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Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice
I.
Ředitel Střední školy Buškovice (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. 2019 do 30. 6. 2020.
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
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a 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
PhDr. Sáva Arabadžev, Lhoták Jan, Kopecký Jiří
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 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 – Jan Lhoták,
PhDr. Sáva Arabadžev a zletilý žák Jiří Kopecký 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.

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 10 budov. K ubytování klientů ústavu slouží tři
samostatné objekty, Ve 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.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povolání zedník: je schopen provádět na pozemních stavbách
jednoduché zednické práce jako je betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž
prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.
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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
a dřevěných staveb pomocí tesařských konstrukcí; vyrábět stavebně technické výrobky,
osazovat stavebně truhlářské výrobky jako jsou okna a dveře a provádět jejich povrchovou
úpravu. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a 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

Funkce/úvazek
PhDr. Ředitel

Roky ped.
praxe
46

Mgr. Zástupce ředitele

32

Vedoucí učitel OV

17

Učitel OV /1,0

2

Bc. Učitel informatiky /0,5

17

Učitel TV, VŠP , OP/1,0

10

Mgr. Učitelka TV, VŠP, OP /1,0

10

Učitel OV/1,0

10

Učitel OV/0,6

4

Učitel OV/1,0

26

Ing. Bc. Učitel OP/1,0

12

Učitel OV/1,0

8

vzdělání
UJEP SPPG – Mgr., UJAK – PhDr.
UJAK vychovatelství – Bc., UJAK SPPG
– Mgr.
SPGŠ Most – maturita, DVPP- SPPG
UJEP, VL Tesař
SŠ – Gymnázium- Maturita, DVPP
Pedagogiky § 22 z. 563/2004 Sb.,
SPPG K. Vary
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, Mgr. VŠ RužomberokPedagogika mentálně postižených
SOU Zedník – VL, DVPP Pedagogiky §
22 z. 563/2004 Sb., DVPP SPPG- UJEP
SOU Zedník – VL, DVPP Pedagogiky §
22 z. 563/2004 Sb.,
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
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VI.
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
K 30. 9. 2019 nastoupilo 34 žáků do všech učebních oborů. V průběhu školního roku
k nám do vzdělávacího procesu přistoupilo z jiných vzdělávacích institucí 8 žáků z různých
učebních oborů a ukončilo vzdělávání nebo přestoupilo na jinou střední školu 10 žáků.
Pokračovat ve studiu na naší škole bude v následujícím roce 10 žáků a další dva žáci
si v červnu podali žádost o přestup na jinou střední školu, byli přijati a studium na naší škole
ukončili. Na konci školního roku po vykonání jednotného zadání závěrečné zkoušky (dále jen
JZZZ) ukončilo vzdělávání dalších 7 žáků.
Klasifikováno bylo za II. pololetí celkem 28 žáků (z tohoto počtu 7 žáků bylo ze
závěrečných ročníků), 1 žák neprospěl, 1 žák prospěl s vyznamenáním a 5 žáků bylo
neklasifikováno.
VII.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto
výsledků ve vzdělávání žáků:
Ročník:

prospěl
s vyznamenáním
1
1
0
1

1.
2.
3.
Závěrečná
zkouška

prospěl

Neprospěl/neklasifikován

10
5
1
6

1/3
0/2
0/0
0/1

Ze 7 žáků končících ročníků úspěšně vykonalo JZZZ a obdrželo výuční list 6 žáků, 1
žák se k ústní zkoušce nedostavil.
AD 5) JZZZ - 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*

2

2

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

V

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

P

5

N

2

0

2

Písemná
3

Praktická
3

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

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
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Ústní
4

Závěrečná zkouška ZP: Tříleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem
Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky

Z toho hodnocení
Zednické práce

3. C

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

1

1

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

V

P

5

N

1

Písemná
2

Praktická
2

Ústní
3

P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen

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

2. A

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

2

2

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

V

P

1

1

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky
5

N

Písemná

Praktická

2

2

Ústní
2,5

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

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
Závěrečná zkouška TP: Tříleté studium ukončené závěrečným vysvědčením a výučním listem
Z toho hodnocení
Zahradnická
výroba

2. E

Žáci
celkem

Žáci
ZZK*

2

2

Pozn.: V – prospěl s vyznamenáním;

V

P

Průměrný prospěch závěrečné
zkoušky
5

1

N
1

Písemná
1

P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen

*Počet žáků, kteří splnili podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce.
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Praktická
2

Ústní
3

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 a z Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 28275/2000-22 k
prevenci a řešení šikanování.
Ve spolupráci s vedením školy se aktuálně a opakovaně věnujeme etické a právní
výchově a výchově ke zdravému životnímu stylu. Pravidelně zařazujeme oblasti
preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů a do spolupráce s rodiči v rámci
jejich osvětové činnosti v oblasti prevence a zdravého životního stylu. Při jeho realizaci
byly organizovány besedy se žáky na téma "Zdravý životní styl" a "Protidrogová
prevence“.
Prevence sociálně patologických jevů
Střední škola Buškovice v rámci prevence patologických jevů vyhlásila i ve školním
roce 2019 – 2020 pro žáky, kteří neporuší školní ani vnitřní řád, projekt „Získej řidičský
průkaz“. V rámci tohoto projektu mohou žáci získat řidičské oprávnění skupiny B a řidičské
oprávnění na vysokozdvižný vozík. Žáci lesnického oboru mají možnost získat osvědčení na
motorové pily a křovinořezy.
Na financování tohoto projektu se podílela společnost LOGIT s. r. o., která patří mezi
největší zaměstnavatele v podbořanském regionu. Podmínkou účasti v tomto projektu bylo
nemít neomluvenou absenci, neužívat návykové látky a vyvarovat se verbálních a fyzických
útoků vůči spolužákům i dospělým, jak ve škole, tak i na veřejnosti.
V tomto školním roce jeden žák získal řidičské oprávnění na osobní automobil, což mu
výraznou měrou rozšíří možnost uplatnění na trhu práce.

Realizace školní protidrogové strategie
•

Zajišťujeme pro žáky školy vzdělávací akce a besedy na téma „Zdravý životní styl“ a
„Protidrogová prevence“

•

Koordinujeme 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.
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•

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.

•

Vedeme žáky k vytváření volních a charakterových vlastností, které jsou v souladu se
společenským chováním.

•

Vedeme žáky k vytváření volních a charakterových vlastností, které jsou v souladu se
společenským chováním a k vlastní zodpovědnosti k uplatnění na trhu práce

•

Nastavujeme žákům základní zásady finanční gramotnosti a prohlubujeme jejich
interiorizaci.

•

Struktura školní prevence
1.

Výchova žáků v rámci výuky konkrétních předmětů

2.

Výchova žáků mimo základní výuku

3.

Vzdělávání a spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců

4.
Rizikové chování
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 schránka
důvěry. Její obsah denně kontrolovala sociální pracovnice a za celý rok nebyla ve
schránce žádná připomínka ani stížnost.
b) Opatření k nápravě výskytu negativních jevů byla prezentována 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.
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
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f)
g)

h)
i)

j)

v oblasti korespondence při různých typech řádných opravných prostředků proti
rozhodnutím soudů.
Všichni pedagogičtí pracovníci byli poučováni o formách šikany a jejich řešení. Projevy
šikany byly ve sledovaném období zaregistrovány v jednom případě.
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 či samostatné vycházce.
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.
K výrazným negativním jevům ve sledovaném období patřily pozdní příchody z
dovolenek, či vycházek a útěky, obojí 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.
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

Učitel

CPPV

OV

CPPV

2 učitelé OV

seminář
školení
školení
Kurz

ICT technik, ZŘ
Všichni učitelé
Všichni učitelé
Všichni učitelé

Výstup
•

Osvědčení DPS pro učitele OV na SŠ – dokončeno
7. 6. 2019

•

Osvědčení SPPG pro učitele 1. semestr – VOŠ K.
Vary dokončeno 2020

● 54. Pracovní seminář systému agend pro školy
Edookit
(říjen)
● BOZP a PO- Sirák – 31. 8. 2019
• referenční průkaz pro řízení služebních vozidel
• Osvědčení – Kurz první pomoci 26. 3. 2019č.j.
MSMT – 1034 / 2019 – 1 – 106.
.

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.
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-

-

-

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.

c. 4. Přehled plánovaného vzdělávání pedagogů ve školním roce 2020 /2021
Typ studia

Učitel

výstup

CPPV

Učitel OV

•

DPS p pro učitele OV na SŠ – Žatec

CPPV

Učitel OV

•

SPPG pro učitele OV na SŠ – K. Vary

seminář

ZŘ, ICT technik

školení
školení

Koordinátor ŠVP,
ICT technik, ZŘ
Všichni učitelé
Všichni učitelé

školení

ZŘ

školení

● 57. Pracovní seminář systému agend pro školy
Edookit
(září)
● Inovace v ŠVP
● BOZP a PO- Sirák – září 2020
● školení řidičů
• Nová legislativa – ČŠI

školení

ZŘ, ICT technik

•

Změny v legislativě – řízení SŠ

Kurz

Všichni učitelé

●

řešení konfliktních situací a šetrné sebeobrany

c. 5. Dlouhodobý plán DVPP
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech a zkvalitnit nabídku
školy směrem k uchazečům o studium.
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X.

Školní řád Střední školy Buškovice

Střední škola Buškovice, 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

DATOVÁ SCHRÁNKA:

Wya8pep

Identifikátor školy:

600029255

Kapacita školy:

86

Telefon:

415 237 216

Fax:

415 215 370

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Šebková
Schválil dne: 27. 8. 2020 PhDr. Mojmír Šebek
Schváleno školskou radou dne 27. 8. 2020
Nabývá platnosti dne: 1. 9. 2020
Nabývá účinnosti dne: 1.9 2020

