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Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203
I.
Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a
násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za
období od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.
Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy
http://www.vubuskovice.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční
zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě
obvyklou může obdržet její kopii.
II.

Název
školy
dle
zřizovací listiny:
Sídlo školy:
Právní forma:
Identifikátor právnické
osoby:
IČO:
IZO:
Zřizovatel:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Rada školy:
Součásti školy a jejich
IZO:
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW stránky:

Základní údaje o škole
Střední škola Buškovice
Buškovice 203, 441 01 Podbořany
Právnická osoba
600 029 255
49123947
110 033 809
MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Ředitel: PhDr. Šebek Mojmír
Mgr. Šebková Jaroslava
Mgr. Šebek, Ing. Machálek, Trefancová Růžena
VÚ 102 501 238,
SVP 181 067 676
ŠJ 110 150 597
415 237 216
415 215 194
vum.buskovice@email.cz
www.vubuskovice.cz
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III.
Charakteristika školy
Střední škola Buškovice 203 je součástí Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a
střední školy Buškovice se sídlem Buškovice 203, 44101 Podbořany, jejímž zřizovatelem je
MŠMT Praha 1, Karmelitská 7.
Škola byla zřízena jako právní subjekt. Dne 4. února 2015 č. j.: MSMT – 1088/ 2015 – 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo úplné znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice.
Střední škola Buškovice byla zřízena jako právní subjekt 1. 2. 1994 ve znění zřizovací
listiny pod j. č. 24082/93 – 26 a zařazena do sítě škol.
Školská rada na Střední škole Buškovice byla zvolena dle § 167, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., v souladu s pokynem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.
10998/2013-22 ze dne 15. března 2013 ve věci volebního řádu členů školské rady dne 3. dubna
2013. V tomto školním roce školská rada pracovala ve tříčlenném složení – Ing. Vítězslav
Machálek, Mgr. Stanislava Šebek a paní Růžena Trefancová jako zástupce rodičů žáků.
1. Charakteristika školy
Střední škola Buškovice je součástí Výchovného ústavu a střediska výchovné péče.
Účelem naší organizace je zajišťovat nezletilé osobě ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé
osobě do 19 (26) let na základě rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově nebo uložené
ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Střední škola Buškovice je škola speciální a ve vztahu
k žákům plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje profesní přípravu žáků na
budoucí povolání. Dále plní preventivně výchovnou péči jako je předcházení vzniku a rozvoji
negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo
odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému
osobnostnímu vývoji dítěte.
SŠ Buškovice má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita školy je 86 žáků. Na střední škole
se žáci učí oborům Stavební práce, Zednické práce, Zahradnická výroba, Lesnické práce a
Tesařské práce, které jsou dvou a tříleté.
Součástí školy je vlastní školní kuchyň s jídelnou (provozní zázemí). Počty tříd jsou
každoročně upravovány podle počtu zapsaných žáků.
Škola disponuje nově vybavenými učebnami, z nichž jedna slouží k výuce na interaktivní
tabuli a jedna k výuce informatiky. Pedagogický sbor má k dispozici nadstandardně vybavenou
sborovnu včetně 5 PC s připojením na internet a dva malé školní kabinety.
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Na počítačích pracují žáci v hodinách Informatiky. Počítače využívají také žáci
s dyslektickými obtížemi. V jednotlivých předmětech lze realizovat celé nebo části hodin na
počítačích dle tematických plánů příslušných vyučujících. V letošním roce jsme zřídili pro žáky
další počítačovou učebnu, kterou jsme vybavili repasovanými počítači. TV rámci volnočasových
odpoledních a víkendových aktivit mají žáci další možnost práce na počítačích (včetně připojení
na Internet) v počítačové učebně, kterou jsme zařídili z repasovaných počítačů. Ke vzdělávání a
k dalšímu zdokonalování poznatků slouží žákům i pedagogickým pracovníkům výborně
vybavená školní knihovna, která se každoročně doplňuje novými tituly.
Při výuce jsou využívány veškeré dostupné prostředky a technického zázemí, kterými
naše škola disponuje. Při praktických činnostech využíváme školní dílny, rozsáhlých školních
pozemků se skleníkem a menším ovocným sadem. Na školních pozemcích pěstujeme zeleninu i
ovoce, jež jsou následně zpracovávány ve školní jídelně a příjemně tak vylepší žákům jídelníček.
K výuce tělesné výchovy škola má k dispozici nové multifunkční hřiště s umělým
povrchem, které plně vyhovuje kapacitě školy a menší sportovní hřiště s travnatým povrchem.
Při nepříznivém počasí škola využívá jednu tělocvičnu s kapacitou 7 cvičenců. Škola dále
využívá k pohybové výchově obecní fotbalové hřiště, tělocvičnu ZŠ Krásný Dvůr s vyhovujícími
rozměry městská sportoviště v Podbořanech a jiná zařízení mimo areál školy – plavecké bazény.
Plavecká výuka je pravidelně zajišťována pro žáky v rámci mimoškolní výchovy
v plaveckém bazénu v Žatci, Mostě nebo Postoloprtech.
Učební obory Lesnické práce a Zahradnická výroba májí své vlastní dobře vybavené
zázemí včetně hygienického zařízení a kabinetu. Praktická výuka probíhá na školních
pozemcích, školním skleníku. Žáci lesnického oboru navíc dojíždějí do Vojenského Újezdu
Hradiště, kde v rámci výuky vykonávají jednodušší lesnické práce a zpracovávají topné dřevo.
K odbornému výcviku učebního oboru Tesařské práce využívají žáci dostatečně
vybavenou truhlářskou dílnu.
Odborný výcvik stavebních oborů probíhá na pracovištích v Buškovicích. Jelikož
organizace obhospodařuje 11 budov (z nichž některé jsou starší 100 let) s přilehlými pozemky a
komunikacemi, vykonávají žáci prvních ročníků v rámci praktické výuky zednické práce při
jejich opravách nebo úpravách. Žáci druhých a třetích ročníků se již podílejí na jejich
rekonstrukcích nebo výstavbě nových užitkových staveb.
2. Profil žáka
Žáci jsou nezletilé osoby ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osoby do 26 let.
Mentální dispozice klientů se pohybují nejčastěji v pásmu slabšího průměru a průměru, část
klientů pochází z etnicky minoritního prostředí a někteří z nich jsou silně ovlivněni normami,
zvyklostmi a tradicemi odlišnými od norem a způsobů vztahování se k světu majoritní
společnosti. Žáci umístění ve výchovném ústavu jsou děti ohrožené sociálně patologickými jevy,
často s kriminální zkušeností. Většina klientů trpí závažnými poruchami chování, učení a trpí
různými druhy závislostí, z nichž nejběžnější je závislost na drogách.
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3. Výchova a vzdělávání žáka
Součástí výchovného ústavu je 11 budov. K ubytování klientů ústavu slouží čtyři samostatné
objekty, z nichž jeden v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ve zbývajících třech
ubytovacích objektech jsou umístěni klienti ve čtyřech výchovných skupinách. Ostatní budovy
slouží ke vzdělávání - Střední škola, dílny, hospodářské budovy). Ubytování a zařazování klientů
na jednotlivé výchovné skupiny se děje flexibilně v souvislosti s jejich specifickými potřebami a
aktuální situací a s přihlédnutím k možnostem i atmosféře na jednotlivých výchovných
skupinách v souladu s koncepcí výchovně vzdělávací práce ve VÚ, SVP a SŠ Buškovice.
Činnost, obsah a formy péče jsou upraveny zákonem č. 109/2002 Sb., č. 89/2012 Sb.,
303/2013Sb.
3.1 Vymezení - rámcový vzdělávací program je základním východiskem pro
vypracování vzdělávacích programů (ŠVP) ve Střední škole Buškovice a směrodatným
dokumentem pro pedagogy a další odborné pracovníky, kteří se na výchovně vzdělávací činnosti
podílejí nebo na ní participují.
3.2 Pojetí výchovné práce - cílem výchovné práce ve VÚ, SVP a SŠ Buškovice je kromě
jiného i vytvoření trvalého, přehledného a bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo
uspokojování základních materiálních, citových, sociálních, kognitivních i dalších specifických
potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k
možnostem, zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž podpora vzdělávacího
působení školy a uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. Součástí výchovné práce ve
VÚ, SVP a SŠ Buškovice je trvalá snaha naučit děti samostatnosti a sebeobsluze, pracovním a
sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy
mohly úspěšně zapojit do společnosti.
3.3 Využívání výchovných, resocializačních a léčebně výchovných programů - základem je
vytvořit individuální plán rozvoje osobnosti jedince, který vychází z důkladné znalosti jeho
osobnosti i životního příběhu, ze závěrů psychologického a etopedického vyšetření. V rámci
resocializačního procesu pro klienty vytvořit potřebné podmínky pro návrat do běžného života
tak, že je budeme odnaučovat společensky nepřijatelné vzorce chování. Na sociálně psychologicky modelových situacích, které odpovídají životní realitě, je naopak budeme
cílevědomě a záměrně učit řešit nejrůznější situace, v nichž zpravidla selhávají. V rámci
sociálního učení je důležité naučit klienty diferencovanému vnímání jiných osob a jejich
vlastností jako možných modelů reakcí a chování v určitých situacích a přebírat zodpovědnost za
své chování.
3.4. Koordinovaná spolupráce mezi institucemi a specialisty - Policie ČR, soudy, státní
zastupitelství, kurátoři pro mládež (OSPOD), probační a mediační úředníci, neziskové
organizace (Člověk v tísni) apod.
3.5 Spolupráce s rodinou klienta - rodiny, které nezvládají výchovu našeho klienta,
potřebují odbornou pomoc a mají zájem spolupracovat.
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IV.
Stručná charakteristika oborů, profil absolventa
Škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku tyto obory:
Kód oboru
Název
Délka studia
41 – 56 – E/01 Lesnické práce
2 roky
36 – 67 – E/02 Stavební práce
2 roky
36 – 67 – E/01 Zednické práce
3 roky
36 – 64 – E/01 Tesařské práce
3 roky
41 – 52 – E/02 Zahradnická výroba
2 roky

Forma studia
denní
denní
denní
denní
denní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve věci zápisu v údajích o právnické
osobě pro Střední školu Buškovice 203, rozhodnutí ve věci zápisu do školského rejstříku, kdy
došlo k zápisu oborů vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových
vzdělávacích programů následovně:
36 – 67 – E / 02 Stavební práce
Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě
Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška
Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční
list.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen
provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopu; dopravu a skladování
stavebních materiálů; přípravu, dopravu ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché
zdění a povrchovou úpravu omítkami a jednoduché tepelné izolace; manipulaci s výztuží;
pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a
podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními
odpady.
36 – 67 – E / 01 Zednické práce
Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě
Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška
Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční
list.
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Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání zedník: je schopen provádět jednoduché zednické práce
na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž
prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.
36 – 64 – E / 01 Tesařské práce
Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě
Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška
Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční
list.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání tesař: je schopen: provádět jednoduché tesařské práce při
zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech,
dřevěných staveb pomocí tesařských konstrukcí; vyrábět stavebně technické výrobky, osazovat
stavebně truhlářské výrobky, jako jsou okna dveře a provádět jejich povrchovou úpravu. Je
schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek, zahradní nábytek.
41 – 56 – E / 01 Lesnické práce
Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě
Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška
Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční
list.
Uplatnění absolventa
Absolventi jsou připravováni pro méně náročné pracovní činnosti v oblasti zakládání,
pěstování a ochrany lesů, popřípadě v přidružené lesní výrobě. Okrajově se mohou uplatnit i
např. v komunálních službách, či zahradnictví, případně k pokračování v dalším vzdělávání.
41 – 52 – E / 02 Zahradnická výroba
Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě
Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška,
Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční
list.
Uplatnění absolventa
Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních
činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je
rozmnožování a pěstování zeleniny.
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V.
Činnost školy je zajištěna těmito pedagogickými pracovníky:

Údaje o pedagogických pracovnících školy

Pedagogičtí
pracovníci
PhDr. Šebek M.

Ředitel

Mgr. Šebková J.

Zástupce ředitele

28

Čech M.

Vedoucí učitel OV

13

1. Učitel OV

Učitel OV /1,0

3

2. Učitel teorie

Učitel informatiky
/0,5
Učitel TV, VŠP ,
OP/1,0

13

4. Učitelka teorie

Učitelka TV, VŠP, OP
/1,0

7

5. Učitel OV

Učitel OV/1,0

7

6. Učitel OV

Učitel OV/1,0

22

7. Učitel teorie

Učitel OV/1,0

14

8. Učitel OV

Učitel OV/1.0

5

9. Učitel OV

Učitel OV/1,0

5

3. Učitel teorie

Funkce/úvazek

Roky ped.
praxe
42

6

9

vzdělání
UJEP SPPG – Mgr., UJAK – PhDr.
UJAK vychovatelství – Bc., UJAK SPPG
– Mgr.
SPGŠ Most – maturita, DVPP- SPPG
UJEP, VL Tesař
SŠ Louny – maturita strojní zámečník,
VL- Stavební práce, DVPP Pedagogiky
§ 22 z. 563/2004 Sb., DVPP SPPGUJEP
Gymnázium Podbořany – maturita;
UJAK SPPG – Bc.
SŠ – ekonomická Žatec – maturita,
Gymnázium Podbořany-maturita,
DVPP Pedagogiky § 22 z. 563/2004
Sb.
SOU Podbořany – VL; SPGŠ Most –
maturita;
Bc. SPPG UJAK
SOU Zedník – VL, DVPP Pedagogiky §
22 z. 563/2004 Sb., DVPP SPPG- UJEP
SPŠS - maturita, UJEP -DPS + SPPG
pro MOV
VŠ vojenská – Ing; UJAK SPPG – Bc;
NIDV Plzeň DPS pro SŠ.
SOU zedník – VL, DVPP Pedagogiky §
22 z. 563/2004 Sb. SPPG- UJEP
VŠ vojenská – Ing.; DVVP - DPS Žatec;
DVVP – SPPG UJEP, VL- Stavební
práce

VI.
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Ve školním roce 2015/ 2016 nastoupilo 1. 9. 2015 do I. Ročníků na základě podaných
přihlášek ke studiu do vzdělávacích oborů Střední školy Buškovice 14 nových žáků a 3 žáci
opakujících I. ročník. Do II. ročníků nastoupilo 14 žáků a do III. ročníků 2 žáci. Celkem tedy
bylo k 1. 9. 2016 zapsáno ke studiu 33 žáků.
V průběhu školního roku do vzdělávacího procesu přistoupilo z jiných vzdělávacích
institucí 17 žáků z různých učebních oborů + 4 žáci dodělávající si základní vzdělání, 14 žáků
odešlo z důvodu ukončení ústavní nebo ochranné výchovy. Školní rok ukončilo 36 žáků, z toho
29 prospělo – 2 žáci s vyznamenáním, 4 nebyli klasifikováni a 3 žáci neprospěli.

VII.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto výsledků
ve vzdělávání žáků:
Ročník:
1.
2.
3.
Závěrečná
zkouška

prospěl
s vyznamenáním
0
1
1
1

prospěl

Neprospěl/neklasifikován

17
10
0
6

2/4
1/0
0
3 se nedostavili k ZZ

Ze 14 žáků bylo připuštěno k JZZZ 10 žáků. Ke JZZZ se 3 žáci nedostavili. Všechny tři
části jednotné závěrečné zkoušky absolvovalo 7 žáků a všichni prospěli.
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Výsledky závěrečných zkoušek
Závěrečná zkouška SV: Dvouleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem
Z toho hodnocení
Stavební práce

2. B

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

8

6

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

V

P

5

N

1

5

0

0

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

Písemná
2,5

Praktická
2,5

Ústní
2,5

P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen – nedostavil se

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška SV: Dvouleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem
Z toho hodnocení
Lesnické
práce
2. A

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

4

3

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

V

P

5

N

0

1

0

2

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

Písemná
4

Praktická
3

Ústní
4

P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen – nedostavil se

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška ZP: Tříleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem
Z toho hodnocení
Zednické
práce
3. C

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

1

1

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

V

P

5

N

0

0

0

1

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

Písemná
0

Praktická
0

Ústní
0

P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen – nedostavil se

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška TTP: tříleté studium ukončené výučním listem
Z toho hodnocení
Tesařské
práce
3. D

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

1

0

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

V

P

5

N

0

0

0

0
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Písemná
0

Praktická
0

Ústní
0

VIII.
Údaje o prevenci rizikového chování žáků
Škola má vytvořen svůj „Preventivní program“, který je na začátku každého školního
roku aktualizován a dle potřeb prevence upravován. Plán vychází z předešlých plánů a dále z
Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 14514/2000-51 k prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže, Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 28275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování.
Průběžně a společně s vedením školy a pedagogy se aktuálně a opakovaně věnujeme
etické a právní výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, oblasti preventivní výchovy
do výuky jednotlivých předmětů, spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti
zdravého životního stylu a v oblasti prevence. Při jeho realizaci byly organizovány besedy se
žáky na téma "Zdravý životní styl" a "Protidrogová prevence“.
Na škole je instalována schránka důvěry. Také se osvědčila už tradiční práce s žákovskou
spolusprávou. V rámci prevence sociálně patologických jevů a ochrany dítěte před
zneužíváním proběhly přednášky a besedy.
V rámci prevence sociálně patologických jevů


Pracujeme a osobně komunikujeme s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v
rámci realizace Školní preventivní strategie.



Koordinujeme ve spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení
výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů.



Komunikujeme osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči,
kteří si kontakt sami vyžádají.




Napravujeme nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
Důsledně řešíme vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole a vedeme je
k zodpovědnosti.



Sankcionujeme fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole



Projevy rasové a menšinové intolerance řešíme v rámci spolupráce s psycholožkou a
speciální pedagožkou.




Domácí násilí a sexuální zneužívání řešíme s orgány činnými v trestním řízení
Spolupracujeme s orgány péče o dítě a kurátory, po vyučení se snažíme žákům zajistit
práci i ubytování.
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Vedeme žáky k vytváření volních a charakterových vlastností, které jsou v souladu se
společenským chováním.



Nastavujeme základní zásady finanční gramotnosti a prohlubujeme jejich interiorizaci.



Struktura školní prevence
1.

Výchova žákův rámci výuky konkrétních předmětů

2.

Výchova žáků mimo základní výuku

3.

Vzdělávání a spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců

Oblast rizikového chování jevů
Mezi sledované oblasti patřila trestná činnost, prevence drogových závislostí, tabakismus,
záškoláctví, útěky, šikana, xenofobie a rasizmus.
Pro účinnou prevenci rizikového chování se škola řídí vlastním „ Minimálním
preventivním programem“.
Nejčastěji se vyskytující negativní jevy jsou vulgární vyjadřování, verbální útoky žáků vůči
pedagogům a mezi žáky, neúcta vůči dospělým, útěky, porušení školního řádu, záškoláctví,
kouření, požívání alkoholu a ostatních nealkoholových návykových látek.
a) V rámci prevence v oblasti rizikového chování je na chodbě školy umístěna schránky
důvěry. Její obsah denně kontrolovala sociální pracovnice a za celý rok nebyla ve
schránce žádná připomínka ani stížnost.
b) Výskyt negativních jevů a opatření k nápravě byly prezentovány na poradách.
c) Nedílnou součástí vzdělávání dětí bylo využívání počítačové učebny k osvojení
základních návyků počítačové gramotnosti a jejího využití v praktickém životě. Hlavní
důraz byl kladen na vyhledávání škol, zaměstnání a ubytování u dětí, které v daném
školním roce ukončily pobyt na VÚ. Dne 28. 6. 2016 naše žáky navštívily pracovnice
Úřadu práce Žatec, které přišli naše chlapce seznámit s tím, jak mohou získat vhodné
zaměstnání, jak se evidovat na úřadu práce a z toho vyplývající povinnosti, o čerpání
sociálních dávek a mnoho dalších zajímavých a užitečných rad.
d) Učitelé, kteří získali poznatky v oblasti rizikového chování, tyto bezodkladně předávali
svému nadřízenému, který prováděl vyhodnocení a ve spolupráci s ředitelem a zástupci
ředitele výchovného ústavu i střední školy stanovil způsob řešení.
e) V oblasti prevence rizikového chování bylo poskytováno všem žákům sociální pracovnicí
právní poradenství v oblasti přestupkového a trestního řízení, zejména v oblasti
korespondence při různých typech řádných opravných prostředků proti rozhodnutím
soudů.
f) Všichni pedagogičtí pracovníci byli poučováni o formách šikany a jejich řešení. Projevy
šikany byly ve sledovaném období zaregistrovány v jednom případě.
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g) Závažným problémem je kouření marihuany. U chlapců s výchovně léčebnou péčí šlo
nejčastěji o zneužívání pervitinu a marihuany, ale vždy v období útěků nebo na
dovolence, samostatné vycházce.
h) V rámci vyplnění volného času u dětí byly zapůjčovány dětem knihy z knihovny VÚ, SVP a
SŠ, která je pravidelně doplňována o nové zajímavé tituly.
i) K výrazným negativním jevům patřily ve sledovaném období útěky žáků jako např. pozdní
příchody z dovolenek, či vycházek s cílem prodloužení pobytu mimo VÚ. Jejich cílem bylo
např. prodloužení dovolenky, delší pobyt s kamarádem, či skupinou kamarádů, nezřídka
spojené s užíváním omamných a psychotropních látek nebo alkoholu.
j) Žáci byli v rámci výuky Občanské výchovy opakovaně poučováni o rizicích spojených
s HIV a AIDS, žloutence všech typů, následky kouření a rizika vzniku civilizačních
chorob.
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IX.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
X/1 V uplynulém období se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
zúčastnili dalšího vzdělávání tito pracovníci:
Typ studia
Funkční a
specializační
studium
Kurz
školení
seminář

Učitel

výstup

Filák

● Koordinátor ŠVP v rozsahu 250 hodin
akreditace MŠMT č. j. 16594/2012 – 25-268

Šebková
Šebková, PhDr.
Šebek
Čech, Šebková,
Marek
Čech, Marek

školení

Filák, Horáčková,
Lhoták, Šebková,
Čech, Marek,
Pavlů, Klasna,
Machálek

školení

Šebková, Čech

kurz

Lhoták, Filák,
Horáčková

školení

CPPV

Šebková, Čech
Lhoták, Zeman,
Walter, Klasna



Sociálně psychologický výcvik v rozsahu 100 hodin
akreditace MŠMT č. j. 1574/2013 – 201 - 113

● Aplikace standardů kvality péče o děti s ústavní a
ochrannou výchovou kód – 800/2015; 2denní
● 48. Pracovní seminář systému agend pro školy SAS
(říjen)
● 49. Pracovní seminář systému agend pro školy SAS
(březen)
● absolvování vzdělávacího programu InspIS ŠVP pro SŠ


Školení BOZP a PO pro školy a školská zařízení –
01060594/MO
●: Globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím
Filozofie pro děti a Velké otázky o světě prostřednictvím
Filosofie pro děti – Člověk v tísni akreditace č. j. MSMT
– 1016/2015 – 1 – 39 a č. j. MSMT – 36513/ 2015 – 2 840
 Osvědčení č. 2016/01060594 – 15; BOZP a PO pro
školy a školská zařízení; č. j.: MSMT-36384/2015 – 1
- 929
 Osvědčení Studium speciální pedagogiky pro
speciální instituce
.
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X/2 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Ředitel školy vydává 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) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále
jen DVPP).
a. Účel
Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu.
Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání
dovolené.
b. Základní podmínky
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:
- Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou
možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností
uvedených v tomto plánu.
- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem
k prohloubení kvalifikace.
- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet
školy.
- Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo
pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky,
speciálního pedagoga, koordinátora informačních a komunikačních technologií,
tvorbu školních vzdělávacích programů)
- Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č.
75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
(metodik informačních a komunikačních technologií).
- S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím
rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.
- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel škola, je pro
pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.
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c. 4. Přehled plánovaného vzdělávání pedagogů ve školním roce 2016 /2017
Typ studia

Učitel

Vysokoškolské
studium

Bc. Petra Horáčková

Vysokoškolské
studium

Martin Čech

CPPV
Školení NÚV

seminář

Puta
Šebková, Čech,
Marek
Čech, Šebková,
Marek

školení

Filák, Marek,
Šebková
Všichni učitelé

školení

Všichni učitelé

školení

Šebková, Čech

školení

Šebková, Čech

školení

CPPV

přednáška

Lhoták

Všichni učitelé

výstup


Mgr. SPPG - VŠSR

● UJAK Praha – SPPG – Bc.


