchovný ústav

kapacita: 36 lůžek

IZO: 102 104 603

Střední škola

kapacita: 100 žáků

IZO: 110 025 334

Školní jídelna

kapacita: neuvádí se

IZO: 103 167 790

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
1. Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě
2. V Domkách 430, 679 74 Olešnice na Moravě
3. Hliníky 609, 679 74 Olešnice na Moravě

2. Přehled oborů vzdělání
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací
programy, které byly zapsány do školského rejstříku k 1. 9. 2018:
29-51-E Potravinář, potravinářské práce
29-51-E/01 Potravinářská výroba, zaměření Cukrářské práce
41-52-E Zahradník, zahradnické práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
41-55-E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce
41-55-E/01 Opravářské práce
65-51-E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, zaměření Kuchařské práce
78-62-C Jednoletá a dvouletá praktická škola
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Všechny obory vzdělávání jsou vyučovány v denní formě vzdělávání. Kromě Praktické školy
dvouleté je u všech oborů délka vzdělávání 3 roky.
Z uvedených oborů zapsaných do školského rejstříku byly ve školním roce 2018/2019
vyučovány tyto:
29-51-E/01 Potravinářská výroba, zaměření Cukrářské práce
41-52-E/01 Zahradnické práce
41-55-E/01 Opravářské práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, zaměření Kuchařské práce
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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Počty pracovníků zařízení k 30. 6. 2019 (přepočtený počet)
Funkce

Počet

ředitel

1

zástupce ředitele

1

učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

12,43

vychovatel

13,00

asistent pedagoga (vychovatele)

12,00

speciální pedagog - etoped

1

pedagogický psycholog

1

sociální pracovník

1

vedoucí stravování, kuchařka

4,40

administrativní pracovník – ekonom, hospodářka

2

uklízečka

3,80

údržbář, školník

2

zahradník

1,00

celkem

55,63

Poradenské služby k 30. 6. 2019 (fyzické osoby)
Funkce

Počet

výchovný poradce

1

metodik prevence

4

speciální pedagog – etoped, pedagogický psycholog

2

3

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 (přepočtený počet)
Funkce

Splňuje (dle § 9,

Nesplňuje

Celkem

§ 16 a § 20 zákona
č. 563/2004 Sb.)

Učitel (obecně),
včetně ředitele
a zástupce

12,43

2,00

14,43

Vychovatel

9,00

4,00

13,00

Ostatní
pedagogové

13,00

1,00

14,00

Pohyb pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 (přepočtený počet)
Učitelé
Přijato na pracovní
smlouvu (z toho
nekvalifikovaných)

Vychovatelé

Ostatní
pedagogové

2,00/2,00

3,00/2,00

4,00/3,00

5,00/0

4,00/0

1,00/1,00

Ukončili pracovní
poměr (z toho nekval.)

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 (přepočtený počet)
Učitelé (včetně ředitele a
Věk

Ostatní
pedagogové *

Vychovatelé

zástupce)

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

do 35 let

0

1,00

3,00

0

0

1,00

35 – 50 let

4,00

3,43

5,00

1,00

3,00

6,00

nad 50 let

1,00

5,00

1,00

3,00

4,00

0

důchodci

0

0

0

0

0

0

celkem

5,00

9,43

9,00

4,00

7,00

7,00

*Ostatní pedagogové = asistenti pedagoga (noční vychovatelé), etoped, psycholog
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Pracovníci se ZPS k 30. 6. 2019 dle profesí
Funkce

Fyzický počet

Přepočtený počet

asistent pedagoga

4

4,00

uklízečka, zahradník

2

1,80

učitel

2

1,81

vychovatel

1

1,00

4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se uskutečnilo v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Ředitel školy vyhlásil tři kola přijímacího řízení. Uzávěrka pro přihlášky v 1. kole byla
stanovena legislativou na 1. března 2019. Termíny dalších kol přijímacího řízení určil ředitel
školy, a to pro 2. kolo 20. června 2019 a pro 3. kolo 23. srpna 2019.
Z rozhodnutí ředitele školy se přijímací zkouška v jednotlivých kolech přijímacího řízení
nekonala.
Požadavky týkající se přihlášky ke studiu:
- řádně vyplněná přihláška včetně údajů o prospěchu a chování,
- vyjádření školského poradenského zařízení, které je nezbytné pro přijetí žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ke vzdělávání ve střední škole,
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (dle § 59, odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,
a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, v platném znění):
1. Splněná povinná školní docházka.
2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání.
3. Doporučení žáka k zařazení do školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami vydané školským poradenským zařízením.
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Kritéria přijímacího řízení:
V rámci přijímacího řízení byli samostatně a v uvedeném pořadí posuzovány tyto kategorie
uchazečů:
1. Přednostně byli přijímáni žáci s nařízenou ústavní výchovou, kteří byli přemístěni
do výchovného ústavu, a to až do naplnění kapacity výchovného ústavu.
2. Do naplnění povolené kapacity školy byli přijímáni žáci do školy denně dojíždějící,
kteří předložili doporučení k zařazení do školy zřízené pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V každé kategorii bylo pořadí žáků stanoveno podle následujícího bodového hodnocení:
1. Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky. Rozpis hodnocení je uveden v tabulce, lze získat maximálně
40 bodů.
Průměrný prospěch
1,00 – 1,05
1,06 – 1,15
1,16 – 1,25
1,26 – 1,35
1,36 – 1,45
1,46 – 1,55
1,56 – 1,65
1,66 – 1,75
1,76 – 1,85
1,86 – 1,95
1,96 – 2,05
2,06 – 2,15
2,16 – 2,25
2,26 – 2,35
2,36 – 2,45
2,46 – 2,55
2,56 – 2,65
2,66 – 2,75
2,76 – 2,85
2,86 – 2,95
2,96 – 3,05

Bodové hodnocení
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Průměrný prospěch
3,06 – 3,15
3,16 – 3,25
3,26 – 3,35
3,36 – 3,45
3,46 – 3,55
3,56 – 3,65
3,66 – 3,75
3,76 – 3,85
3,86 – 3,95
3,96 – 4,05
4,06 – 4,15
4,16 – 4,25
4,26 – 4,35
4,36 – 4,45
4,46 – 4,55
4,56 – 4,65
4,66 – 4,75
4,76 – 4,85
4,86 – 4,95
4,96 – 5,00

Bodové hodnocení
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2. Známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky:
- Vždy 1 …………………………………………………………………………… 10 bodů
- Nejméně jedenkrát 2 ……………………………………………………………..