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
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) – novela k 1.10 2020
Školní řád je obecně závazným dokumentem školy, kterým jsou povinni se řídit všichni žáci,
jejich zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci školy. Školní řád vydává ředitel školy v
souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb., novela k 1. 10. 2020 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Součástí
školního řádu jsou také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád.
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád je veřejně
vystaven na přístupném místě ve škole a ředitel prokazatelným způsobem s ním seznámí
zaměstnance a žáky školy.
Účelem tohoto školního řádu je upravit
1. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve
škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky,
2. provoz a vnitřní režim školy,
3. podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo
násilí,
4. podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků,
5. vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování tak, aby si žáci
mohli v průběhu studia osvojit poznatky, dovednosti, kompetence a morální
vlastnosti nezbytné pro výkon svého budoucího povolání,
6. stanovuje pravidla chování a jednání žáků během vyučování, při činnostech
organizovaných školou a také mimo školu.
7. 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.
8. 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.
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Článek 2 – Obecné vymezení práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím, která se týkají jich osobně
nebo jejich vzdělávání. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která
neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jejich názorům musí
být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním
vyučujícím, speciálnímu pedagogovi, zástupci ředitele, řediteli školy,
e) má právo požádat kteréhokoliv pedagogického pracovníka o radu a pomoc v
osobním životě, pokud se ocitne v tíživé situaci,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání,
g) může požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo
potřebuje doplnit své znalosti. Využívat všech školou nabízených možností k
prohloubení přípravy na povolání,
h) na zvláštní péči v odůvodněných případech - v případě jakéhokoli druhu
onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu,
i) na život a práci ve zdravém životním prostředí,
j) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s
narkotiky a psychotropními látkami.
Na práva uvedená v odstavci 3.1 písm. b) c) d) a f) mají také zákonní zástupci
nezletilých žáků.
Na informace podle odstavce 3.1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo jejich
rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i
zdraví svých spolužáků a pracovníků školy,
c) dodržovat školní řád, řády jednotlivých učeben a pracovišť odborného výcviku a
jednotlivé vnitřní řády – školní jídelny, tělocvičny, posilovny aj., a dodržovat
pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
d) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a
školním řádem či dalšími interními předpisy školy,
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e) osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými dokumenty, co nejlépe
se připravovat na své budoucí povolání,
f) žáci dodržují zásady slušného chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a ostatní
dospělé osoby,
g) žák při vyučování sleduje pozorně výklad vyučujícího i projevy spolužáků.
Nevyrušuje, přihlásí se, chce-li hovořit a čeká na vyzvání,
h) žák zachází šetrně se svými věcmi a věcmi spolužáků, dbá na dodržování
bezpečnostních předpisů, pečuje o společný majetek, zabraňuje jeho poškozování.
V případě úmyslného poškození majetku je žák nebo jeho zákonný zástupce
povinen způsobenou škodu nahradit,
i) pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě nahlásí ztrátu vyučujícímu, nebo
učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli,
j) ve škole i mimo ni dodržují žáci zásady slušného chování a dbají o dobré občanské
soužití. Nežádoucí jednání vykazující prvky šikany (týrání fyzické či psychické)
bude řešeno.
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
pravidla chování ve škole a školní jídelně
ŠKOLA:
1. Do školy i do vyučovacích hodin chodím včas, ve škole zdravím všechny dospělé.
2. Do školy přicházím čistě a slušně oblečen.
3. Do školy nevstupuji pod vlivem jakékoliv omamné látky (cigarety, alkohol, drogy, …) ani
tyto látky nesmím ve škole užívat.
4. Při pobytu ve školní budově se přezouvám a nenosím čepici.
5. Chodím po pravé straně chodby i schodiště.
6. Svým křikem neobtěžuji své okolí.
7. Neničím majetek školy ani osobní věci jiných dětí.
8. Neschovávám spolužákům jejich osobní věci.
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9. Najdu-li cizí věci (např. v lavici), ihned je odevzdám učiteli.
10. Ve školní budově nemluvím vulgárně.
11. Plním pokyny zaměstnanců školy (učitelů, vychovatelů, uklízeček, kuchařek a dalších
osob), nejsem k nim drzý, používám slova jako: promiňte, děkuji, prosím atp.; mluvím
pravdu.
12. Vím, že je v době vyučování zakázáno používání mobilních telefonů.
13. Ve třídě, na chodbách v šatnách i na WC udržuji čistotu a pořádek, odpadky házím
do odpadkových košů, na WC neplýtvám hygienickým vybavením – je i pro ostatní žáky.
Po mém odchodu ze třídy zůstává lavice i mé pracovní místo uklizené.
PŘESTÁVKA:
1. O přestávkách neutíkám, nehoním se, mohl bych zranit sebe i spolužáky.
2. Neotvírám okna a neobtěžuji lidi v okolí školy nevhodným chováním.
3. Neubližuji spolužákům, nestrkám do nich, neponižuji je, neurážím je.
4. Svým chováním neprovokuji spolužáky, nevyvolávám zbytečné konflikty.
5. Nedotýkám se (neosahávám) své spolužáky, nevedu vulgární řeči.
JÍDELNA:
1. Ve školní jídelně nepředbíhám a chovám se slušně a tiše.
Žákům je zakázáno
a) kouřit v areálu školy a jejím nejbližším okolí, jakož i při všech činnostech
organizovaných školou, včetně přestávek,
b) používat mobilní telefon v době vyučování. V odůvodněných případech (vážné
rodinné problémy, krizové situace) může žák použít mobilní telefon se svolením
učitele,
c) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné
zdraví škodlivé látky nebo je ve škole a kdekoli v době vyučování či při činnostech
organizovaných školou požívat či přechovávat,
d) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné, ohrožující
život a zdraví, a věci, které by mohly rozptylovat pozornost při vyučování, a
pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez souhlasu vyučujícího,
e) nosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnos peněz,
f) opustit bez vědomí příslušného pedagogického pracovníka budovu školy a
pracoviště OV
g) bez povolení učitele používat v době výuky mobilní telefony, hudební přehrávače,
PDA, notebooky či jiná elektronická zařízení.
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Článek 3 – Spolupráce školy, žáka a zákonných zástupců
1. Pro informaci mohou zákonní zástupci zvolit způsob komunikace: písemné sdělení
prostřednictvím pošty, email, datovou schránku wya8pep a komunikaci
prostřednictvím pracovníka OSPOD. Za autentičnost sdělení zodpovídá odesílatel.
Emailové adresy, doručovací adresy musí být nahlášeny zákonnými zástupci sociální
pracovnici. Jiné kontakty nemohou být v rámci GDPR akceptovány a informace nesmí
být poskytnuty.
2. Všechny obecné informace o škole, akcích a podstatných změnách v průběhu
školního roku jsou průběžně umísťovány opět na www stránkách školy
(www.vubuskovice.cz ) a jsou tam kdykoliv k nahlédnutí.
3. O výsledcích studia – výchovných opatřeních jsou zákonní zástupci informováni
každé čtvrtletí písemně.
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 – Provoz a vnitřní režim školy
Na základě zákona č. 258/ 2000Sb., (školský zákon) – novela k 1.10 2020 o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Střední škola Buškovice vypracovala provozní
řád.
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ

Teoretické vyučování se střídá s odborným výcvikem podle rozvrhu hodin schváleného
ředitelem školy. Organizace vzdělávání se řídí § 65 - 68 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský (školský
zákon) – novela k 1.10 2020 a vyhláškou MŠMT č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.
Vyučování začíná v 7.45 hod.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Začátek a konec vyučování je ohlášen zvoněním. Přestávky
jsou 10-ti minutové. Hlavní přestávka je 20 minut, přestávka na oběd 30 minut.
Po příchodu do budovy se žáci přezují a boty uloží do šatny. Opouštět školní budovu v
přezůvkách je zakázáno.
Třídní učitel a ostatní vyučující dbají na pořádek v učebně, zajišťují řádné větrání třídy a
připravují učební pomůcky. Po ukončení výuky zajistí úklid učebny, uzavření oken, vypnutí
osvětlení a uzamčení učebny. Odchod žáků se děje ukázněně.
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ODBORNÝ VÝCVIK A PRAXE
Před příchodem do odborného výcviku nebo praxe se žáci ustrojí do pracovního oděvu a
obuvi. Žák je čistě a řádně upraven a dbá o svůj zevnějšek. Vyučování v odborném výcviku
nebo praxi se řídí režimem dne.
Vyučování odborného výcviku a praxe se uskutečňuje:
a) v učebních skupinách pod vedením učitelů na pracovištích školy nebo na odloučených
smluvních pracovištích,
b) vyučovací jednotkou v odborném výcviku je jeden den, jehož délka je stanovena
pedagogickými dokumenty na 6 vyučovacích 60 minutových hodin za den.
c) v průběhu vyučování se zařazuje přestávka na svačinu v délce 30 minut – od 10:30 do
11:00 hodin. Od 14:15 hodin mají žáci přestávku na oběd. Po obědě odchází
v doprovodu vychovatelů na jednotlivé výchovné skupiny. Přestávku tráví žáci na
místě k tomu určeném
Žáci jsou při odborném výcviku a praxi povinni
a) chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků a chovat se ohleduplně,
b) dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci, hygienické a požární
předpisy,
c) dodržovat vnitřní řády pracovišť a důsledně se řídit režimem dne a pokyny učitele.
Žákům v odborném výcviku není dovoleno

a) opustit bez vědomí učitele pracoviště,
b) nosit na odborný výcvik nebo praxi cenné předměty, nebezpečné předměty,
chemikálie, látky škodlivé zdraví apod.,
c) provádět práce, které jim učitel praxe nebo odborného výcviku neuložil,
d) používat jiné pracovní postupy, než které určil učitel praxe nebo odborného výcviku,
e) vynášet z pracoviště jakékoliv výrobky bez dovolení učitele OV.

EXKURZE, AKCE, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK A JINÉ AKCE
Exkurze a školní akce stanovené základními pedagogickými dokumenty jsou součástí
výchovy a vzdělávání žáků. Exkurze a akce vede a zajišťuje vyučující nebo pedagogický
pracovník určený ředitelem školy. Pedagogický pracovník předá řediteli školy 2 dny předem
seznam žáků, kteří se zúčastní exkurze a podrobný plán exkurze
Žáci při exkurzích dodržují předpisy o bezpečnosti a hygieně práce a pokyny pedagogických
pracovníků a pracovníků podniku, v němž se exkurze koná.
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Lyžařský výcvik se organizuje pro žáky 1. ročníků. Škola zajišťuje pedagogického pracovníka
jako lyžařského instruktora a dozor. Vedoucí výcviku předá řediteli školy dva pracovní dny
před odjezdem jmenný seznam účastníků a popis organizačního zajištění lyžařského výcviku.
Po absolvování exkurzí, akcí školy a výcviku vypracuje vedoucí akce závěrečnou zprávu se
zhodnocením akce, kterou odevzdá svému nadřízenému.
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. 2 vyučovací hodiny.
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.
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.
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.
Režim stravování včetně pitného režimu
Způsob zajištění obědů: žáci se stravují v jídelně organizace VÚ, SVP a SŠ Buškovice.
Doba vydávání obědů: od 12:20 hod. až 14:15 hod.
Režim školních svačin: Výdej školních svačin probíhá ve školní jídelně ve vyučovacích
dnech od 9:25 hodin do 9:45 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. V letní dne se zvýšenou venkovní teplotou škola dbá škola na
zvýšený pitný režim.
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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 atp.
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,
multifunkční s umělým povrchem plně vyhovuje kapacitě školy.
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 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.
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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.
Větrání zajištěno okny popř. dveřmi, v zimních měsících třída větrána během pobytu dětí
venku nebo v tělocvičně. Intenzitu světla určují zářivková svítidla ve třídách. Vzhledem ke
skutečnosti, že nelze z provozních důvodů instalovat žaluzie do některých učeben, bude
výuka v extrémních případech přesunuta do interaktivní učebny (zastíněná) a IT učebny
(klimatizovaná).
Článek 5 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
Obsah klasifikačního řádu je vytvořen na základě § 69 zákona č. 561/2004 Sb.,
předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
platném znění a podle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
konzervatoři, v platném znění a podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, v platném znění.