Osvědčení DPS pro učitele OV na SŠ

● Tvorba a inovace standardů kvality péče o děti v
zařízeních
● 50. Pracovní seminář systému agend pro školy
SAS
(září)
● 51. Pracovní seminář systému agend pro školy
SAS
(březen)
● Inovace v ŠVP
● BOZP a PO- Sirák – září 2016
● absolvování vzdělávacího programu zaměřeného
na řešení problémů žáků ve třídě
 Nová legislativa - ČŠI
 Změny v legislativě – řízení SŠ – RQ kódy na
vysvědčení
 Osvědčení Studium speciální pedagogiky pro
speciální instituce
.
●

školní úrazy, legislativa, pravidla první pomoci

c. 5. Dlouhodobý plán DVPP
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy
směrem k uchazečům o studium.
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X.
Školní řád Střední školy Buškovice
Střední škola Buškovice 203, 441 01 Podbořany
příspěvková organizace
Školní řád Střední školy Buškovice
Ředitel::

PhDr. Mojmír Šebek

Zástupce ředitele pro útvar vzdělávání:

Mgr. Jaroslava Šebková

Vedoucí učitel odborného výcviku:

Martin Čech

IZO:

110 033 809

IČO:

49 123 947

Identifikátor školy:

600029255

Kapacita školy:

86

Telefon:

415 237 216

Fax:

415 215 370

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Šebková
Schválil dne: 26. 8. 2015 PhDr. Mojmír Šebek
Schváleno školskou radou dne: 26. 8. 2015
Nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015
Nabývá účinnosti dne:1. 9. 2015

součásti školy
Název
Střední škola
Výchovný ústav
Středisko výchovné péče
Školní jídelna

Kapacita žáků
86
40
8
70
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Článek 1 - Úvodní ustanovení
1. Tento řád doplňuje pouze ty oblasti, které nejsou jednoznačně dány platnou zákonnou
úpravou a navazujícími vyhláškami.
2. Žáci školy starší 15 let jsou ze zákona za své jednání a jeho následky odpovědni (s
přihlédnutím ke schopnostem adekvátním věku) a škola k nim bude takto přistupovat. Po
dovršení zletilosti na tyto žáky přechází automaticky všechna práva a povinnosti
zákonného zástupce a žáci jsou bez výjimky a omezení trestně právně odpovědni sami za
sebe.
3. Školní řád platí během celého školního roku na všech školních pracovištích, prostorách a
na všech akcích pořádaných školou. Na smluvních pracovištích se žáci navíc řídí jejich
veškerými vnitřními předpisy a ustanoveními.
Článek 2 – Základní práva žáka
1. Žák přijetím a nástupem ke studiu na sebe bere povinnost vzdělávat se ve zvoleném
oboru podle pravidel a postupů stanovených školou.
2. Žák se chová civilizovaně, slušně a ohleduplně a dbá na dobrou pověst školy. Při
pochybnostech se především obrací na pracovníky školy.
3. Zákonní zástupci mají právo nahlížet do osobního spisu svého syna po vyzvání či po
žádosti schválené ředitelem
4. Obsah osobního spisu chrání zákon. Správu údajů zajišťuje pověřený pracovník a přístup
do spisu povoluje mimo uvedené případy pouze ředitel školy
5. Žáci či zákonní zástupci mají možnost se obrátit při řešení problémů a potíží na třídního
učitele, učitele odborného výcviku, speciálního pedagoga, nebo přímo ředitele školy,
případně využít schránku důvěry. Všechny tyto údaje jsou důsledně chráněny a brány
jako osobní sdělení.
6. Pro stížnosti, podněty a připomínky je stanoven pracovník k jejich evidenci a zajištění
dalšího postupu.
Článek 3 – Spolupráce školy, žáka a zákonných zástupců
1. Pro informaci škole mohou zákonní zástupci jakýkoliv jiný způsob komunikace (telefon,
SMS, email apod.). Za autentičnost sdělení zodpovídá odesílatel. Telefonní čísla,
emailové adresy.
2. Všechny obecné informace o škole, akcích a podstatných změnách v průběhu školního
roku jsou průběžně umísťovány opět na www stránkách školy a jsou tam kdykoliv
k nahlédnutí.
3. O výsledcích studia jsou zákonní zástupci informováni každé čtvrtletí písemně.
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4. Klasifikace žáků vychází z komplexního hodnocení získaných poznatků a jejich aplikací
a schopností používání. Prvořadým kritériem je spolehlivost, ochota, slušnost, vstřícnost
a uplatněné pracovní nasazení. Podrobnosti jsou stanoveny v klasifikačním řádu,
uvedeném dále.
Článek 4 – Provozní řád
Na základě zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Střední škola Buškovice 203 vypracovala provozní řád.
I. Zájmové činnosti školy
Sportovní vyžití v rámci TV
II. Seznam pracovišť odborného výcviku
Truhlářská dílna – Truhlárna – viz provozní řád Truhlářské dílny
Školní pozemky, skleník – Zahrada – viz provozní řád Školního pozemku
Smluvní partneři
III. Rizikové pracoviště
Truhlářská dílna – Truhlárna – viz Provozně bezpečnostní předpis pro truhlárnu
IV. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy
Škola využívá:
1) Školní pozemky celoročně k pohybovým aktivitám žáků
2) Učebnu s interaktivní tabulí k přednáškám a školením zaměstnanců
3) Školní multifunkční hřiště
4) Školní jídelnu
5) Učebnu pro ICT
V. Režim dne:
Předání učitelům
Výuka teorie
Výuka praktická
Předání vychovatelům

- 7:45 hod.
- 8:00 hod. - 14:20 hod.
- 7:45 hod. - 14:30 hod.
- 14:30 hod.

Organizace svačin a obědů:
1) Škola
2) Odborný výcvik

svačina v 9:30 - 9:50 hod. oběd v12:20 hod.
svačina v 10:00 – 10:30 hod. oběd v14:00 hod.

Organizace teoretické výuky
Vyučovací hodina – Délka trvání 40 min
Frekvence střídání pracovních míst při výuce: čtvrtletně. Počet hodin v jednom sledu: max.
7hodin. Zařazování prověrek a testů: maximálně 2 denně. Písemné ZZ: vykonávají žáci se
specifickými poruchami učení za pomoci asistenta.
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Přestávky – probíhají pod dozorem vyučujících dle rozpisu. Zařazení v režimu: 10, 20, 10,
10, 40, 10 min. Možnost pobytu venku: na školním dvoře a hřišti během velké přestávky a před
odpoledním vyučováním, vždy v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Žáci mají o přestávkách k dispozici relaxační koutek se stolním fotbálkem, umístěným na
chodbě školy.
Režim práce s počítačem:
Na počítačích pracují žáci v hodinách Informatiky. Počítače využívají také žáci
s dyslektickými obtížemi. V jednotlivých předmětech lze realizovat celé nebo části hodin na
počítačích dle tematických plánů příslušných vyučujících. Další možnost í práce na počítačích
(včetně připojení na Internet) mají žáci v počítačové učebně naší školy v hodinách v rámci
vzdělávání finanční gramotnosti. Viz. Provozní řád učebny PC a učebny s interaktivní tabulí.
Počet vyučovacích hodin práce na PC v jednom sledu: max. 1 vyučovací hodina.
Režim tělesné výchovy:
Délka trvání v jenom sledu: max. 2 vyučovací hodiny.
Přestávky: stejné jako při normální výuce.
Viz. Provozní řád tělocvičny, provozní řád multifunkčního hřiště.
Organizace odborného výcviku
Vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka je stanovena
právními normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů
učitele odborné výchovy nejpozději 15 minut před jeho zahájením, odborný výcvik začíná
nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborné výchovy v místě stanoveném ředitelem
ústavu,
Cesta na pracoviště a zpět, kterou konají s učitelem odborné výchovy, se započítává do
délky vyučovacího dne, v případě potřeby upřesní zástupce ředitele pro vzdělávání.
V průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to po druhé a páté hodině
třicetiminutová.
Žáci, jejichž odborný výcvik se koná v provozech organizací, mají přestávky shodné s
přestávkami platnými pro pracovníky organizací, přestávek se využije k odpočinku nebo k
nápravnému tělocviku a započítávají se do celkového trvání vyučovacího dne.
Pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o
které pečují a udržují je v pořádku a čistotě. Používání osobních ochranných prostředků probíhá
podle pokynů vyučujícího a provozního řádu dílen.
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Režim práce na pozemku a skleníku organizace je zpracován v provozním řádu Školní
pozemek.
Možnost očisty mají žáci v sociálním zařízení, které je součástí pracoviště (i s teplou vodou).
Manipulace s pracovním oblečením
Pracovní oblečení, obuv i ochranné pracovní pomůcky se poskytují v souladu s platnými
předpisy. Pracovní oděv je majetkem školy, výměna 1x za týden, v případě potřeby ihned.
Pracovní boty jsou majetkem školy, výměna 1x ročně, v případě potřeby ihned.
Způsob praní prádla – prádelna organizace.
Čisté prádlo se skladuje na výchovných skupinách v čistých, uzavíratelných skříních nebo
regálech.
VI. Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:
Způsob zajištění obědů: žáci se stravují v jídelně organizace VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 203. Doba
vydávání obědů: od 12:30 hod. až 13:45 hod. (cizí dospělí strávníci se v organizaci nestravují).
Režim školních svačin: Výdej školních svačin probíhá ve školní jídelně ve vyučovacích dnech
od 9:30 hodin do 9:50 hodin.
Pitný režim:
Škola má na chodbě školy volně přístupnou fontánku na pití. Na požádání dostávají žáci
balenou ochucenou vodu a to v průběhu celého dne. Důraz na pitný režim je kladen v hodinách
tělesné výchovy. Je podporován pravidelný pitný režim odpovídající výdeji energie a pohybové
aktivitě žáků.
VII.

Podmínky pohybové výchovy

Počet a kapacita tělocvičny: jedna tělocvična s kapacitou 7 cvičenců (při nenáročných
cvičeních s 5 m2 na 1 žáka).
Prostory pro cvičení: Sportovní sál na VS zahrada
Vybavení: karimatky, míče, ribstole, pingpongové stoly…
Hygienické zařízení, možnost očisty a vybavení šaten: v sociálním zařízení u školní tělocvičny
(2 sprchy, 2 WC, 2 umyvadla). Ručníky žáci používají vlastní. Tělocvična nemá vlastní šatnu,
žáci se převlékají a věci odkládají v rozvrhem určené učebně.
Počet a kapacita hřišť: škola má k dispozici dvě sportovní hřiště, z nichž jedno úplně nové,
multifunkční, s umělým povrchem plně vyhovuje kapacitě školy a 2 malá školní hřiště
s travnatým povrchem, určené pro menší počet žáků.
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Škola dále využívá k pohybové výchově:
- obecní fotbalové hřiště,
- tělocvičnu ZŠ Krásný Dvůr s vyhovujícími rozměry,
- městská sportoviště v Podbořanech,
- jiná zařízení mimo areál školy – plavecké bazény.
Vybavení školního hřiště: Zařízení pro odbíjenou, košíkovou, florbal a malou kopanou,
rozměrově je hřiště upraveno, neodpovídá vždy přesně rozměrům daného sportu.
Zařazení hodin tělesné výchovy: Viz výše.
Plavecká výuka je pravidelně zajišťována pro žáky v rámci mimoškolní výchovy v plaveckém
bazénu v Žatci, Mostě nebo Postoloprtech.
Lyžařský výchovně-výcvikový kurz je zařazen ve 2. pololetí v 1. ročníku v rozsahu 2
vyučovacích dnů v lyžařském areálu Klínovec pro výuku sjezdu na lyžích a na snowboardu.
Výcvik na běžkách probíhá při vhodných podmínkách po celé zimní období v okolí Buškovic.
Využití přestávek k pohybové aktivitě: přiměřený volný pohyb žáků ve třídách, na chodbách
nebo školním hřišti – pouze za předpokladu dodržování pravidel bezpečnosti a ohleduplnosti.
Zařazení prvků otužování: Zejména při a výuce plavání, lyžování a bruslení.
Další tělovýchovné aktivity:
Cykloturistické výlety (jednodenní) v rámci našeho regionu, kratší turistické výlety (pochodová
cvičení) pro žáky všech ročníků.
Kurz vodní turistiky (pětidenní) pro žáky 1. ročníků na řece Berounce.
VIII. Zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu, intenzita větrání, osvětlení
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
a) v zimě – průměrná teplota 22 ±1oC, min. 19oC při poklesu teploty vzduchu ve třech po sobě
následujících dnech pod 18oC, ne však méně než na 16oC nebo při poklesu teploty vzduchu
v jednom dni pod 16oC musí být provoz zařízení zastaven.
b) v létě – průměrná teplota 28oC, max. 31oC při extrémních venkovních teplotách, kdy max.
venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC,
musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt
mimo budovu a zajištění pitného režimu.
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Větrání zajištěno okny popř. dveřmi, v zimních měsících třída větrána během pobytu dětí venku
nebo v tělocvičně. Intenzitu světla určují zářivková svítidla ve třídách. Ochrana před slunečním
zářením bude zajištěna ve všech třídách žaluziemi.
IX. Režim úklidu
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid: Setření na vlhko všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, mytí umyvadel a
záchodů dezinfekčními prostředky 2x denně.
Týdenní, celkový: Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech
prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned.

Článek 5 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
A) Zásady průběžného hodnocení
Učitel sleduje a hodnotí, jak si žák osvojil látku daného předmětu, zkouší ústně či písemně,
diskutuje s nimi, zadává jim různé úkoly ve škole i domů,
učitel na začátku roku nebo každé pololetí specifikuje své požadavky ke klasifikaci, o
klasifikaci žáka ve svém předmětu vede evidenci,
žák má právo být z vyučovacího předmětu klasifikován minimálně 2x za pololetí, z činnosti
písemné, ústní a praktické s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáků. Součástí
hodnocení jsou i praktické činnosti, domácí úkoly, zvýšená aktivita při vyučování,
učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace,
žák má právo být seznámen s průběžným hodnocením z daného předmětu,
zákonní zástupci nezletilých žáků nebo rodiče zletilých žáků jsou o prospěchu žáka informováni
průběžně učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím žákovských knížek nebo studijních
průkazů a na třídních schůzkách 2x ročně.
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B) Zásady hodnocení vzdělávání na vysvědčení
a) Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Za první
pololetí vydává škola výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.
c) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
d) Pro určování stupně prospěchu se v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
hodnotí výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje
na základě průměru klasifikace za příslušné období.
e) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se na konci
pololetí hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 –
dostatečný, 5 – nedostatečný.
f) V případě, že žák vlivem své neúčasti ve vyučování zásadním způsobem nesplňuje
nárokovaný počet známek nutných ke klasifikaci, je nehodnocen. Rovněž může být
nehodnocen, jestliže jeho absence v daném předmětu přesáhne 30%. V případě včasného
doplnění látky a získání odpovídajících klasifikačních podkladů může vyučující klasifikovat
žáka i při nižší míře docházky.
g) Není-li možné hodnotit žáka z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen“.
h) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn“.
i) Nelze-li žáka hodnotit do konce prvního pololetí daného školního roku, určí ředitel školy pro
jeho hodnocení náhradní termín, a to nejpozději do 31. března daného školního roku.
j)

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

k) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná
z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce, tj. do 31.8 příslušného školního
roku, v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
l) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky
nejpozději do konce září následujícího školního roku.
m) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o
hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
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ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem
žáka.
V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení
Stupeň 1 – velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 – uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanovení školního řádu školy. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví
svoje nebo jiných osob. Neomluvená absence přesáhne počet 50 vyučovacích hodin.
Stupeň 3 – neuspokojivé
Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
Prospěl (a) s vyznamenáním
Není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný
prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Prospěl (a)
Není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.
Neprospěl (a)
Je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo neníli žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.
Nehodnocen (a)
Pokud není možné hodnotit žáka z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v
náhradním termínu.
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B) Kritéria stupňů prospěchu
Stupeň 1 – výborný
Žák bezpečně ovládá probrané učivo, projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost myšlení,
dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a
s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšího projevu bez
závad.
Stupeň 2 – chvalitebný
Žák ovládá probrané učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně,
umí bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat, při práci se dopouští jen občas
nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho
písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu menší závady.
Stupeň 3 – dobrý
Žák ovládá probrané učivo v jeho podstatě tak, že na ně může bez potíží navazovat při
osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští
nepodstatných chyb, které však s návodem učitele dovede odstranit, vyjadřuje se celkem
správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a
vnějšího projevu závady.
Stupeň 4 – dostatečný
Žák má ve znalostech probraného učiva mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží
navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští
podstatných chyb, které napravuje jen s velkou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho
písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady. Jeho
písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu větší závady.
Stupeň 5 – nedostatečný
Žák má ve znalostech probraného učiva takové nedostatky, že na tyto znalosti nemůže při
osvojování nového učiva navazovat, na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit
ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají značné závady.

C) Podrobnosti o komisionálních zkouškách
1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) koná-li opravné zkoušky nejvýše z 2 povinných předmětů
b) koná-li komisionální přezkoušení
2) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
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3) Komisionální zkoušku z důvodu opravné zkoušky může žák ve druhém pololetí konat nejdříve
v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého
žáka nedohodne s ředitelem dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání
vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.
4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální
zkoušky, termín konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého
žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel a zveřejní je na přístupném místě ve škole.
Článek 6 – Výchovná opatření
1. pro ukládání výchovných opatření platí následující pravidla:


Napomínání třídního učitele / učitele odborného výcviku se uděluje za opakované,
přetrvávající vyrušování, negativní působení na kolektiv třídy, narušování vyučovacího
procesu.



Důtka třídního učitele se uděluje za neplnění příkazů, neomluvenou absenci, závažné
neplnění zadaných úkolů a obdobné prohřešky.



Důtka ředitele školy se uděluje za zásadní drzost vůči zaměstnancům školy, za kouření
v prostorách školy, závažné porušení léčebného řádu, zaviněnou ztrátu pracoviště
odborného výcviku a další hrubá provinění.



II. a III. stupeň z chování za opakované vážné porušování školního řádu a neomluvenou
absenci.



Pochvala třídního učitele



Pochvala třídního učitele s finanční odměnou.

Žáci mají zakázáno nosit do výuky elektronická zařízení a další cennosti včetně mobilních
telefonů, tzn. veškeré předměty, které narušují výuku. Dále mají žáci zakázáno nosit do školy
návykové látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
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Článek 6 – Hygiena a bezpečnost práce
1. Žáci jsou v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních povinni dodržovat všechny
hygienické, protipožární a bezpečností předpisy a zákazy jak ve škole, tak i na všech
pracovištích, na nichž plní výukový proces a na všech akcích pořádaných školou.
2. Žáci jsou povinni okamžitě hlásit všechny skutečnosti, odporující uvedeným předpisům,
riziková chování a zranění a možnosti vzniku požárů, jejichž jsou svědky, nejbližšímu
pedagogickému pracovníkovi.
3. Žáci mají povinnost neprodleně (= ihned) hlásit veškeré vlastní úrazy či zranění vzniklá
v souvislosti s výukou či pobytem na vyhrazených pracovištích v době, kdy měli na
tomto pracovišti být přítomni.
4. Žáci jsou rovněž povinni nejpozději následující den hlásit škole všechny vlastní úrazy
vzniklé mimo školu.
5. Při podezření, že žák není schopen dodržovat bezpečnostní předpisy vůči sobě či
kolektivu a může tím ohrožovat sebe či okolí, případně vykazuje příznaky ovlivnění
pozornosti léčivy či omamnými psychotropními látkami, bude z dalšího procesu výuky
uvolněn a předán speciálnímu pedagogovi k dalšímu řešení.
6. Žáci jsou povinni při vyhrazených činnostech určených školou používat předepsaný
pracovní oděv a ochranné pomůcky. Při nedodržení se bude postupovat podle
předchozího odstavce
7. Úmyslné a zaviněné přestupky proti pravidlům BOZP a PO budou považovány za
závažné a hrubé porušování tohoto řádu.
Článek 7 – Zacházení s majetkem a jeho ochrana
1. Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy i majetkem těch pracovišť, na nichž výuka
probíhá, způsobem obvyklým a vyvarovat se jejich poškozování.
2. Za úmyslné škody jsou žáci prostřednictvím ze zákona odpovědni a povinni ji uhradit
v celém rozsahu.
3. Žáci jsou povinni všechny vzniklé škody a jejich příčinu okamžitě hlásit pedagogickému
pracovníkovi.
Článek 8 – Opatření k používání vlastních elektronických zařízení žáků
1. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jej činnostmi, které jsou v rozporu s
požadavky pedagogického pracovníka.
2. Během vyučovací hodiny žáci nesmí používat mobilní telefony ani jiná vlastní
elektronická zařízení žáků nesouvisející bezprostředně s výukou.
3. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je zakázáno bez prokazatelného
souhlasu učitele či pracovníků školy pořizovat během výuky, o přestávkách a činnostech
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organizovaných školou jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. V případě nedodržení
jde o porušení zákona s trestně právními důsledky.
4. Vlastní elektronická zařízení žáků neslouží jako předepsaná podpora výuky a škola
nenese odpovědnost při jejím poškození či ztrátě. V oprávněných případech bude jejich
donášení na výuku zcela zakázáno
Článek 9 - Náměty, dotazy a připomínky
1. Žáci či jejich ZZ se mohou se svými podněty, dotazy či připomínkami a nápady obrátit na
určené pracovníky školy, případně se obrátit se žádostí o zprostředkování pomoci na
kteréhokoliv pracovníka.
2. Veškerou administrativu, potvrzení a studijní záležitosti vyřizují: Mgr. Jaroslava
Šebková, Martin Čech.
Článek 10 - Osobní spis žáka
1. Zakládá se při přijetí žáka a archivuje se po ukončení docházky. Údaje v něm jsou
chráněny a přístup k nim vymezen zákonem.
2. Do osobního spisu se zakládají záznamy o všech závažných přestupcích během
docházky, o získaných pochvalách, veškeré podklady stanované správním řádem,
evidence hodin hodnocených jako nezájem o výuku a vyhýbání se uložené práci,
zdravotní vyjádření a nálezy odborných pracovišť a další vážné a zásadní údaje.
3. Přístup do spisu je chráněn zákonem a specifikován v článku 2.
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XI.
4. Organizační řád Střední školy Buškovice
I.

Organizační řád Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice (dále jen
jako „Škola“) je vnitřním předpisem, který blíže specifikuje organizaci a podmínky provozu
školy. Vydává ho v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v
platném znění, ředitel školy.
II.

Střední škola Buškovice 203 byla zřízena jako právní subjek1. 2. 1994 ve znění zřizovací
listiny pod j. č. 24082/93 – 26 a zařazena do sítě škol. MŠMT rozhodlo s účinností od 1. 4. 2006
o zápisu Výchovného ústavu, Střední školy a školní jídelny do školského rejstříku v souladu s §
143 odst. 2 a podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
III.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
IV.

Místa poskytovaného vzdělávání (podle zařazení ve školském rejstříku):
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
Lesnické práce 41 – 56 – E / 01
střední škola Buškovice 203, 441 01
Podbořany
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
Zahradnická výroba 41 – 52 – E / 02
střední škola Buškovice 203, 441 01
Podbořany
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
Stavební práce 36 – 67 – E / 02
střední škola Buškovice 203, 441 01
Podbořany
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
Zednické práce 36 – 67 – E / 01
střední škola Buškovice 203, 441 01
Podbořany
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
Tesařské práce 36 – 64 – E / 01
střední škola Buškovice 203, 441 01
Podbořany
V.

Vyučování v jednotlivých oborech probíhá podle školního vzdělávacího programu ze dne
1. 9. 2015, schváleného dne 26. 8. 2015 radou školy.
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VI.

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je zástupce ředitele Bc.
Václav Treml, jmenovaný MŠMT. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel nebo jím
pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
VII.

Ředitel školy:
- řídí školu;
- plní povinnosti vedoucího organizace;
- plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
- jmenuje a odvolává svého zástupce;
- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak;
- odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem;
- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání;
- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná
opatření;
- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
- zajišťuje, aby žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků byli včas informování o
průběhu
a výsledcích vzdělávání;
- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělání vyhlášených
ministerstvem;
- určuje provádění dohledu nad žáky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole
při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při akcích konaných mimo
místo,
kde se uskutečňuje vzdělávání;
- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy;
- odpovídá za efektivní použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu;
zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy jako svůj
poradní orgán – projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající
se vzdělávací činnosti, při rozhodování ředitel přihlédne k názorům pedagogické rady;
- zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán;
- vydává vnitřní předpisy školy;
- stanovuje výši úplaty za vzdělávání na období školního roku;
- určuje čerpání dovolené a volna k samostudiu.