0 bodů

- Nejméně jedenkrát 3 ………………………..…………………………….. minus 10 bodů
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3. Při rovnosti bodů byli přednostně přijati uchazeči s lepším průměrným prospěchem
z předmětů český jazyk a matematika za první pololetí posledního ročníku povinné
školní docházky.
4. V případě, že předchozí kritéria nerozhodla, bylo pořadí uchazečů stanoveno podle
průměrného prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní
docházky.
Přehled o počtech uchazečů (sečteno ze všech kol přijímacího řízení):

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název školního
vzdělávacího
programu

Počet
nabízených
míst

Počet
podaných
přihlášek

Počet
přijatých
žáků

Počet
odevzdaných
zápisových
lístků

29-51-E/01

Potravinářská
výroba

Cukrářské práce

8

7

7

5

65-51-E/01

Stravovací a
ubytovací
služby

Kuchařské práce

8

7

7

6

41-55-E/01

Opravářské
práce

Opravářské práce

8

6

6

6

41-52-E/01

Zahradnické
práce

Zahradnické
práce

8

4

4

4

5. Údaje o jednotlivých součástech zařízení
5.1. Výchovný ústav
Počty dětí k 31. 10. 2018
Z celkového počtu
Kapacita

Stav

Naplněnost

36

32

89%

dívek

chlapců

11

21

7

Věkové složení dětí
15 až 18
nad 18 let
let
29
3

Vzdělávání
Děti navštěvující střední školu
v zařízení

mimo zařízení

32

0

Děti, které získaly
závěrečné
výuční list
vysvědčení
3
0

Přijetí dětí ve školním roce 2018/2019
Celkem
přijato

22

Soudní rozhodnutí
při umístění

Zařízení, z kterých byly děti
přijaty

z toho chlapců
dívek
předběžné opatření
ústavní výchova
návrat dle § 2 odst. 6
DÚM Brno, Veslařská
DDŠ Chrudim
DD Nová Ves u Chotěboře
DD Vranov
DD Znojmo
DD Hodonín
DDŠ Šumperk
DDÚ Brno, Hlinky
DD Dolní Lánov
DDŠ Hostouň
DDŠ Bystřice pod Hostýnem
DDÚ Olomouc
DDŠ Býchory
Z rodiny

14
8
5
17
0
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Odchody dětí ve školním roce 2018/2019
Celkem
odešlo

21

Důvody odchodu

Místa, kam
děti odešly

z toho chlapci
dívky
zrušení ÚV, PO
zletilost
ukončení dobrovolného pobytu
přemístění
ukončení prodloužené ÚV
do jiného zařízení
zpět do rodiny
do širší rodiny
jinam – dům na půli cesty
jinam – VTOS

přemístění
po skončení
soudního
rozhodnutí
nebo
dobrovolného
není známo (odmítli sdělit)
pobytu
8

17
4
3
11
7
0
0
0
14
1
1
1
4

Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které dítěti umožňuje uspokojování
základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které zajišťuje pozitivní rozvíjení
vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Velmi
důležitá je podpora vzdělávacího působení školy. Snahou je naučit děti sebeobsluze, pracovním
a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohly úspěšně
zapojit do společnosti. Reedukační a resocializační činnost směřuje k poznání sebe sama,
formování životních hodnot, postojů a nových návyků, orientaci v mezilidských vztazích,
efektivnímu chování, konstruktivnímu zvládání konfliktu a agresivity. Výsledkem je
„překódování“ stávající hodnotové orientace.
Ve výchovném ústavu je kladen důraz na aktivní volnočasovou činnost, která je organizována
tak, aby pokryla různorodé zájmy chlapců i děvčat. Zájmové aktivity jsou úzce propojeny
s činnostmi zaměřenými na prevenci rizikového chování. Stěžejní činností je sport, a to
v podobě různých sportovních disciplín dle aktuálního ročního období. Sportovní aktivity
umožňují dětem zapojit se do kolektivní činnosti, pomáhají formovat osobnost, učí trpělivosti,
sebeovládání, ohleduplnosti a zdravé dravosti. Mnohé děti poprvé v životě zažívají úspěchy
a pocit z dobrého výkonu, často je to pro ně zcela nový zážitek. Oblíbenou sportovní disciplínou
zejména mezi chlapci je malá kopaná, kterou lze aktivně provozovat v každém ročním období
buď na venkovním hřišti, nebo ve sportovní hale. Zábavným závěrem školního roku bývá utkání
mezi družstvem chlapců a družstvem zaměstnanců, které se již stalo oblíbenou tradicí.
Vedle sportu jsou mezi dětmi vyhledávanou činností hudební aktivity. Děti získávají teoretické
znalosti v oblasti hudby a v praktické části se učí hrát na různé hudební nástroje. Pro některé
z nich je to první kontakt s hudebním nástrojem, mnoho z nich se však může řadit mezi
pokročilé hudebníky. Děti mají možnost vyjádřit se prostřednictvím hudby, vložit do svých
projevů často potlačované emoce.
Praktickou zručnost mohou děti prokázat a naučit se v polytechnických činnostech, které jsou
zaměřeny na drobné opravy inventáře a zařízení, modelářskou práci a různé údržbářské práce.
Součástí je rovněž příležitostná výzdoba zařízení (Vánoce, Velikonoce), kdy jsou
polytechnické práce propojeny s výtvarnými činnostmi. Při výtvarných aktivitách jsou
využívány prvky arteterapie, umožňují dětem rozvíjet estetické cítění, dávají možnost
sebevyjádření. Jsou využívány různé techniky a druhy materiálů. Při rukodělných aktivitách
děti zhotovují spousty zajímavých výtvorů, které prezentují nejen na výstavkách v rámci školy,
ale zejména na městských slavnostech, jakými jsou Svatováclavský jarmark a Adventní trhy.
Pro děti je velmi důležité ocenění z řad návštěvníků těchto akcí.
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5. 2. Střední škola