o
v
v
a

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jeho cílem je příslušnými stupni
hodnocení vyjádřit úroveň vědomostí, dovedností a návyků, které si žáci osvojili, a
podněcovat jejich zájem o doplňování a upevňování získaných vědomostí, dovedností a
návyků a o zvládnutí širší problematiky daného předmětu. Hodnocení musí též přispívat k
formování osobnosti žáků, proto je nutno při přiznání stupně hodnocení přihlížet též k jejich
přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu, k jejich aktivitě i k tomu, zda se rozvíjejí
schopnosti samostatného myšlení a zda dovedou získané vědomosti, dovednosti a návyky
uplatňovat. Hodnocení vzdělávání žáků má přispívat k vytváření kladného vztahu ke škole
a k vzdělání.
INFORMACE O PROSPĚCHU
Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů
a. každé čtvrtletí písemně
b. prostřednictvím schůzek se zákonnými zástupci a kurátory žáka,
c. kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
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Případy zaostávání žáků v učení jsou předmětem jednání pedagogické rady. V případě
mimořádného zhoršení prospěchu informuje třídní učitel neprodleně zákonné zástupce
nezletilého žáka.
Na konci klasifikačního období v termínu určeném vedením školy zapisují učitelé výsledky
celkové klasifikace do katalogu, třídního výkazu a informačního systému organizace.
HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE VYJADŘUJE STUPNĚM HODNOCENÍ
PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ.
Výsledky hodnocení žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se hodnotí stupněm prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
HODNOCENÍ ŽÁKŮ V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ
Hodnocení vzdělávání žáků se v teoretickém vyučování v průběhu pololetí posuzuje podle
těchto hledisek
1. stupeň osvojení a jistoty, s níž žák ovládá učivo,
2. schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod myšlení
charakteristických pro daný obor,
3. schopnost aplikace získaných vědomostí, dovedností a návyků při řešení úkolů,
4. samostatnost, aktivita a iniciativa při plnění úkolů, samostatnost a svědomitost při
práci,
5. úroveň vyjadřování.
Vědomosti, dovednosti a návyky se hodnotí jednotlivými stupni hodnocení takto:
Výborný – bezpečné zvládnutí poznatků, pochopení vazeb, vztahů mezi nimi, pohotové
samostatné řešení navozených přiměřených problémů, tvořivé uplatnění získaných poznatků.
Ústní a písemný projev správný, přesný a výstižný. Písemný a grafický projev čitelný.
Schopnost samostatného studia. Chyb se dopouští zřídka. Příprava je systematická. V
odborných učebnách a na pracovištích ovládá principy a postupy práce, pracoviště má v
pořádku, pracuje se zájmem, dodržuje bezpečnostní opatření, ve výsledcích se dopouští jen
malých chyb.
Chvalitebný – podobně jako výborný. Je méně samostatný v aplikaci poznatků, potřebuje
občasný podnět pedagogického pracovníka. Menší nedostatky v ústním a písemném projevu.
Grafický projev je čitelný. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné
texty. V odborných učebnách a na pracovištích se dopouští drobných chyb a potřebuje občas
pomoc pedagogického pracovníka. Na výuku je dobře připraven, pracoviště udržuje v
pořádku. Pracuje se zájmem. Ve výsledcích mívá malé chyby.
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Dobrý – bez podstatných mezer v uceleném osvojení problematiky předmětu. Požadované
intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně a rychle. Podstatnější chyby
dokáže s pomocí pedagogického pracovníka korigovat. S pomocí pedagogického pracovníka
uplatňuje své poznatky při řešení úkolů. Myslí vcelku správně, ne vždy tvořivě. Ústní a
písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. Častější nedostatky jsou ve výsledcích
činnosti žáka. Je schopen samostatně studovat podle návodu pedagogického pracovníka. Ve
vztahu k práci má výkyvy. Svou práci si nedokáže účelně zorganizovat. Někdy získá chybné
výsledky, jejichž chybnost si dokáže uvědomit a s pomocí pedagogického pracovníka
zdůvodnit.
Dostatečný – závažné mezery v ucelenosti vědomostí. V intelektuálních a motorických
činnostech je málo pohotový a má v nich nedostatky. V ústním projevu není samostatný. V
ústním a písemném projevu se vyskytují závažné nedostatky. Chyby dokáže žák s větší
pomocí pedagogického pracovníka opravit. Má obtíže při samostatném studiu. Na výuku se
připravuje nepravidelně. V odborných učebnách a na pracovištích pracuje bez dostatečného
zájmu. Práci si nedokáže účelně zorganizovat a vyžaduje soustavný dohled pedagogického
pracovníka. Má problémy s pořádkem na pracovišti. Často dospívá k chybným výsledkům, z
nichž nedokáže vyvodit závěr.
Nedostatečný – značné mezery v ucelenosti poznatků, podstatné nedostatky v intelektuální i
motorické činnosti., Velmi závažné chyby při řešení úkolů, které ani s vydatnou pomocí
pedagogického pracovníka nedokáže odstranit. Vážné nedostatky v logickém uvažování, v
ústním i písemném projevu. Nedovede nebo nechce samostatně studovat. I v odborných
učebnách a na cvičeních nejeví zájem o práci. Přes vydatnou pomoc pedagogického
pracovníka není schopen dodržovat stanovené pracovní postupy.
HODNOCENÍ ŽÁKŮ V ODBORNÉM VÝCVIKU
1. V předmětech s převahou praktických činností pedagogický pracovník přihlíží k uvedeným
okruhům hodnocení
a) hodnocení kvality práce u praktických činností žáka (dodržení návodu, účelnost
činností, samostatnost, pořádek na pracovišti, bezpečnost práce, obsluha přístroje,
hospodárnost, atd.). Zvláštní pozornost je třeba věnovat hodnocení stupně dokonalosti
natrénovaných dovedností, které jsou konečným cílem výuky. K zjištění zvládnutých
odborných dovedností slouží zkoušení formou samostatné kontrolní práce žáka,
b) teoretická příprava na praktickou výuku (volí se vhodná ústní nebo písemná forma,
kterou se ověřuje příprava na praktickou výuku).
2. S výsledky kontrolní práce seznamuje žáka učitel odborného výcviku nejpozději do týdne.
3. Neplní – li žák povinnosti, např. nedodržení terminované práce, dopouští se tím prohřešků
proti školnímu řádu. Vyučující situaci řeší ve spolupráci s třídním učitelem s využitím
kázeňských opatření podle závažnosti situace.
4. Vzdělávání žáků v odborném výcviku a praxi se hodnotí podle těchto hlavních hledisek:
1. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí pracovních postupů,
2. kvalita odvedené práce podle předem stanovených kritérií,
3. využití teoretických vědomostí v praktických činnostech,
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4. vztah k práci, ke spolužákům v pracovních skupinách,
5. aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa při praktických činnostech,
6. organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování
pravidel požární ochrany,
7. hospodárné využívání surovin, materiálů a energie, překonávání překážek v práci,
8. péče o výrobní zařízení, pomůcky, nářadí, nástroje a měřidla.
Výsledky výchovně vzdělávací práce při odborném výcviku se hodnotí takto:
Výborný – žák bezpečně zvládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb,
výsledky jeho práce jsou bez vážnějších nedostatků, soustavně projevuje kladný vztah k práci.
Samostatně a tvořivě využívá získané teoretické vědomosti k praktické činnosti, kterou
vykonává aktivně, samostatně a s uplatněním získaných dovedností a návyků, účelně
organizuje svou vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku, uvědoměle dodržuje předpisy
BOZP, hospodárně využívá suroviny, materiály a energie, vzorně obsluhuje a udržuje výrobní
zařízení, pomůcky, nástroje, měřidla, aktivně překonává překážky v práci
Chvalitebný – žák vykonává praktické činnosti samostatně, v jeho postupech a způsobech
práce se nevyskytují podstatné chyby, výsledky práce mají drobné nedostatky, projevuje
kladný vztah k práci. S menší jistotou využívá teoretické vědomosti v praktické činnosti,
účelně si organizuje svou vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku, uvědoměle dodržuje
předpisy BOZP. Při hospodárné využívání surovin a energií se dopouští drobných chyb.
Výrobní zařízení, pomůcky a nástroje obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou výpomocí.
Dobrý – žák se v praktických činnostech dopouští chyb a při postupech a způsobech práce
potřebuje občasnou pomoc vyučujícího. Výsledky práce mají nedostatky, jeho vtah k práci je
převážně kladný, s menšími výkyvy. S pomocí vyučujícího uplatňuje získané teoretické
vědomosti v praktické činnosti. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v
pořádku. Dodržuje předpisy BOZP. Na podněty vyučujícího je schopen hospodárně využívat
suroviny, materiál a energii. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí vyučujícího.
Dostatečný – žák se při praktických činnostech, dovednostech a návycích dopouští větších
chyb, při volbě postupů potřebuje soustavnou pomoc vyučujícího. Ve výsledcích práce má
značné nedostatky, pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci. Získaných teoretických
vědomostí dovede využít jen za soustavné pomoci vyučujícího, méně dbá na pořádek na
pracovišti a na dodržování BOZP. Porušuje zásady hospodárnosti. V obsluze a údržbě
výrobních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí má závažné nedostatky. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
Nedostatečný – žák má v praktických činnostech, dovednostech a návycích podstatné
nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele, výsledky jeho práce jsou
nedostatečné, nepřesné, neúplné, nedosahují předepsaných ukazatelů. Neprojevuje zájem o
práci. Jeho vztah k praktickým činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí
učitele uplatnit teoretické vědomosti při praktické činnosti. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, neovládá předpisy BOZP. Nevyužívá hospodárně suroviny, energii. Při obsluze
a údržbě výrobních zařízení a pomůcek má závažné nedostatky.
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
Žáci, kteří mají ředitelem školy povoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu, vykonají v průběhu každého pololetí zkoušky ze všech předmětů tak, aby je bylo
možno hodnotit ve stejném termínu jako ostatní žáky.
Termíny zkoušek stanoví vyučující jednotlivých předmětů individuálně po dohodě s žákem,
nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování určí dalšího učitele stejné nebo příbuzné aprobace
jako přísedícího při zkoušce žáka, vzdělávajícího se podle individuálního vzdělávacího plánu.
O zkoušce a výsledku hodnocení vede vyučující zápis, který podepíší oba učitelé přítomní na
zkoušce. Výsledek hodnocení vyučující oznámí žákovi v den konání zkoušky.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace
ve vyučovacích předmětech a hodnocení chování, nezahrnuje klasifikaci v nepovinných
předmětech.
Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než
chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a jeho chování je
velmi dobré.
Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.
Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný,
Žák není hodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního
pololetí ani v náhradním termínu.
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.
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.
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Článek 6 – Výchovná opatření § 31
(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,
vyloučení žáka nebo ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají
právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či
uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví
prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování
a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení
povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu
zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo
školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho
vyloučení.
(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.
(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo
školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl,
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s
výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního
předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává
být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí
právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
Článek 7 – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
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.
32

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.
8. Žáci mají zakázáno nosit do výuky elektronická zařízení a další cennosti, tzn. veškeré
předměty, které narušují výuku. Dále mají žáci zakázáno nosit do školy návykové
látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
Vždy na začátku školního roku jsou všichni žáci před zahájením odborného výcviku
proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně. Ve výchovně vzdělávacím procesu
výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů –
zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. V prostorách určených pro
vyučování žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a
požární ochrany podle platných předpisů.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA
PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM ÚRAZU
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K
zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování
rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních
opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých
předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na
různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické
a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Škola seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo
klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Ve školním
vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému
životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální
pohody. Jedná se o mezipředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné ochrana člověka za
mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických
jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
POVINNOSTI ŽÁKŮ
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
1. dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiž byli seznámeni,
2. plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem.
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OMEZENÍ PRO ČINNOST ŽÁKŮ
Při vzdělávání žáků v praktickém vyučování se mohou mladiství žáci zaměstnávat pouze
činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při
práci zvýšenou péči.
Na žáky se při praktickém vyučování a při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku
práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o
zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Osobní ochranné pracovní prostředky se žákům poskytují při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. Škola dbá, aby
ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.
PRVNÍ POMOC A OŠETŘENÍ
Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo praktická
příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění
lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami
poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných
místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických
zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních
informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.
Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí
škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně
zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k
právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.
POUČENÍ ŽÁKŮ
Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech
činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň
seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími
následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech
mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy
nebezpečných předmětů apod. Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci
nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen,
sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež
mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
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Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků
ověřeny.
Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve
složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, pokynů a
norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle
potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.
DOZOR NAD ŽÁKY
Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled.
Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také
výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a
životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z
konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich
rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dozorem
pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě,
aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor
koná
Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o
přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků do školní
jídelny, pracoviště odborného výcviku apod. a to podle rozvrhu dozoru.
Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné
osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu
ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto
poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.
Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při
odborném výcviku, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích
programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích
organizovaných školou.
Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob,
dodržují žáci předpisy (např. vnitřní řád) platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený
režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za
kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník.
Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další
zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným
rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce
tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických
akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů,
právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad
úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné
chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
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Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními
o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou
skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních
řádů daných sportů.
Při odborném výcviku, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení
zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Žák je povinen odložit nebo zabezpečit proti možnosti
zranění a zachycení ozdobné a jiné pro činnost nevhodné a nebezpečné předměty. Těmito
předměty jsou např. náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné
kroužky aj.
Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu
vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje.
Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.
Při odborném výcviku musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně výrobních a pracovních
prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí být dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy a jiné právní předpisy (např. předpisy
upravující dělení tříd na skupiny). Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních
podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky.
Pokud se praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být ve
smlouvě, kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i
ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných
opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna
zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako
tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému
rozvoji.
Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické
zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu
vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí
dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu
ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost
a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické
vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v
přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám,
rozumovému a fyzickému vývoji žáků, s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků.
Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost
instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu
určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na
lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží
seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu.
Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt,
dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného
programu praktické i teoretické části kurzu.
Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a
ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U
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žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik vyžaduje používání lyžařských
ochranných přileb.
Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto
práci potřebnou kvalifikaci.
Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit
odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.
Při výletu se žáci pohybují ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené
viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí
kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně
provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a
časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího
zařízení.
Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň
dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při
organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou
výcviků.
Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze
soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže. Vyhlašuje
počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků
poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením laboratoří, jiných
soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků.
Článek 8 – Systém organizace a řízení primární prevence sociálně patologických jevů
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na předcházení zejména
následujícím rizikovým jevům v chování žáků
záškoláctví,
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
kriminalita, delikvence,
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen
„OPL“)
5. závislost na politickém a náboženském extremismu,
6. netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
1.
2.
3.
4.
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ŘÍZENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE – viz. Minimální preventivní program
a) Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,
zejména:
● koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního
preventivního programu a začleněním tohoto programu do osnov a učebních plánů školního
vzdělávacího programu školy,
● řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve
škole,
● jmenováním pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné
předpoklady, případně mu umožní studium k výkonu specializovaných činností v oblasti
prevence sociálně patologických jevů,
● pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence
a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve škole,
● podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, třídních učitelů a
dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Minimálního
preventivního programu,
● koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a
dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti,
● koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v
poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a
dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
● kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
● zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární i sekundární
prevence pedagogickým pracovníkům školy.
b) Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):
● spolupracuje s ostatními pedagogy na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci
Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,
● motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního
sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky
třídy,
● zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem
spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy,
● získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném
zázemí.
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c) Vztah učitel – žák
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele
obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje
dialog. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, rodičem, ostatními
pedagogy, vedením školy, psychologem, speciálním pedagogem. Na základě dosažení dohody
o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

Zveřejnění informací
Informace lze získat na nástěnce v přízemí školy, na www stránkách školy a ve vyučovacích
hodinách. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (např. linky důvěry) a další
informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu.
Článek 10 – 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 z jejich jednání
budou vyvozeny důsledky.
3. Žáci jsou povinni všechny vzniklé škody a jejich příčinu okamžitě hlásit
pedagogickému pracovníkovi.
Článek 11 – 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. Žákům se zakazuje nosit do školy i na odborný výcvik mobilní telefony nebo jiná
elektronická zařízení.
3. Je výslovně zakázáno bez prokazatelného souhlasu učitele či pracovníků školy
pořizovat během výuky, o přestávkách a činnostech organizovaných školou jakýkoliv
obrazový nebo zvukový záznam. V případě nedodržení jde o porušení zákona s trestně
právními důsledky.
4.
Článek 12 - Náměty, dotazy a připomínky
1. Žáci či jejich zákonní zástupci 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.
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Článek 13 – Seznámení se školním řádem
Žáci jsou seznámeni s obsahem školního řádu, pravidly první pomoci a poučeni BOZP a
PO vždy první den nástupu do školy svým třídním učitelem a učitelem odborného výcviku.
Seznamy žáků s jejich podpisy o seznámení a poučení jsou archivovány ve sborovně školy.
Další informace jsou žákům v průběhu školního roku poskytovány ve vyučovacích hodinách.
Zaměstnanci jsou seznámeni s obsahem školního řádu na začátku školního roku na
zahajovacích poradách jednotlivých úseků.
Zákonní zástupci mají možnost se seznámit s obsahem školního řádu na www stránkách
školy - www.vubuskovice.cz
Školní řád je vyvěšen v přízemí školy, na www stránkách školy.
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020 a byl projednán mimořádnou školskou
radou dne 27.8 2020. S tímto školním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci zařízení. Za
seznámení s obsahem školního řádu na rok 2020 – 2021 jsou odpovědni vedoucí jednotlivých
pracovních úseků. Do 4. 9. 2020 odevzdají prezenční listinu v kanceláři školy k založení.
PhDr. Mojmír Šebek, ředitel školy v. r.
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XI.
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
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V.