32

VIII.

Zástupce ředitele školy:
- zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu s výjimkou personálních změn
a přijímání nových zaměstnanců;
- řídí a kontroluje pedagogické pracovníky;
- organizačně zabezpečuje vzdělávací proces;
- zajišťuje operativní změny v rozvrhu;
- vede evidenci pracovní doby;
- připravuje podklady pro zpracování mezd, včetně evidence přespočetných hodin a hodin za
zastupování;
- zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny;
- organizačně zabezpečuje školní akce konané v místě školy a mimo místo poskytování
vzdělávání;
- zpracovává podklady pro plán práce a další strategické dokumenty školy;
- zpracovává podklady pro evaluaci školy;
- ve spolupráci s předsedy předmětových komisí organizačně zabezpečuje koncertní činnost;
- zajišťuje informovanost pedagogických zaměstnanců omluvených z porad;
- plní další úkoly stanovené ředitelem.
IX.
Pedagogická rada:
- je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy;
- je poradním orgánem ředitele;
- schází se minimálně pětkrát ročně (zahajovací, čtvrtletní, pololetní, tříčtvrtěletní, závěrečná);
- svolává ji ředitel.
X.
Školská rada:
- schází se 5x ročně, zasedání svolává předseda
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
-schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
ve školství a dalším orgánům státní správy,
- podává návrh na odvolání ředitele,
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
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XI.
Základní charakteristiky zaměstnanců organizace
Pedagogický pracovník
Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací činnost přímým působením na
vzdělávaného. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy.
Přímou vyučovací činnost vykonávají tito pedagogičtí pracovníci:
- ředitel,
- zástupce ředitele,
- učitelé
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
Jsou upraveny zákonem č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů
Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný,
d) je zdravotně způsobilý,
e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak,
f) předložit před nástupem psychologický posudek a doložit tak, že je psychicky způsobilý/ á
vykonávat činnost pedagogického pracovníka školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Všichni pedagogičtí pracovníci musí doložit vzdělání v oblasti „Pedagogiky“ a „Speciální
pedagogiky“ v rozsahu, které určuje zákon. Dále musí získat odbornou kvalifikaci.
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XII.
Funkční struktura Střední školy Buškovice 203
Ředitel školy je vedoucí zaměstnanec ve smyslu § 124, odst. 3 zákoníku práce, III. stupeň řízení.
Jako statutární orgán řídí Mgr.. Jaroslavu Šebkovou - zástupkyni ředitele pro útvar vzdělávání vedoucí zaměstnance na II. stupni řízení a Martina Čecha – vedoucího učitele odborného
výcviku na I. stupni řízení.
struktura organizace

Ředitel VÚ
Zástupce ředitele
pro vzdělávání
Učitelé
všeobecný a
odborných
předmětů

Vedoucí
učitel
odborného
výcviku – I.

Učitelé
odborného
výcviku
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XIII.
Vnitřní informační systém
Písemnost přicházející do školy je předána řediteli. Ředitel rozhodne podle obsahu, komu bude
poskytnuta, případně kdo ji zpracuje a vyřídí. Výstup, který opouští školu jako oficiální
stanovisko školy, musí být podepsáno ředitelem školy.
Informace, které jsou potřebné pro větší počet pedagogických pracovníků, se zveřejňují na
informační nástěnce ve sborovně.
Pedagogické porady se konají zpravidla každé úterý od 7:00 hodin. Porady vedení se konají
zpravidla každé pondělí od 8:30 hodin. Účast na poradách je pro pedagogické zaměstnance
povinná.
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XII.
Údaje o prezentaci školy na veřejnosti
V loňském školním roce rámci odborného výcviku naši žáci stavebních oborů
intenzivně pracovali na výstavbě nových zděných přístřešků pro ústavní dopravní prostředky a
toto je výsledek jejich práce.
Kdykoliv to počasí dovolí, věnují se žáci stavebních oborů různým zednickým úpravám. Někde
opraví schod, jinde vybudují přístupové chodníčky, vybetonují plato pod garáž – prostě pořád je
co dělat. Starousedlíci se při procházkách přijdou na práci našich žáků rádi podívat a nešetří
chválou.
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Než se udělá relaxační jezírko, je potřeba udělat i pěkný chodníček k němu.

Chodníček ke školní kuchyni byl už dávno potřeba.
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Chodníček ke skleníku s budoucím květinovým záhonem.

Žáci třetího ročníku oboru Zednické práce zvládají i sádrokartonové stropy.
Truhláři opět vyrobili další pěkný zahradní nábytek na skupiny, jednu zahradní lavici
vyrobili pro psovody vězeňské stráže z protidrogového oddělení PČR a celoročně opravovali
dřevěný ústavní nábytek, který nevydržel denní zacházení některých klientů. V rámci odborného
výcviku provádějí žáci nejen opravy nábytku a zařízení organizace, ale vyrábí i nové výrobky,
které organizace využívá.
Pro ZŠ v Podbořanech již tradičně naši truhláři opravili školních lavice a židle. Do MŠ
v Podbořanech chodí naši truhláři opravovat dřevěný nábytek i venkovní vybavení kdykoliv je
potřeba. Spolupráce se ZŠ a MŠ v Podbořanech se pro naše žáky stala postupem času
samozřejmostí a zástupci těchto školských zařízení nešetří na jejich adresu chválou mnohdy i
prostřednictvím tisku, což je pro naše žáky motivační.
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Společně se stavebními obory pracovali na dokončení přístřešků pro auta.

Obor lesnické práce spolupracuje s podnikem VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ –
KARLOVY VARY. Žáci tohoto oboru vykonávali v lese pomocné práce jako je probírka
lesních porostů, chemická ochrana mladých stromků proti škůdcům, obnova malých lesních
staveb, čištění lesa a sázení stromků a byli s loňském roce pravidelnými zásobovateli
palivového dříví na skupiny.
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Obor zahradnická výroba pracuje na školních pozemcích, školním sadu a skleníku.
Navíc mají za povinnost udržování zeleně na rozsáhlých pozemcích ústavu. V letošním
školním roce si naši zahradníci vystavěli tzv. relaxační koutek se zahradním jezírkem, do
kterého vysadili i koi kapříky.

U jezírka máme nyní
příjemnou relaxační zónu.
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Výpěstky z našich pozemků se staly vítaným zpestřením jídelníčku.

Spolupráce s obcemi Buškovice, Krásný Dvůr
Žáci naší školy pravidelně vypomáhají na zvelebování obce Buškovice a to při
úklidových a terénních pracích. Pravidelně pomáhají Občanskému sdružení Buškovice při
přípravě různých akcí. Starším občanům chodí ochotně nezištně pomáhat s pracemi, které jsou
nad jejich fyzické síly a jejich pomoci si místní obyvatelé opravdu cení. Díky přístupu a chování
žáků k místním usedlíkům se naše škola platnou součástí obce.
I letos jsme vypomáhali obci Krásný dvůr s úklidem koupaliště před zahájením sezóny.
Našim žákům se dostalo nejen poděkování, ale i zlevněného vstupného na koupaliště.
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XIII.
Akce školy

Seznamovací výlet v Harrachově
Jako každý rok jsme i letos vyrazili s žáky prvních ročníků na šestidenní pobyt do
Harrachova. Po ubytování v hotelu Šedý Vlk jsme vyrazili k Mumlavským vodopádům. Někteří
odvážlivci se i vykoupali, i když bylo krásné počasí, voda byla opravdu studená. Po večeři jsme
hráli na schovávanou.

Ve čtvrtek po snídani jsme navštívili
Muzeum socialistických vozů ve Velkých
Hamrech. Kde jsme si mohli prohlédnout desítky
vozů, která se ještě před několika lety proháněla po našich silnicích. Nejoblíbenějším vozem se
beze sporu stal vůz Veřejné bezpečnosti.
Odpoledne jsme vyjeli lanovkou na Čertovu Horu, která se nachází jižně od Harrachova
v západní části Krkonoš v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, odkud jsme měli
nádherný výhled do okolí. Lanovka vede v blízkosti největšího mamutího můstku pro lety na
lyžích. Cestou zpět jsme si zařádili v nafukovacím bludišti a zaskákali na trampolíně.
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V pátek ráno jsme si zašli zahrát minigolf. I když golfovou hůl někteří chlapci drželi
v ruce poprvé, předvedli mimořádné výkony.

Po obědě jsme se vydali na Rozhlednu Štěpánka, která je nejstarší rozhlednou Jizerských
hor. O Štěpánce se vypráví pověst, podle níž kníže Rohan stavbu zastavil na varování cikánky,
která mu předpověděla, že zemře brzy po dokončení věže. V roce 1892 byla rozhledna dostavěna
a kníže Rohan skutečně zemřel. Za věží jsou trosky kamenného válečného kříže, který měl být
údajně symbolickým místem zdejších nacistů za 2. světové války. Vzhledem k tomu, že jsme
byli nedaleko Příchovic, kde se nachází muzeum a maják našeho génia Járy Cimrmana, neodolali
jsme a vyrazili. V muzeu je umístěna velká část géniovy pozůstalosti, která se původně
nacházela v depozitářích společnosti a divadla Járy Cimrmana. Po cestě jsme hráli různé hry a

soutěžili.
V sobotu jsme se časně ráno vydali na Pramen Labe, který vyvěrá na Labské louce, ležící
v těsné blízkosti státní hranice s Polskem. Šli jsme přes svah Medvědín až k Vrbatově boudě a
dále směrem k Pančavskému vodopádu, kde se také nachází Ambrožova vyhlídka, která je
pojmenována po jednom z průkopníků krkonošské přírody, ze které je krásný výhled na Labský
důl, Labské jámy, Kozí hřbety, Kotel a Lysou
horu. Po cestě jsme si užili spoustu legrace,
vyhlásili jsme několik soutěží a nasbírali
spoustu hub.
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V neděli nás probudil silný déšť, proto jsme celý den strávili v hotelu, jelikož nás bolely
nohy ze sobotní túry, tuto změnu jsme uvítali. Zašli jsme si do hotelové tělocvičny, kde jsme si
zahráli stolní tenis a kulečník a po obědě jsme se šli koupat do bazénu. Po večeři jsme neodolali
a šli se i přes prudký déšť projít.
V pondělí ráno jsme si zajezdili na bobové dráze, z které byli chlapci nadšení. Zprvu se
kluci báli, ale nakonec si to sjeli dvakrát.

Odpoledne jsme navštívili malebné městečko Jilemnici a nedaleký Špindlerův Mlýn.
V úterý po snídani jsme vyrazili zpět do Buškovic.
Celý výlet se nesl v duchu dobré nálady a pohody.

Karel Trefanec
„Příjezd do Harrachova, byl to první den, tak
jsme si vybalili a šli si sednout k vychovatelům na
pokoj a řekli si, co budeme dělat. Harrachov je vcelku
hezké město všude hory, kopce a krásná krajina, co
víc si přát. S vychovateli byla velká sranda, dělali
kraviny a nikdy bych neřekl, že jsou tak srandovní. Nejvíc se mi líbilo: jízda lanovkou na
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sjezdovku, sranda byla v bludišti, když jsme hráli na babu. Vychovatelé se zapojovali do všech
soutěží. Líbili se mi společné procházky, vychovatelé v převlekách. Menší procházka 18 km, jen
kdyby mě nebolelo koleno, ale dostal jsem Aulin a po půl „hoďce“ to přestalo a hned se šlo lépe.
Poté co jsme dorazili, dali jsme si večeři a po chvilce odpočinku jsme si šli zaplavat do bazénu,
což byla největší sranda, kord s paní Horáčkovou, bombardování s balónkama. Pak jízda na
bobové dráze, museli jsme jet dvakrát, jednou to nestačilo. Ale to nejlepší bylo, když jsme se
přestrojili jako strašidla, lidé nám mávali, fotili si nás, smáli se nám a také se nás báli… No a
poslední den byl ten nejhorší, protože jsme odjížděli domů “.

Láďa Liška
„V Harrachově se mi líbila bobová dráha, jak jsme jeli lanovkou na skokanské můstky.
Když jsme dojeli lanovkou na horu, tak jsme šli do bludiště a tam jsme hráli na babu. Pak jsme
se byli podívat na Prameni Labe, to se mi líbilo. A taky se mi líbil bazén v hotelu a masážní
křeslo. A taky se mi líbila v muzeu výstava starých motorek a aut“.

Patrik Peha
„Mně se nejvíc líbilo, jak jsme jeli na lanovce a jak jsme byli v bazénu a jak jsme šli na
zlatý vršek a pak jsme šli pěšky a ještě jak kluci přinesli ty houby“.

Martin Kalkuš
„V Harrachově se mi líbilo vše, např. cesta lanovkou s tím bludištěm, potom bobová
dráha, dokonce i ty túry byly dobré, byla to fakt sranda. Líbila se mi výstava starých aut,
motorek atd. co tam bylo. Byly tam i lanovky, skokanské můstky asi bych je neskočil. Dokonce
jsme všichni hráli různé hry jako, minigolf, fotbal, na schovávanou a i ty bláznivý soutěže. Mě to
tam bavilo a líbilo se mi vše. A v hotelu byl dobrej bazén a masážní křeslo“.

Pepa Byhár
„Mně se líbila v Harrachově bobová dráha, lanovka, skokanskej můstek, Mumlavskej
vodopád, kebab (kdyby tam nebyla zelenina, bylo by to dobrý), „schovka“, výšlap na pramen
Labe. Některé jídlo bylo dobré, hry“.
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Letní prázdniny jsou za námi, nový školní rok je v plném proudu a do Vánoc zbývá
spousta času. Tak jsme si řekli, že bychom mohli odměnit nejlepší žáky naší školy návštěvou
čokoládového muzea.
Třináct nejlepších žáků naší školy se během půlhodinového výkladu seznámilo s historií
kakaa a čokolády od dob bájných Mayů a Aztéků až do dnešních dnů. Průvodce nám vysvětlil,
k jakým různým účelům byly používány kakaové boby, jak se dříve připravovala čokoláda a jak
se k nám dostala do Evropy. Kromě poučení si chlapci odnesli i sladké vzpomínky, protože
v průběhu návštěvy, jsme mohli sníst tolik čokolády a pralinek, kolik jsme chtěli. A že jsme se
„nacpali“.
Na konci prohlídky nám průvodce během praktické ukázky odhalil tajemství výroby
pravých belgických pralinek a hedvábné hladké čokolády.
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„Nicholas Winton – Síla lidskosti“

Začátkem měsíce října byla i naše škola svědkem fascinujícího příběhu záchrany 669 českých a
slovenských dětí skromným mladým Angličanem Nicholasem Wintonem, který v roce 1939 vypravil osm
vlaků s dětmi do Británie. Svým činem tak chránil jejich životy.
Vzdělávacího pořadu, který se konal dne 8. 10. 2015 v kině KD Podbořany, za moderování pana
Zdeňka Tulise, se zúčastnilo 25 žáků naší školy spolu s pedagogickým dozorem.
Zajímavý, poutavý a dojemný dokument nás všechny přítomné oslovil a snad i trochu změnil
zásadní postoj k životu, k jeho hodnotám a významu.
Dnes rodiny Wintnových zachráněných dětí představují víc než šest tisíc lidí.
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Soutěž v piškvorkách

Ve čtvrtek 5. listopadu jsme se s našimi žáky zúčastnili soutěže v piškvorkách pořádanou
Student Cyber Games, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykovy
univerzity a jejího lektora Mikuláše Beka.
Soutěže se zúčastnilo deset týmů. Náš tým pod názvem „Buškovičáci“ zastupoval: Karel
Trefanec, Martin Kalkuš, Tomáš Janda, Tomáš Menczer a Miroslav Trubač.
Losem nám bylo přiděleno pět týmů převážně z gymnázia v Podbořanech. Sehráli jsme
s nimi těžké partie. I když jsme dosáhli několika remíz, soupeři byli lepší a měli více štěstí. Do
krajského kola jsme sice nepostoupili, ale přesto se za svůj výkon nemusíme stydět. Hráli jsme
čestně a s plným nasazením.
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Dne 15. 10. 2015 jsme se zúčastnili se skupinou žáků druhých a třetích ročníků „ Burzy
pracovních příležitostí“, kterou pořádal Úřad práce Louny. Začátek akce byl v devět hodin a byli
jsme překvapeni obrovským množství prácechtivých lidí, kteří stáli dlouhý zástup až před
kulturní středisko, kde se akce konala. Naše překvapení skončilo v okamžiku, kdy jsme zjistili,
že si většina přišla pouze pro razítko.
Akce probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, dále ve
spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústí n. L., společností CZECHINVEST a
Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.
Akce se zúčastnilo cca 25 firem z okresů Louny a Chomutov a v jejich nabídkách
převažovala profese Operátor výroby. Další profese byly řidič vysokozdvižného vozíku a
skladník. Naši žáci poctivě s vypracovanými životopisy obcházeli jednotlivé zaměstnavatele a
dotazovali se na nabídky práce. Většinou by jim byla práce nabídnuta okamžitě, pokud by měli
výuční list. Některým byla nabídnuta i brigáda.
Myslím, že akce byla úspěšná a ukázala chlapcům některé možnosti budoucího
zaměstnání. Žáci se chovali dobře, nebyl zaznamenán žádný prohřešek.
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Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 jsme navštívili divadlo v Mostě, kde jsme měli možnost
shlédnout hororovou detektivní parodii na slavný román Sira A. C. Doyla Pes Baskervillský, pod
názvem Prokletí rodu Baskervillů, aneb Pozor zlý pes!
Příběh nás zavedl na venkovské šlechtické sídlo, kde se stal hrůzostrašný zločin, kterého
se ujal detektiv Sherlock Holmes a jeho pomocník dr. Watsonem.
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Návštěva aquaparku
Jedním z problémů našich žáků je velký počet zameškaných hodin. Neomluvené hodiny
na pedagogické radě odměňujeme dvojkami a trojkami z chování a proto jsme se rozhodli
odměnit žáky, kteří v prvním pololetí neměli žádnou neomluvenou hodinu.
Jako odměnu jsme pro vítěze vybrali celodenní koupání ve vodním areálu v Chomutově,
který nabízí širokou škálu vodního vyžití jako je například: „Divoká řeka, masážní trysky,
vlnobití, skluzavku, masážní sedací lavice s bublinami, šplhací síť, vodní stěnu, masážní lehátko
s bublinami, perlivý gejzír, vodní zvon, ale největší zájem byl samozřejmě o tobogány“.
Chlapci byli z návštěvy aquaparku nadšeni a už se nemohou dočkat druhého pololetí

Výstava obrazů – Galerie Sladovna
Za dobré chování a za výborné výsledky ve studiu bylo sedm chlapců odměněno výletem
na výstavu prací studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Chlapci se seznámili s výstavou,
která prezentuje vývoj a tvůrčí záměry mladých nadějných umělců. O mnohých z nich určitě
ještě někdy v budoucnu uslyšíme. Celou výstavou a s poutavým výkladem nás provázel galerista
Alexandr Gižynský, který se vzhledem k našemu zájmu již těší na naše další setkání.
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Exkurze – Techmánie Plzeň
Dne 18. 2. 2016 jsme v rámci výuky odborných předmětů, navštívili expoziční halu
Techmánie v Plzni. Exkurze byla zaměřena na zábavné poznání vědy a techniky, objevování tajů
fyziky, biologie, matematiky, chemie, ale také třeba sportu či umění. V expozici člověk a zvíře
jsme poznali v čem je lidské tělo lepší než zvířecí, jak dobře či špatně vidíme, slyšíme, běháme
ve srovnání s konkrétními živočišnými druhy.
V další expozici obnovitelné zdroje energie, jsme zjistili, jak skutečně čerpáme energetické
zdroje ze svého prostředí. Mezi vystavenými exponáty jsme viděli např. přečerpávající
elektrárnu, přílivovou elektrárnu, model jaderné elektrárny či zařízení na rozvod elektřiny.
Ve vodním světě jsme zjistili rozdíl mezi regulovanou a přírodní řekou. Vznik podzemních
vod a cestu již voda urazí od svého průniku na povrch před vyústěním do moře.
Viděli jsme i slavnou plastiku Entropii od výtvarníka Davida Černého.
A protože je expozice umístěna v historickém prostoru bývalých Škodových závodů, jsme se
seznámili i s historií a současností značky ŠKODA. V poslední části prohlídky jsme navštívili
první 3D Planetárium v ČR, které je součástí centra Techmánie.
Expozice se všem velmi líbila a doufáme, že ji ještě někdy navštívíme.
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Veletrh vědy
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme s našimi žáky navštívili Veltr vědy v Praze. Měli jsme
možnost shlédnout ukázky práce různých institucí zabývajících se vědními obory jako je
například: Akademie věd ČR, létání s drony, programování, divadlo fyziky, mobilní planetárium,
Kriminalistický ústav Praha a mnoho dalších.
Výstava nám dala příležitost nahlédnout na vědu jako na něco krásného, mnohotvárného,
proměnlivého, ale i překvapivého.

55

Svět záchranářů
Koncem měsíce dubna se naše škola zúčastnila projektu „Svět záchranářů“ – centrum zdraví a
bezpečí pro celou rodinu v Karlových Varech.
Areál projektu tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní
služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci
rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní
dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve
venkovním prostředí.
V tomto malém městečku se naši chlapci naučili, jak se zachovat při nehodách, požáru a
v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné
situace.
Akce byla jedna z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, záchranáři, hasiči i policisté se nám
maximálně věnovali, odpovídali na naše „všetečné“ otázky, ale také nás pochválili za naše
vzorné chování. Na závěr projektu jsme měli modelovou mimořádnou akci - chemický poplach.
Těšíme se na další setkání se záchranáři, ovšem radši jen v jejich jedinečném zážitkovém
školicím středisku.

Pan učitel posloužil jako figurant u názorných úkázek první pomoci.
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Psovodi předvedli praktické ukázky vyhledávání drog v Buškovicích
Psovodi se psy cvičenými na vyhledávání drog navštívili dne 28. 4. 2016 Výchovný
ústav, středisko výchovné péče a střední školu v Buškovicích, aby žákům předvedli praktické
ukázky výcviku psů vězeňské služby.
Psovodi z výcvikového střediska Vězeňské služby v Novém Sedle přijeli na pozvání
ředitele Výchovného ústavu v Buškovicích PhDr. Mojmíra Šebka. Nahradili tak dřívější
spolupráci se psovody PČR z Ústí nad Labem. „ Tuto činnost vítáme zejména v rámci
preventivních opatření v oblasti drogové závislosti dětí,“ říká PhDr. Mojmír Šebek a dodává: „
Věřím, že jsme tímto způsobem navázali novou, dlouhodobou spolupráci.“
Policisté předvedli praktické ukázky vyhledávání drog se svým speciálně vycvičenými psy
nejdříve na žácích a následně přímo v objektech Výchovného ústavu. Po celou dobu trpělivě a
odborně odpovídali na všechny dotazy, které se týkaly hlavně výcviku psů

Speciálně cvičený pes na vyhledávání drog Qín při práci ve VÚ.
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Mezinárodní soutěž v dřevařských dovednostech Křivoklát 2016
Ve dnech 28. - 29. 4. 2016 se konala na SLŠ a SOŠ Křivoklát soutěž Dřevorubec Junior 2015 s
mezinárodní účastí. Již poněkolikáté jsme se této soutěže zúčastnili a stejně jako vždy pouze v pozici
diváků. Vedoucími zájezdu byli p. Filák a p. Pavlů a účastnili se třídy tesařů a lesnické výroby.

Letos jsme se účastnili pouze druhý den z důvodu jiné akce. Počasí nám přálo a atmosféra byla
dobrá. Některé soutěže už byly dokončeny první den a tak jsme viděli hlavně odvětvování kmenů. Také
jsme si prohlédli výstavu historických pil a obdivovali výsledek práce sochaře s motorovou pilou.
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Naši žáci se mohli zúčastnit doprovodných disciplín a to hod sekyrou do terče a řezání RP2 na
čas. Vyzkoušeli si hod sekyrou a do hlavní soutěže postoupili pouze Ištok a Stibal, první dosáhl 7 a druhý
13 bodů. Do bojů o ceny tedy nezasáhli.