Údaje k 30. 9. 2018
Počet žáků celkem

45

z toho dívek

16

Počet tříd

7

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2018/19
Třída/skupina

1.KU
2.,3.KU/2.KU
2.,3.KU/3.KU
1.,2.CU/1.CU
1.,2.CU/2.CU
3.CU
1.,2.,3.ZA/1.ZA
1.,2.,3.ZA/2.ZA
1.,2.,3.ZA/3.ZA
1.,3.OP/1.OP
1.,3.OP/3.OP
2.OP
Celkem

Počet žáků k
1.9.2018
6
4
2
3
3
5
2
2
3
7
3
6
46

Počet žáků
přijatých
v průběhu šk.r.
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
5

Počet žáků,
kteří ukončili
v průběhu šk.r.
3
1
1
1
0
1
0
1
0
4
2
0
14

Počet žáků na
konci školního
roku *
4
3
1
5
3
4
2
1
3
4
1
6
37

* Uvedený počet žáků je u 1. a 2. ročníků stav k 30. 6. 2019, u 3. ročníků k 20. 6. 2019
(dokončení vzdělávání – závěrečné zkoušky).
Výchovně vzdělávací proces probíhal podle Školních vzdělávacích programů jednotlivých
oborů, které jsou zpracovány na základě Rámcových vzdělávacích programů.

Odborný výcvik probíhal na vlastních pracovištích školy nebo na odloučených pracovištích,
a to pod vedením učitele odborného výcviku, v ojedinělých případech instruktora firmy:
Kuchařské práce – vlastní pracoviště školy (cvičné kuchyně, školní kuchyně)
Cukrářské práce – vlastní pracoviště školy (cukrářská výrobna)
Zahradnické práce – vlastní pracoviště školy (školní zahrada, skleníky, dílna)
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Opravářské práce – 1. ročník vlastní pracoviště školy (dílny), 2. a 3. ročník smluvně zajištěná
odloučená pracoviště (AZ Holding Věstín, Ledeko Letovice, CORPO Olešnice).

Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2018/2019 konaly formou Nových závěrečných
zkoušek podle jednotného zadání. Uskutečnily se v období od 11. 6. 2019 do 20. 6. 2019, a to
11. 6. písemná zkouška, 12. a 13. 6. praktická zkouška, 20. 6. ústní zkouška. Výuční listy byly
předány v den absolvování ústní zkoušky, tedy 20. 6. 2019. Absolventi získali střední vzdělání
s výučním listem.

Závěrečné zkoušky konané v řádném termínu
Počet žáků
celkem
připuštěných ke
zkouškám
Stravovací a
ubytovací služby,
zaměření
Kuchařské práce
65-51-E/01

- z počtu
celkem
nedostavili
se ke
zkouškám

- z počtu
celkem
prospělo
v řádném
termínu

- z počtu
celkem
neprospělo
v řádném
termínu

Nepřipuštěno
ke zkouškám

1

0

1

0

0

3

0

3

0

1

Opravářské
práce
41-55-E/01

0

0

0

0

1

Zahradnické
práce
41-52-E/01

3

0

3

0

0

Cukrářské
práce
29-51-E/01

Dva žáci nebyli z důvodu vysokých absencí hodnoceni za druhé pololetí třetího ročníku,
k hodnocení v náhradním termínu se bez omluvy nedostavili, proto nemohli přistoupit
k závěrečným zkouškám.
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Závěrečné zkoušky v náhradním termínu
Ve školním roce 2017/2018 jeden žák oboru Kuchařské práce nekonal praktickou část
závěrečných zkoušek ze zdravotních důvodů v řádném termínu. Zkušební komise stanovila
termín náhradní závěrečné zkoušky na 12. 9. 2018, tedy v hodnoceném školním roce. Žák se
ke zkoušce přihlásil, bez omluvy se však nedostavil.

5.3 Školní jídelna
Počet zapsaných strávníků k 30. 9. 2018
Počet stravovaných
Žáci školy