Vyučování v jednotlivých oborech probíhá podle školního vzdělávacího programu ze
dne 1. 9. 2018, schváleného dne 27. 8. 2018 radou školy.
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.
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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;
- připravuje podklady pro zpracování mezd, včetně evidence přespočetných hodin a hodin za
zastupování;
- 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:
- zástupce ředitele
- vedoucí učitel odborného výcviku
- 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
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.

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 8:00 hodin. Účast na poradách je pro pedagogické zaměstnance
povinná.

46

XII.

Průběh vzdělávání ve školním roce 2019 – 2020 ovlivnila epidemie viru Covid -19.
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu od 16. 3. 2020 do 21. 5. 2020 nebyla výuka
žáků střední školy přerušena, ale za účasti celého pedagogického sboru probíhala
v běžné vyučovací době individuálně na výchovných skupinách, kdy byly dodržovány
zásady hygienických opatření, nařízení a pravidla provozu organizace. Žáci měli běžně
možnost zapojit se do zájmových aktivit přímo ve školském zařízení, sportovní florbal, fotbal,
stolní tenis, hudební kroužek, rukodílné práce. Bohužel epidemie Covidu – 19 v tomto školním
roce podstatně omezila a někdy zcela zrušila nabídky dalších akcí, jako je vodáctví,
stanování, cyklistika nebo návštěvy divadelních představení. Dále nebylo možné realizovat
sportovní soutěže a výměnné pobyty mezi ústavy, které jsme v minulých letech hojně
uskutečňovali a jejichž důkazem jsou desítky získaných trofejí.
AD 4) Zásady hygienických opatření, nařízení a pravidla provozu organizace v době,
kdy je v Česku vyhlášen nouzový stav
Na základě nařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ředitel VÚ, SVP a SŠ
Buškovice zavedl ochranná opatření a mimořádná opatření při epidemii viru Covid -19
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
1) Dne 9. 3. 2020 rozhodl ředitel o zrušení všech kulturních, sportovních a
společenských akcí.
2) Od 11. 3. 2020 rozhodl ředitel o přerušení výuky na Střední škole Buškovice.
Výuka žáků byla zajištěna učiteli všeobecných a odborných předmětů na
jednotlivých výchovných skupinách, ve všední dny v době od 8:00 – 14:30 hod.
V odpoledních hodinách a o víkendech byla činnost s žáky zajišťována vychovateli
a asistenty pedagoga.
3) Stravovaní žáků probíhalo na výchovných skupinách (Zahrada, Vila, Brána) a
strava byla rozvážena ze školní kuchyně na jednotlivé objekty. Žáci napříč
výchovnými skupinami neměli možnost se setkávat a až do odvolání setrvali
v takto malých kolektivech.
4) Jako doprovodná opatření byli žáci pravidelně informováni o aktuální situaci šíření
Covid-19.
5) Žáci se směli zúčastňovat pouze společných vycházek s pedagogickými
pracovníky a to pouze na místa, kde se nevyskytovali další osoby.
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6) Žáci se dobrovolně vzdali možnosti odjíždět na pobyty do rodin. Tuto situaci
podpořil OSPOD, případně zákonní zástupci. Děti v zařízení již dříve nebyly
navštěvovány zákonnými zástupci a proto nebylo v tomto směru nutné zavádět
další opatření.
7) Dne 12. 3. 2020 byla z objektu internátního SVP Čtyřlístek zřízena výchovná
skupina pro migrující chlapce. Jedná se o děti, které se vrací z útěku, případně
nerespektují realizovaná opatření.
8) Byla zvýšena hygienická opatření, jednotlivé pracovní úseky byly vybaveny
desinfekčními gely, ústenkami, bavlněnými rouškami a poučeni o zásadách
chování při ochraně jak svého zdraví, tak zdraví ostatních.
9) Provádělo se preventivní měření tělesné teploty dětí i zaměstnanců.
Ode dne 16. 3. 2020 ředitel učinil opatření s tím, že nesmí být omezen provoz zařízení,
současně však doporučil všem pracovníkům, jejichž přítomnost na pracovišti není nutná, že se
budou zdržovat doma a budou telefonicky dostupní a v případě potřeby budou povoláni na
pracoviště.
Běžná výuka žáků byla opět zahájena 21. 5. 2020. Výuka probíhala standardně ve
školních učebnách, ale stále při důsledném dodržování hygienických zásad. Výuka se
převážně zaměřovala na přípravu žáků závěrečných ročníků na osvojení učiva nutného
k úspěšnému vykonání závěrečných zkoušek a tím pádem získání výučního listu. Všech sedm
žáků, kteří se k závěrečným zkouškám dostavili, u zkoušek prospělo a výuční list získalo.
Řízení školy, personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
1) Jasné a srozumitelné dlouhodobé záměry dalšího rozvoje školského zařízení se
promítají do vzdělávacích programů SŠ. Reálně stanovené cíle zahrnují zejména
reedukaci a resocializaci dětí a zlepšování materiálních podmínek pro výchovu a
vzdělávání.
2) Ředitel školy koordinuje práci jednotlivých útvarů, zejména prostřednictvím
provozních porad, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují
pravidla činnosti školy.
3) Ředitel školského zařízení delegoval některé pravomoci včetně kontrolní činnosti na
zaměstnance jednotlivých úseků: školy, výchovy, hospodářského úseku. Další oporou
pro funkční řízení jsou pravidelné porady učitelů a také připomínky spolusprávy dětí.
4) Kontrolní a hospitační činnost je plánovaná, realizovaná, dokladovaná a smysluplná.
5) Personální strategie ředitele školského zařízení směřuje k dosažení plné odborné
kvalifikovanosti pedagogického sboru. Všichni pedagogové, kteří nesplňují
kvalifikaci, si doplňují potřebné vzdělání studiem.
6) Ve školském zařízení chybí kvalifikovaní specialisté, a to výchovný poradce, školní
metodik prevence, speciální pedagog. Vedení školského zařízení nahradilo tyto
odborníky pedagogy školy, kteří vystudovali na VŠ nebo v CPPV speciální
pedagogiku.
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7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“) probíhá dle plánu, který
vychází z potřeb školského zařízení. Získané znalosti si pedagogové vzájemně
předávají a realizují je v praxi.
8) Materiální podmínky se stále výrazně zlepšují. Velmi dobré je zázemí pro
tělovýchovné, pracovní, relaxační i vzdělávací aktivity (malá tělocvična, keramická
dílna, truhlářskou dílnu, učebnu informatiky, skleník, knihovnu, menší sportovní hřiště
s travnatým povrchem, nové multifunkční hřiště s umělým povrchem). Škola účelně
využívá učebny pro teoretickou výuku všeobecných i odborných předmětů. Využívá
také obecní fotbalové hřiště, tělocvičnu ZŠ Krásný Dvůr, městské sportoviště v
Podbořanech. Pravidelně jsou zajišťovány kurzy plavání i kurzy bruslení v okolních
městech, týdenní lyžařské pobyty na horách.
9) Školské zařízení vytváří předpoklady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
a žáků, vyhodnocuje rizika a přijímá opatření k minimalizaci těchto rizik. Děti a žáci
školy jsou s pravidly bezpečnosti seznámeni při příchodu do školského zařízení, na
začátku školního roku a při všech činnostech, kterých se účastní.
10) Dětem je poskytováno celodenní stravování. Školní jídelna nabízí pestrou stravu
s ohledem na získání a upevňování zdravých stravovacích návyků. Z vlastní práce
vyplývá několik závěrů, které by měly ovlivnit další činnost školy v budoucích letech.
Shrnutí – závěry ČŠI ze dne 3. – 5. 12. 2019
Hodnocení podmínek vzdělávání
Školské zařízení má vypracovánu koncepci, která vychází z dosažených pozitivních
výsledků a doposud nesplněných cílů. Na základě těchto výsledků stanovuje vedení zařízení
v ročních plánech činnosti další dílčí cíle, které postihují jeho materiální, personální
a finanční rozvoj.
Vedení střední školy delegoval ředitel na svoji zástupkyni, některé organizační,
finanční a kontrolní pravomoci výchovného ústavu na vedoucího vychovatele
a vedoucí jednotlivých výchovných skupin. Vnitřní kontrolní systém není dobře nastaven,
což snižuje účinnost kontrolních mechanismů ve vztahu ke střední škole.
Z průběhu hospitovaných hodin je zřejmé, že hospitační činnost není dostatečně
efektivní pro zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání.
Výsledky hospitační a kontrolní činnosti jsou pravidelně projednávány na poradách s
pedagogy jednotlivých výchovných skupin, kde jsou navrhována konkrétní opatření ke
zlepšení jejich činnosti, jejich realizace však není následně kontrolována.
Pedagogové výchovných skupin hodnotí na pravidelně konaných
pedagogických radách výsledky vzdělávání dětí a sjednocují své postupy při výchovném
působení na ně. Vnitřní informační systém zařízení je funkční a podporuje informovanost
všech pedagogů.
Školské zařízení má velmi dobré prostorové a materiální předpoklady pro realizaci
školních vzdělávacích programů. Výchovně vzdělávací činnosti a preventivně výchovná péče
probíhají ve zrekonstruovaných budovách v obci Buškovice.
Výchovné skupiny jsou umístěny v samostatných rodinných domech, které jsou přizpůsobeny
běžným bytovým jednotkám (kuchyně, obývací pokoj, WC, koupelna, pokoje, úložné
prostory) a poskytují dětem příležitosti k získávání dovedností spojených s chodem
domácnosti. Vybavení (včetně nábytku) je pravidelně obnovováno.
Děti v zařízení mají možnost si uchovávat své osobní věci uzamčené s možností volného
přístupu k nim. Pro zájmové činnosti je k dispozici tělocvična, posilovna a víceúčelové hřiště.
Středisko výchovné péče je ambulantní a internátní, je umístěno v samostatné
zrekonstruované budově. Střední škola má velmi dobré prostorové a materiální podmínky pro
naplňování cílů odborného vzdělávání, především v oblasti praktického vyučování. Vlastní
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truhlářská dílna, skleník, ovocný sad, zahradní pozemky a stavební objekty umožňují plně
realizovat odborný výcvik všech vyučovaných oborů v místě školy.
Přínosné partnerské vztahy rozvíjí škola s okolními obcemi, mateřskými a základními školami
a firmami podporujícími realizaci praktického vyučování.
Převážná většina pedagogických pracovníků je odborně kvalifikovaná, někteří si
potřebnou kvalifikaci v současné době doplňují studiem příslušného oboru vzdělání, nebo si
svou
kvalifikaci prohlubují a rozšiřují. Zařízení nemá dostatečné zastoupení odborných pracovníků
(etoped, psycholog) s ohledem na rozsah a potřeby výchovně vzdělávacích činností ve
výchovném ústavu a středisku výchovné péče. Plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků je každoročně vypracováván s ohledem na zájem zaměstnanců, potřeby a finanční
možnosti zařízení. Je realizován formou účastí v různých kurzech, seminářích a samostudiem.
V letošním školním roce je zaměřen na oblast rizikového chování, agresivitu dětí a prevenci
sociálně patologických jevů.
Školské zařízení zajišťuje stravování ubytovaných dětí a zaměstnanců ve vlastní školní
jídelně v místě poskytovaného vzdělávání a školských služeb. Do přípravy stravy jsou
ve svých výchovných skupinách zapojovány i děti s cílem získávat potřebné dovednosti.
Hlavním zdrojem příjmu školy jsou dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na provozní
a neinvestiční výdaje. Dalšími zdroji jsou ošetřovné, stravné a platba za ubytování
ve středisku výchovné péče.
Z nadačního fondu byly poskytnuty finanční prostředky na podporu zájmových aktivit
dětí, získání řidičského oprávnění a na rekreačně-rehabilitační pobyty dětí.
Hodnocení průběhu vzdělávání