Ale zůstala nám ještě želízka v ohni pro řezání RP2. První dvojice Stibal a Strnisko dosáhla času
2 minuty 24 vteřin, druhá dvojice, Musil a Ištok na tom byla lépe, 2 minuty 13 vteřin. Vzhledem k tomu,
že se vítězné časy pohybovaly kolem 50 vteřin, budou naši žáci muset hodně trénovat.
Za snahu a odvahu si zasloužili všichni nějakou odměnu a tou byla laserová střelnice, kde si
zastříleli z brokovnice na létající holuby a z pistole do terče. Celá akce se podařila i díky slušnému počasí
a všichni byli spokojeni.
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Bruslení v Žatci
I když je podle kalendáře zima, počasí tomu neodpovídá. Proto jsme rádi využili nabídky
umělého kluziště v Žatci u radnice a v rámci Tělesné výchovy jsme si jeli zabruslit. Bylo
zataženo, ale občas vykouklo slunce, teplota kolem pěti stupňů. Led na kluzišti nebyl zrovna
ideální, dalo by se říct, že byl hrbatý jako velbloud, ale chlapcům to nevadilo a hned začali
předvádět své bruslařské umění a neumění. Někteří byli rádi za mantinel okolo kluziště, protože
se měli čeho držet, jiní by mohli směle konkurovat Jágrovi.
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Dům romské kultury Most

Vybraní žáci naší školy se 15. prosince 2015 podívali do Mostu do Domu romské
kultury. Dům romské kultury patří už několik let mezi oblíbené místo chánovských a
mosteckých Romů. Konají se tam různé společenské události, akce, plesy či diskotéky. Realizují
se zde nejrůznější programy jako například: Pracovní poradenství, asistence u pohovorů a
výběrových řízení, pomoc při orientaci na trhu práce, výuka na počítačích, tvorba životopisů,
motivačních dopisů, nácvik pohovoru, akreditované rekvalifikační kurzy vybraných profesí
malíř, zedník, apod.
Naši žáci si prohlédli jednotlivé učebny, včetně počítačové, truhlářskou dílnu,
keramickou dílnu, posilovnu a seznámili se s chodem kulturního domu. Akce se líbila a splnila
po všech stránkách svůj účel.

MATĚJSKÁ POUŤ
Díky Společnosti Kočka s. r. o., která každoročně pořádá „Den pro postižené děti, děti
z dětských domovů a azylových domů“ jsme v pondělí 14. března navštívili tolik oblíbenou
Matějskou pouť, kde jsme mohli vyzkoušet bezpočet atrakcí. Pro silnější povahy si Matějská
pouť přichystala atrakci Tower, aneb volný pád dlouhý nekonečných 90 metrů, kterou si
vyzkoušeli pouze ti nejodvážnější. Také jsme měli možnost shlédnout stálou expozici exotických
ryb, žraloků, korálů a sasanek „Mořský svět“.
Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, jsme si Matějskou opravdu užili a těšíme se na
další návštěvu.
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BESEDA S RADIMEM UZLEM

Dne 19. 4. 2016 jsme s našimi žáky navštívili Městské divadlo v Mostě, kde se konala
beseda se známým sexuologem a gynekologem MUDr. Radimem Uzlem.
Beseda probíhala v uvolněné atmosféře a byla pro nás velkým přínosem. Pan doktor nám
během své hodinové přednášky podal vyčerpávající informace z oblasti intimního a sexuálního
života lidské populace. Zaměřil se na prevenci pohlavních chorob a vysvětlil nám, jak je důležité
provozovat bezpečný sex. Závažnou přednášku odlehčoval vtipnými zážitky ze své dlouholeté
praxe.
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Botanická zahrada - exkurze
Dne 5. dubna 2016 jsme provedli exkurzi v rámci vzdělávací oboru Zahradnická výroba a
navštívili jsme Botanickou zahradu v Praze. Po příjezdu na místo při zakoupení vstupenek jsme
obdrželi Kalendář spolu s mapou celého rozsáhlého areálu Botanické zahrady, kde jsme se
dozvěděli mnoho užitečných informací. Před vstupem jsme udělali krátkou „obhlídku terénu“ a
stanovili trasu a pořadí prohlídky a nejdříve jsme navštívili Skleník Fara Morgana.
Skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana se nacházel mimo areál venkovních expozic Botanické
zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým
půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří
zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin. Vznikla tak
pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním
řešením činí z Faty Morgany evropský unikát.

Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí
vzduchu, v nichž jsme se postupně seznamovali s rostlinstvem tropického a částečně i
subtropického klimatického pásma. Výsadby jsou členěny podle významných fytogeografických
oblastí a jsou uspořádány tak, aby navodily představu přirozených rostlinných společenstev. Na
rozdíl od jiných skleníků se zde setkaly s mnoha druhy rostlin, které jsou v příslušných oblastech
běžné a zahradnicky zdánlivě jen málo významné. Jedná se i o lokalizované rostliny pořízené při
expedičních sběrech, které podnikli pracovníci botanické zahrady. Kolekce těchto druhů
představuje velice cenný studijní materiál.
Úvodní část expozice je věnována suchomilné vegetaci aridních (suchých) tropů a
subtropů. Nejprve nás uvítal suchý australský buš a ukázka vzácné flóry z ostrova Madagaskar.
Dále jsme se seznámili s xerickou (suchomilnou) vegetací jižního Mexika a několika oblastí
Afriky, mezi nimiž nejvíce zaujal kapský Namaqualand a Little Karoo. Prostřední a současně
největší část skleníku představovala nížinný deštný les humidních (vlhkých) tropů. Se sukulentní
částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci se po obou stranách otevírá
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pohled do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených množstvím tropických ryb a jiných
živočichů. Největší část tropického lesa je tvořena rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a
vybraných středoamerických lokalit, další části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky
a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín.
Velice jsme se potěšili pozorováním života v tropických jezerech, tentokrát shora nad
jejich hladinou, poté jsme se na chvíli pozastavili na vyhlídkové terase a za zvuku blízkého
vodopádu vstřebávali atmosféru pralesa. Poslední, chlazená část skleníku nám přiblížila drsné
prostředí vysokých hor. Zastoupeny jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí
pevninské i ostrovní Asie a subtropické jižní Afriky. Centrální část expozice je věnována vzácné
vegetaci stolových hor Venezuely.
Výlet tropickou přírodou je pro nás snem, který jsme si částečně splnili v Troji v Botanické
zahradě. Pozoruhodné tvary rostlin, roztodivné barvy a zajímavé struktury porostu se neustále
mění; rozkvétají rozmanité typy květů, a dokonce přibývají i nové druhy rostlin. Procházka přes
exotické hory, lesy a polopouště tak může v jakoukoliv roční dobu potěšit každého zvídavého
návštěvníka.
Měli jsme velké štěstí, neboť v den naší návštěvy probíhala oblíbená výstava motýlů. Fata
Morganou a zde se proháněly nejrůznější druhy motýlů, které jsme mohli úplně z blízka
prohlížet, jejich tvary, barevnost. Obdivuhodný moment byl ten, kdy jsme na vlastní oči viděli,
že se z kukly vylíhne motýl. Jak jsme se dozvěděli, tropičtí motýli s různobarevným zbarvením
přicestují ještě jako kukly, a to z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou.
Venkovní expozice
Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji byla pro veřejnost slavnostně
otevřena v roce 1992. Od té doby se neustále upravuje a vyvíjí:

V roce 1997 byla slavnostně otevřena Japonská zahrada. Expozici tvoří jak tradičně
pojatá meditativní část, tak část sbírková s rostlinami pocházejícími ze sběrů v oblasti Japonska a
Číny. Každoročně se zde koná oblíbená výstava bonsají.
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Od dubna roku 2004 byla k areálu přidružena také památkově chráněná Vinice sv. Kláry.
V roce 2011 byly do té doby samostatné části zahrady propojeny v jeden celek. Vznikla tak
jednotná expozice na ploše téměř 25 hektarů, která je návštěvníkům přístupná celoročně. V
současnosti se i nadále pracuje na tvorbě nových expozic a rozvoji těch stávajících.
Při procházce expozicemi jsou návštěvníkům k dispozici pítka a množství lavic, kde si
mohou během procházky odpočinout. Do zahrady jsou doplňovány i různé dekorační a
informační prvky, které mají za cíl návštěvu zahrady zpříjemnit a přiblížit ji více také
hendikepovaným návštěvníkům.
Koncepce zahrady je směřována tak, aby přinášela nejen poznání, ale i relaxaci, estetické
uspokojení a prostor, kam je možné se v dnešní hektické době uchýlit do klidu.
Chlapci se po celou dobu zajímali o různé „divy“ z prostředí, které zde viděli. Neměli jsme sice
průvodcovskou službu, ale v určitou chvíli jsme se všichni „nenápadně přifařili“ k jiné skupině a
vyslechli jsme odborný výklad od profesionálů.
Exkurze byla vyhodnocena všemi chlapci a pedagogickým dozorem jako velmi podařená
a to nejenom díky expozici a samotné prohlídce Botanické zahrady Praha a také že nám velmi
přálo až nezvykle velmi teplé počasí, kdy teplota dosahoval ve stínu 23 stupňů celsia a dále
rovněž díky kuchařkám, které nám připravili dobrou svačinu včetně řízku.
Exkurze se velmi vydařila a v následujících dnech jistě budou chlapci diskutovat nad
fotografiemi, které jsme bezprostředně pořídili, a jistě jejich dojmy jim utkví v jejich paměti dost
dlouho.
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Branné cvičení dne 1. 6. 2016
Program:
7: 45 hod. – Nástup – poučení BOZ účastníků silničního provozu (žáci obdrží reflexní pásky) a
chování v přírodě
8:00 – 10:00 hod. přesun na stanoviště A
10:00 – 10.30 hod. svačina – opékání vuřtů – oheň nahlášen dne 30. 5. 2016 na PS Podbořany
10:30 – 13:00 hod. sportovní aktivity ve formě soutěží, vědomostní kvízy ze zdravovědy
13:00 – 14:00 hod. návrat do školy, v průběhu přesunu poznávání přírody a diskuze na téma její
ochrany.
14:00 - 14:30 hod., oběd - předání žáků vychovatelům
Akce se zúčastnilo 26 žáků a pedagogičtí pracovníci. Délka trasy byla stanovena na cca
25 km. Strava byla zajištěna formou balíčků (špekáčky, chléb), balených vod. Před odchodem
byli všichni žáci poučeni o chování při pohybu na veřejné komunikaci a chování v přírodě.
V průběhu pochodu poznávali žáci přírodu a získávali nové poznatky o její ochraně. Součástí
této akce bylo i ověřování vědomostí ze zdravovědy i diskuze na téma škodlivosti drog na lidský
organismus a jak negativně ovlivňuje užívání drog život.
Zhodnocení akce:
Branné cvičení proběhlo dne 1. 6. 2016, v době od 8:00 do 14:30 hod. Žáci byli rozděleni
do 5 skupin a náležitě poučeni o tom, jak se mají chovat.
První část akce (cca 12 Km) probíhala v prostředí Doupovských Hor. Zde žáci získávali
nové poznatky o přírodě a možnostech její ochrany.
Na stanovišti A proběhly sportovní soutěže – skákání v pytli, přetahování lanem, hod
granátem do dálky a na cíl, hod koulí. Sportovních soutěží se zúčastnili i někteří učitelé a žáci se
je snažili ve výkonech překonat, tím pádem se sportovní klání hodně protáhlo. Vědomostní kvíz
ze zdravovědy zvládli všichni žáci na výbornou a tak všichni obdrželi ceny ve formě sladkostí.
Závěr:
Branné cvičení proběhlo za nádherného slunečného dne v přátelské atmosféře. Žáci
s učiteli komunikovali, získali nové poznatky a prověřili si své fyzické síly. Po organizační
stránce byla akce velmi dobře připravena a svým zaměřením splnila svůj účel.
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Tihle tři hodně přecenili své síly
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Hrátky s čertem
Dne 11. prosince jsme s našimi žáky vyrazili do Městského divadla v Mostě na
představení známé pohádky Jana Drdy „Hrátky s čertem“. Jan Drda napsal okouzlující příběh
vysloužilého vojáka Martina Kabáta střetávající ho se s nástrahami pekelných živlů, jichž se
ovšem pranic neobává. Stejně tak jako loupežníků a pekelných kejklí a bambitek a vůbec
čehokoliv. Přenocování ve starém pustém mlýně se ovšem neobejde bez zádrhelů, dívku Káču
totiž schvátí peklo.
Princezna Dišperanda se měla vdát za ženicha, kterého však nechtěla, a Káča pro změnu
toužila po vdavkách. Proto obě sepsaly s čerty úpis, který se naštěstí dostal do rukou hodnému
vojenskému vysloužilci Martinu Kabátovi a Martin Kabát se rozhodne je z ďábelského chřtánu
vyrvat. A možná při tom dostane i strach.
Viděli jsme příběh o tom, že lidé mají vždy příležitost se dostat na správnou cestu.
Představení se nám líbilo a těšíme se na další návštěvu.
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Hasičské závody
Tak jako každý rok, se v Podbořanech konaly 8. června 2016 hasičské závody a naše
škola u toho nemohla chybět. Žáci naší školy pod vedením p. Lhotáka měli možnost shlédnout
urputné boje dvanácti hasičských družstev ústeckého kraje.
Hasiči soutěžili ve čtyřech
disciplínách, běh na 100 metrů, zdolání věže, štafeta a požární útok. Obdivuhodné výkony všech
hasičů, pěkné počasí, to vše přispělo k příjemnému dopoledni, a už teď se těšíme na závody
v příštím roce.
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Historická řemesla – Ostrá u Lysé nad Labem
Těsně před zahájením prázdnin, jsme s naší školou navštívili centrum historických řemesel
společnosti Botanicus v Ostré nad Labem.
Hlavním cílem této stavby bylo vytvoření atmosféry a dobové kulisy pro jednotlivá řemesla,
jako je hrnčířství, provaznictví, drátenictví, výroba papíru, svíček nebo mýdla. Při stavbě byly
maximálně využity místní recyklované materiály, především kámen a dřevo. Chlapci si sami
vyzkoušeli výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu, odrátovat kamínek, rýžovat zlato
nebo vyrobit misku z keramiky. Také si mohli zkusit
Součástí historické vesnice, je i arboretum manželů Havlových a bylinná zahrada. Chlapci se
seznámili jak s rozsáhlou bylinnou zahradou, tak i orientální, zeleninovou a užitkovou a
některým zbyl i čas na příjemné posezení v relaxační zahradě.
Výlet se nám všem velice líbil a doufáme, že si ho příští rok budeme moci zopakovat.
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Exkurze v závodu BEST
Dne 15. června 2016 osm chlapců ze zednických oborů spolu s 2 pedagogickými
pracovníky navštívili největší společnost zabývající se výrobou betonových a stavebních prvků
na území České republiky
BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a
zahradní architekturu. Byl založen ihned po pádu komunistického režimu v roce 1990 na zelené
louce, dnes je nejtradičnějším českým výrobcem ve svém sektoru a obsazuje dominantní část
tuzemského trhu. Zakladatelem, stoprocentním vlastníkem a statutárním ředitelem společnosti
BEST, a.s., je Ing. Tomáš Březina. BEST, a.s., vlastní 8 výrobních a prodejních areálů s 24
továrnami ve všech regionech Čech a Moravy. V únoru 2012 uvedl do provozu v závodě BEST
Mohelnice největší továrnu v tomto sektoru v historii ČR. Vlastní 3 štěrkopískové lomy, má
největší surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska, Polska a na
Slovensko.
Po příjezdu na místo v Kaznějově - Rybnici si nás převzal pověřený pracovník tohoto
závodu a s nebývalou ochotou nám ukázal celý provoz od počátku až po finální produkty a
výrobky jejich společnosti. Po řádném počátečním poučení z hlediska BOZP, PO jsme vyrazili
do provozu, kde nejdříve proběhla teoretická a ústní přednáška s názornou ukázkou fotografií
činností společnosti
Chlapci se aktivně zajímali o výrobu a s tím práce spojené. Žáci se přesvědčili, že
v dnešní době převážná část činností probíhá plně automaticky, kdy na každém jednotlivém
pracoviště závodu je tzv. velín, kde se výroba ovládá za pomoci nastavení automatické činnosti
počítačů a strojů a manipulátor výroby řídí veškerou činnost z tohoto pracoviště.
Po celou dobu exkurze se chlapci velmi aktivně zajímali o výrobu a s tím spojené
navazující pracovní činnosti až po konečný výrobek i expedici. Na základě jejich dotazů a otázek
nám ze strany zástupce společnosti-vedoucího výroby byly poskytnuty profesionální odpovědi
s názornou praktickou ukázkou přímo v provozu.
Po skončení exkurze si chlapci odváželi nové znalosti z oboru stavebnictví - zednické
výroby.
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Umění bez řemesla není
Že umění může tvořit pouze dobrý řemeslník se dne 14. 6. 2016 se přijelo přesvědčit
v novém edukačním programu alboristů z Prahy několik žáků lesnického oboru ze Střední školy
Buškovice, která je součástí Výchovného ústavu. Do zahrad zámku Krásný Dvůr a v přilehlém
krajinářském parku přijeli žáci poznat, jak vypadá Romantická krajina dle J. R. Černína – nový
edukační program pro střední školy nabízený zámkem Krásný Dvůr. Tento edukační program
vedli alboristé, pod záštitou Územní památkové správy v Praze.
Arborista - stromolezec je odborník, který ošetřuje stromy ve veřejné zeleni se záměrem
udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na základě
arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a
nařízení dotýkající se bezpečnosti práce.
Žáci si vyzkoušeli práci alboristů v korunách stromů, kam se dostávali pomocí lan. Přes
počáteční strach z výšek se nakonec všichni vyšplhali do korun stromů a pod dozorem
odborníka, stromy prořezávali.
Zpět do ústavu se vraceli plni dojmů a nových poznatků i zkušeností.
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Finanční gramotnost
V pátek 28. 6. 2015 nás navštívily pracovnice Úřadu práce Žatec, které přišli naše
chlapce seznámit s tím, jak mohou získat vhodné zaměstnání, jak se evidovat na úřadu práce a
z toho vyplývající povinnosti, o čerpání sociálních dávek a mnoho dalších zajímavých a
užitečných rad.
Na závěr byla volná diskuze, kdy se žáci mohli ptát, to co je zajímá, nebo čemu během
výkladu nerozuměli.

Loučení se školním rokem 2015 – 2016
Koupaliště v Krásném Dvoře poskytlo azyl žákům Střední školy v Buškovicích, kteří ve
středu 29. června v jeho prostorách přebírali svá ročníková vysvědčení. Žáci si vyslechli
zhodnocení svých školních výsledků od svých třídních učitelů, někteří slova chvály, někteří
slova povzbuzení do příštího školního roku. Všichni však obdrželi s vysvědčením sladkou
odměnu.
A jak jsme si letos ve škole vedli? Ve školním roce 2015/ 2016 nastoupilo 1. 9. 2016 do I.
Ročníků na základě podaných přihlášek ke studiu do vzdělávacích oborů Střední školy
Buškovice 14 nových žáků a 3 žáci opakujících I. ročník. Do II. ročníků nastoupilo 14 žáků a do
III. ročníků 2 žáci. Celkem tedy bylo k 1. 9. 2016 zapsáno ke studiu 33 žáků.
V průběhu školního roku do vzdělávacího procesu přistoupilo z jiných vzdělávacích
institucí 17 žáků z různých učebních oborů + 4 žáci dodělávající si základní vzdělání, 14 žáků
odešlo z důvodu ukončení ústavní nebo ochranné výchovy. Školní rok ukončilo 36 žáků, z toho
29 prospělo – 2 žáci s vyznamenáním, 4 nebyli klasifikováni a 3 žáci neprospěli.
Blahopřejeme všem úspěšným žákům a těm méně úspěšným vzkazujeme, že
v nadcházejícím školním roce lze všechno napravit. Důležité je chtít, nevyhýbat se učení a na
odborném výcviku poslouchat rady svého mistra.
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XIV.
Auto evaluace školy a její evaluační činnost
Způsoby vnitřní evaluace, prostřednictvím nichž sbíráme podklady pro zjišťování naší
práce a jejího dalšího zlepšování.
Zahrnuje mimo jiné:
 hodnocení vzdělávacích procesů
 hodnocení vzdělávacích projektů
 hodnocení vzdělávacích výsledků
Evaluační oblasti:
 soulad ŠVP s RVP
 výuka
 vyučovací a školní klima
 vzdělávací výsledky
 podmínky pro vzdělávání – materiální, ekonomické, personální, hygienické
 týmová spolupráce, profesionální rozvoj
Způsoby zjišťování a ověřování:
 soulad ŠVP a RVP
Evaluační oblast

popis

Analýza základních
dokumentů školy

Hodnocení ŠVP a jeho
souladu s RVP

Vedení dokumentace školy

Individuální vedení záznamů
o výsledcích vyučování –
úroveň pedagogického a
výchovného procesu

zodpovídá

Hodnocení ředitele školy,
zástupce školy – kontrola
dokumentů, ČŠI
Kontrola učebních plánů, TK, Hodnocení ŘŠ, zástupce ŘŠ
KL
Mzdová účetní
Personalistika, hospodaření
Hodnocení zřizovatelem,
Výroční zpráva
spolupráce se školskou radou
Revizní zprávy
Revize, BOZP
Vedení vyučování, příprava
Vedení, uvádějící učitelé,
na vyučování
učitelé – zhodnocení
výsledků kontrolních prací,
testů, žáci – sebehodnocení
konkrétní činnosti

 individuální vzdělávací potřeby
název
popis
Analýza dokumentů pro
Kontrola závěrů IVP,
tvorbu IVP
stanovení IVP
Analýza zapojení žáka ve
Kontrola zadaných úkolů,
vyučovacím procesu
způsob vlastního zapojení do
práce na odstranění problému
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evaluační oblast
Plnění IVP, hodnocení práce
podle IVP
vedení školy, učitel, rodičvychovatel, žák

Analýza práce žáků
Navržení spec. – ped.
vyšetření
 výuka
název
Pozorování vyučování
Analýza výsledků prací

Sebehodnocení
Diagnostické testy

Analýza žákovských děl,
jejich sešitů
Návrh vyšetření – zhodnocení
problémů

Učitelé, vedení, žáci,
vychovatelé
Učitelé, rodiče, vychovatelé,
speciální pedagog - etopedka

popis
Hospitace, vzájemné
pozorování (učitel – žák, žák
– žák, učitel - učitel
Analýza žákovských děl
(ročníkové práce), sešitů
Obhajoba závěrečných prací
žáků 2. a 3. ročníků
Definování osobních cílů –
způsob a míra jejich dosažení
Testy školní úspěšnosti

evaluační oblast
Vedení, učitelé – vzájemné
pozorování (uvádějící učitel)

Ústní zkoušení

Ověřování žákovských
znalostí a dovedností
Praktické úlohy
Ověřování v praxi,
Ankety, dotazníky
Cílené dotazování psanou
formou
Rozhovory
Cílené dotazování
Diskuze, situační a inscenační Rozhovor na předem
metody
stanovené téma; přehrávání
situací – následný rozbor

Vedení, učitelé, žáci, rodiče –
zhodnocení výsledků
Vedení, učitelé, žáci
Speciální pedagog - etopedka,
vedení, učitelé, žáci,
Učitelé, žáci
Učitelé, žáci
Vedení, učitelé, žáci
Učitelé, vedení, žáci
Učitelé, žáci

 vyučování a školní klima, které vychází ze základních a rozvojových standardů
Sociometrické metody
Zjišťování sociálních vazeb Třídní učitel, speciální
v kolektivu
pedagog - etopedka
Odborný výcvik - celodenní, Práce v kolektivu
Žáci, učitelé
vícedenní
Dotazníky, ankety, analýzy, Cílené dotazování – školní
Vedení, učitelé, žáci,
klima, třídní klima, rizika,
příležitosti
Prevence rizikového
Výchovné problémy, šikana, Speciální pedagog - etoped,
chování, třídnické hodiny
drogy, finanční gramotnost učitelé, žáci, rodiče,
Výchovné poradenství
vychovatelé
Schránka důvěry
Anonymní řešení problému Sociální pracovnice,vedení
Konzultační hodiny
Schůzka
Rodiče, žáci, učitelé, spec.
pedagog

75

Metodické schůzky
Vyhodnocení strategického
plánu školy
● vzdělávací výsledky
Kontrolní práce, kontrolní
testy,
Závěrečné práce
Přijímací řízení
Přijetí žáka – 1. ročník
Soutěže, projekty,
● podmínky pro vzdělávání
Materiální a technické
vybavení

Hygienické podmínky
Personální podmínky

Nápady, náměty, spolupráce Učitelé, vedení, spec.
pedagog

Zjišťování konkrétní úrovně
vědomostí, dovedností
Prezentace
Výběr studia + přijetí žáka
Demografický vývoj
Zapojení do projektů

Učitelé, žáci, vychovatelé,
vedení
Speciální pedagog - etoped,
rodiče, žáci
Žáci, učitelé

Modernizace PC učebny!
Modernizace a vybavení tříd!
Výstavba multifunkčního
hřiště!
Sociální zařízení pro OV
Podle hygienických norem

Vedení školy
Správce sítě
Správce budov
Hlavní ekonomka

Úspěšné dokončení studia
vysokoškolského a
specializačního studia

Studující
Vedení školy

 týmová spolupráce, profesionální rozvoj
Sebehodnocení
Výběr vhodných
vzdělávacích aktivit
Splnění cíle
Spolupráce se SPC, PPP,
Konzultace
s orgány činné v trestním
řízení
Aktivní spolupráce
Porady, ochota
v kolektivu, prezentace
spolupracovat
školy, tisk
Vedení dokumentace,
Správné vedení
administrativa
Vedení kabinetů
Zodpovědnost vůči správě
kabinetu – doplňování
pomůcek
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Vedení školy

Učitelé, vedení
Speciální pedagog,
vychovatelé, sociální
pracovnice, učitelé, rodiče
Učitelé, vedení, vychovatelé
Učitelé, vedení
Správci kabinetů

XVI.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech

Projekt Zelená škola
Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách.
Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či
na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a
je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. V současné době je v projektu zapojeno
přes 300 škol z celé České republiky.
Výhodou pro školu, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování
veškerého elektroodpadu zdarma. Škola zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení
sběrného místa, informačních letáčků a možnost využívat logo Zelená škola při komunikaci s
veřejností.
V rámci programu dostáváme také vzdělávací materiály pro žáky zaměřené na tématiku
recyklace.