36

Pracovníci školy

58

Cizí strávníci

67

Celkem

161

Počet vydaných porcí ve školním roce 2018/2019
Počet porcí
Snídaně

6476

Obědy

29826

Večeře

6937

Počty pracovníků stravovacího provozu k 30.6.2019
Pracovníci na

Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

hlavní činnost

jinou činnost

5

5

3,90

0,50
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6. Prevence rizikového chování
V oblasti prevence rizikového chování pracovali v zařízení čtyři školní metodici prevence,
koordinátorem skupiny byl od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 Mgr. Alois Hejtmánek, od 1. 1. 2019
dosud Bc. Jan Kaštovský. Členy skupiny preventistů byli Martin Kotek, akad. mal. a Mgr.
Jaromír Sommer. Preventisté se pravidelně setkávali na schůzce jedenkrát za měsíc. Skupina
preventistů úzce spolupracovala s vedením školy, speciálním pedagogem-etopedem,
pedagogickým psychologem, výchovným poradcem, třídními učiteli, vychovateli a ostatními
pedagogickými pracovníky. Prevence rizikového chování probíhala plánovitě, systematicky,
koordinovaně, komplexně. Některé akce se týkaly pouze úseku školy, jiné byly organizovány
v odpoledních hodinách v rámci volnočasových aktivit na výchovném ústavu. Celkově na sebe
akce svým zaměřením navazovaly, byly navzájem propojené.
Společně s vedením školy byly v průběhu školního roku řešeny dva případy. Jedním bylo
podezření na šikanu a druhým krádež finanční hotovosti místnímu občanu. Oba případy byly
zaprotokolovány a vyřešeny. Bylo aktualizováno Nařízení ředitele č.1/2019 k orientačnímu
vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou (účinnost od
1. 1. 2019). Další metodické pokyny nebo příkazy na úseku prevence beze změny, jelikož již
vydané pokyny a metodika jsou dostačující.
Způsob informování žáků:
- nástěnky - zveřejnění kontaktních telefonních čísel a adres na poradenská centra,
zařízení krizové pomoci, apod.,
- informování o akcích v průběhu školního roku,
- zveřejňování fotografií ze společných sportovních a turistických akcí,
- sdělování zajímavých informací s využitím odborné literatury,
- pravidelné návštěvy preventistů ve třídách,
- účast preventistů na komunitním setkání dětí výchovného ústavu,
- prostřednictvím třídních učitelů a skupinových vychovatelů.
Způsob informování pedagogů:
- nástěnky - informování o plánovaných akcích a posléze jejich vyhodnocení,
- pozvánky na tématicky zaměřená setkání,
- sdělování zajímavých informací s využitím odborné literatury, odkazy,
- vystoupení preventistů na pedagogických radách, poradách vychovatelů,
- zasílání informací prostřednictvím e-mailu,
- v případě projektů a akcí uspořádání tématicky zaměřených schůzek.
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Práce se žáky:
- v průběhu celého školního roku pracovníci preventivní skupiny navštěvovali třídy
a informovali žáky o možných aktivitách ve škole, nabízeli jim možnost vyslovit své požadavky
a návrhy, v podobném duchu probíhala účast preventistů na komunitních setkáních,
- dle zájmu a potřeby probíhaly individuální konzultace s dětmi,
- v budovách školy jsou umístěny Schránky důvěry, kam mohou žáci vhazovat svoje písemné
požadavky, upozornění, stížnosti, dotazy, a to anonymní formou nebo podepsané – preventisté
a vedení školy se zabývají všemi podněty; v hodnoceném období nebyly do schránky vloženy
žádné příspěvky,
- žáci mají možnost využít e-mailovou schránku strachnemam@email.cz, která je alternativou
schránek důvěry, pošta na tuto schránku zaslaná se dostane do rukou metodika prevence.
Spolupráce s rodiči:
- byla volena prostřednictvím třídních učitelů, na třídních schůzkách, telefonicky,
- probíhala formou zasílání písemných informací a upozornění,
- přes webové stránky školy.
Školní časopis – je již tradičním a osvědčeným prostředkem k informování žáků, pedagogů
a všech zaměstnanců školy, potažmo rodičů, o akcích proběhlých i plánovaných a mnoha
různých zajímavostech. Příspěvky do časopisu připravují žáci, učitelé i vychovatelé, preventisté
spolupracují na příspěvcích i distribuci časopisu.
Facebookový profil „Centrák Olešnice“ byl nově vytvořený, děti se aktivně podílejí na jeho
provozu. Má 270 přátel, včetně rodičů, což je skutečnost zvláště potěšující. Na profilu se
objevují informace a fotky z pořádaných akcí, jsou prokládány motivačními citáty, odkazy na
zajímavé články aj.
Uskutečněné akce
5. 9. – 16. 9. 2018 probíhal Projekt „Poznejme se navzájem“. V rámci toho byl realizován Den
tolerance, pochopení a zdvořilosti, kdy si třídní učitelé společně s žáky třídy zvolili den
s programem dle vlastního uvážení, zájmů a potřeb. Někteří upřednostnili pěší turistiku, jiní
cykloturistiku, výlet veřejnou dopravou, promítání filmů, besedy. Den byl zaměřen na rozvoj
a upevnění vztahů ve třídě, vztahů mezi žáky samotnými a v neposlední řadě na vztahy mezi
třídním učitelem a žáky.
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28. 2. 2019 - preventivní akce – exkurze v Azylovém domě pro matky s dětmi v Boskovicích.
Děti měly možnost prohlédnout si prostory Azylového domu, byly seznámeny s jeho provozem
a pravidly. Dvě těhotné dívky si navíc odnesly z charitního skladu pěknou výbavu pro miminka.
6. 3. 2019 se uskutečnil program v rámci projektu „Hrou proti AIDS“. Jednalo se o interaktivní
zdravotně výchovný program Státního zdravotního ústavu. Děti měly možnost netradičním
způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV i o dalších
pohlavně přenosných nemocech a přemýšlet o vlastních postojích a chování v rizikových
situacích.
25. 3. 2019 byl realizován interaktivní zdravotně výchovný program „Jak se nestát
závislákem“. Opět se jednalo o program Státního zdravotního ústavu se zaměřením na primární
prevenci některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol,
drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy), dále na asertivitu, sebeobranu proti reklamě,
principy rozhodování.
24. 4. 2019 proběhla beseda v rámci projektu „Prevence kriminality – Vystoupení vězeňské
hudební skupiny WSEDĚ“. Zařízení navštívila skupina osob, které pobývají ve Věznici Kuřim.
Tito lidé ve výkonu trestu seznámili děti se životem ve věznici, vyprávění proložili hudebním
vystoupením. Zvolená forma - slyšet příběhy odsouzených a jejich současný život ve věznici
přímo z úst nejpovolanějších byla nejefektivnější prevencí.
15. 5. 2019 byly zorganizovány sportovní hry – celoškolní akce, do různých sportovních
disciplín se zapojila většina žáků.
19. 5. až 23. 5. 2019 se děti aktivně zúčastnily 47. letní olympiády v Hostouni.
Také o letních prázdninách byl pro děti, které zde byly přítomny, realizován aktivní a poutavý
sportovně kulturní program:
02.07.2019
13.07.2019
13.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
19.07.2019
20.07.2019
22.07.2019
23.07.2019
24.07.2019
25.07.2019
29.07.2019

výlet
výlet
výlet
sport
sport
sport
výlet
výlet
výlet
výlet
pobyt
výlet

Borová - lanové centrum, gril, koupání
Muzeum Polička
Proseč u Skutče - záchranná stanice
Letovice - Bowling
Kuřim - Aquapark
Vír - Bowling, koupání
Boskovice- lamí a pštrosí farma, koupání
Březina - přírodní koupaliště
Polička - muzeum - Výstava Igráček
Boskovice - Pump track / koupání Čtyři Dvory
Pobyt - Ostrov (do 28.7.)
Boskovice - squash, western
15

29.07.2019
30.07.2019
31.07.2019
06.08.2019
12.08.2019
16.08.2019
23.08.2019

výlet
výlet
výlet
pobyt
výlet
výlet
pobyt

Čtyři Dvory, Kunštát - koupání
Vísky - jízda na koních, Křetínka - koupání
Bystřice - centrum, rozhledna Karasín, koupání
Pobyt -Polabí (do 11.8.)
Hodonín - Romské muzeum
Letovice - minigolf, trampolína, bowling, Dračí lodě
Pobyt -Blansko (do 25.8.)