Ve vyučovacích hodinách střední školy dominovala frontální forma práce. Výklad nového
učiva většinou pedagogové doplňovali aktivizujícími prvky a pozitivní motivací, která
pomáhala udržet zájem žáků o výuku.
Důraz kladli učitelé na správnost a zlepšování vyjadřovacích dovedností. Názornost
výuky zpravidla podporovali učebními pomůckami a tištěnými výukovými materiály. Při
práci s počítači žáci vyhledávali informace, byli vedeni k porozumění, reprodukci a využití
zjištěného v reálném životě.
V závěru vyučovacích hodin jen někteří vyučující vytvořili prostor pro shrnutí a
upevnění probraného učiva.
Schopnost sebereflexe a vzájemné hodnocení žáků rozvíjeno nebylo.
V praktickém vyučování poskytovali vyučující žákům odbornou individuální podporu
a vedli je k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s náčiním a nářadím. Žáci byli
vybaveni předepsaným pracovním oblečením a v případě potřeby i ochrannými pomůckami.
Pedagogové sledovali a usměrňovali stanovené činnosti žáků a vhodně koordinovali plnění
zadaných úkolů.
Vzdělávací nabídka je obohacována různými kulturními nebo sportovními
akcemi, tematickými výlety a odbornými exkurzemi.
Projektové vyučování je zaměřeno především na rozvíjení dovedností a znalostí v
oblasti environmentálního vzdělávání.
V hospitovaných odpoledních činnostech výchovného ústavu byla účelně zastoupena
individuální práce dětí, spolupráce v menších skupinách a společná práce. Pedagogičtí
pracovníci citlivě reagovali na aktuální psychické rozpoložení dětí, výstižně formulovali svá
očekávání a vhodně přizpůsobovali cíle a obsah vzdělávání individuálním potřebám
a zájmům dětí. Odpolední činnosti probíhaly podle týdenních programů, které vycházejí
z okruhů stanovených ročním plánem výchovně vzdělávacích činností a odpovídají
obecným cílům definovaným školním vzdělávacím programem.
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V rámci hospitací byly sledovány i zájmové aktivity dětí (sportovní, výtvarné,
hudební). Děti jsou zcela přirozeně vedeny k přijímání odpovědnosti za své denní povinnosti,
učí se rozumně organizovat svoje osobní volno nebo např. zacházet s penězi.
V rámci sociálního učení jsou směřovány k diferencovanému vnímání jiných osob a
jejich vlastností jako možných modelů reakcí a chování v určitých situacích a k přebírání
zodpovědnosti za své chování. V osobním volnu se dle svého zájmu mohou věnovat
zájmovým aktivitám i mimo zařízení (sportovní klub), některé děti po domluvě s vychovateli
trávily své osobní volno samostatnou vycházkou. Děti byly vedeny k samostatnosti a
sebeobsluze také v rámci běžných domácích prací, nebo při zajišťování stravování jako v
rodině.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Školské zařízení umožňuje žákům, kteří mají zájem o studium jiných oborů,
absolvovat
střední vzdělávání ve škole mimo zařízení.
V případě nezvládání požadavků náročnějších oborů mají žáci možnost přestoupit do
oborů vzdělání v rámci zařízení. Nejčastějším důvodem školní neúspěšnosti nebo nesplnění
klasifikačních podmínek v daném pololetí je vysoká míra neomluvené absence z důvodu
útěků a nenávratů z dovolenek.
Například v 1. čtvrtletí aktuálního školního roku se 9 žáků podílelo na 2 244
neomluvených hodinách.
Pro zajištění efektivní přípravy na vyučování a podpory žáků ohrožených školním
neúspěchem si pedagogové a vychovatelé poskytují informace a zpětnou vazbu
na každodenních poradách.
V případě potřeby jsou o nevyhovujících vzdělávacích výsledcích žáků informováni
vedle zákonných zástupců také orgány sociálně právní ochrany dětí. Důležitým ukazatelem
kvality poskytovaného vzdělávání jsou výsledky žáků při ukončování vzdělávání závěrečnou
zkouškou.
Ve školním roce 2018/2019 u ní uspělo osm žáků z deseti konajících.
Žáci se účastní školních i vyšších kol soutěží a festivalů, nejúspěšnější jsou v
oblastech zaměřených na sport a hudbu.
Škola tradičně organizuje mezinárodní turnaj v malé kopané.
Systém hodnocení chování je srozumitelný a přehledný pro všechny děti.
Cílem je motivovat dítě k pozitivnímu jednání a chování a snaha přivést je ke
zjištění příčiny svého selhávání.
Nastavený a realizovaný systém práce s dětmi vychází z průběžné diagnostiky
každého
dítěte. Základem je denní hodnocení, kdy jsou zaznamenávány projevy chování dítěte během
vyučování, odpoledních výchovných činností a v nočních hodinách. Každý týden je chování
dětí shrnuto a vyhodnoceno kmenovým vychovatelem společně s ostatními vychovateli,
asistenty pedagoga a učiteli. Hodnocení jsou podkladem pro cílenou práci s dětmi
v následujícím období.
Výchovně vzdělávací aktivity jsou připravovány s cílem přebudování hodnotového
žebříčku dítěte a jeho resocializaci. Plánovány jsou s důrazem na individuální specifika a
potřeby dětí, ale i na základě informací o konkrétních posunech dětí deklarovaných
v programech rozvoje osobnosti dítěte.
Pedagogové pravidelně sledují plnění výchovně vzdělávacích cílů stanovených v
programech rozvoje osobnosti dítěte, ale nedaří se jim vždy vyhodnotit jejich efektivitu a
měnit konkrétní cíle ve vztahu k požadovaným změnám v chování dítěte.
Středisko výchovné péče poskytuje diagnostiku, terapii, podporu, systematickou péči,
popř. poradenské vedení s cílem předejít vážným výchovným problémům, se zaměřením
na výchovné, rodinné, školní a psychické problémy a zneužívání návykových látek.
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V loňském školním roce mělo ambulantní oddělení v péči 239 klientů. Internátní
oddělení střediska má jednu výchovnou skupinu. Pobytová péče se doporučuje klientům v
případech,
kdy se ambulantní péče ukáže být nedostatečná.
V loňském školním roce bylo v internátní péči 37 klientů. Práce ve středisku vychází z
principů komunitního soužití, kde se spolu setkávají klienti, pedagogičtí pracovníci, terapeuti
a výchovní pracovníci.
Práce s klienty se opírá o pozitivní motivaci, rozšiřování jejich možností, práci na
náhledu klientů a uvědomění si zodpovědnosti za svoje rozhodnutí, chování a následky pro
vlastní život a svoji budoucnost. Klienti si zde i plní povinnou školní docházku. Náplň výuky
vychází ze vzdělávacích úkolů zadaných kmenovou školou klienta zformulovaných do
individuálního vzdělávacího plánu.
Zařízení nabízí pro děti zařízení a klienty střediska s léčebně výchovnými problémy
neinvazivní metodu EEG Biofeedback, která pomáhá posílení žádoucí aktivace nervové
soustavy, trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a zklidnění impulsivity.
ZávěryČŠI

Vývoj školského zařízení
- Zlepšily se materiální podmínky, byly dokončeny rekonstrukce budov výchovného
ústavu, klimatizace kuchyně a vybudování víceúčelového hřiště.
- Pokračuje intenzivní spolupráce se sponzory zařízení.
- Školskému zařízení se nedaří získat odborné pracovníky.
Silné stránky
- Vedení zařízení aktivně zajišťuje prostorové uspořádání a materiální vybavení rodinných
domů tak, aby se podobalo fungování běžné domácnosti a umožňovalo dětem získávat
zkušenosti spojené s jejím chodem.
- Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují úspěšnou realizaci praktického
vyučování všech oborů středního vzdělávání.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
- Pedagogům se nedaří vždy správně hodnotit efektivitu výsledků výchovně vzdělávacích
procesů a měnit konkrétní cíle ve vztahu k požadovaným změnám v chování dítěte.
- Nastavené kontrolní mechanismy ve vztahu k řízení střední školy nejsou dostatečně
účinné.
- Zařízení nemá dostatečné zastoupení odborných pracovníků s ohledem na rozsah
a potřeby výchovně vzdělávacích činností ve výchovném ústavu a středisku výchovné
péče.
Doporučení pro zlepšení činnosti školského zařízení
- Vytvořit pravidla hodnocení efektivity výchovně vzdělávacích činností, včetně určování
konkrétních cílů ve vztahu k požadovaným změnám v chování dítěte a zajistit jejich
realizaci.
- Nastavit účinné kontrolní mechanismy směrem k řízení střední školy.
- Aktivně vyhledávat odborné pracovníky.
Hodnocení vývoje
- Od poslední inspekce se zkvalitnil výchovně vzdělávací proces a úroveň řízení.
- Děti se více zapojují do kulturních a sportovních činností mimo školské zařízení.
- Výrazně se zlepšila spolupráce s obcí.
- Život výchovných skupin v samostatných objektech se podobá životu v rodině.
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Silné stránky
- Střední škola má velmi dobré materiální podmínky pro vzdělávání, což se příznivě projevilo
v průběhu vyučovacích hodin.
- Dobré mezilidské vztahy mají pozitivní vliv na spokojenost dětí ve školském zařízení.
- Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro naplnění
stanovených cílů.
Slabé stránky
- Přetrvává velký počet nekvalifikovaných pedagogů, což představuje riziko v zajištění
kvalitní výchovy a vzdělávání.
- Ve školském zařízení vykonávají specializované činnosti výchovného poradce a školního
metodika prevence pedagogové bez specializačního vzdělávání.
Doporučení pro zlepšení činnosti školského zařízení
- Dále motivovat pedagogy k dosažení kvalifikačních předpokladů.

Mediální obraz zařízení
V rámci odborného výcviku se žáci stavebních oborů věnovali různým stavebním
úpravám na majetku organizace. V letošním roce se zaměřili na výstavbu opravu objektu
zvaného „Domeček“ který má v budoucnu sloužit k psychoterapii.

Takto žáci stavebních oboru provádí renovaci objektu „ Domeček“
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Tesaři i letos pokračovali ve výrobě pěkného zahradního nábytku na skupiny, celý rok
neúnavně 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.
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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. Díky jejím aktivitám je naše organizace
v zimním období schopná částečně snížit náklady na topení

Čištění lesa je práce namáhavá, ale vedení Vojenského újezdu Hradiště je s prací
našich žáků už více jak 10 let velmi spokojeno.
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Obor zahradnická výroba obhospodařuje rozsáhlé školní pozemky, sad a skleník.
Na podzim jsme sklidili opravdu pěknou úrodu velice chutných brambor a jablka nám
vydržela v našem ovocném sklípku až do března.

I když pěstujeme některé rostliny jen pro radost, máme dost místa i užitkové
rostliny. V konzumaci ovoce a veškerého sortimentu zeleniny jsme žáky po celou sezónu
nijak neomezovali.

57

Exotické rostliny, které jsme loni na žádost žáků zahradnického oboru zasadili, se krásně
uchytily, a i když nás na podzim potrápili mšice, rostliny, jako je například mrazuvzdorný
banánovník, ananas, kiwi, melouny, citrandariny, citrusy Keraji, pomerančový jasmín,
fíkovníky Morena, Kustovnice čínská, Mučenka jedlá, Akébia pětičetná, Pepino Gold
k potěšení žáků i mistra krásně prospívají a některé už měly první plody.
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XIII.
Akce školy

OZDRAVNÝ POBYT VE STARÝCH SPLAVECH
Sešel se rok s rokem
a opět jsme vyrazili
s prvním
ročníkem
na
sedmidenní ozdravný výlet
do rekreačního střediska ve
Starých Splavech okolí
Máchova jezera. Ubytování
bylo opět v chatičkách
v chatové osadě Snílek.
Letos žáci byli rozděleni do
dvou
skupin.
Jedna
prováděla
jeden
den
prohlídku památek a druhá
skupina prováděla pěší túry
po okolí, nebo výlety na
kolech. Druhý den se žáci
otočili.
Ve středu jedna skupina vyrazila na nedaleký hrad Houska, který byl pro veřejnost
otevřen až v roce 1993. Zde bylo možno si zakoupit Čertovský dukát
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Ve čtvrtek jsme podnikli výlet na jeden z nejkrásnějších hradů v České republice, hrad
Kokořín. Tento hrad sklidil velký ohlas u žáků, hlavně pohled z věže do širokého okolí
vysoké 32 m.
Následující den jedna se skupin navštívila hrad Sloup v Čechách. Tento hrad se
proslavil natáčením pohádky Z pekla štěstí, kde Terezu Máchalovou odvádí po schodech do
pekla.
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Poslední sluneční dny v roce jsme využili na koupání v Máchově jezeře. Zdarma
řádění na nafukovacích atrakcích, šlapadlech a tobogánu si mládenci museli odpracovat
úklidem celé pláže.