Projekt školy „72 hodin“ Zasaď strom
Naše Střední škola Buškovice (www.vubuskovice.cz)se ve dnech 8. – 11. října 2015
opětovně jako každý rok zapojila do projektu „72 hodin – Ruku na to“, jež probíhá pod záštitou
České rady dětí a mládeže. Letošní čtvrtý ročník se nesl v duchu hesla: „Zasaď strom, třeba se
starostou“.
Cílem letošního projektu je zasadit několik desítek jehličnatých stromků v prostoru
Vojenských lesů Karlovy Vary – Újezdu Hradiště, kteří jsou našimi smluvními partnery při
výkonu odborného výcviku oboru Lesnické práce. Součástí je též slavnostní vysazení stromu –
„Lípy přátelství" za účastí starostů přilehlých obcí, konkrétně starosty města Podbořan, městyse
Nepomyšl a obce Krásný Dvůr. Dalším cílem tohoto projektu jsou práce žáků Střední školy
Buškovice na úklidu naší domovské obce.
Dne 9. 10. 2015 proběhlo na pozemku školy pod vedením ředitele Střední školy Buškovice
PhDr. Mojmírem Šebkem a za účasti starostů Radkem Reidlem, Josefem Lněníčkem a Zuliko
Vychytilem slavnostní vysazení Lípy srdčité. Této slavnostní chvíle se samozřejmě zúčastnili i
žáci školy s pedagogickým sborem. Slavnostního sázení lípy byli přítomni též zástupci tisku.
V regionálním deníku „Svobodný Hlas“ a v deníku „Region Podbořanska“ byly uveřejněny o
této akci články s fotografiemi.
Ve dnech 8. 10. – 10. 10. 2015 proběhly úklidové práce v obci Buškovice a prostor organizace.
Konkrétně se jednalo o komplexní úklid sběrem odpadků, shrabání listí, zametání, čištění
komunikací, vyřezání a prořezávání vzrostlých větví stromů a křovin.
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V průběhu měsíce října se naši žáci oboru Lesnické práce v rámci tohoto projektu podíleli
pod dozorem pana Holase (hajného) na obnově lesního porostu v prostoru Vojenských lesů –
Újezdu Hradiště, kde vysazovali nové stromky za stromky, které se na jaře neuchytily.

78

Rozbor
Hospodaření
2015
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Komentář k ekonomickým ukazatelům VÚ, SVP a SŠ Buškovice

1. Údaje o organizaci
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice je školské zařízení zřízené
25.1.1994. K 9.1.2015 došlo ke změně názvu organizace na: „ Výchovný ústav, středisko
výchovné péče a střední škola Buškovice“.

Identifikátor zařízení: 600 029 255
E-mail:
Web:

Adresa:

vum.buskovice@email.cz
vubuskovice.unas.cz

Buškovice 203, Podbořany
441 01 Podbořany

Ředitel:

PhDr. Šebek Mojmír, 725 114 617

Ekonom:

Filáková Jolana, 720 117 356

Rozpočtář:

Filáková Jolana

Hlavní účetní

Filáková Jolana

Právní forma:

příspěvková organizace
IČO 49123947

Zřizovatel:

MŠMT , Karmelitská 7
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Školské zařízení sdružuje:
Výchovný ústav
Střední škola
Středisko výchovné péče
Školní jídelna
Samotný ústav je tvořen školou a přilehlými domky, v nichž jsou umístěny výchovné
skupiny.
Ve VÚ Buškovice je zajištěno právo dětí na výchovu a vzdělání. Jsou zde vytvářeny
podmínky podporující sebedůvěru dětí, rozvíjející citovou stránku jejich osobnosti a umožňující
aktivní účast dětí ve společnosti.
Výchovný ústav je výchovně vzdělávací zařízení, pečuje o chlapce s poruchami chování
starší 15ti let, u nichž soud nařídil předběžné opatření nebo ústavní výchovu nebo uložil
ochrannou výchovu. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje
také široké spektrum služeb sociálních. VÚ Buškovice má kapacitu 40 dětí a má k dispozici
objekty, ve kterých může zřídit 5 výchovných skupin, přičemž v jedné skupině je maximálně 8
dětí. Kapacita školy je 86. Školní jídelna má kapacitu 70. Ubytování a zařazování dětí na
jednotlivé výchovné skupiny a do střední školy se provádí po vstupních pohovorech s dítětem
podle možností, potřeb a aktuální situace na jednotlivých skupinách.

2. Celkové finanční prostředky za organizaci

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2015:
Rozpočet náklady

32 105 616,00 Kč

Skutečnost náklady

30 658 914,70 Kč

Rozpočet výnosy
Skutečnost výnosy
Plánové použití FR

600 000,00 Kč
651 632,65 Kč
500 000,00 Kč
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Skutečné použití FR

126 900,00 Kč

Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT.
Pro rok 2015 činil státní příspěvek 32 105 616,- Kč. Z toho limit mzdových prostředků byl
18 825 160,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily 6 588 456,-Kč,
ONIV 6 692 000 Kč byl použit na provoz ústavu a učiliště. Organizace obdržela 126 900,- Kč jako
příspěvky od různých poskytovatelů. Z toho 20 000,- Kč na pořádání turnaje od Města
Podbořany, 55 000,- Kč na vybavení SVP, jak didaktickými, tak i sportovními prostředky od
Ústeckého kraje, 15 900,- Kč poskytla Nadace TMdětem na absolvování ŘP pro svěřené chlapce,
nadace Albert poskytla 15 000,- Kč na vybavení fotografického kroužku a zhotovení školního
časopisu, v neposlední řadě Fond Logit poskytl 15 000,- Kč na sportovní vybavení SVP a VÚ
Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a
úroků činil 651 632,65 Kč, Fond rezerv byl použit v souvislosti s vyúčtováním příspěvků od jiných
poskytovatelů, a to ve výši 126 900,- Kč. Organizace vykázala zisk ve výši 2 225 233,95 Kč, tento
byl tvořen úsporou mzdových prostředků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků.

2.1 Hodnocení nákladů a výnosů z hlavní činnosti – sumář

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2015:
Rozpočet náklady

32 105 616,00 Kč

Skutečnost náklady

30 532 014,70 Kč

Rozpočet výnosy
Skutečnost výnosy

600 000,00 Kč
651 632,65 Kč

Plánové použití FR

900 000,00 Kč

Skutečné použití FR

126 900,00 Kč
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Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT.
Pro rok 2015 činil státní příspěvek 32 105 616,- Kč. Z toho limit mzdových prostředků byl
18 825 160,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily 6 588 456,-Kč,
ONIV 6 692 000 Kč byl použit na provoz ústavu a učiliště. Organizace obdržela 126
900,- Kč jako příspěvky od různých poskytovatelů. Z toho 20 000,- Kč na pořádání turnaje od
Města Podbořany, 55 000,- Kč na vybavení SVP, jak didaktickými, tak i sportovními prostředky
od Ústeckého kraje, 15 900,- Kč poskytla Nadace TMdětem na absolvování ŘP pro svěřené
chlapce, nadace Albert poskytla 15 000,- Kč na vybavení fotografického kroužku a zhotovení
školního časopisu, v neposlední řadě Fond Logit poskytl 15 000,- Kč na sportovní vybavení SVP a
VÚ
Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a
úroků činil 651 632,65 Kč, Fond rezerv byl použit v souvislosti s vyúčtováním příspěvků od jiných
poskytovatelů, a to ve výši 126 900,- Kč. Organizace vykázala zisk ve výši 2 225 233,95 Kč, tento
byl tvořen úsporou mzdových prostředků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků.
Částka výše mezd nesouhlasí s P1-04 o 2 060 ,- Kč. Suma 1 560,- Kč byla vyplacena jako
jednorázová odměna předsedovi zkušební komise, tato mzda do sestavy P1-04 nevstoupila.
Dále došlo k chybnému zadání částky 500,- Kč do mzdového programu, tato částka neměla a ani
nebyla vyplacena, bohužel se ji nepovedlo z chybového hlášení vymazat

2.2 Hodnocení nákladů a výnosů z hlavní činnosti (prostředky mimo kapitolu MŠMT) – sumář

Organizace obdržela prostředky mimo kapitolu MŠMT v celkové výši 126 900,- Kč, tato částka
byla zúčtovatelnou účelovou dotací z prostředků organizací:

Město Podbořany – 20.000,- Kč – fotbalový turnaj 2x
Krajský úřad Ustí n/L. – 55.000,- Kč – didakt. a sportovní vybavení SVP
98

Nadace Albert – 15 000,- Kč – vybavení forografického kroužku+tisk časopisu
Nadace TMdětem – 15 900,- Kč – řidičské průkazy pro děti
Fond Logit – 15 000,- Kč – sportovní vybavení VÚ a SVP

3. Přehled o závazcích a pohledávkách

Celkový objem závazků k 31.12.2015 činí 2 956 537,20 Kč.

Částka byla složena ze závazků za zaměstnanci a státními organizacemi a tyto byly řádně
zaplaceny v příslušném termínu.

Celkový objem pohledávek k 31.12.2015 činí 1 090 867,27 Kč.

Z toho 214 757,13 Kč jsou pohledávky z účtu 335, jde o půjčky zaměstnanců, které jsou
průběžně spláceny. U bývalého zaměstnance došlo k nesplácení půjčky v řádném termínu, dluh
byl předán exekutorovi, následně dlužník vyhlásil insolvenční řízení a to mu bylo schváleno, dluh
byl uznán v menší míře, než byla půjčka poskytnuta. Po uhrazení soudně schválené částky
uznaného dluhu dojde k následnému vymáhání nesplacené půjčky u ručitele dlužníka
Pohledávky na ošetřovném k 31.12.2015 činí 496 537,74 Kč, vytvořené opravné položky
jsou ve výši 474 235,10 Kč
V minulosti organizace přistoupila k odepisování nedobytných pohledávek, tyto jsou
evidovány na podrozvahové evidenci ve výši 1.266.200,50 Kč.
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4. Přehled o čerpání účelových prostředků

Organizace dále obdržela účelové prostředky na zvýšení platů – 3299, v celkové výši 113
616,- Kč, tyto prostředky byly plně využity a vyčerpány dle pokynů zřizovatele.

5. Čerpání účelových prostředků, spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční
programy

Organizace neobdržela žádnou dotaci EU

6. Peněžní fondy
V roce 2015 nebyl použit fond odměn. Celkový stav FO k 31.12.2015 činí 900.000,- Kč.

Stav FRM byl řádně tvořen dle odpisového plánu ve výši 855 809,- Kč , byl použit dle
schválených IZ ve výši 199 000,- Kč a zůstatek k 31.12.2015 činí 1 883 417,24 Kč.

Rezervní fond byl navýšen o částku 251 186,67 Kč, dle schváleného HV 2014, bylo do něj
vloženo 126 900,- Kč, které byly následně použity ve výši 126 900,- Kč – převod prostředků
nadací a jiných organizací a jejich vyúčtování. Celkový stav FR k 31.12.2015 činí 2 781 392,32 Kč.

Fondy FRM, fond odměn i Rezervní fond jsou plně kryty.

Rozdíl krytí u FKSP a finančním krytím je způsobem půjčkami zaměstnanců (214 757,13
Kč ), nepřevedeným přídělem (17 657,- Kč)
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7. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů

Byl zapojen Fond reprodukce majetku částkou 199 000,- Kč, zde šlo o zafinancování
technického zhodnocení pozemku – zpevnění plochy před hřištěm. Tato akce byla předložena
ke schválení Odboru investic, teprve potom proběhla samotná realizace akce. Vyúčtování
zrealizované akce bylo předloženo ke schválení odboru investic.

Byly také zapojeny vlastní zdroje organizace, z prostředků vybraného ošetřovného a
poskytnutých PnD ve výši 309 704,- Kč, stravné činí 311 935,- Kč, úroky + mimořádný úrok
činily 20 843,65 Kč, úhrada pobytu na SVP činila 9 150,- Kč.

Organizace obdržela prostředky mimo kapitolu MŠMT v celkové výši 126 900,- Kč, tato
částka byla zúčtovatelnou účelovou dotací z prostředků organizací:

Město Podbořany – 20.000,- Kč – fotbalový turnaj 2x
Krajský úřad Ustí n/L. – 55.000,- Kč – didakt. a sportovní vybavení SVP
Nadace Albert – 15 000,- Kč – vybavení forografického kroužku+tisk časopisu
Nadace TMdětem – 15 900,- Kč – řidičské průkazy pro děti
Fond Logit – 15 000,- Kč – sportovní vybavení VÚ a SVP

8. Programové financování

V roce 2015 organizace obdržela prostředky na investiční akci z programu EDS/SMVS
(bývalý ISPROFIN) s názvem „VÚ Buškovice – výstavba víceúčelového hřiště – umělý povrch“.
Rozpočet na tuto investiční akci činil 2 443 827,- Kč a byl plně vyčerpán. Prostředky byly
organizaci zaslány Odborem investic na účet organizace – účet 401. Akce byla předložena k
závěrečnému vyhodnocení na Odbor investic.
101

Dále organizace zahájila investiční akci s názvem „VÚ Buškovice – kompletní
rekonstrukce VS Vila čp. 86“, tato akce byla částečně zafinancována v roce 2015 a to ve výši
226 000,- Kč (prováděcí dokumentace a zpracování výběrového řízení na GDS). Koncem roku
2015 byl vybrán GDS i TDI, byly zahájeny stavební práce na této investiční akci, ukončení se
předpokládá k 31.8.2016 a předání investice proběhne k 30.9.2016. Projekt je zafinancován a
peněžní prostředky jsou fixovány na učtu MŠMT.
9. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2015 činil 2 225 233,95 Kč.

Finanční krytí HV činí 2 225 233,95 Kč

Organizace vykázala zisk ve výši 2 225 233,95 Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových
prostředků pedagogických pracovníků, jim příslušných odvodů i provozních prostředků.
Tohoto HV bylo dosaženo z těchto důvodů:
Mzdové prostředky – dlouhodobá nemoc 1 pracovník – zástup byl řešen formou
odměn, nikoli zaměstnáním nových pracovníků.
Provozní prostředky – k úspoře došlo především díky aktivnímu využívání převzetí
bezplatně nabízeného majetku z jiných organizací. Zapojením prostředků z jiných zdrojů a díky
výrazné úspoře spotřebovávaných energií a dalších provozních nákladů

10. Přehled o vnějších kontrolách v organizaci

V roce 2015 byla organizace kontrolována zástupci Okresní hygienické stanice Louny.
Nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně.
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11. Vnitřní kontroly

Průběžně je prováděna kontrola cenin a pokladní knihy. Každý měsíc probíhá inventura
skladu potravin a čisticích prostředků. Jednotliví odpovědní pracovníci mají v pracovní smlouvě
zakotvenou hmotnou odpovědnost dle ZP, dále mají za povinnost sledovat sklady zásob,
případně aktualizovat nákup jednotlivých položek dle potřeb organizace.
Byly namátkově provedeny kontroly pokladní hotovosti, cenin, skladu potravin, drogerie
a ošacení, všechny tyto kontroly proběhly bez závad a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Organizace nemá zavedenou funkci interního auditora a neproběhl interní audit

12. Majetek organizace

Majetek je evidován pomocí programu FENIX – majetek, organizace účtuje nákup
materiálu a zásob způsobem B. Účetní stav souhlasí, odpisování dlouhodobého majetku je
rovnoměrné dle vnitřních předpisů organizace, zhodnocení majetku během roku je zachyceno i
v nových odpisových plánech organizace.
Movitý majetek je zapsán v katastru nemovitostí. Veškeré nemovitosti, s kterými
organizace hospodaří jsou v jejím majetku a evidenci. V roce 2015 organizace žádné
nemovitosti nepořizovala, ani neprodávala, docházelo pouze k plánovaným opravám a
rekonstrukcím. Organizace má v pronájmu skladové prostory a prostory pro zázemí učitelů OV
od města Podbořany. Částka k úhradě za rok činí 100,- Kč.

13. Inventarizace majetku a závazků organizace

Inventarizace majetku je prováděna jedenkrát do roka k 31. 12, dle platných právních
předpisů. Dlouhodobý majetek je průběžně odepisován a vyřazování dlouhodobého majetku
odpovídá požadovaným předpisům. Dokladová i fyzická inventura proběhla k 31.12.2015.
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V roce 2015 proběhlo několik mimořádných inventur, o všech byl pořízen zápis a
případné nedostatky byly bezprostředně řešeny.

14. Mezinárodní konference, semináře a obdobné akce

Zástupci organizace se neúčastnili ani nepořádali žádné mezinárodní konference ani
zahraniční pracovní cesty. Organizace není členem mezinárodní organizace

Zpracovala:
Bc. Filáková Jolana

PhDr. Šebek Mojmír

Buškovice, 17.2.2016
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SVP
Čtyřlístek
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Středisko výchovné péče Čtyřlístek

Středisko výchovné péče (dále je SVP) je od 9.1.2015 detašovaným pracovištěm zařízení
VÚ, SVP a SŠ Buškovice.

Úplný název zařízení: Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Střední škola Buškovice
Adresa:

Buškovice 203, 441 01 Podbořany

IČO:

49 123 947

Telefonní kontakt:

415 237 216, 725 114 591

Fax:

415 215 194

E-mail:

vum.buskovice@email.cz

Poskytujeme systém komplexních preventivních a také nápravných služeb s cílem
pomoci ohroženým klientům (dětem a dospívajícím) řešit jejich problémy v různých kontextech
života (rodina, výchovné zařízení, škola), tak aby bylo možno optimalizovat jejich životní
perspektivy
Nabízíme speciálně pedagogické, psychologické a další odborné služby dětem od nástupu
školní docházky let do věku 18 let, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.
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Organizační členění SVP
Ředitel VÚ, SVP a SŠ:
Vedoucí SVP:
Speciální pedagog:
Psycholog:
Sociální pracovnice:
Učitelka:
Vychovatel:
Asistent pedagoga:

PhDr. Mojmír Šebek
Bc. Vlasta Marková
Mgr. Stanislava Šebek
Mgr. Bc. Danica Babicová
Mgr. Eva Slavíčková
Bc. Vlasta Marková
Pavla Kastlová
Mgr. Vlastimil Štefka
Bc. Petr Hincák
Ing. Jan Remák
Ladislav Kotlan
Jaroslav Nerud

Oddělení ambulantní:
Je určeno dětem, u kterých se projeví poruchy chování, učení, popřípadě jiné krizové
situace, jejich rodinám, školám, výchovným zařízením a pracovištím sociálně právní ochrany
dítěte. Nabízíme široké spektrum činností od poradenství, diagnostiky až po terapeutickou péči.
Tyto ambulantní služby lze využít jednorázově nebo opakovaně po dobu domluvenou na základě
cílů spolupráce.
Poradenství
Odborné konzultace pro děti, rodiny i pedagogické pracovníky v oblastech:


Speciální pedagogika (výchovné problémy – agresivita, šikana, závislosti, záškoláctví,
nerespektování autorit)



Psychologie (partnerské a rodičovské vztahy, vztah ke škole, učitelům a vzdělávání,
vztahy na pracovišti, osobnost rodiče/pedagoga, vztahy s kamarády a spolužáky, spolužití
rodičů a dětí, vztahy k nevlastním rodičům, dětem či sourozencům, vývojová
psychologie, hledání smyslu života, orientace v těch oblastech života, které souvisejí s
potřebou jednání a spolužití s lidmi, sexualita, sebeúcta, poznání sebe sama, jak nakládat
se svým časem, životní styl apod.)
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Sociální poradenství (nabídka sociálních služeb, spolupráce s úřady)

Diagnostika


Typ a rozsah vyšetření vychází z účelu objednávky, vždy klade zásadní důraz na zdroje,
silné stránky a výchovně vzdělávací doporučení. Posuzujeme rodinné zázemí,
komunikaci v rodině, intelektovou úroveň, osobnost, motivaci, poradenství při výběru
povolání, specifické poruchy učení.

Terénní práce


Možnost intervence či pozorování v rodinách a školách klientů.



Vzdělávací, preventivně-výchovná a sociálně rehabilitační práce s dětmi, rodinnými
příslušníky a pedagogickými pracovníky.

Terapeutická činnost


Rodinná terapie



Skupinová terapie



Individuální terapie

Celkem v ambulantní péči bylo za školní rok 2015/2016 - 77 dětí.
Během ambulantní péče proběhli čtyři

případové konference, několik intervencí na

kmenových školách.
Na základní škole proběhlo zjišťování sociálního klimatu s následnou intervencí do vztahové
dynamiky třídy směřující k dalšímu rozvoji kvality vztahů mezi žáky.
Při zjišťování sociálního klimatu byli použity osvědčené sociometrické metody zaměřené
na diagnostiku vztahů a interakcí mezi žáky, jejichž výstupy slouží pro další práci se třídou.
Prostřednictvím sociometrických metod bylo

rozpoznáno pozadí a mechanismy fungování

vztahů mezi žáky ve třídě. Tím je nyní možné v případě potřeby následně tyto vztahy dále
pozitivně ovlivňovat a příznivě tak působit na celkovou atmosféru třídy.
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Oddělení internátní:
Diagnostický a výchovně terapeutický pobyt trvá zpravidla 6 - 8 týdnů. Pobytové zařízení
je v provozu v průběhu celého školního roku. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti obou
rodičů nebo zákonných zástupců, na základě doporučení ambulantního pracoviště SVP, popř. z
rozhodnutí soudu. Pobyt klientů je dobrovolný. Důraz se klade na vysokou motivaci klientů. Při
nástupu klientů do SVP se uzavírá písemná dohoda s rodinou klienta.
Pobytová péče se doporučuje klientům v případech, kdy se ambulantní péče ukáže být
nedostatečná.

Výhody pobytové péče:


Intenzivnější a komplexní možnost působení na klienta.



Snadnější poskytování okamžité zpětné vazby.



Dočasné zamezení negativního vlivu na dítě a jeho mnohdy nefungujícího prostředí.



Možnosti poskytnutí prožitku korektivních zkušeností.



Snadnější nácvik žádoucích návyků a sociálního chování.