Negativní jevy
Skupina preventistů prováděla během celého školního roku namátkové testy na přítomnost
omamných a psychotropních látek u dětí. Pozitivním poznatkem je pokles pozitivních testů.
V hodnoceném školním roce pokračovala skupina preventistů spolu s ostatními pedagogy
v úsilí odbourat u dětí užívání tabákových výrobků. Užívání tabákových výrobků je jev, který
lze velice těžko odstranit. Důvodem je samotná skladba dětí, jejich minulost a návyk na nikotin.
V hodnoceném školním roce se nadále řešil vyšší počet krátkodobých útěků dětí ze zařízení.
Přes zvýšenou snahu pedagogů motivovat děti k setrvání v zařízení se uvedený negativní jev
nepodařilo do konce letních prázdnin eliminovat. Příčinu lze spatřovat ve skladbě dětí, které
k nám byly umístěny, jsou chronickými útěkáři a k útěkům stahují i ostatní děti. Určitá skupina
dětí se začleňuje v Brně do větších závadových skupin, kde nachází určité „zázemí“. Děti
komunikují prostřednictvím sociálních sítí a útěky si předem domlouvají. Jistou roli hrálo i
pěkné počasí, které panovalo po celé léto, což dětem usnadňovalo pobyt venku. V neposlední
řadě hraje praktickou roli i zlevněné jízdné pro mládež veřejnou dopravou, kdy se děti pohodlně
dostanou z Olešnice za nízký finanční obnos.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ředitel zařízení vydal podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,
v platném znění, a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, v platném znění, (dále jen V317) plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále jen DVPP). Plán byl podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v příslušném školním roce.
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DVPP zařízení bylo organizováno na základě těchto zásad:
-

Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník měl stejnou
možnost účasti na DVPP.

-

Vzdělávání celého pedagogického týmu mělo přednost před individuálním studiem
k prohloubení kvalifikace.

-

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby školy a rozpočet
školy.

-

Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pro
pracovní zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky,
koordinátora školních vzdělávacích programů, preventisty sociálně patologických jevů)
má přednost před dalším studiem.

-

S pracovníkem absolvujícím studium mohla škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím
rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.

-

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídil ředitel školy, byla pro
pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.

Plnění plánu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Vzdělávací akce

Počet osob - funkce

Plnění - pozn.

1. BOZP a PO pro ved. prac.

1 osoba - pedagog

září 2018

2. Supervize

30 osob - pedagog

3. GDPR

30 osob – pedagog,
administrativa
18 osob - pedagog

4 setkání ve školním
roce
září 2018

4. Řešení konfliktních situací a
šetrná sebeobrana
5. Zákon 109/2002 Sb.

únor 2019

2 osoby - pedagog

listopad 2018

6. Školní matrika

1 osoba – pedagog – 2krát

7. Efektivní práce s Microsoft
Excel
8. Školení řidičů - referentů
9. Daň z příjmů ze záv.činnosti

15 osob – pedagog,
administrativa
32 osob – referenti – pedagog +
provoz
1 osoba - administrativa

listopad 2018
březen 2019
listopad 2018

10. Mzdové účetnictví

1 osoba - administrativa
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září 2018
a leden 2019
leden 2019
leden 2019

11. Zásady ve školním
stravování
12. Vnitřní kontrolní systém
v příspěvkových organizacích
13. Metodik prevence

1 osoba - administrativa

únor 2019

1 osoba - administrativa

únor 2019

1 osoba - pedagog

únor 2019

14. Školní a instit. výchova

2 osoby - pedagog

květen 2019

15. Hygienické zásady ve
školním stravování
16. Základy koučovacího
přístupu pro pedagogy
17. Celostátní setkání řídících
pracovníků
18. Zvýšení informační
gramotnosti

2 osoby - provoz

březen 2019

18 osob - pedagog

duben 2019

1 osoba - pedagog

duben 2019

18 osob - pedagog

květen 2019

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
8. 1. Výchovný ústav
Nedílnou a velmi důležitou součástí reedukačního a resocializačního procesu je zapojení dětí
do různorodých soutěží a akcí. Motivačně působí výlety a vícedenní pobytové výjezdy
do blízkých i vzdálených lokalit. V neposlední řadě je resocializační proces dětí kladně
ovlivněn propojením života v zařízení se životem v obci, pro přínosnou spolupráci s obcí je
nezbytná pozitivní prezentace zařízení na veřejnosti. V březnu 2018 se naše zařízení již pošesté
přihlásilo do okresní ligy malé kopané pod názvem FC ROMA Olešnice. Mužstvo, které hraje
tzv. Základní soutěž, pravidelně každou neděli baví spoustu nadšených, nejen olešnických,
diváků. Je tvořeno z části vychovateli a z větší části chlapci výchovného ústavu. Pro domácí
utkání umožnil starosta Města Olešnice využívat zrekonstruovaný místní stadión v Olešnici. Za
sezónu mužstvo sehrálo 20 mistrovských utkání a dále cca 10 přípravných utkání
se spřáteleným mužstvem Kněževes 2006. Malá kopaná jako forma kolektivního sportu je
velmi důležitým prvkem resocializace. Významně pozitivně působí skutečnost, že aktivita
probíhá mimo areál VÚ, v běžném prostředí. V neposlední řadě je pozitivním přínosem
sportovní činnost spolu s vychovateli, což v mnoha případech vede k přirozenému navázání
komunikace a důvěry.
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Konané akce:
Září 2018
- 28. 9. Svatováclavský jarmark – příprava výrobků a prezentace na veřejnosti
- 28. 9. – celodenní výlet do Orlických hor (Dolní Morava)
- 26. 9. - Střílkyman 2018, závod survivalového typu ve Střílkách
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
- Aqualand Pasohlávky – účast na společné akci pořádané DÚM Brno
Říjen 2018
- 5. a 6. 10. - 24. ročník Olešnických sportovních her – malá kopaná a florbal – účast jiných
ústavů (region Morava)
- 27. až 28. 10. – dvoudenní pobyt mimo zařízení
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
- 10. až 11. 1. účast na dvoudenním branném závodě ve Višňovém
- účast na turnaji v kopané v Dřevohosticích
Listopad 2018
- příprava výrobků na Adventní jarmark
- modelová fotbalová utkání chlapců s mužstvem Kněževes v hale Kunštát (4krát)
- celodenní výlet na kolech
- 28.11. turnaj v kopané ve Střílkách
Prosinec 2018
- 2.12. účast na Adventním jarmarku – příprava výrobků a prezentace na veřejnosti
- vánoční besídka
- Silvestrovský pobyt v přírodě (31.12.-1.1.)
- závod ve snowbordingu na místním Ski areálu
- závody na lezecké stěně v Kuřimi
Leden 2019
- trénink na běžkách na trati v Novém Městě na Moravě
- závod ve sjezdovém lyžování na místním Ski areálu
Únor 2019
- účast na turnaji v malé kopané ve VÚ Moravský Krumlov
- návštěva utkání 1. Fortuna ligy v Olomouci
Březen 2019
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
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Duben 2019
- 19. a 20. 4. - 25. ročník Olešnických sportovních her – malá kopaná a florbal – účast jiných
ústavů (region Morava)
- výlety na horských kolech – okolí Olešnice
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
- 4. ročník Olešnického Velikonočního běhu – účast dětí v běhu v hlavním závodu
Květen 2019
- 16. 5. místní sportovní atletické hry
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
- 19. až 24.5. – účast na 47. letní olympiádě výchovných ústavů v Hostinném
Červen 2019
- pravidelná nedělní mistrovská utkání v kopané v rámci okresní základní soutěže
- relaxačně sportovní odpoledne na rozloučenou před prázdninami – lodě a padleboardy na
přehradě Křetínka
- utkání v malé kopané chlapci proti vychovatelům
Červenec a srpen 2019
- dle možností dovolenky dětí
- vícedenní prázdninové pobyty mimo VÚ (Tanvald, Baldovec, Kraluby nad Labem, Hamry).