Jeden z posledních výletů, ale také nejzajímavějších, patřila prohlídka ústecké
zoologické zahrady. K nejzajímavějším pavilónům patřil pavilón opic a aligátorů.
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V pondělí se náš pobyt blížil ke konci a zbývalo pouze sbalení svých věcí, úklid chatek a
okolí a vyrazit zpět do Buškovic.
Celý týden seznamovacího pobytu se dá hodnotit jako zdařilý a splnil svůj účel.
Poznali jsme chlapce, zjistili, jak se chovají v zátěžových situacích a oni na druhou stranu
mohli poznat, co se dá čekat od nás dospělých. Pobyt v nádherném horském prostředí nám
připomněl, jak je v Česku krásně a příjemný horský vzduch nám také prospěl. Za celou dobu
pobytu jsme nemuseli řešit žádné problémy. Někteří chlapci si museli osvojit základní
hygienické návyky, ale kolektiv jim v tomto ohledu vydatně pomáhal. Zocelili jsme své
zdraví pobytem na čerstvém, i když v některých chvílích drsném, horském vzduchu, našlapali
několik desítek kilometrů na kole i pěšky a pobyt si opravdu užili.
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NEHODOU TO ZAČÍNÁ
Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku
15-20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Projekt je
velmi zajímavý až zábavný pořad, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhnou do
dění. Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře
pojistitelů.
Naše škola se zúčastnila tohoto projektu dne 20. 11. 2019, který se konal v kinosále
v Mostě. Pořad se nejen týkal dopravní výchovy pro skupiny mladých a začínajících řidičů
motorových vozidel pomocí přednášek odborníků na dopravní bezpečnost, ale i drogovou
problematikou a záchranou lidského života.
V úvodu projektu nás uvítal energický moderátor Jiří Doležal, který si pomocí aktivní
komunikace, hry a tematicky sehrané scénky s dopomocí diváků z publika, během okamžiku
získal jejich pozornost a zpětnou vazbu.
Přednáška pokračovala ukázkami videí a animací dopravních nehod poukazujícími na
časté chyby řidičů, kterých se dennodenně na silnicích dopouštějí, a návrhy opatření, díky
kterým jim lze předcházet. Chlapci se také seznámili s výpočty brzdných drah vozidel a
reakčních dob řidičů.
Dále vystoupil psycholog a odborník na drogovou problematiku Ivan Douda, který
chlapce seznámil s riziky a účinky jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka,
a fetálním alkoholovým syndromem, který byl pro studenty velkou neznámou.
Zdravotnický záchranář Alan Mejstřík, chlapcům připomněl důležitá fakta vedoucí
k záchraně lidského života.
Na scénce si chlapci vyzkoušeli fiktivní komunikaci
s dispečinkem, zvládli zraněného správně ošetřit a ještě přitom dbát na bezpečnost a
povinnosti s tím spojené.
Chlapcům se projekt velice líbil a probudil v nich jejich pohled na řízení a vše, co to obnáší.
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Exkurze na Zahradu Čech v Litoměřicích

19. září jsme byli vysláni na exkurzi do Litoměřic, kde se jako každý rok koná výstava
Zahrada Čech. Z Buškovic jsme odjížděli po osmé hodině našim školním, obstarožním busem
a tranzitem. Tato původně výběrová akce byla na poslední chvíli přeměněna na akci jedou
všichni a proto se jí zúčastnilo 16 chlapců a pedagogický dozor.
Cesta uběhla celkem rychle, někteří si ji krátili spánkem, jiní povídáním a jedna
skupinka zapěla i národní písně. Po necelých dvou hodinách jsme stáli na parkovišti
v Litoměřicích, což ocenili hlavně posluchači zpěváků z hudebním sluchem. Se svými vozidly
jsme budili zasloužený obdiv. Po zaplacení docela vysokého vstupného jsme se dostali na
výstaviště.
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Takto krásné kluziště vybuduje město Žatec každý rok v zimě přímo na náměstí. Foto: MÚ
Žatec

Bruslení v Žatci
Letos jsme již podruhé využili mrazivého počasí a vyrazili s žáky I. a II. ročníků
v rámci tělesné výchovy na umělé kluziště v Žatci u radnice. Krásně svítilo slunce, teplota
byla kolem pěti stupňů. Led na kluzišti byl přímo ideální, přesto chlapci s nástupem na led
z počátku váhali. Většina z nich na bruslích stála poprvé v životě. Ze začátku byli chlapci rádi
za mantinel okolo kluziště, protože se měli čeho držet. Po pár hodinách a po mnoha pádech se
dostavili výsledky a i když bude potřeba pár dalších výukových hodin, dá se říci, že chlapce
začalo bruslení opravdu bavit a již se těší na pokračování. Nakonec si s učiteli zahráli hokej.
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Svět záchranářů – akční, poučné, zábavné
Žáci střední školy, která je součástí Výchovného ústavu v Buškovicích, již potřetí
navštívili koncem listopadu tohoto roku „Svět záchranářů“ v Karlových Varech.
Svět záchranářů je v podstatě městečko s malými domečky, kde najdete malou
nemocnici, policejní služebnu i hasičskou stanici. Každý z domečků je vybaven odpovídající
technikou. V nemocnici našim žákům předvedli svou práci záchranáři, na policejní stanici
policisté a hasičské stanici hasiči. Zde se naši žáci naučili, jak se mají zachovat při dopravních
nehodách, požáru a dalších krizových situacích a jak nejúčelněji mohou v těchto situacích
pomoci.
Všichni zaměstnanci „Světa záchranářů“ se našim žákům věnovali s plným nasazením,
čímž získali jejich plnou pozornost i spolupráci, což opravdu není snadné. Největším
zážitkem pro naše žáky byla modelová situace chemického poplachu. Chemickou látku
simulovala dýmovnice, ohrožené občany včetně zrakově a sluchově postižených a seniorů,
představovali policisté, hasiči i záchranáři v civilu. Úkolem našich žáků bylo odvést všechny
civilisty do bezpečí. Naši žáci spolupracovali, tak jak měli a na to, že odvedli do bezpečí
všechny civilisty, byli patřičně hrdí.
Zpět do ústavu odjížděli žáci plni nezapomenutelných dojmů, s vědomím, že práce
záchranářů, hasičů i policistů je hodně náročná. Všichni se shodli, že návštěva ve „Světě
záchranářů“ byla největším zážitkem, který letos prožili.
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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. Těšíme se na další setkání se záchranáři, ovšem radši jen v jejich
jedinečném zážitkovém školicím středisku.
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. Exkurze – Techmania Plzeň

Dne 26.06.2020 jsme v rámci výuky odborných předmětů, navštívili expoziční halu
Techmanie 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 Entropa 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 Techmanie.
Expozice se všem velmi líbila a doufáme, že ji ještě někdy navštívíme.
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Výlet na Horní hrad u Sokolova
Dnes 11. 6. 2020 jsme v rámci zpříjemnění konce školního roku vyrazili s chlapci,
kteří letos nejdou k závěrečným zkouškám na výlet směr Horní hrad u Sokolova.
Cestou se výprava ve složení pedagogů Trávníček, Lhoták a studentů Zelenka Martin,
Zelenka Lukáš, Červenka Vojtěch, Komarov Alexander, Kaleja Martin, Javornický Dominik
zastavila v Kadani, kde jsme se prošli podél Ohře, po místní cyklostezce. Další zastávkou pak
byl Horní hrad.
Po vstupu na nádvoří nás uvítala paní pokladní a několik toulavých koček, které se zde
našli své útočiště. Ze střechy na nás povykovalo několik pávů. Během prohlídky se chlapci
dozvěděli, že hrad je v rukou soukromého vlastníka, který ho svépomocí začal opravovat.
Hrad byl totiž v silném havarijním stavu. Jako památka na počátek této rekonstrukce, zde stojí
maringotka, ve které majitel bydlel. Část hradu prošla rekonstrukcí a část teprve opravy
čekají. Chlapce zde nejvíce zaujala vysoká hradní věž, ze které byl i přes hornatý terén,
krásný výhled. Další, pro některé nepochopitelnou atrakcí, byli pávi sedící na hradních
střechách.
Protože se chlapci chovali slušně a o výlet i přes nepříznivé počasí měli relativní
zájem, dostali cestou zpět přes Karlovy Vary malou svačinu v McDonald´ S.
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XVI.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech

Projekt Zelená škola
Již sedmý rok je naše zařízení zapojeno do projektu 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“
Náš Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

Projekt „72 hodin“
Náš Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice se opětovně
jako každý rok zapojil do projektu „72 hodin – Ruku na to“, jež probíhá pod záštitou České
rady dětí a mládeže. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již
po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. – 13. října 2019) a zároveň jakkoliv dlouho
se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich
okolí.
Jelikož jsme v minulých ročnících projektu „ 72 hodin“ sázeli lípy a jehličnaté stromky, čistili
studánky, hrabali listí, čistili komunikace, vyřezávali a prořezávali vzrostlé křoviny i sbírali
odpadky v přírodě, rozhodli jsme se, že v letošním roce vyrobíme v rámci tohoto projektu
„Hmyzí hotely“. Jedná se o jednoduché stavby či objekty, které se vyplní vhodným přírodním
materiálem. Ten si pak vybere hmyz (včely samotářky, čmeláci, motýli, slunéčka, brouci či
škvoři) k zazimování nebo k rozmnožení svých potomků.
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Dne 11. 10. 2019 v 9:00 hodin za přítomnosti žáků a učitelů byly dva „ Hmyzí hotely“
slavnostně umístěny na pozemcích školy a jeden předán osobně panem ředitelem do rukou
ředitelky MŠ v Podbořanech, která měla z dárku velkou radost.

Naši žáci, pod vedením učitele odborného výcviku pana Pavlů, stačili zatím vyrobit tři
„Hmyzí hotely“. Dva umístili na naše školní pozemky a jeden věnovali MŠ Podbořany,
Hlubanská. Věříme, že „Hmyzí hotely“ nejenom pomohou k přežití užitečného hmyzu
v jejich okolí, ale budou také vhodným objektem k pozorování a k výuce.

Výchovný ústav se ve dnech 11. – 14. října 2018 opětovně jako každý rok zapojil do
mezinárodního 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 Svobody k 100. výročí
založení Československé republiky.
Prvním Cílem letošního projektu byla výroba a umístění hmyzích úkrytů.

Druhým Cílem letošního projektu Chceme, aby lidem přišlo do povědomí, že i tato skupina
živočichů si zaslouží naši pozornost a ochranu. Pokračující úbytek celé řady hmyzu z naší
přírody je v posledních letech více než alarmující. Mizí celá řada hmyzích zástupců, což má
například za následek i pokles početnosti mnoha druhů ptáků, pro které představuje hmyz
významnou složku jejich potravy.
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Průběh projektu
V měsíci září sbírali naši žáci v přírodě vhodný přírodní materiál pro výrobu „ Hmyzích
hotelů“. V říjnu se pustili do jejich výroby a výsledek stál opravdu za to. Celkem stačili
vyrobit tři „ Hmyzí hotely“, ale ve výrobě budou určitě pokračovat.
Dne 11. 10. 2019 v 9:00 hodin za přítomnosti žáků a učitelů byly dva „ Hmyzí hotely“
slavnostně umístěny na pozemcích školy a jeden předán osobně panem ředitelem do rukou
ředitelky MŠ v Podbořanech, která měla z dárku velkou radost.
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Rozbor
Hospodaření
2019
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Údaje o zpracovateli

Název organizace - podle

platné zřizovací listiny:

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice
Adresa sídla zpracovatele:
Buškovice 203, Podbořany 441 01
Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla):

49123947

IČO:
Bankovní spojení:
Telefon:

Datová schránka:

wya8pep

13039481/0710
415 237 212

E-mail:

vum.buskovice@email.cz

725 114 592
Adresa internetové stránky:

Fax:

www.vubuskovice.cz

Vedoucí a hospodářští pracovníci
Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

ředitel

PhDr. Šebek
Mojmír

415 237 212

vum.buskovice@email.cz

ekonom

Fridrichová
Marcela

725 114 592

vum.buskovice@email.cz

rozpočtář

Fridrichová
Marcela

725 114 592

vum.buskovice@email.cz

účetní

Fridrichová
Marcela

725 114 592

vum.buskovice@email.cz

Vypracoval:

Fridrichová
Marcela

Odpovídá:

PhDr. Šebek
Mojmír

Datum:

Telefon:

721 114 592

Telefon:

415 237 212

28. únor 2020
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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 25.01.1994. K 09.01.2015 došlo ke změně názvu organizace na: „ Výchovný ústav,
středisko výchovné péče a střední škola Buškovice“.