Neustálý dohled a dlouhodobá regulace chování.
Hlavní nabízená náplň:
Práce v SVP vychází z principů komunitního soužití, kde se spolu setkávají klienti,

pedagogičtí pracovníci, psychologové, terapeuti a výchovní pracovníci. Práce s klienty se opírá o
pozitivní motivaci, rozšiřování možností, práci na náhledu klientů a uvědomění si zodpovědnosti
za svoje rozhodnutí, chování a následky pro vlastní život a svoji budoucnost. Klienti si plní
povinnou školní docházku, případně další vzdělávání. Náplň výuky vychází ze vzdělávacích
úkolů zadaných školou klienta zformulovaných do individuálně vzdělávacího plánu a probíhá
v malých skupinách, max. 8 dětí.
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Celkem v internátní péči bylo od 1.9.2015 do 30.8.2016 - 34 dětí. Které byli předány zpět
ke kmenovým SVP péče nebo zůstali v nadále v péči SVP Čtyřlístek.
Celkem dětí na pobytu

Soudně nařízených

Dobrovolný pobyt

34

1

33

Dívky do 15 let
3

Dívky nad 15 let
2

Chlapci do 15 let
23

Chlapci nad 15 let
6

Klienti zde tráví dva měsíce nepřetržitě, jejich výuka je zajištěna dvěma pedagogy. Výukové
plány připravují klientům jejich kmenové školy, tudíž zřídka kdy dochází k zameškání učiva.
Navíc mají klienti denně hodinu tzv. samostudia, kdy se připravují na další školní den, píší si
domácí úkoly a učí se samostatnosti a pravidelnosti ve školní přípravě.
Program internátního pobytu není jen o školní přípravě, terapiích a nácviku samoobslužných
návyků, klienti se zde také setkávají s nabídkou volnočasových aktivit. Většina našich klientů má
problém si vyplnit volný čas smysluplnými či nezávadovými aktivitami.
Celkovým cílem internátního pobytu je nejen diagnostika klienta, ale především iniciování změn
v jeho chování i v chování rodiny. Společná setkání a rodinná terapie je proto plnění našich cílů
nezbytná.
Ukončením internátního pobytu v středisku, práce s klienty nekončí. Dle potřeby, také pokud to
dovolují možnosti, je navázána další spolupráce s rodinou formou ambulantních setkání.
Metody, které používáme, jsou následující
.- Individuální a skupinová psychoterapie – každý klient má svého klíčového pracovníka –
psychologa, ke kterému dochází na individuální a později i rodinné terapie
-

Rodinná terapie – potíže často nezávisí jen na samotném klientovi, ale také na celém
rodinném systému, tudíž základem práce s klienty je i navázání spolupráce s rodiči
popřípadě s celou rodinou. Rodinná terapie se týká jak internátních klientů – v jejich
případě bývá navázána v druhé polovině pobytu, tak i těch, kteří docházejí jen do
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ambulance. Četnost setkání vždy závisí na potřebách klientů a závažnosti situace, ale také
na možností dojíždění do střediska.

-

Výuka a samostudium – nejen ve výuce, ale především v samostudiu (pravidelná
odpolední hodina věnovaná přípravě na další školní den) se klienti učí samostatnosti a
hlavně pravidelnosti při školní přípravě. Pod vedením vychovatele si opakují probíranou
látku a metody učení se.

-

Komunity – každý týden je zahájen Velkou komunitou, na které se řeší s klienty jejich
úspěchy a neúspěchy, klienti mají možnost se vyjádřit ke svému hodnocení, či k
programu a chodu střediska. Během hodnocení se učí objektivně hodnotit ostatní i
přijímat vlastní hodnocení. Tzv. Malé komunity se odehrávají každý den po ukončení
programu, kdy vychovatel pomáhá klientům zhodnotit den a zároveň opět objektivně
zhodnotit ostatní klienty.

-

Deníky- během internátního pobytu si klienti vedou svůj osobní deník, ve kterém každý den
zapisují své zážitky, jejich introspektivní hodnocení, ale i jiné osobní nebo skupinové dění. Je
veden na způsob korespondence s psychologem či etopedem, kteří na něj pravidelně
odepisují. Často se deník stává zdrojem dodatečné podpory, odpovídá na různé otázky či
pobízí k zamyšlení

-

Řád SVP – celý program je systematicky uspořádán, hlavní roli hrají jasně a pevně
stanovená pravidla. Klienti jsou daným režimem vedeni k zodpovědnosti a samostatnosti,
v rámci jasných pravidel se cítí bezpečně a učí se zároveň kooperovat a pomáhat
ostatním.

-

Velmi důležitou roli při pobytu nehrají jen zmíněné metody, ale především vychovatelé,
kteří svými programy i individuálním přístupem, nabízejí klientům kvalitní trávení
volného času, učí je novým dovednostem i novému rozhledu a pohledu na budoucnost
jich samotných
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Zpráva speciálního pedagoga

Středisko výchovné péče Čtyřlístek v Buškovicích je specializované, koedukovanené
zařízení, které se věnuje dětem a jejich širším rodinám, popřípadě školským zařízením
vyžadujícím okamžitou pomoc. Je určeno dětem ve věku 6 až 18 let. Díky specializaci a
zkušenostem zaměstnanců je klientela převážně ve věku 14 až 18 let, tedy v adolescentním
období vývoje dítěte. Klienti pochází nejen z regionu Podbořanska, ale díky své poloze (ve
vesnici na okraji vojenského prostoru) i ze vzdálenějších oblastí Plzně, Prahy, ale převážně
z Mostecka a Děčína. Kladně lze hodnotit spolupráci s ostatními SVP a školskými zařízeními, ale i
mezirezortní spolupráci z oblasti zdravotnictví.
Ve středisku je nabízena ambulantní péče avšak působí i jako internátní. Pobyty klientů
jsou zpravidla 8 týdenní, ale stejně jako péče i pobyt v zařízení je individuální a vychází z potřeb
dítěte, a proto je pobyt někdy zkracován, nebo prodlužován.
Na základě požadavků školských zařízení je prováděna i preventivní a intervenční činnost
přímo v těchto zařízeních.
Klientům zařízení je poskytována všestranná speciálně pedagogická péče opírající se
především o nejrůznější terapie (skupinová, rodinná, individuální, EEG – biofeedback,
ergoterapie, muzikoterapie, umělecká, zážitková…).
Po ukončení pobytu vždy následuje dlouhodobá ambulantní péče.
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Sociální úsek
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PŘÍTOMNOST CHLAPCŮ V 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

2011
26
27
32
29
30
32
7
7
53
52
56
52

2012
45
49
42
44
43
21
0
6
36
32
37
41

2013
33
36
33
43
31
44
5
7
40
43
41
42
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2014
38
41
37
39
31
32
7
12
34
34
30
30

2015
30
26
33
30
24
27
7
8
22
30
28
29

2016
26
31
33
30
34
30
9
9

Za školní rok 2015/2016 bylo do našeho zařízení přijato celkem 33 dětí.
Pobyt v našem zařízení ukončilo během tohoto školního roku celkem 22 dětí. 20 dětí ukončilo
ústavní výchovu dovršením zletilosti – tj. 18 let..

Školní rok 2015/2016
Přijato

Přemístěno

Dovršilo 18.let

33
chlapců

2 chlapců

19 chlapců

Jiný
VÚ

Léčebně
výchovný
ústav
2

0

Pěstounská
péče
0

Ukončili ÚV
na útěku

Vrátili se zpět
do rodiny

2

18

POBYTY DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ za rok 2015/2016
Odjelo
celkem
chlapců

Nevrátilo Nahlášeno
se zpět
na útěk
na PČR

Nemoc

Podzimní
prázdniny
Vánoční
prázdniny
Jarní
prázdniny
Velikonoční
Prázniny
Letní
prázdniny

11

4

4

25

5

5

18

2

2

17

2

2

18

2

2

STATISTIKA ÚTĚKŮ 2015/2016
Počet
útěků

Počet dnů na
útěku

Počet útěků
z dovolenek

85

8442

47

Počet
útěků
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Zrušena
ÚV
1

TERAPIE EEGBIOFEDBACK

Od měsíce dubna 2014 náš VÚ Buškovice zahájil terapie EEG Biofeedback. Na tyto terapie
dochází většina chlapců v ústavu.
Metoda EEG BIOFEEDBACK (biologická zpětná vazba) slouží k všestrannému zlepšování
činnosti mozku a zároveň se při ní navyšuje počet nervových spojů (synapsí), čímž je zvyšována
plasticita mozku. Získané zlepšení je trvalé, stejně tak jako když se naučíme jezdit na kole,
plavat, řídit vůz, číst nebo psát.
EEG BIOFEEDBACK se provádí pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává
klientovi vizuální a sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Klient se vlastní vůlí snaží
ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo naopak
koncentraci. Tímto opakovaným tréninkem si mozek automaticky zapamatovává správný postup
(uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svoji výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu
dosahovat automaticky. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností
využití této metody.
EEG BIOFEEDBACK je 100% neinvazivní metoda, která je zábavná, jednoduchá a bezpečná,
která nemá nežádoucí vedlejší účinky. Je to vysoce specifická metoda pro posílení aktivace
nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání ( zklidnění
impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Metoda je založena na úpravách
několika frekvencí elektrické energie, která vzniká v mozku při různých duševních a tělesných
stavech člověka a ovlivňuje jeho emoce, reakce, pracovní výkonnost, rodinnou pohodu.
Každému duševnímu stavu náleží jiné frekvenční pásmo
Metoda EEG Biofeedback je určena prakticky komukoliv.
S pomocí EEG Biofeedbacku se každý může naučit ovlivňovat, jinak mimovolně řízenou,
elektrickou aktivitu svého mozku. Po určitém počtu tréninků klient získává větší kontrolu nad
činností emočního a intelektového centra – mozku. Mozkové vlny mají schopnost i tendenci
napodobovat specifickou frekvenci, která jim je nabídnuta nebo vnucena, bez ohledu na to, zda
je vysílaný zdroj přirozený nebo umělý.
119

EEG Biofeedback pomáhá posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro
trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně. Po trénincích dochází ke
zklidnění impulzivity a hyperaktivity, zlepšení výkonů intelektu. Vynikající a rychlý účinek
má také na poruchy spánku, zejména problémy s usínáním, nespavostí, na noční děsy a
enurézu (pomočování). Dobré výsledky vykazuje i u vývojových vad řeči a specifických
poruch učení (dyslexie, dyskalkulie). Účinek EEG Biofeedbacku se vyrovná účinku silného
psychostimulancia. Na rozdíl od medikace je však účinek EEG Biofeedbacku trvalý, protože se
jedná o učení – co se mozek naučí, už nelze odnaučit.
EEG Biofeedback je taktéž výborný trénink pro lidi, kteří mají potíže se závislostí na kouření, s
poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) nebo kteří trpí chronickými
bolestmi hlavy – migrénami, pro lidi, kteří trpí napětím či nadměrnou trémou před a po
výkonech.
Kvalifikovanost terapeutů EEG Biofeedback
Pedag.

Funkce

Následující studium / rok ukonč ení

pracovníci
Mgr. Š ebek

Terapeut

Jihoč eská univerzita -

UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp. institucích/ 2015

Stanislava

Biofeetback

Uč itelství I.stupeň

Institut EEG Biofeedback / 2014

UJAK – speciální pedagogika

Institut EEG Biofeedback /2014

(0,8)
Bc.Vlasta

Terapeut

Marková

Biofeetback

UJAK SPPG – speciální pedagogika – Mgr./2016

(0,5)

Přehled praxe v roce 2015/2016
Jabok VOŠ Praha

2. Studentky
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Supervize ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče
Buškovice.

Pokud požadujeme po klientech, aby pracovali sami na sobě, aby přemýšleli o tom, jak se
chovají, jak přemýšlejí, jaké mají vztahy k sobě navzájem a k sobě samotným, musíme to
požadovat i od sebe. Supervize je zcela samozřejmou součástí práce nás pomáhajících
profesionálů a my máme to štěstí, že spolupracujeme s vynikajícím supervizorem Petrem
Parmou. Supervizní setkání s Petrem Parmou začaly v dubnu 2015, celkem jsme se společně
s kolektivem vedení našeho zařízení zúčastnili supervize už 4-krát – ještě v červnu a pak na
začátku září. V práci na sobě a na vzájemných vztazích budeme s Petrem a jeho spolupracovníky
pracovat i nadále.
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Výchova
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Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice je etopedické zařízení, které
má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Účelem výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy je zajišťovat, nezletilé osobě
ve věku od 15 do 18 (19) let, na základě rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově nebo uložené
ochranné výchově nebo o předběžném opatření, případně osobě ve věku do 26 let, v době přípravy na
budoucí povolání, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
Dále plní preventivně výchovnou péči jako je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování
dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již
vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. U většiny chlapců byla
diagnostikována LMR a vyznačují se projevy rizikového chování od různých druhů závislostí po páchání
trestných činů.
Zařízení poskytujeme systém komplexních preventivních a také nápravných služeb s cílem
pomoci ohroženým klientům (dětem a dospívajícím) řešit jejich problémy v různých kontextech života
(rodina, výchovné zařízení, škola), tak aby bylo možno optimalizovat jejich životní perspektivy. Součástí
služeb je též speciálně pedagogické, psychologické a další odborné služby dětem od nástupu do zařízení
po jeho ukončení, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům.

Součásti zařízení:
1) Výchovný ústav
2) Středisko výchovné péče Čtyřlístek
3) Střední škola
4) Školní jídelna
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Výchovný ústav a střední škola
Práce s klienty je realizována na základě zákonných předpisů, především Úmluvy o právech
dítěte. Činnost, obsah a formy péče jsou upraveny zákonem č. 109/2002 Sb., č. 89/2012 Sb.,
303/2013Sb.ve znění pozdějších předpisů a na to navazujících norem především Vnitřního řádu zařízení,
Školního řádu, ŠVP a vnitřních směrnic. Z těchto předpisů vyplývají veškerá další práva a povinnosti
pedagogů i dětí.
Kapacita výchovného ústavu je 40 dětí. Ty jsou rozděleny do pěti samostatných ubytovacích
jednotek, které jsou vybaveny běžným zařízením co nejvíce se blížícím bydlení v rodinném prostředí.
Výchovně-vzdělávací proces v zařízení se uskutečňuje v úzké spolupráci všech zaměstnanců tak, aby
z větší části pokrýval i požadavky kladené společností a platnou legislativou na zařízení tohoto typu
v rámci primární, sekundární či terciární prevence. Veškeré realizované aktivity v zařízení přispívají v
dlouhodobém horizontu eliminaci rizik dalšího výskytu popř. dalšího rozvoje různých forem rizikového
chování. Důležitým prvkem je vzájemná participace a provázanost školy a výchovy.
Veškeré aktivity jsou zaměřeny na klienta také z pohledu jeho potřeb a potřeb společnosti po
odchodu ze zařízení. V celém procesu je věnována pozornost dynamice, rozsahu a obsahu vývoje
osobnosti klienta, její kultivaci s přesahem do ekonomicko-pracovní sféry, tak aby tito klienti byli schopni
obstát na trhu práce, tedy byli schopni samostatné existence se všemi jejími aspekty.
Základním principem výchovné práce v zařízení je individuální práce s chlapcem, realizovaná v
rámci skupiny skupinovým vychovatelem, dále psychologem, speciálním pedagogem, příp. externími
odborníky. Individuální práce se řídí individuálním plánem, který je vyhodnocen jednou za půl roku.

Výchova a vzdělávání žáka
Součástí ústavu je třináct samostatných objektů. Ve čtyřech jsou umístěni klienti pěti
výchovných skupin. Ostatní budovy slouží ke vzdělávání a dalšímu provozu zařízení. Ubytování a
zařazování klientů na jednotlivé výchovné skupiny se děje flexibilně v souvislosti s jejich specifickými
potřebami a aktuální situací a s přihlédnutím k možnostem i atmosféře na jednotlivých výchovných
skupinách v souladu s koncepcí výchovně vzdělávací práce ve VÚ Buškovice. Střední škola Buškovice má
kapacitu 86 žáků, kteří jsou vzděláváni v učebních oborech typu „E“.
Střední škola je zaměřena na profesní přípravu žáků ve dvouletých a tříletých
vzdělávacích oborech Tesařské práce, Zednické práce, Stavební práce, Lesnické práce a Zahradní výroba.
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Součástí zařízení je vlastní školní kuchyně s jídelnou (provozní zázemí). Počty tříd jsou každoročně
upravovány podle počtu zapsaných žáků.
Vymezení
Rámcový vzdělávací program je základním východiskem pro vypracování vzdělávacích programů
(ŠVP) ve Střední škole Buškovice a směrodatným dokumentem pro pedagogy a další odborné
pracovníky, kteří se na výchovně vzdělávací činnosti podílejí nebo na ní participují.
Pojetí výchovné práce
Cílem výchovné práce ve VÚ Buškovice je kromě jiného i vytvoření trvalého, přehledného a
bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových,
sociálních, kognitivních i dalších specifických potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí,
dovedností a návyků s přihlédnutím k možnostem, zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je
rovněž podpora vzdělávacího působení školy a uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy. Součástí
výchovné práce ve VÚ Buškovice je trvalá snaha naučit děti samostatnosti a sebeobsluze, pracovním a
sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly
úspěšně zapojit do společnosti.

Využívání výchovných, resocializačních a léčebně výchovných programů
Základem je vytvořit individuální plán rozvoje osobnosti jedince, který vychází z důkladné
znalosti jeho osobnosti i životního příběhu, ze závěrů psychologického a etopedického vyšetření. V rámci
resocializačního procesu pro klienty vytvořit potřebné podmínky pro návrat do běžného života tak, že je
budeme odnaučovat společensky nepřijatelné vzorce chování. Na sociálně - psychologicky modelových
situacích, které odpovídají životní realitě, je naopak budeme cílevědomě a záměrně učit řešit nejrůznější
situace, v nichž zpravidla selhávají. V rámci sociálního učení je důležité naučit klienty diferencovanému
vnímání jiných osob a jejich vlastností jako možných modelů reakcí a chování v určitých situacích a
přebírat zodpovědnost za své chování.

Koordinovaná spolupráce mezi institucemi a specialisty
Zařízení úzce spolupracuje s následujícími institucemi: policie ČR, soudy, státní zastupitelství,
kurátoři pro mládež (OSPOD), probační a mediační služba, zdravotnická zařízení, neziskové organizace
(Člověk v tísni, charita..) apod.

127

Spolupráce s rodinou klienta
Spolupráce s rodinami klientů je na bázi odborné i lidské a je limitována ochotou rodiny k této
spolupráci.

Činnost speciálního pedagoga
Etopedická péče se odvíjí od aktuálních potřeb klientů, pedagogických pracovníků a
managementu zařízení. Primárně je zaměřena na zmapování a následné zefektivnění nápravy různého
stupně socializační odchylky u konkrétních klientů, a to vždy v souladu s individuálními dispozicemi
tohoto klienta a možnostmi zařízení.

Mediální obraz zařízení
Ve školním roce 2015 - 2016 jsme navázali užší spolupráci s redaktorkou periodika „Region
Podbořanska“ paní Allou Želinskou, která několikrát navštívila náš ústav. V tisku vyšlo 13 článků
s fotografiemi, které informovaly o dění v zařízení, ale zaregistrovali jsme i poděkování spoluobčanů.
Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Naše Buškovice. Na velmi dobré úrovni je i
spolupráce s Městským úřadem v Podbořanech i obyvateli obce. Pravidelně pořádáme Den otevřených
dveří, který je navštěvován našimi kolegy a partnery (pracovníky OSPOD, výchovnými poradci a
preventisty okolních škol, sponzory, kriminalisty a vyšetřovateli, zástupci PČR, ale i podbořanským
duchovním otcem Alexandrem a občanskou veřejností Podbořanska a Buškovic).
Drobnými opravami nábytku a hracích prvků se naši žáci v rámci praxe podílí na úzké spolupráci
v podbořanských školkách a školách. V současnosti participujeme na opravě historické kamenné zdi u
kostela sv. Jiljí.
Podílíme se na veřejných kulturních akcích (především bubenická skupina Australien Buš-kovice)
pořádáme Mikulášskou pro děti v obci.
Celkově lze shrnout, že veškerým našim úsilím a činností se snažíme o vytvoření pozitivního
obrazu zařízení v očích veřejnosti a tato práce se nám, z našeho pohledu, velmi daří.
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Výchovné skupiny:
Zahrada Modrá, Zahrada Hnědá – jedná se o jeden objekt Zahrady s jedním vedoucím
výchovné skupiny. Jsou zde umístěni chlapci nově příchozí, kteří vyžadují
opakované vysvětlení pravidel a je zde prováděna základní diagnostika pro

pozdější pedagogickou práci.
Vybavenost výchovné skupiny – pokoje jsou pro dva chlapce, společná kuchyňka, sportovní
sál, každé dva pokoje mají společné sociální zařízení, celkem je tu ubytováno 16. chlapců.

Vila + Domeček – zde jsou umístěni nejstarší chlapci s vyššími nároky na sebeobsluhu. Jsou zde učeni
více samostatnosti.

Vybavenost: pokoje jsou pro dva až tři chlapce, je zde kuchyňka, společenská místnost, sportovní sál,
sauna.
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Fara – výchovná skupina kde je umístěna ochranná výchova a chlapci, kteří nezvládají režim
na běžné výchovné skupině popř. jsou zde umístěni krátkodobě chlapci po útěku pro zjištění
příčin útěku popř. jejich vyřešení.

Vybavenost: pokoje pro dva až tři chlapce, kuchyňka, společenská místnost, keramická dílna
Brána – jsou zde umístěni nejméně problémoví chlapci. Tato skupina je tzv. „za odměnu“.

Vybavenost: pokoje vždy pro dva chlapce, společná kuchyňka, společenská místnost, fotbalové hřiště,
terapeutická místnost – muzikoterapie, arteterapie, terapeutická místnost EEG Biofeedback.
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Personální obsazení
Na úseku výchovy pracuje v současné době 25 pedagogických pracovníků z toho 1 zástupce ředitele pro
útvar výchovy, 12 vychovatelů a 10 asistentů pedagoga, 1.psycholog, 1 speciální pedagog, . U výchovné
skupiny je obvykle jeden vychovatel a jeden asistent vychovatele. Noční službu v době od 22:00 do 8:00
vykonává asistent vychovatele.

Kvalifikovanost Vychovatelé

Vzdělání vychovatelů podle zákona 563/2004 § 16 odst. 2 platný od

1.1.2015
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Jméno a
příjmení

Vzdělání

Vlastimil
Baláž

M

SPGŠ Most

UJEP – CVC – speciální
pedagogika pro pedagogy
speciálních zařízení

DPS

Spln
ění
vzdě
lání
1.1.
201
5
Ano

Michal
Endršt
Tomáš
Navrátil
Pavel
Kasman
Petr
Hincák

VŠ - speciální
Bc.
VŠ – speciální
Bc.
VŠ - speciální
Bc.
M

UJAK

Bc.

Ano

Bc.

Ano

Bc.

Ano

Bc

Ano

Václav
Treml
Petr Kříž

M

Gymnázium

Bc.

Ano

M

SOŠ

Bc.