8.2 Střední škola
Žáci jednotlivých oborů se v průběhu školního roku zapojovali do různých sportovních soutěží
a akcí a soutěží v dovednostech získaných ve zvoleném oboru vzdělávání. Žáci každého z oborů
absolvovali několik tematicky zaměřených exkurzí. V rámci pozitivní prezentace školy
na veřejnosti připravovali výrobky na výstavní stánek při příležitosti Svatováclavského
jarmarku v září 2018 a Adventních trhů na začátku prosince 2018, které se konaly
na olešnickém náměstí a byly hojně navštíveny. Akce konané v rámci vyučování jsou uvedeny
u informací o Prevenci rizikového chování.
Další akce:
1. 4., 29. 4. a 13. 5. 2019 – beseda s pracovníky Úřadu práce Blansko určená pro žáky druhých
a třetích ročníků.
24. 4. 2019 – účast dvoučlenného družstva žáků oboru Zahradnické práce na soutěži ve vazbě
a aranžování květin Cvrčovická kopretina v Odborném učilišti Cvrčovice.
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23. 5. 2019 – kuchařská přehlídka v Olešnici pro dvoučlenná družstva žáků oboru Kuchařské
práce, zúčastnila se tři družstva hostů a jedno družstvo z pořádající školy.
17. 6. 2019 – účast skupiny žáků na turnaji v kopané v Brně.
Sportovně turistický kurz v rozsahu 5 vyučovacích dnů probíhal dle potřeby během školního
roku.

9. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti
9. 1. Vnější kontroly
V hodnoceném období proběhly uvedené kontroly:
I. Daňová kontrola dotace na akci SMVS 133V112000001 rok 2015-2016, č.j.
1553006/18/3000-31471-709197 - kontrolu provedl Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
Nálezem kontroly bylo porušení rozpočtové kázně. Závada byla odstraněna vrácením
neoprávněně použitých prostředků. Platební příkaz byl proplacen a byla podána žádost
o prominutí.
II. Posouzení organizace na místě - § 25 a násl. Vyhl. č.220/2013 Sb. - požadavky
schvalování účetní závěrky – č.j. MSMT-9 756/2018-1 - kontrola byla provedena odborem
financování MŠMT. Výsledkem kontroly bylo konstatování, že posuzovaná účetní jednotka
zabezpečovala provozní a finanční činnost v souladu s platnými předpisy. Bylo doporučeno
doplnit v účetních záznamech a předpisech formální a věcné nedostatky. Dotčené vnitřní
předpisy byly upraveny.
III. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného – č.j. VZP-19-01230291-B8H5. Kontrolu provedli pracovníci
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, regionální pobočky Brno. Nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
9. 2. Vnitřní kontroly
Zařízení provádělo v hodnoceném období vnitřní kontroly v souladu s platnou legislativou
a vnitřní směrnicí pro provádění vnitřní kontroly. Kontrolní pracovníci upozorňují na případné
nedostatky, které jsou okamžitě odstraněny. V rámci vnitřních kontrol nebylo nutné přijmout
žádná nápravná opatření. Zařízení nemá prozatím zavedenu funkci interního auditora.
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10.

Hospodaření školy v roce 2018

10. 1. Hlavní činnost
Organizace obdržela příspěvek na provoz ze státního rozpočtu na základě:
- Oznámení o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na rok 2018 (uvolnění prostředků na
1. pololetí 2018 č.j. MSMT-1153/2018,
- Oznámení o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na rok 2018 (uvolnění prostředků na
2. pololetí 2018 č.j. MSMT-21430/2018.
Příspěvek na provoz od zřizovatele byl využit na náklady spojené s hlavní činností. Rozpočtem
nepokryté prostředky na platy a provozní náklady byly dorovnány čerpáním fondů. Kladný
výsledek hospodaření je tvořen úsporou prostředků OON. Nebyly uzavírány Dohody
o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti, požadované práce byly zajištěny zaměstnanci
na hlavní pracovní poměr. Limit pracovníků nebyl dočerpán, jelikož ukončené pracovní poměry
nebyly bezprostředně nahrazeny novými zaměstnanci z důvodu nedostatku požadovaných
profesí na trhu práce. Stanovený poměr nenárokových složek platu byl dodržen.