Identifikátor zařízení: 600 029 255
E-mail:

vum.buskovice@email.cz

Web:

vubuskovice.unas.cz

Adresa:

Buškovice 203, Podbořany
441 01 Podbořany

Ředitel:

PhDr. Šebek Mojmír, 725 114 617

Ekonom:
Rozpočtář:
Hlavní účetní

Fridrichová Marcela, 725 114 592

Fridrichová Marcela
Fridrichová Marcela

Právní forma:

příspěvková organizace
IČO 49123947

Zřizovatel:

MŠMT, Karmelitská
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Školské zařízení sdružuje:
Výchovný ústav
Střední škola
Středisko výchovné péče
Školní jídelna

Samotný ústav je tvořen školou a 12 samostatnými objekty, v nichž jsou umístěny
výchovné skupiny a zázemí Střední školy a provozu.
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 15 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, kapacita školní jídelny je 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.
Při výchovném ústavu je zřízeno koedukované Středisko výchovné péče, které provozuje
služby ambulantní i pobytové (kapacita 8 lůžek).

2. Celkové finanční prostředky za organizaci
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2019:
Rozpočet náklady

41 341 780,00 Kč

Skutečnost náklady

43 100 481,89 Kč

Rozpočet výnosy

600 000,00 Kč

Skutečnost výnosy

5 966 615,18 Kč

Plánové použití FR

1 000 000,00 Kč

Skutečné použití FR, FRM

2 069 477,28 Kč
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Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT.
Pro rok 2019 činil státní příspěvek 41 341 780,- Kč. Z toho limit mzdových prostředků
byl 25 973 000,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily 9 345 780,- Kč,
ONIV 6 023 000,- Kč byl použit na provoz ústavu a školy. Organizace obdržela 84 350,00 Kč
jako příspěvky od různých poskytovatelů.
Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a
úroků činil 705 040,18 Kč. V roce 2019 bylo organizaci vyplaceno pojistné plnění ve výši 5
261 575,- Kč za vyhořelý objekt VS Fara, které ovlivnilo hospodářský výsledek za rok 2019.
Fond rezerv byl použit v souvislosti s vyúčtováním příspěvků od jiných poskytovatelů, a to ve
výši 102 567,00 Kč. FRM byl řádně tvořen dle odpisového plánu a byl použit dle schválených
investičních akcí a oprav ve výši 1 966 910,28 Kč. Organizace vykázala zisk ve výši 5 400
072,81 Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových prostředků a vyplaceným pojistným plněním
za vyhořelý objekt VS Fara.

2.1 Hodnocení nákladů a výnosů z hlavní činnosti – sumář

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů 2019:
Rozpočet náklady

41 341 780,00 Kč

Skutečnost náklady

42 997 914,89 Kč

Rozpočet výnosy

600 000,00 Kč

Skutečnost výnosy

5 966 615,18 Kč

Plánové použití FR

1 000 000,00 Kč

Skutečné použití FR

1 192 159,52 Kč

Přidělené finanční prostředky organizace čerpala měsíčně přídělem z MŠMT.
Pro rok 2019 činil státní příspěvek 41 341 780,- Kč. Z toho limit mzdových prostředků byl
25 973 000,- Kč, zákonné odvody, včetně přídělu do FKSP, činily 9 345 780,- Kč,
ONIV 6 023 000,- Kč byl použit na provoz ústavu a školy. Organizace obdržela 84 350,00
Kč jako příspěvky od různých poskytovatelů. Z toho 62 750,00 Kč od Nadačního fondu
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Albert na podporu vzdělání mládeže a 21 600,- Kč od Nadačního fondu Terezy
Maxové dětem na rekreačně-rehabilitační pobyt pro chlapce z výchovného ústavu.
V roce 2018 organizace obdržela finanční příspěvek od NF Albert ve výši 8 482,- Kč, úhrada
vynaložených nákladů v roce 2018 na tento projekt byla ve výši 4 415,- Kč, rozdíl ve výši 4
067,- Kč je zbytek peněz z projektu na úhradu vynaložených nákladů, který byl vyčerpán v
roce 2019. V roce 2019 byl organizaci schválen finanční příspěvek z Nadačních fondů ve výši
98 500,00 Kč, který byl poskytnut ve dvou úhradách dle smlouvy – část finančního příspěvku
byla vyplacena v roce 2019 (84 350,00 Kč) a zbytek peněz (14 150,00 Kč) bude organizaci
vyplacen v roce 2020 (po řádném vyúčtování realizace projektu). Úhrada vynaložených
nákladů na tyto projekty v roce 2019 byla ve výši 98 500,00 Kč a ke konci roku proběhlo
vyúčtování realizace projektu. Z rezervního fondu byla z účtu 413 vypůjčena částka 14 150,Kč na předfinancování daru, po dofinancování daru od poskytovatele v roce 2020 bude částka
vrácena.
Přidělené prostředky byly čerpány rovnoměrně, příjem z ošetřovného, stravného a
úroků činil 705 040,18 Kč. V roce 2019 bylo organizaci vyplaceno pojistné plnění ve výši 5
261 575,- Kč za vyhořelý objekt VS Fara, které ovlivnilo hospodářský výsledek za rok 2019.
Fond rezerv byl použit v souvislosti s vyúčtováním příspěvků od jiných poskytovatelů, a to ve
výši 102 567,00 Kč. FRM byl řádně tvořen dle odpisového plánu a byl použit dle schválených
investičních akcí a oprav ve výši 1 966 910,28 Kč. Organizace vykázala zisk ve výši 5 400
072,81 Kč, tento byl tvořen úsporou mzdových prostředků a vyplaceným pojistným plněním
za vyhořelý objekt VS Fara.

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

Organizace obdržela prostředky mimo kapitolu MŠMT v celkové výši 84 350,00 Kč, tato
částka byla zúčtovatelnou účelovou dotací z prostředků organizací:

Nadační fond Albert – 62 750,00 Kč – podpora vzdělání mládeže
Nadační fond Terezy Maxové dětem – 21 600,00 Kč – rekreačně-rehabilitační pobyt pro
chlapce z výchovného ústavu

101

3. Přehled o závazcích a pohledávkách

Celkový objem závazků k 31.12.2019 činí 3 809 624,14 Kč.

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

Celkový objem pohledávek k 31.12.2019 činí 583 842,50 Kč.

Z toho 83 953,85 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
dlužník.
Pohledávky na ošetřovném k 31.12.2019 činí 514 135,74 Kč, vytvořené opravné položky jsou
ve výši 488 497,10 Kč. Organizace vzniklé dlužné pohledávky předala k vymáhání JUDr.
Vendule Flajšhansové, na základě exekučních příkazů dochází k částečnému vymožení
dlužných částek.
V minulosti organizace přistoupila k odepisování nedobytných pohledávek, tyto jsou
evidovány na podrozvahové evidenci ve výši 1.266.200,50 Kč.

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

Organizace neobdržela žádnou dotaci EU
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5. Peněžní fondy
V roce 2019 nebyl použit fond odměn. Celkový stav FO k 31.12.2019
-Kč.

činí 900.000,

Stav FRM byl řádně tvořen dle odpisového plánu ve výši 1 080 479,- Kč, byl použit
dle schválených investičních akcí a oprav ve výši 1 966 910,28 Kč a zůstatek k 31.12.2019
činí 2 027 959,62 Kč.

Rezervní fond byl navýšen o částku 970 412,59 Kč, dle schváleného HV 2018, bylo
do něj vloženo 84 350,00 Kč, které byly následně použity ve výši 84 350,00 Kč – převod
prostředků nadací a jiných organizací a jejich vyúčtování. V roce 2019 se souhlasem
zřizovatele byla převedena částka z rezervního fondu do fondu rozvoje majetku ve výši 1 970
000,- Kč, na zakoupení automobilu pro účely odborného výcviku – obor Lesní výroba a
pořízení dokumentace pro účely stavebního řízení a prováděcí dokumentaci pro výběrové
řízení GDS k akci Tesařská dílna – adaptace. Nákup automobilu pro účely odborného výcviku
proběhne v roce 2020.
V roce 2018 organizace obdržela finanční příspěvek od NF Albert ve výši 8 482,- Kč,
úhrada vynaložených nákladů v roce 2018 na tento projekt byla ve výši 4 415,- Kč, rozdíl ve
výši 4 067,- Kč je zbytek peněz z projektu na úhradu vynaložených nákladů, který byl
vyčerpán v roce 2019. V roce 2019 byl organizaci schválen finanční příspěvek z Nadačních
fondů ve výši 98 500,00 Kč, který byl poskytnut ve dvou úhradách dle smlouvy – část
finančního příspěvku byla vyplacena po podpisu smlouvy v roce 2019 (84 350,00 Kč) a
zbytek peněz (14 150,00 Kč) bude organizaci vyplacen po řádném vyúčtování realizace
projektu, tj. v roce 2020. Úhrada vynaložených nákladů na tyto projekty byla ve výši 98
500,00 Kč a ke konci roku proběhlo vyúčtování realizace projektu. Z rezervního fondu byla z
účtu 413 vypůjčena částka 14 150,- Kč na předfinancování daru, po dofinancování daru od
poskytovatele v roce 2020 bude částka vrácena.
Celkový stav FR k 31.12.2019 činí 4 689 719,43 Kč.

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

Rozdíl krytí u FKSP a finančním krytím je způsobem půjčkami
zaměstnanců (83 953,85 Kč), nepřevedeným přídělem (46 551,00 Kč)
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6. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů

Byl zapojen Fond reprodukce majetku částkou 1 966 910,28 Kč, na investiční akce a
opravy:
Investiční akce – 1) nákup šokeru na zmražování potravin do školní kuchyně, v částce
59 999,06 Kč, 2) projektová dokumentace pro účely stavebního řízení a prováděcí
dokumentace – tesařská dílna - rekonstrukce, v částce 357 518,70 Kč, 3) projektová
dokumentace pro účely stavebního řízení a prováděcí dokumentace – stavební oprava objektu
– Nová Fara, v částce 459 800,00 Kč.
neinvestiční akce – 1) oprava havarijního stavu odpadů ve ŠJ a tukového lapolu, v
částce 334 938,52 Kč, 2) oprava vydláždění podlah a obkladů stěn ve šk.kuchyni, v částce 547
733,00 Kč, 3) oprava dlažby a soklu ve 2.NP – čp.203, v částce 79 962,00 Kč, 4) oprava –
rekonstrukce sprch – VS Zahrada čp.286, v částce 126 959,00 Kč .
Tyto akce byly předloženy ke schválení Odboru investic, teprve potom proběhly samotné
realizace akcí. Vyúčtování každé zrealizované akce bylo předloženo ke schválení odboru
investic.

Byly také zapojeny vlastní zdroje organizace, z prostředků vybraného ošetřovného a
poskytnutých PnD ve výši 333 046,00 Kč, stravné činilo 253 415,00 Kč, úhrada pobytu na
SVP činila 10 800,00 Kč a ostat. výnosy z činnosti činily 107 779,18 Kč. V roce 2019 bylo
organizaci vyplaceno pojistné plnění ve výši 5 261 575,00 Kč za vyhořelý objekt VS Fara,
které ovlivnilo hospodářský výsledek za rok 2019.

Organizace obdržela prostředky mimo kapitolu MŠMT v celkové výši 84 350,00 Kč,
tato částka byla zúčtovatelnou účelovou dotací z prostředků organizací:

Nadační fond Albert – 62 750,- Kč – podpora vzdělání mládeže
Nadační fond Terezy Maxové dětem – 21 600,00 Kč – rekreačně-rehabilitační pobyt pro
chlapce z výchovného ústavu
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7. Programové financování

V roce 2019 organizace neměla žádné investiční akce z programu EDS/SMVS
(bývalý ISPROFIN) a neobdržela žádné prostředky na investiční akce z tohoto programu.

8. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2019 činil 5 400 072,81 Kč.