Ne

Šárka
Holanová
Mgr.Vlast
imil
Štefka

M

Gymnázium

UJAK – Bc.
Speciální pedagogika
UJAK – Bc.
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133

Studium
Splnění
vzdělání
zahájení Ukončení Získané
osvědčení 1.1.2015
nebo titul
Ano
Ano
2015

2016

Ano

2015

2016

Ano

2016

2017

ne
Ano

Ano
2015

2016

ano
Ano
Ano
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2016

2017

Ne
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Výchovná činnost
Výchovné a zájmové činnosti byly ve VÚ realizovány v šesti výchovných skupinách s počtem 8 chlapců.
Základním kritériem pro rozdělování dětí do skupin bylo přihlédnuto k věku a k jejich rozumové a
mentální úrovni.
Práce s chlapci v rámci výchovně vzdělávacího procesu byla souhrnem edukačních, výchovných,
zájmových a diagnostických činností prováděných odbornými pracovníky.
S výchovnou skupinou pracovali pravidelně 2 „skupinoví“ vychovatelé, asistenti pedagoga – speciální
pedagog, psycholog, psychiatr, kteří vedli příslušnou dokumentaci dítěte a vše zaznamenávali do
programu evix. Vychovatelé se podíleli spolu s chlapci na vytvoření individuálního plánu rozvoje
osobnosti dítěte, který každé tři měsíce vyhodnocovali.
Činnost jednotlivých skupin se řídila dle Měsíčních plánů, ze kterých se tvořil spolu s chlapci Týdenních
plánů činnosti, ve kterých se prolínaly standardní a pravidelné činnosti s individuálně zaměřenými
činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i psychologické
diagnostiky. Obsahem výchovných činností byly složky režimové (dané denním programem), složky
odborně výchovné (konkrétní výchovy dané Týdenními plány jednotlivých skupin), složky relaxační
(zájmové a rekreační činnosti dané Ročním plánem a Týdenními plány skupin), složky komunitní
(komunitní systém, hodnotící systém) a složky terapeutické (souhrn individuálních a skupinových
terapeutických činností v rámci komunitního systému, činnosti výběrové a zátěžové). Důraz byl kladen
na pohybové a sportovní aktivity.
Chlapci se zapojují i do kroužků mimo ústav, zejména jsou ve fotbalovém kroužku a tak prezentují jak VÚ
Buškovice tak i fotbalový klub v Krásném Dvoře nebo fotbalový klub Buškovice
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Přehled organizovaných akci od 1.9.2015 – 31.08.2016

Za rok 2015/2016 bylo naplánováno 92 akcí z toho 19 školy a 73 výchovy
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Turnaj v malé kopané 18-19. 9. 2015 Hamr na Jezeře.
„Podzimní přebory“ v malé kopané chlapců a vybíjené dívek se konaly za krásného slunečného počasí.
Kopané se zúčastnilo 8 týmů, systémem dvou skupin, ze které postupovaly vždy první dva týmy. Po
vzájemných zápasech ve skupinách bylo toto konečné pořadí. Dalším krokem bylo semifinále, boj o 3.
místo a finále.
1.skupina 1. Hamr
2. Boletice
3. Liberec
4. Jiříkov
Boje ve skupině skončily takto: Buškovice –Hostouň 0:0, -Chrudim 4:0, Vrchlabí 5:0
2.skupina 1. Buškovice
2.Hostoun
3. Vrchlabí
4. Chrudim
Naši chlapci v semifinále narazili na družstvo Boletic, po našem lepším výkonu zápas skončil remízou,
poté následovaly penalty, kde jsme se bohužel opět neprosadili, a čekal nás boj o 3. místo. Zde po
velice vyrovnaném výkonu, výborně zde zachytal Holub D. zápas skončil 0:0 a opět prohnané penalty a
konečné 4. místo.

Bc.Endršt Michal
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Jablečný den
O víkendu dne 3. 10. 2015, jsme se VS Brána zúčastnili společenské akce v sousední obci Krásný Dvůr. V
místním zámeckém komplexu, přilehlé Francouzské zahradě a Anglickém parku, se konal každoroční
podzimní jarmark, zvaný Jablečný den. Vydařilo se i pěkné slunečné počasí a po celý den bylo příjemně
teplo.

Pěšky jsme došli Lipovou alejí, na zámecké nádvoří. Na místě byly výstavní i prodejní stánky
s produkty a výrobky, buď zemědělského, řemeslného, chovatelského a uměleckého zaměření.
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Zdarma se konala ochutnávka výrobků, připravených z jablek. Mošty, sirupy, štrůdly, pečivo a
řada dalších. Po prohlídce jsme šli zpět přes park, kde jsme si prohlídli místní pamětihodnosti.
Nejvíce nás zaujala probíhající rekonstrukce místní Gotické rozhledny.

Kulisu a atmosféru jarmarku doplnili muzikanti, divadelní umělci, loutkové divadlo, dětský
koutek, malířské a tetovací koutky, lukostřelba, jízda na koni i v kočáře.
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Akce se zúčastnili vychovatelé Polan Pavel, Michalovič Ivan a chlapci z VS Brána.
Zapsal: POLAN Pavel
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Výlet do Vinařic
Díky tomu, že se Robert Budík chová už delší dobu slušně, se domluvila zážitková akce celé výchovné
skupiny s návštěvou Budíkova otce ve Vinařickém vězení. Celá akce byla předem domluvena. Cesta do
Vinařic, výsadek Roberta a výlet po okolí.
Jako první ze všeho jsme navštívili obec Lidice. Je to kousek od Kladna, takže jsme nemuseli až tolik
ždímat kasu VÚ. Přijeli jsme na místo a plni očekávání jsme vyrazili projít celé pietní místo. To jsem
musel chlapce trošku napomínat, než si uvědomili, jak se mají na takovém místě chovat. Každopádně se
chlapcům v Lidicích celkem líbilo. Byli jsme se podívat i v muzeu, kde jsme mohli zkouknout dokument o
obci. O tom, jak vznikla, co se stalo, kdo se zachránil a že byla postavena nová obec Lidice. Celý areál
jsme prošli křížem krážem a dohodli se, že bychom se mohli podívat na začátek Prahy do OC Šestka, kde
se z nejvyššího patra parkoviště dá vidět část letiště Václava Havla.
Tam se chlapcům líbilo o trošku víc. Šli jsme se dokonce podívat i dovnitř. Tam jsme si prošli všechny
obchody. To jsme měli s kolegou už velké obavy, že se může něco stát. Ale i v tomhle jsme se zmýlili.
Chovali se vzorně. Na nikoho nepořvávali, nic se nesnažili odcizit a ani se nesnažili utéct. Když jsme si to
celé prošli, vyšli jsme nahoru na střechu, kde jsme se snažili zahlédnout alespoň jedno letadlo. Bohužel
zrovna vál, pro nás, nepříznivý vítr a tím pádem přistávali na jiné runwayi. Ale jedno letadlo se nám přeci
jen podařilo zahlédnout. Blízko parkoviště má kontrolní hangár jedna letecká společnost, odkud zrovna
odtahovali jedno z letadel.
Bohužel už se blížil čas, kdy jsme měli vyzvednout Budíka, takže jsme nasedli a vyjeli pro něj. Přijížděli
jsme k věznici, kde na nás už čekal Robert i s babičkou. Když k nám nasedl, domluvili jsme se, že si
projdeme i nejnovější nákupní středisko v Kladně a poté vyrazíme na slíbené opékání buřtů. V OC jsme
rychle nakoupili potřebné a chybějící věci. S chlapci jsme se také kochali velkými sochami vytvořenými
z lega, které byly na každém patře. Na opékání buřtů jsme si cestou na výlet vybrali místo a tam jsme
také zastavili. Kluci se vydali do lesa sehnat nějaké větší kameny, abychom mohli ohraničit ohniště.
Zapálili jsme oheň a začali opékat. Chlapcům večeře moc chutnala. Když už všichni dojedli, nezbývalo nic
jiného, než to všechno uhasit a uklidit. Uklízení i hašení se ujali kluci. Když jsem se přesvědčil, že je vše
uhašené a uklizené jsme vyrazili domů. Klukům se výlet moc líbil a říkali, že by jeli klidně příští týden na
další.

V Buškovicích dne 20.9.2015

Pavel Horáček
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Aquadrom Most 28. 12. 2015.
Dne 28. 12. 2015 jsme vyrazili ve složení Trávníček, Holanová, Byhár, Rafael, Vlnieška, Žiga, Poľák, Budík
směr Most. Cílovou stanicí byl aquadrom. Účelem bylo zpříjemnění Vánočních svátků a odstranění pnutí,
které v chlapcích vyvolává pobyt ve VÚ v čase, který by všichni chtěli trávit se svými nejbližšími. Velkým
zážitkem pro všechny byl tobogán, kde se vyřádili nejen chlapci, ale i „dospělí“.  Největší záhadou asi
zůstane, jak je možné, že Erik Vlniška nedostal pokutu za neustále překračování maximální povolené
rychlosti na tobogánu a jak se Radku Poľákovi s Robertem Budíkem podařilo paní Holanovou naučit
přeplavat celý bazén pod vodou. 
Při návratu panovala velice uvolněná atmosféra a tak nelze výlet hodnotit jinak než jako vydařený.

Pedagogové: Jaromír Trávníček, Šárka Holanová

Klienti: Radek Poľák, Roman Rafael, Petr Žiga, Robert Budík, Josef Byhár, Erik Vlnieška

V Buškovicích 15. 1. 2016

Jaromír Trávníček
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Železný chovanec

Opět po roce jsme ve čtvrtek 15. 10. 2015 vyrazili do Hostouně na akci Železný chovanec. Letos jsme se
vybavili 6 koly, které jsme umístili na závěsné zařízení za auto, takže každý měl své funkční vyzkoušené
kolo. Od září se obě skupiny fara a zahrada snažily s chlapci v rámci možností trénovat běh kolo i
plavání. A vyplatilo se. Po velkém boji, vzájemné spolupráci v běhu si 1. Místo vybojoval Kalkuš Martin, 2.
Místo z minimální ztráty Liška Ladislav.

Na dalších dobrých místech skončili Vlnieška Erik, který při troše snahy a více zarputilosti mohl dokonat
medailové umístění pro VÚ Buškovice. Další spolehlivou sportovní práci odvedl Holub David a pomohl
tak týmu na 1. Místo v družstvech.
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Svoje maximum také odvedli Irdza Michal a Budík Robert, kteří na trati nechali všechny své síly.Poslední
z našich skončil Trefanec Karel , ale nutno jej pochválit za snahu a píli.
Nutno vyzdvihnout nejlepšího plavce – Kalkuš Martin a Láda Liška vše dohnal a byl nejlepší na kole.

Poděkování a pochvala nejen za sportovní výkony, ale i za chování během celé akce patří všem
zúčastněným. Díky také patří všem kolegům, kteří pomáhali s přípravou, to že zde po letech opět
vyhrajeme kolo nikdo nečekal.
Bc.Endršt Michal,Bc.Kasman Pavel - vychovatelé
Závodníci – Kalkuš ,Liška, Vlnieška, Holub, Irdza, Budík, Trefanec.

Zprávu z akce zhotovil Bc.Endršt Michal.
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Akce kino HVĚZDA Kadaň
Typ společné akce:
Datum:

Výlet do historického centra města Kadaň, spojený s návštěvou kina.

Pondělí 21. 12. 2015

Dozor:

POLAN Pavel, vychovatel
SIVÁK Evžen, asistent vychovatele

VS skupina FARA:

BUDÍK R., POĽAK R., VLNIEŠKA E., ŽIGA P., ČERVEŇÁ M., RAFAEL R.

Celá VS Fara se podle předem naplánovaných akcí, zúčastnila v plném počtu výletu do Kadaně. Na výlet
jsme vyrazili kolem třetí hodiny ústavním autem. Odpoledne po zakoupení vstupenek na filmové
představení, jsme se šli společně podívat do města. Tam jsme si prošli a prohlídli celé historické
centrum, které již mělo adventní výzdobu. Procházka trvala přibližně jednu hodinu.

Na večerní filmovou premiéru jsme se vrátili těsně před začátkem projekce. Na film jsme se těšili.
Jmenoval se „Vánoční kameňák“. Jednalo se o komedii s vánoční tématikou. Trošku nám to tu
předvánoční atmosféru skutečně navodilo. Film neměl zvlášť nějakou uměleckou kvalitu, ani hloubku,
ale pobavil, odlehčil a to bylo naším cílem.
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V Buškovicích dne 31. 12. 2015

POLAN Pavel, vychovatel

Výlet do Karlových Varů
Dne 19.12.2015 jsme s chlapci, co bohužel neodjeli domu na vánoční prázdniny, vyrazili na výlet
do města proslulého svými léčivými prameny. Tým chlapců se skládal z Radka Poľáka, Roberta Budíka,
Romana Rafaela, Michala Červeňáka, Erika Vlniešky a Petra Žigy. Tým vychovatelů byl ve značné přesile
ve složení Karel Konstantinovič a Pavel Horáček. Odjezd byl naplánován na odpoledne, aby kluci stihli
ještě poklidit na VS a připravit se.
Po příjezdu jsme byli překvapeni krásnou vánoční výzdobou celého města. Bohužel ani jedno z
chlapců nenapadlo, napít se z tamních pramenů, když jsme procházeli městem. Ukázali jsme jim
nejznámější místa, která se ve městě nacházejí. A jako jedno z posledních míst, které nás napadlo
navštívit, byla rozhledna Diana. Nahoru jsme vyjeli lanovkou, což se chlapcům moc líbilo, protože
nemuseli jít pěšky. Na vrcholu rozhledny byl krásný výhled na celé okolí Karlových Varů. Dolu jsme se
vydali po stezce na Jelení skok. Chlapci blbli celou cestu dolu. Hráli si na auta, skákali apod. Při cestě zpět
k autu jsme chlapcům koupili v McDonald´s něco na přilepšenou.
Výlet se jim líbil, i když to bylo jen o pěší turistice. A nedivím se jim. Karlovy Vary jsou jedno z
nejkrásnějších měst v Západních Čechách.
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Výlet na kopec s opékáním buřtů.
Dne 23. 12. 2015 jsme v rámci zpříjemnění Vánočních prázdnin chlapcům, kteří zde museli zůstat,
naplánovali výlet do kina. Protože nálada mezi chlapci, byla od samého rána velice chmurná, rozhodli
jsme se zareagovat a změnit plán. Místo návštěvy kina jsme se vydali, na nedaleký kopec Rubín, kde jsme
se po krátké procházce v přírodě usídlili ve zdejším tábořišti. Jako nejzdatnější „zálesák“ se projevil
Radek Poľák, který rozdělal oheň. Michal, Červeňák, Roman Rafael a Petr Žiga se ukázali jako dobří
asistenti, kteří nasbírali palivové dřevo a připravili vidličky na opékání buřtů.
Přesto, že aktivitu (opékání buřtů den před Štědrým dnem) hodnotit jako neobvyklou, shodli jsme se
s kolegyní Šárkou Holanovou, že splnila svůj účel. Chlapci se během, krátké chvíle rozpovídali a s proudící
konverzací se zvedala i nálada. Do ústavu jsme se vraceli za tmy, od bláta, „navonění“ od ohně, ale
všichni v dobré náladě 
Pedagogové: Jaromír Trávníček, Šárka Holanová

Klienti: Radek Poľák, Roman Rafael, Petr Žiga, Michal Červeňák
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HOSTINNÉ 2016
Vychovatelé : Pavel Kasman, Pavel Horáček, Zbyněk Šmíd
Chlapci : Robert Budík, Nikolas Polá , Radek Poľák, Ladislav Liška, Erik Vlnieška, Petr Žiga, Štefan Stibal,
Miroslav Trubač, Roman Rafael

V úterý 23.2.2016 hned ráno jsme naložili již připravené a sbalené věci do aut a vyrazili směr Krkonoše
– městečko Hostinné. Cesta probíhala bez problémů se dvěma krátkými zastávkami na protáhnutí těla.
Okolo poledního jsme dorazili do cíle. Po chvíli jsme se ubytovali ve spřáteleném výchovném ústavu a
pustili se do přípravy oběda. Po krátkém poledním odpočinku jsme se rozdělili na dvě části, jedna jela
obhlídnout nedaleký lyžařský areál, druhá prošla část města a nakoupila potraviny. Po dobré večeři jsme
si všichni sedli na klubovně a seznámili jsme chlapce s programem rekreačního pobytu. Tké byli chlapci
upozorněni na zásady slušného chování, bezpečnosti na sjezdovkách a při pohybu na silnicích. Také jim
byly teoreticky vysvětleny zásady jízdy na lyžích a snowboardu. Večer jsme sledovali televizi – utkání Ligy
mistrů ve fotbale. Chlapci byli unavení a postupně odcházeli do postelí.
Ráno po snídani probíhala příprava na lyžování a také se vařil oběd. Po obědě polovina chlapců
vyrazila do lyžařského areálu Mladé buky, ostatní vyrazili na procházku a prohlídku města. Po 17,00
hodině jsme se všichni sešli ve výchovném ústavu a při přípravě večeře si chlapci sdělovali zážitky
z lyžování. Samozřejmě, že se vyskytly i pády. Ale bylo překvapující, že většina chlapců zvládla jízdu na
lyžích či na snowboardu celkem bez větších problémů. Večer proběhl za zvuků romských písní,
poklidného zpěvu a zajímavého vyprávění příhod z let minulých.
Další den dopoledne byl shodný jako předešlý. Snídaně, příprava oběda a příprava na lyžování.
Odpoledne všichni vyrazili na sjezdovku. Počasí nám přálo, bylo polojasno a sluníčko chvílemi
připomínalo spíše jaro. Sjezdovka byla perfektně upravena, dobře se jezdilo. Krásné odpoledne na svahu
, kdy si prakticky všichni chlapci prostřídali lyže i snowboard. Všichni chlapci se postupně v lyžování
zlepšovali, bavilo je to čím dál víc. Po návratu a po večeři jsem se pustili do přípravy oslavy Roberta
Budíka, kterému ten den bylo 18 let. Chlebíčky, jednohubky, obložené mísy, samozřejmě dort s velkou
18 a přípitek nealkoholickým šumivým vínem odstartoval krásný večer. Nesměl chybět ani tradiční „ hobl
„. Všude byly vidět úsměvy, rozzářené oči, z kluků sršela dobrá nálada. Nechyběla Robertova oblíbená
muzika, jeho vtípky a jeho charakteristický smích. Okolo půlnoci šli chlapci s dobrým pocitem spát.
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V pátek jsme nechali chlapce spát déle. Po pozdější snídani a dobrém obědě jsme jeli na bowling do
Trutnova. Prošli jsme část města a poté šli hrát bowling. Překvapilo nás, že kluky hra nejenže baví, ale
také ji většina chlapců dobře ovládá. Ti, kteří ji hráli jen párkrát brzy přišli na způsob jak hrát, jak využívat
pohyb ruky a cit. Po hodince hry vlastně všichni chlapci bez větších problému hru ovládali. I zde jsme se
hecovali, soupeřili mezi sebou, ale také povzbuzovali a vzájemně si fandili. Bylo pohodové odpoledne. Po
návratu jsme se najedli, sbalili většinu věcí, neboť ráno jsme vyráželi směr Buškovice – „ domů „. Večer
byl nabyt zážitky z uplynulých dnů, již teď se vzpomínalo na veselé zážitky a plánovalo se do budoucna.
Ráno, sobota. Čas se naplnil. Nasnídat, dobalit, naložit a jet. Krásné chvíle vždy utečou jako voda.
Důležité je, že chlapci si odnesli krásné zážitky, získali nové zkušenosti a doufejme, že se i vzájemně více
sblížili.
Je nutné konstatovat, že všichni chlapci se po celou dobu chovali slušně, nebyly s nimi žádné problémy.

.
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Jezdili jsme na lyžích i na snowboardu, také jsme občas poznali zemskou přitažlivost.
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Tak jdeme na to ………
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Zátěžovka Rubín

V sobotu 20. února 2016 jsme VS Brána vyrazili na plánovanou zátěžovou akci. Tentokrát jsme zvolili
opačný směr, než jindy. Místo na západ směrem k Doupovu, jsme vyrazili směrem východním. Šli všichni
přítomní na skupině VS Brána. Omluveni byli Francouz, který měl dovolenku a Nistor, za kterým přijela
návštěva. Ten dostal povolení na celodenní vycházku do Podbořan.
Na obědě jsme se řádně posilnili knedlíky a na cestu jsme si navíc přibalili svačiny a pití. Všichni jsme
se navlíkli do nepříznivého počasí. Někteří následně zjistili, že představa a realita jsou od sebe dost
vzdálené. Foukal silný nárazový vítr se sněhem a deštěm. Cesta po polních cestách, či zkratkou přímo
přes pole, také nebyl dobrý nápad pro ty, kteří si přes upozornění obuli vycházkové botasky. Někteří
dokonce bílé.
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Cestou jsme se zastavili podívat na šachtu, kde se těží kaolin, písek a jíl. V půli cesty jsme šli okolo letiště
pro malá letadla. Chvíli jsme šli po polní cestě, chvíli po asfaltce mezi poli, po cyklostezce nebo i přímo
po poli.

Na vrchol kopce s hradištěm Rubín jsme dorazili krásně promoklí přesně za dvě hodiny. Tam jsme
společně posvačili a osvěžili se limonádou. Za výkon se přidělovaly erární sušenky. Z vrcholu kopce byl
nádherný rozhled, bohužel pokažený deštěm a vlhkým oparem. Protože byli všichni promoklí a promrzlí,
neotáleli jsme a hned po svačině vyrazili na zpáteční cestu.

Ta se brzy ukázala, jako obtížnější, protože se proti nám opřel silný vítr. Zpátky na skupinu jsme dorazili
před půl šestou večer. Mokré jsme měli úplně kompletní oblečení. Boty byly plné vody, obalené jílem a
blátem, takže každá vážila snad kilo.
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Před vstupem do budovy museli všichni povinně sundat boty, ponožky i kalhoty. Po návratu se poprvé
od letních prázdnin strhla hádka o koupelnu a vanu horké vody. Večeře zmizela za pár minut a kolem
osmé skoro všichni spali jako nemluvňata. Druhý den jsme veškeré špinavé věci vyčistili a vyprali.
Zapsal: POLAN Pavel, vychovatel VS Brána

V Buškovicích: 22. 2. 2016
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Akce turnaj kuželky Podbořany 20. 2. 2016.
Naše první společná akce skupin Zahrada proběhla v sobotu dne 20. 2. v Podbořanech na kuželně.
Do Podbořan jsme společně a po řádném poučení, jak se na cestě chovat, šli polní cestou. Po příchodu
na kuželnu a přezutí jsme se rozdělili na skupiny hnědá a modrá, bylo to 6 na 6 i s vychovateli.
Hnědá – Holub, Trefanec, Kalkuš, Janovič, Mirga, p.Kříž
Modrá – Rafael,Hořák,Vrba,Červenák,Strnisko,p.Endršt
Hráli jsme na dvou drahách a střídali se po každém hodu poctivě. Bodové vedení se střídalo pomalu
každým hodem. Hráli jsme dvě do hodiny čisté hry a na konci jsme měli stejně vrhů s rozdílným
bodovým součtem. Zvítězil tým skupina hnědá se ziskem 1212 bodů a poražení měli 1179 bodů. Během
hry se však skóre přelévalo na obě strany. Strašně nás to bavilo, výherní ceny byly bohaté, spousta
sladkostí. Hodně jsme si to užili a myslíme si, že na to budeme dlouho vzpomínat. Tímto chceme
poděkovat vychovatelům za uspořádání akce, a doufáme, že v nejbližší době uspořádáme další
společnou akci.

Děkujeme děti z VS Zahrada.
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Didaktická vycházka spojená s opékáním buřtů
24.3.2016

Vychovatelé: Kříž Petr, Legerský Daniel

Chlapci: Rafael, Ibl, Fako, Biháry, Čureja, Gábor, Červeňák, Byhár, Kadáš, Homolka

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 jsme uskutečnili didaktickou vycházku spojenou s opékáním buřtů. Kolem třetí
hodiny jsme se vydali do lesů u Vroutku. Po celou cestu jsme si vyprávěli vtípky, historky a zajímavé
příběhy ze života. Poznávali jsme stromy a stopy zvířat , které nás provázely celou cestou po vyšlapané
cestě. Nakonec jsme došli k soše sv. Prokopa. Na tomto místě bylo připravené posezení a ohniště. Dali
jsme se do práce a začali sbírat suché větvičky na přípravu ohně. Po ukrutném a vyčerpávajícím třicet
minutovém boji, naši zálesáci dokázali nemožné a rozdělali oheň. To bylo radost ! Chlapci si dokázali
poradit a zhotovili klacek na opékání, nařezali si buřty a začalo se opékat. Zde jsme se najedli, posilnili,
uklidili ohniště a začali jsme se připravovat na soutěž. Chlapcům jsme svázali nohy páskem a poté museli
doskákat do cíle. Tuto soutěž vymyslel Roman Rafael, který měl neskutečnou radost, když viděl, jak jeho
kamarádi padají. Za některé pády by se nemusel stydět ani profesionální kaskadér. Nakonec se vítězem
stal Silvestr Kadáš. Po dokončení soutěže jsme se klidným krokem vraceli do ústavu. Panovala dobrá
atmosféra. Všude byly vidět úsměvy. Do ústavu jsme se vrátili kolem sedmé hodiny večerní. Na chlapcích
byla znát únava. Chlapci se po celou dobu chovali slušně a nebyli s nimi žádné problémy.
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Vyhodnocení Mezinárodního školení.
PRACOVNÍKŮ VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ SOŠ A SOU
SPOJENÉ S POHYBOVOU TERAPIÍ
13.SETKÁNÍ.

4.-6. března 2016
ve VÚ Buškovice.