Platy: Rozpočet
20.454.000,-

Čerpání
20.766.678,-

Dorovnání - z jiné činnosti - z fondu odměn
202.205,110.473,-

OON: Rozpočet
160.000,ONIV:
Celkem úspora

Čerpání
154.971,-

Dorovnání - z ostatních zdrojů
56.586,-

Úspora
0
Úspora
61.615,2.011,63.626,-

Nenárokové složky platu = osobní příplatky + odměny - celkem 2.223.959,-, z toho
● osobní příplatky:
1.399.582,- ….. 63 %
● odměny (včetně odměn ředitele):
824.377,- ….. 37 %
Porovnání průměrných platů:
● pedagog
● nepedagog
Celkem

2016
29 392,20 569,26 945,-

2017
30 188,21 138,27 770,-

2018
32.489,24.536,30.444,-

Výši průměrných platů v roce 2018 výrazně ovlivnila dlouhodobá nemocnost v obou
kategoriích pracovníků.
Vlastní příjmy v celkové výši 973.383,- Kč nedosáhly plánované výše a byly použity na pokrytí
nákladů hlavní činnosti.
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Vlastní příjmy:
-

Tržby z produktivní práce žáků – úč. 601

175.990,-

-

Výnosy z prodeje služeb – ošetřovné, stravné – úč. 602

737.046,-

-

Výnosy z prodeje tříděného odpadu – úč. 609

2.350,-

-

Výnosy z prodeje nepotřebného materiálu – úč. 644

18.113,-

-

Výnosy z náhrad škod, startovné, pojist.plnění – úč. 649

39.884,-

10. 2. Jiná činnost
V rámci povolené jiné činnosti provozuje příspěvková organizace hostinskou činnost,
ubytovací služby a pronájem tělovýchovného zařízení. Tělovýchovné zařízení využívá zejména
Základní škola v Olešnici k hodinám tělesné výchovy a k mimoškolní činnosti. O víkendech je
využívají místní spolky především pro sportovní aktivity dětí. Stravovací služby s odběrem
stravy do jídlonosičů jsou hojně využívány cizími strávníky z řad olešnických občanů,
především seniory a klienty domu s pečovatelskou službou. Hospodaření v jiné činnosti
skončilo s nulovým výsledkem.
10. 3. Přehled o závazcích a pohledávkách
► Závazky dlouhodobé – představuje je účelová dotace na období 01/2018 – 12/2019.
► Závazky krátkodobé ve lhůtě splatnosti – jedná se o pohledávky uhrazené v 01/2019.
► Závazky krátkodobé po lhůtě splatnosti – jde o neuhrazené ošetřovné, ubytování, stravné
a omylem uhrazenou fakturu dodavateli.
Ošetřovné – je neustále urgováno, organizace spolupracuje s právníkem, pohledávky označené
právníkem za nevymožitelné jsou odepisovány. Odepsané pohledávky jsou evidovány
v podrozvahové evidenci, přestože je nulová pravděpodobnost jejich úhrady samotnými
dlužníky nebo jinou osobou.
Pohledávky za stravné a ubytování na internátu jsou součástí exekuce na starobní a invalidní
důchody dlužníků, z důvodu jejich dalších dluhů jsme v pořadí předchozích věřitelů, jejich výše
je beze změny v porovnání s předchozím rokem.
Omylem uhrazená faktura dodavateli – změna majitele firmy nebyla námi včas evidována, a to
včetně bankovního spojení. Bankovní účet dodavatele byl zablokován k jakémukoli pohybu,
z toho důvodu nám nebyla provedena vratka neoprávněné platby. Ve spolupráci s právníkem
jsme učinili všechny kroky k vrácení neoprávněné platby, výsledkem bylo podepsání
Prohlášení o uznání dluhu firmou.
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Pohledávky po lhůtě splatnosti
Ošetřovné

Kč 266.782,- /33 dlužníků – z toho 50.989,- Kč řeší soud

Stravné a ubytování-internát

Kč

21.188,-/4 dlužníci

Omylem uhrazená faktura

Kč

7.977,-/1 dlužník

10. 4. Peněžní fondy
Peněžní fondy jsou kryty finančními prostředky, byly použity na dokrytí platových
a provozních nákladů.
► Fond odměn – čerpáno na platy 110.473,- Kč.
► Fond kulturních a sociálních potřeb – tvořen základním přídělem z čerpaných prostředků
na platy a náhrad platů za pracovní neschopnost, čerpán dle schváleného plánu. Rozpočtováno
879.300,40 Kč, čerpáno 248.047,- Kč.
► Fond rozvoje majetku – tvořen z odpisů, čerpání dle plánu schváleného zřizovatelem.
Rozpočtováno 1.360.000,- Kč, čerpáno 460.226,- Kč.
► Rezervní fond – tvořen z výsledku hospodaření předchozího roku, sponzorských darů,
dokrytí nákladů hlavní činnosti. Rozpočtováno 3.500.000,- Kč, čerpáno 325.000,56 Kč.
Čerpání Fondu rozvoje majetku
-