V pátek 4. 3. 2016. začalo náš tradiční 13. ročník příjezdem mužstev vzdálenějších a to z Moravy a ze
Slovenska. Po ubytování a večeři spolu s částí příslušníků našeho ústavu jsme zorganizovali v rámci
probíraní pracovních problémů, na kuželně v Podbořanech kuželkový turnaj v Česko- MoravskoSlovenské účasti. Tradičně všichni zúčastnění zvítězili a postupně se přesunuli na ubytování. 5. 3. začal
den snídaní a přesunem na1.ZŠ v Podbořanech,
kde byl zahájený turnaj v malé kopané pod patronací města Podbořany , který pořádal Výchovný Ústav
Buškovice. Turnaj byl zahájen ředitelem VÚ Buškovice PhDr. Mojmírem Šebkem a ředitelem turnaje Ing.
Michalovičem Ivanem za účasti 6. Mužstev.
Celý turnaj probíhal v přátelské atmosféře v duchu fair play, a na hřišti i mimo něj převládal sportovní
duch.Hráči do zápasů dávali celé srdce i fyzické síly, které po odehraných zápasech ubývaly. Hrál se
fotbal s velkým nasazením, odhodláním, dobrými akcemi a pěknými góly za podpory publika. Množství
zápasů bylo vykonaných a rozhodovaly maličkosti a štěstí.Pořadí:1.VÚ Pšov,2.Střílky,3.VÚ Buškovice
4.Sološnica,5.Hostinné,6.Praha/Žlutice.
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Turistický pochod 20.3.2016
Vychovatelé: Kříž Petr, Legerský Daniel
Chlapci: Rafael, Dvořák, Vrba, Ibl, Biháry, Holub, Fako, Strnisko, Janovič, Čureja, Seeman, Gábor, Hořák,
Mirga, Kalkuš, Trefanec

V neděli 20.3.2016 byl naplánován turistický pochod. Po dobrém obědě jsme se teple oblékli a připravili
svačinu a vyrazili směr Chmelištná.
Cesta probíhala bez problémů se dvěma krátkými zastávkami, které jsme si předem určili. Pro chlapce
jsme si připravili různé soutěže. První soutěž spočívala v běhu do kopce pouze v trenýrkách. Běželo se po
třech a vítěz se posunul do finále. Zde někteří chlapci prokázali skvělou fyzickou kondici. Na další soutěž
byla potřeba síla v pažích. Jednalo se totiž o hod kládou do dálky. Poslední soutěž byla o rovnováze a
byla dobrovolná. Chlapci měli za úkol 2x elegantně přejít železnou tyč nad Dolánským potokem. I zde
nikdo nezaváhal a nenechal se namočit. V cíli jsme si snědli připravené svačiny a rozdali připravené
sušenky a sladkosti. Po odpočinku jsme vyrazili směr Buškovice. Cestou zpátky jsme si povídali o životě a
vyprávěli zajímavé příhody z let minulých. Celou cestu jsme se kochali panoramou Doupovských hor.
Všude byly vidět úsměvy a dobrá nálada. Je nutné říci, že se chlapci po celou dobu chovali slušně a nebyli
s nimi žádné problémy.

Jde se na věc 
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Fotbalový turnaj Žlutice 2016.
Sestava kluci: Ibl,Kalkuš, Holub,Strnisko,Liška,Vlnieška,Polak
Trenéři: Bc.Endršt,Bc.Kasman

Tradičně v úterý 22. 3. 2016 ráno jsme vyrazili směr Žlutice na fotbalový turnaj Velikonoční beránek.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev, rozděleno do dvou skupin A – Mašťov, Hostouň, Hostinné,
Pšov, Terešov. Z této skupiny postoupily z 1. místa Terešov a z 2. místa Hostouň.
Skupina B –Buškovice, Hostouň, Obořiště, Žlutice ,Žlutice SLŠ. Zde z 1.místa postoupily Žlutice a z 2.místa
Buškovice. Tato skupina byla velice vyrovnaná a o postupu rozhodlo až celkové skóre.
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V semifinále se utkala tato družstva 1. Žlutice – Hostouň a postup slavili po velkém boji až na penalty
kluci ze Žlutic.
2.semifinlále Terešov – Buškovice a po výborném výkonu celého družstva postup Buškovice.
V boji o 3. místo zvítězili chlapci z Terešova. Finále rozhodla jediná branka v podání chlapců z Buškovic a
mohli jsme slavit celkové vítězství.
Spolehlivý výkon podali zejména Kalkuš,Strnisko a motorová myš Láďa Liška, ale poděkování za snahu a
bojovnost patří všem.
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Akce Kajkoš Sýrovice

Typ společné akce:

Hudební vystoupení

Datum:

Sobota 12. 3. 2016

Dozor:

MILENKO Robert, asistent vychovatele

Čas:

20:00 - 23:00

Vedoucí akce:

MILENKO Robert, asistent vychovatele

Klienti:

Nistror, Červeňák M., Ištok, Janovič, Liška, Fako, Irdza, Rafael

Výběrová akce, pořádaná asistentem vychovatele panem MILENKEM. Konala se v sobotu večer od 20:00
v nedaleké obci Sýrovice. Doprava byla zajištěna ústavním autem. Aby se naplnila kapacita auta, účastnili
se chlapci ze všech tří výchovných skupin.
Akce se konala v místním sále. Jednalo se o hudební produkci (koncert s taneční zábavou). Protože se
jednalo o romskou kapelu, účastnili se téměř výhradně pouze Ti, kteří mají k této hudbě vztah. Celá
produkce proběhla bez problémů, chlapcům se velmi líbila.

V Buškovicích dne 14. 3. 2016

Organizátor akce: MILENKO Robert

Zapsal: POLAN Pavel, vychovatel
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Nohejbalový Turnaj 4. 4. 2016
Dne 4. 4. 2016 jsme v rámci odpolední činnosti naplánovali turnaj v nohejbalu. Turnaje se účastnili
všichni chlapci a vychovatelé z VS Zahrada a Josef Byhár z VS Brána. Rozdělením vznikly čtyři družstva
každé se čtyřmi hráči. Po tuhých a nelítostných bojích (vše ve sportovním duchu) zvítězilo družstvo
Bytches ve složení Ibl, Rafael, Čureja, Bihary. Na druhém místě skončilo družstvo pod vedením pana
Michaloviče. Třetí místo obsadilo družstvo Mlátiček ve složení Dvořák, Trefanec, Hořák, Tomko.
K nepopulárnímu čtvrtému místo dovezl své družstvo p. Trávníček.

Radost na konci byla patrná na všech chlapcích, protože sladkosti obdrželi všichni chlapci bez rozdílu
prvního či čtvrtého místa.

V Buškovicích 4. 4. 2016

Jaromír Trávníček
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Výlet do Plzně
V Sobotu 9. 4. 2016 se celá skupina Brána zúčastnila společné celodenní akce. Naplánovali jsme si
návštěvu nemocného kamaráda Michala Červeňáka ve Fakultní nemocnici. Michal byl po operaci, a stále
ještě na kapačkách. Nabrali jsme si celodenní stravu i pití. Všichni se řádně vykoupali, vyčistili si boty,
vyprali a vyžehlili slušné oblečení. Každý podepsal poučení o bezpečnosti a chování, během celé akce.
Vyrazili jsme před desátou hodinou dopolední. Cesta do Plzně proběhla úplně hladce, dokonce jsme na
parkoviště a k nemocnici dorazili na první pokus.
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Celý areál je obrovský, soustava a komplex budov, chodeb, podchodů, nadchodů a výtahů. Věděli jsme,
kde Michal leží, takže jsme ho vcelku rychle našli. Byl ubytovaný sám na dvoulůžkovém pokoji. Místo po
operačním zákroku měl zalepené, loket ovázaný z důvodu špatně napíchnuté žíly a na ruce zavedenou
kanylu na kapačky.

Ze setkání měl radost a rád se s kluky zase viděl. Přivezli jsme mu balíček s jogurty, pitím, pamlsky. Pár
hygienických potřeb a čisté prádlo. Strávili jsme společně asi hodinku, a protože bylo příhodné počasí, šli
jsme na chvilku i ven, před areál nemocnice.

Po skončení návštěvy jsme si na nemocničním parkovišti dali k obědu řízek a malou svačinku. Cestou
zpět jsme se zastavili v cukrárně na zákusek a dobrou kávičku.
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Protože se nám ještě nechtělo zpět na barák, zastavili jsme se v parku a zámecké zahradě ve Valči. Tam
jsme si dali zhruba hodinovou procházku a prohlídli si okolí zámku, sochy, stavby, jezírka a
pamětihodností.

Na festivalovém pódiu jsme se za celodenní bezproblémový průběh odměnili něčím na zub, tu
čokoládou, tu oplatkou, tu bonbony, prostě sladkostmi.
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Potom už jsme vyrazili zpátky na skupinu. Přijeli jsme v půl páté, ale tím výlet neskončil. Všichni se pustili
do čištění sedaček, podlahy, dveří a do pěti hodin jsme po sobě auto čistili, aby se mohlo předat
k dalšímu využití.

V Buškovicích dne:

11. 4. 2016

Zapsal:

POLAN Pavel, vychovatel VS Brána

Čarodějnice 2016
V sobotu 30. 4. 2016 se VS Brána zúčastnila společné organizované akce. Zúčastnili se Homolka A.,
Červeňák M., Kadáš S., Musil J., Peha P., Gábor D., Byhár J. Akci vymyslel p. Milenko. Chlapci si ihned po
obědě zabalili batohy se svačinami, pitím a pracovním oblečením a v jednu hodinu se celá skupina
dopravila do Sýrovic. Tradiční každoroční oslavy pálení čarodějnic, byly pro některé chlapce vůbec první.
Zapojili se s místními do příprav.
Společně postavili vojenský stan, nanosili stoly, židle, navozili dřevo na táborák. Přinesli májku,
odkůrovali ji pořízem, odvětvili. Vyrobili z větví věnec a pak májku vztyčili. Postavili hranici na opékání
vuřtů a připravili opékací vidlice.

Příprava posezení pro místní

Stavba stanu pro hudbu
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Odkůrování májky

Vykopání jámy

Zdobení májky a věnce

Ruční vztyčení a osazení májky

Zaklínování
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Příprava táboráku

Živá hudba

Pálení čarodějnice

Společenský podvečer s místními

Po celou dobu oslav hrála pod stanem živá hudba. Bylo příjemně teplo, celý den svítilo sluníčko. Po
upálení čarodějnice začalo opékání vuřtů a dalších uzenin. Všichni se společně bavili, až do večera. Na
skupině si po návratu ještě rozdělali vlastní táborák a dopekli zbytek vuřtů. Akce proběhla bez problémů,
nebylo třeba řešit žádné problematické situace.

Zapsal: P. POLAN

V Buškovicích: 1. 5. 2016
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Sportovní akce Olympiáda Olešnice 2016.
V neděli dne 22. 5. 2016 po obědě jsme po naložení všech nutných věcí na sportovní akci vyrazili směr
Olešnice vzdálené 300km. Jeli jsme služebním autem ve složení vychovatele – Kasman, Endršt a
sportovci – Strnisko, Holub, Hořák, Janovič, Dvořák a v Praze se nám tým doplnil do konečné sestavy, kde
na nás po domluvě čekal Radek Poľak. Po příjezdu na kemp následovalo ubytování, večeře a slavnostní
zahájení.

V pondělí bylo zahájeno sportování úvodní disciplínou Atletikou. Kluci se velice snažili a každý byl
odměněn dobrým sportovním výkonem za snahu a nakonec všichni měli nějakou tu medaili. Odpoledne
následoval turnaj v nohejbale, kde jsme po skončení skupin hráli o konečné umístění o 5-8. Po
vyrovnaných výkonech jsme obsadili nakonec 8.místo a bodovali tím v soutěži družstev do celkového
pořadí. Večer po večeři proběhl v místní tělocvičně šplh na laně a badminton, následoval odjezd na
chatky kolem 21.30h, poté hygiena a zasloužený spánek po náročném dnu. Pro vychovatele porada
vedoucích a rozlosování na další den.
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V úterý proběhla malá kopaná a po obědě florbal ve stejných skupinách. Zde bylo vidět, že někteří
naši sportovci toho mají již plné zuby, ale bojovali až dokonce a snaha se nedá upřít nikomu. Následoval
pozdní příjezd na kemp, svačina, hygiena a spánek.
Ve středu se soutěžilo dopoledne, přespolní běh a odpoledne závod na kolech v terénu.

Čtvrtek začal během do 500m dlouhé sjezdovky, pro nás kteří čekali dole na startu to byl krásný
pohled na sportovce. Následoval hod oštěpem, kde jsme také získali krásné umístění. Poté byla
závěrečná akce a to finále ve fotbale, kde jsme po snaživém výkonu neudrželi vedení a po nerozhodném
výsledku opět propadli na penalty a skončili na krásném druhém místě.
Následovalo závěrečné vyhlášení, předání diplomů, medailí a odměn pro nejlepší.
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Závěrečné hodnocení celkové akce musíme hodnotit velice pozitivně za to, s jakým mužstvem jsme
Olympiádu absolvovali. Nutno všem poděkovat za snahu, sportovní výkony a především za chování
během celé sportovní akce.
Ze 13 ústavů jsme skončili těsně na krásném 5. Místě - Viz celkové výsledky.
Vychovatelé Bc.Endršt, Bc.Kasman.

Finále Ligy malé kopané 2016 Kutná Hora
aneb TAK sme první noacóó,noacóó….
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Turnaj tentokráte jednodenní se konal v sobotu 11. 6. 2016 opět v Kutné Hoře za podmračeného počasí,
ideální na sportování.

Fotbalu se zúčastnili tito hráči –
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Brankář – Míra Janovič – až na malá zaváhání a problémech při vyhazování, zachytal velice spolehlivě a
několikrát podržel tým skvělými zákroky
Obrana – Pepa Strnisko, David Holub – na tomto turnaji už stabilní sehraná dvojice, kdy jeden zaskočí za
druhého a nebojí se jít i do útoku a vystřelit. Naopak v obranné fázi umí i přitvrdit když je potřeba. Na
střídání byl Štěpán Čureja – ten se teprve adaptuje, ale svými výkony pomohl celému týmu a při střídání
si mohli tahouni odpočinout.
Útok - Ráďa Poľak – ten se zlepšuje turnaj od turnaje a zde by platilo i zápas od zápasu, nyní stabilní člen
týmu do útočné fáze, jeho levačka, rychlost, zpracování a tvrdá střelba platí na každého soupeře. Na
střídání se dělili Saša Ibl a Míra Trubač – slabší fyzička i menší schopnost orientace se na hřišti, malé
napadání spoluhráčů rozhodli, že více času na place strávil Míra Trubač – který nakonec rozhodl ve finále
šťastným gólem pro náš tým.
Systém letošního finále Ligy byl následující – 2 skupiny po 4týmech a postupující do finálové skupiny
první 2týmy a ostatní hrají o 5-8.místo.Na začátek hrajeme odvetu za finále OH z Moravský Krumlov a
výsledek zachraňujeme v posledních sekundách hry na 2:2. Další utkání Obořiště po rozhádaném
poločase a následné domluvě trenérů začínáme hrát naši hru, až v závěru kdy už jen snižujeme na
konečných 3:2 pro soupeře. V zápase o všechno hrajeme se stabilním soupeřem Terešov a jedině výhra
nás posouvá do bojů o medaile. Po soustředěném, bojovném a nadšeném výkonu celého mužstva
nakonec přichází výsledek 4:1 a postup do finálové skupiny.
Tu zahajujeme dalším soustředěným výkonem a výhrou nad Hostouň 4:2. Tabulka se nám zamotala a
nastává poslední zápas kde je vše dané takto – výhra=1.místo, remíza=2.místo, prohra=bez medaile 4.
místo. Tým Dřevohostice prokázaly dobrou výkonost na celém turnaji a po velikém boji, kdy
rozhodovaly maličkosti vyhráváme po obratu, velikém úsilí a touze celého mužstva 3:2 a jsme VÍTĚZI
FINÁLE LIGY.
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Hoši děkujeme hlavně za snahu, bojovnost a vlastnost nevzdávat nic do předu. Trenéři Bc.Kasman a
Bc.Endršt.

V Buškovicích dne 12. 6. 2016 Bc.Endršt Michal.

Akce Šumava 13.-19. 8. 2016, která se konala v Železné rudě hotel Engadin proběhla v oboustranné
spokojenosti jak chlapců tak dospělých. Krásná příroda kolem dokola, podložena dobrým jídlem na
hotelu, toto vše vedlo ke vzájemné spolupráci, píli a ochotě. Postupně jsme navštívili krásná místa naší
krajiny – povodí řeky Vydry až k Čenkovu pile, vrchol Šumavy Špičák, Černé a Čertovo jezero, jezero Laka.
Prochodili jsme krajinu okolí Srní, Hartmanice spojenou se sběrem hub, což kluky nesmírně bavilo a
předháněli se, kdo najde největší jedlou houbu a postupně nabíraly zkušenosti v této oblasti a na konci
skoro všichni poznávali různé druhy hub. Největší zážitek dle kluků byl výlet lanovku na Špičák a večerní
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relax na venkovní velké trampolíně. Tyto procházky byly vždy spojeny s různými přírodními sportovními

akcemi, povídáním a neustálými oboustrannými srandičkami a hecováním se.

V sobotu dne 13. 8. jsme po 9. h vyrazili směr Šumava, po krátké zastávce v Plzni a nákupu drobností na
celý týden, jsme kolem 12.30h dorazili na místo konání. Proběhl oběd, ubytování a krátká procházka po
okolí. Po večeři jsme se šli podívat na místní přírodní koupaliště spojené s kopáním míče a procházkou

v lese.
V neděli dopoledne povídání, různé kvízy a chlapci se nejvíce zabavili skákáním na velké trampolíně u
hotelu a příprava na odpolední akci. Dnešní den jsme se šli podívat po povodí řeky Vydry až k Čenkovu
pile za teplého počasí, ale většinou krásná procházka lesem, takže horko nebylo takové. Následovalo
občerstvení a odjezd na hotel. Večer procházka lesem po okolí spojena s poznáváním přírody a sběrem

hub.
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V Pondělí po obědě akce Špičák – lanovkou na nejvyšší bod Šumavy a cesta zpět z prudkého kopce
procházku vůbec nepřipomínala, prošli jsme se poté ještě po okolí a odjezd zpět na hotel a čas večeře.

Poté trampolína, povídání a relax.
Úterý jsme si naplánovali výlet na Černé a Čertovo jezero a za krásného počasí na procházku po obědě

do večeře vše krásně stihli.
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Středa mělo být trochu odpočinkové odpoledne, ale po poradě s chlapci jsme vyrazili na krásnou
procházku po okolní přírodě Hartmanice, Srní spojenou se sběrem hub. Příroda a sběr krásných hub nás
všechny tak zaujala, že jsme tak tak dorazili včas na večeři. A když jsme večer při hodnocení dne klukům
řekli kolik km našlapali, nechtěli tomu věřit.
Čtvrtek poslední den výlet na jezero Laka. Opět krásná procházka přírodními úkazy Šumavy. Večer
zhodnocení celé týdenní akce s chlapci a odpovědí bylo, že se nám všem zde moc moc líbilo a rádi se

sem budeme vracet.
Pátek snídaně, úklid a předání pokojů, rozloučení se s novými kamarády a odjezd zpět do Buškovic.

Zpracoval Bc.Endršt Michal.
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Zpráva
speciálního
pedagoga
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Činnost speciálního pedagoga se v tomto školním roce odvíjela od aktuálních potřeb
managementu zařízení, pedagogických pracovníků a klientů. Primárně byla činnost zaměřena na
zmapování a následné zefektivnění nápravy různého stupně socializační odchylky u konkrétních
klientů, a to vždy v souladu s individuálními dispozicemi tohoto klienta, možnostmi
pedagogického personálu a celého zařízení.
Celý výchovně-vzdělávací proces uskutečňovaný v zařízení v úzké spolupráci všech
zaměstnanců z větší části pokrýval i požadavky kladené společností a platnou legislativou na
zařízení tohoto typu v rámci primární, sekundární či terciární prevence. Veškeré realizované
aktivity v zařízení přispívaly v dlouhodobém horizontu efektivně eliminovat riziko dalšího
výskytu popř. dalšího rozvoje různých forem rizikového chování. Důležitým prvkem byla
vzájemná participace a provázanost školy a výchovných skupin. V tomto procesu má své
důležité místo právě speciální pedagog, který má možnost koordinovat a realizovat specifické
aktivity „šité na míru“ klienta.
Veškeré aktivity jsou zaměřeny na klienta také z pohledu jeho potřeb a potřeb společnosti
po odchodu ze zařízení, tedy po ukončení ústavní výchovné péče. V celém procesu je věnována
pozornost dynamice, rozsahu a obsahu vývoje osobnosti klienta, její kultivaci s přesahem do
ekonomicko-pracovní sféry, tak aby tito klienti byli schopni obstát na trhu práce, tedy byli
schopni samostatné existence se všemi jejími aspekty.
Důležitým prvkem této činnosti byl včasný screening, diagnostika a adekvátní výstupy
především v oblasti motivace, potřeb klienta i jeho adekvátních možností a schopností, včetně
rodinného zázemí a jeho možností pozitivní pomoci při realizaci ústavní péče.
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V konkrétní rovině se speciální pedagog v tomto školním roce etabloval především
v oblastech:

V případě zaměstnanců a managementu zařízení:
účast na poradách vedení, poradách vychovatelů;
účasti na supervizi a kaučinku;
individuální pohovory a konzultace s výchovně-vzdělávací problematikou u konkrétních
klientů – hledání příčin a východisek aktuálních obtíží, možnosti prevence podobných
situací;
 spolupráce při tvorbě odborných zpráv klientů;
 předávání podstatných informací z individuálních pohovorů s klienty, které by mohly mít
podstatný vliv na další vývoj osobnosti klienta a jeho pobyt v zařízení (šlo především o
informace pozitivního charakteru, které mohly klientovi pomoci úspěšně zvládat ústavní
péči se všemi pozitivními dopady v oblasti vývoje jeho osobnosti či o informace
ohrožující další vývoj či ústavní péči klienta, jeho vrstevníků či pracovníků zařízení);
 individuální pohovory při řešení osobních potíží při výkonu práce v tomto typu zařízení,
prevence syndromu vyhoření.
1)




2) V případě klientů umístěných v zařízení:
 individuální pohovory v případě osobních i rodinných potíží;
 individuální pohovory v případě aktuálních stavů úzkosti, strachu a neadekvátních
možností uspokojování jejich potřeb v prostředí ústavní péče;
 krizové intervence;
 vstupní pohovory s klienty s cílem eliminovat jejich případné adaptační potíže a s cílem
pomoci klientům rychleji se zorientovat v systému pravidel a řádu zařízení;
 pohovory po útěku či jiném závažném přestupku vnitřního řádu;
 motivační pohovory s cílem společně najít možnosti klienta k úspěšnému a oboustranně
spokojenému průběhu ústavní péče a pobytu v zařízení (vytyčení blízkých i vzdálenějších
cílů klienta na základě jeho potřeb a jejich možností realizace v ústavní péči);
 terapeutické činnosti;
 diagnostická činnost při vstupu dítěte do zařízení;
 diagnostická činnost v případě déletrvajících potíží klienta;
 úzká spolupráce a konzultace se zdravotnicí, pedopsychiatrem MUDr. Vadlejchovou a
klientem v případě psychických obtíží, v případě potíží s medikací či její aplikací;
 společné plánování akcí pořádaných speciálním pedagogem.
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V oblasti dalšího vzdělávání se speciální pedagog snažil rozšířit své možnosti
diagnostické a následné péče o klienty. V případě diagnostiky jde např. o absolvování kurzu
projektivní techniky „Test ruky“.
Jako významný počin vnímá speciální pedagog také absolvování první části kurzu
Relaxační hypnózy s následnou možností, po úspěšném absolvování všech kurzů, aplikace
relaxační imaginace u klientů s psychosomatickými potížemi, úzkostným prožíváním, obtížemi
v oblasti uvolnění, spánku či zvýšenou agresivitou.
Speciální pedagog se dále podílel a koordinoval tvorbu dvou rehabilitačně terapeutických
programů, které byly vyzkoušeny v průběhu měsíců duben až červen 2015. Pilotní realizace
programů na výchově a ve škole ukázala na jejich slabší místa, která byla následně upravena dle
možností zařízení a pedagogického personálu. Programy jsou součástí výroční zprávy pro tento
školní rok a MPP pro nadcházející školní rok, kdy dojde, v případě potřeby, k jejich aplikaci a
následné evaluaci. Tyto programy mají významný potenciál v oblasti primární, sekundární i
terciární prevence v tomto zařízení.
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