neinvestiční – opravy a technické zhodnocení


malování

48.250,- Kč



opravy strojů a zařízení

70.453,- Kč



opravy stavební

90.036,- Kč



zabezpečovací systém

39.199,- Kč



nákup varného kotle



výměna elektr.trouby

114.055,- Kč
98.233,- Kč
460.226,- Kč

Celkem

Čerpání fondu rozvoje majetku bylo oproti schválenému plánu nižší z důvodu přesunu akce
v plánované hodnotě 600 tis. Kč do začátku roku 2019. Akce nebyla realizována pro problémy
se zajištěním zhotovitele. Posun realizace schválen změnou investičního záměru investičním
odborem zřizovatele (č.j. MSMT-10858/2018-4 z 6.11.2018).
V hodnoceném roce došlo k výměně elektrické trouby na pracovišti odborného výcviku oboru
Cukrářské práce na ul.V Domkách a instalaci druhého varného kotle ve školní kuchyni na ul.
Trpínské. Obě akce byly technickým zhodnocením, byly hrazené z Fondu rozvoje majetku.
Nevyužívaná zánovní elektrická pánev, umístěná ve školní kuchyni jako součást varného
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centra, byla v rámci vnitroresortního převodu bezplatně předána MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově
postižené, České Budějovice (30.11.2018).
10. 5. Majetek, s kterým škola hospodaří
► STAVBY
a. Přípravna ke skleníku, sociální zázemí zahrada, skleníky – odborný výcvik SŠ
b. Budova č.p. 430 – výuka, odborný výcvik, ubytování dětí VÚ
c. Budova č.p. 317 – výuka, ubytování chlapců VÚ, administrativa, stravovací provoz
d. Budova č.p. 316 - výuka (odborný výcvik), administrativa, technické zázemí
e. Budova č.p. 339 – budova určená k převodu (prodeji)
f. Budova č.p. 609 – tělocvična – hlavní činnost + jiná činnost
g. Hala IPS, skladovací hala – skladovací prostory pro provoz zařízení, garáž
h. Hřiště – hlavní činnost (škola a mimoškolní aktivity)
i. Ostatní stavby – komunikace, oplocení, zpevněné plochy, garáž – hlavní činnost.
► SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ
j. Vybavení stravovacího provozu – hlavní činnost, jiná činnost
k. Vybavení prádelny – hlavní činnost
l. Dopravní prostředky –3x mikrobus, 1x osobní automobil, malotraktor, sněhová fréza –
hlavní činnost
m. IT vybavení, kopírky, zpětný projektor, promítací přístroj – administrativní účely,
výuka dětí, mimoškolní činnost
n. TV, audio, video – výuka, mimoškolní činnost
o. Vybavení posilovny – výuka, mimoškolní činnost
p. Kuchyňské spotřebiče, klávesy, tabulové nůžky, radlice k malotraktoru, mulčovací
stroj, kypřič rotační – výuka, mimoškolní činnost
► POZEMKY
q. Zahrada – odborný výcvik
r. Ostatní pozemky – okolí výše uvedených objektů.
10. 6. Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a závazků
Řádná inventarizace proběhla k 31. 12. 2018 v souladu s platnou legislativou a Vnitřní
směrnicí č. 2/2012 k provedení inventarizace majetku na základě Příkazu ředitele. Inventarizací
(fyzickou a dokladovou) zjištěný stav odpovídal účetní evidenci a nebyly zjištěny žádné
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rozdíly. Mimořádná inventarizace nebyla nařízena ani uskutečněna. Důvodem vyřazování
majetku byla vysoká opotřebovanost, neplnění svého účelu a u elektrospotřebičů nerentabilnost
oprav. Vyřazení majetku schvalovala likvidační komise a následně ředitel zařízení.

11.

Investiční akce

V září 2018 bylo zakoupeno devítimístné vozidlo Mercedes v ceně 1.063.502,05 Kč včetně
DPH. Nákup vozidla proběhl formou centralizovaného nákupu vícemístných vozidel pro
organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 100 % pořizovací ceny
hrazeno z dotace zřizovatele v rámci účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku. Závěrečné vyhodnocení akce je stanoveno do 30. 6. 2019.

12.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola ve školním roce 2018/2019 neorganizovala a nezapojovala se do žádných rozvojových
a mezinárodních programů.

13.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.

14.

Projekty financované z cizích zdrojů

Na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-27381/2016
s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ze dne 20. 6. 2016 podal
dne 27. 9. 2017 ředitel zařízení žádost o poskytnutí dotace. Dne 12. 2. 2018 vydalo MŠMT jako
Poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 16_035/0008209-01. Dotace je poskytnuta ve výši 202.560,- Kč, z toho
85% z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu. Realizace projektu
je stanovena od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Škola žádala a má odsouhlasenou dotaci na tyto
šablony:
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Šablona III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
i) Osobnostně sociální rozvoj – 18 podpořených osob, celkem 60.768,- Kč.
Šablona III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
k) ICT – 6 podpořených osob, celkem 20.256,- Kč.
Šablona III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
k) ICT – 18 podpořených osob, celkem 121.536,- Kč.
Tyto vzdělávací aktivity pro pedagogy proběhly ve školním roce 2018/2019.

15.

Spolupráce s odborovou organizací

Počet členů ZO ČMOS k 30. 6. 2019: 17 členů, z toho 7 aktivních – zaměstnanci VÚ a SŠ,
1 aktivní – jiný zaměstnavatel, 9 starobních důchodců – nepracujících.
Změna stavu v členské základně v porovnání s předchozím školním rokem – dva nepracující
důchodci ukončili členství.
Výbor ZO ČMOS: Blažena Sychrová – předseda + pokladník
Květuše Kudová – vedoucí revizní komise.
Členská základna dlouhodobě trpí nedostatkem nových členů z řad aktivních zaměstnanců.
ZO ČMOS spolupracuje s vedením zařízení na organizaci provozních porad a setkání se všemi
důchodci. Svým členům poskytuje příspěvky na vánoční balíčky, odměny při životních
výročích, příspěvky na sportovní a kulturní akce v souladu s pravidly hospodaření ZO,
funkcionáři ZO se účastní školení a setkání pořádaných pro odboráře.
ZO ČMOS hospodaří s finančními prostředky z příspěvku členů, tj. 1 % z čisté mzdy
a příspěvku starobních důchodců, tj. Kč 360,-/rok. V souladu s Finančním řádem ČMOS je část
příspěvků poukazována na účet centrály ČMOS. Funkcionáři ČMOS v poslední době úspěšně
prosazují zvyšování platů pro všechny kategorie zaměstnanců školství.
ZO ČMOS sestavuje společně s vedením zařízení Kolektivní smlouvu, ve sledovaném období
platila nadále Kolektivní smlouva účinná od 1.1.2011 včetně aktualizovaných příloh.
Činnost ve školním roce 2018/2019:
- účast 4 zástupců ZO ČMOS na výjezdním zasedání okresního odborového svazu – Hodonín,
Velké Bílovice - financové okresním odborovým svazem,
- vánoční balíčky všem členům – financováno z prostředků ZO ČMOS,
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- setkání se všemi důchodci, součástí bylo předání přání a dárků členům ZO ČMOS, kteří
v roce 2019 slaví významné životní výročí – spolufinancováno z prostředků ZO ČMOS
a zaměstnavatele,
- účast na okresní konferenci v Blansku – na programu otázky školství za účasti Mgr.Dobšíka,
předsedy celostátního ČMOS pracovníků školství.

Olešnice, 5.11.2019

Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová

Mgr. František Dostál
ředitel

Školská rada schválila dne 11.11.2019

předseda školské rady Mgr. Marcela Čermáková
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