Finanční krytí HV činí 5 400 072,81 Kč

Organizace vykázala zisk ve výši 5 400 072,81 Kč, tento byl tvořen úsporou
mzdových prostředků a vyplaceným pojistným plněním za vyhořelý objekt VS Fara.
Tohoto HV bylo dosaženo z těchto důvodů:
Mzdové prostředky – dlouhodobá absence pracovníka na pozici – speciální pedagog,
náplň práce této pozice byla rozdělena mezi ostatní pracovníky organizace a řešena formou
odměn.
Pojistné plnění – dne 25.3.2019 došlo ke vzniku požáru v objektu čp. 64 VS Fara, při
kterém došlo k poškození a zničení věcí – movitého i nemovitého majetku. Tento objekt byl
pojištěn a pojišťovna organizaci zaslala pojistné plnění ve výši 1 261 575,00 Kč na nákup
zničeného vybavení (movité věci) a zálohu ve výši 4 000 000,00 Kč na uvedení vyhořelého
objektu Fara do původního stavu. Tyto částky se promítly ve výnosech organizace.
Dále se s pojistným plněním ve výši 4 000 000,00 Kč po schválení účetní závěrky roku 2019
a přídělu do fondu rezerv, počítá s převodem částky do FRM, kde budou tyto prostředky
využity v rámci investičního záměru – stavební oprava objektu NOVÁ FARA.
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9. Přehled o vnějších kontrolách v organizaci

V roce 2019 byla organizace kontrolována zástupci Okresní správy sociálního
zabezpečení Louny – kontrola plnění povinností v NP a DP, zástupci Okresního státního
zastupitelství – kontrola spisové dokumentace dětí, zástupci ČŠI Ústecký inspektorát Ústí nad
Labem – inspekční činnost – školní roky 2018/2019, 2019/2020 a kontrola dodržování
právních předpisů, Mgr. Miroslav Dvořák – interní audit na vnitřní kontrolní systém pro rok
2019, zástupci Diagnostického ústavu Praha – kontrola standardů VÚ.
Nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně.

10. 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.

11. 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 2019 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.
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12. 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 31.12.2019.
V roce 2019 proběhlo několik mimořádných inventur, o všech byl pořízen zápis a
případné nedostatky byly bezprostředně řešeny.

13. 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:
Fridrichová Marcela

PhDr. Šebek Mojmír
ředitel VÚ, SVP a SŠ Buškovice

Buškovice, 28.02.2020
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„Výhledu investičních potřeb na roky 2018 – 2022“

Buškovice je obec na Žatecku cca 2 km od města Podbořany, volně navazující na
okraj vojenského prostoru.
V očích veřejnosti je Výchovný ústav Buškovice velmi pozitivně hodnocen, protože je
pro obec přínosem. Příkladná je i spolupráce s městem Podbořany. S nadšeným ohlasem jsou
přijímány nejen pracovní aktivity našich dětí, ale i kulturní prezentace, zejména hudební
skupiny bubeníků „Australien Buš - kovice“. Vítány jsou i naše sportovní iniciativy.
Vlastní výchovný ústav je otevřené, moderní zařízení s kapacitou 40 chlapců.
V posledních letech se podařilo výrazně snížit útěkovost, rozšířit nabídku zájmových aktivit a
díky své poloze i outdoorových aktivit. Reedukační činnost je pozitivně hodnocena i při
kontrolách. Na vysoké úrovni je i spolupráce s OSPOD a dalšími doprovodnými institucemi.
Při zařízení je zřízeno Středisko výchovné péče Čtyřlístek, které je koedukované, ambulantní i
internátní (kapacita 8 dětí ve věku 8 – 18 let).
Součástí ústavu je třináct samostatných objektů. Kapacita zařízení je 40 dětí a zůstává
zachována i při současné obnově vyhořelého objektu Výchovná skupina Fara. Klienti jsou v
současnosti ubytováni ve třech budovách. Jak již bylo poznamenáno budova Fary prochází
rekonstrukcí. Zbývající budovy slouží ke vzdělávání a dalšímu provozu zařízení. Objekty jsou
soustavně udržovány a opravovány především v rámci odborného výcviku. 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. Součástí zařízení je vlastní školní kuchyně s jídelnou (provozní zázemí).
Počty tříd jsou každoročně upravovány podle počtu zapsaných žáků.
V minulosti bylo realizováno:
Budova škola:
-

sanace budovy
výměna oken a obvodových dveří
opláštění budovy
rekonstrukce podlah
částečná obměna vybavení školní kuchyně
vybudování přístřešku pro vozidla
vybudování parkoviště
rekonstrukce klimatizace školní kuchyně
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- vybudování víceúčelové hřiště
- rekonstrukce odpadů
- rekonstrukce obložení a podlah školní kuchyně
- rekonstrukce podlah – 2. nadzemní patro
Budova VS Vila:
-

Celková rekonstrukce objektu

Budova VS Fata:
-

Částečná rekultivace pozemku
Oplocení průmyslovým plotem
Zásadní modernizace sociálního zařízení, včetně nové kanalizace
Rekonstrukce podlah
Výstavba krbu
Zajištění centrálního vytápění
Snížení stropů
Oprava havarijního stavu opěrné zídky
Zpevnění povrchu dvora
Vybudování plážového hřiště

Budova VS Brána:
-

Dokončení přestavby nové VS
Celková rekultivace pozemku
Oplocení pozemku
Obsazení zámkové dlažby do komplexu Truhlárna/Brána
Vybudování rekreační zóny
Vybudování travnatého hřiště

Budova VS Zahrada:
-

Oplocení pozemku
Vybudování garáže
Vybudování skladových a relaxačních prostor
Vybudování katru
Vytvoření zázemí pro zahradnické a lesnické práce (skleník)
Vybudování rekreační zóny – jezírko

Budova domeček:
-

Výměna oken
Změna systému vytápění
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Plánovaný rozvoj:
Investiční akce, které plánujeme v dalších letech by nám vyřešily finální rekonstrukci
zbývající části zařízení a uspořily finanční prostředky na jeho provoz, zároveň jsou v souladu
s obnovou, modernizací, bezpečností a hygienickými požadavky.

• Stodola – truhlářská dílna II.
- Na základě koncepce, školního vzdělávacího plánu a vyjádření hygieny je
nutnost vybudování učebny číslo 2, pro tesařské práce. V současnosti je
zpracován projekt a vydáno stavební povolení. Bude realizováno pouze v
případě získání účelové dotace z fondů EU.
forma: účelová dotace ve výši 14 800 000,- Kč

• Fara – obnova objektu po požáru ze dne 25.3.2019
- V současnosti organizace získala 1.2 mil. Kč od pojišťovny na úhradu
movitých věcí a zálohu ve výši 4 mil. Kč na obnovu nemovitosti. Po
proinvestování se očekává další částka ve výši 4 mil. Kč. Je zpracována
projektová stavební a prováděcí dokumentace a vyhotoven rozpočet.
forma: celkové náklady očekáváme ve výši cca 20 mil. Kč, kombinace
investice a prostředky z pojistky
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• Domeček – využití terapeutická a ergoterapeutická činnost
- Výměna střešní krytiny na objektu VS domeček
-

forma: FRM cca 250 00,- Kč
Vnitřní rekonstrukce objektu VS Domeček: omítky, podlahy, WC, koupelna.
forma: svépomocí v rámci praktického vyučování, provozní prostředky
Vybudování nového schodiště do 1. podlaží.
forma: FRM cca 220 000,- Kč

• Škola
- Rekonstrukce střešní krytiny
-

forma: FRM cca 1.700 000,- Kč
Rekonstrukce plynové kotelny
forma: FRM cca 460 000,- Kč
Dobudování příčky a vstupního prostoru podkroví na hlavní budově Škola.
forma: svépomocí v rámci praktického vyučování, provozní prostředky
Dobudování oddělených skladových kójí v půdním prostoru hlavní budova
Škola.
forma: svépomocí v rámci praktického vyučování, provozní prostředky
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• Výchovná skupina zahrada

-

Stavební úprava WC a sprchového koutu na VS Zahrada
forma: FRM cca 50 000,- Kč

• Výchovné skupiny
- Drobné stavební úpravy jednotlivých objektů zařízení (úprava WC, sprchových
koutů, izolace, údržbové práce).
forma: svépomocí v rámci praktického vyučování a z provozních prostředků

• Řešení vozového parku
- Nákup vícemístného vozidla pro praktickou výuku lesnická výroba.
forma: FRM cca 1 250 000,- Kč
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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.

Nabízíme ambulantní rodinnou terapii nařízenou soudem, na urovnání rodinných
poměru.
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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. Eva Slavíčková
Bc. Vlasta Marková
Bc. Nina Smolková
Mgr. Vlastimil Štefka
Bc. Martin Zedník
Radek Novák
František Solčanský
Martin Parvanov

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.)

•

Sociální poradenství (nabídka sociálních služeb, spolupráce s úřady)
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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 2019/2020 - 132 dětí.
Během ambulantní péče proběhlo deset případových konferencí, 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.
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
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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.
Celkem v internátní péči bylo od 1.9.2019 do 30.8.2020 - 21 dětí. Které byli předány
zpět ke kmenovým SVP péče nebo zůstali v nadále v péči SVP Čtyřlístek.
Celkem dětí na pobytu

Soudně nařízených

21
Dívky do 15 let
7

Dobrovolný pobyt
21

Dívky nad 15 let
4

Chlapci do 15 let
6

Soudní rodinná terapie

11
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Chlapci nad 15 let
4

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
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.
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-

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

- Zpráva speciálního pedagoga
Středisko výchovné péče Čtyřlístek v Buškovicích je specializované, koedukované
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 sociálně právní ochrany dětí a 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. Během pobytu
dětí v SVP klademe důraz na práci s rodinou.
Na základě požadavků školských zařízení je prováděna i preventivní a intervenční
činnost přímo v těchto zařízeních. Spolupracujeme taktéž s organizací Náhradní rodiny
Ústeckého kraje, kterým poskytujeme metodickou podporu.
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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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Za školní rok 2019/2020 bylo do našeho zařízení přijato celkem 20 dětí.
Pobyt v našem zařízení ukončilo během tohoto školního roku celkem 21 dětí. 19 dětí ukončilo
ústavní výchovu dovršením zletilosti – tj. 18 let..
Školní rok 2019/2020
Přijato

Přemístěno

Dovršilo 18.let

20
chlapců

0 chlapci

19 chlapců

Jiný
VÚ

Léčebně
výchovný
ústav
0

0

Pěstounská
péče
0

Ukončili ÚV
na útěku

Vrátili se zpět
do rodiny

5

14

POBYTY DĚTÍ MIMO ZAŘÍZENÍ za rok 2019/2020
Odjelo
celkem
chlapců

Nevrátilo Nahlášeno
se zpět
na útěk
na PČR

Nemoc

Podzimní
prázdniny
Vánoční
prázdniny
Jarní
prázdniny
Velikonoční
Prázniny
Letní
prázdniny

21

7

7

19

3

3

12

1

1

0

0

0

14

0

0

STATISTIKA ÚTĚKŮ 2019/2020

celkem

Počet
útěků

Počet dnů na
útěku

Počet útěků
z dovolenek

44

1075

31
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Zrušena
ÚV
2

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.
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
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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.
pracovníci
Mgr.
Šebek
Stanislava

Funkce

Terapeut
Biofeetback

Jihočeská univerzita Učitelství I.stupeň

(0,8)
Bc.Vlasta
Marková

UJEP - Mgr. Vychovatelství ve sp.
institucích/ 2015

Terapeut

Institut EEG Biofeedback / 2014
UJAK – speciální
pedagogika

Institut EEG Biofeedback /2014

Biofeetback
(0,5)
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Mediace

Mediace je způsob, jak s pomocí prostředníka vyřešit svůj problém s někým druhým. Pomůže
vám ujasnit si vaše priority v konfliktu od životně důležitých až po ty, kterých se můžete
vzdát.
Umožní vám také efektivně a srozumitelně sdělit své potřeby druhé straně.
Mediace řeší spory, konflikty a problémy mimosoudně. Její podstatou je aktivní zapojení
všech stran, kterých se konflikt týká.
Mediace hledá nejlepší možné řešení pro obě strany, kterého lze reálně dosáhnout.
Kurz mediace bude nejvíce využíván ve SVP Čtyřlístek. Zejména při rodinných terapiích.
Rodinná mediace je setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou.
V současnosti je u nás mediace využívána především k řešení sporů mezi rodiči v době před
rozvodem, během něj a po něm. V těchto situacích nejvíce trpí děti. Mediace se snaží jim
pomoci dojít k dohodě pro obě strany přijatelné a hlavně přijatelné pro třetí stranu pro děti.
Mediace je velmi hojně využívaná na SVP Čtyřlístek ale i ve VÚ Buškovice.
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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
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Zahradní výroba. 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.
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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 2019 - 2020 jsme spolupracovali s redaktorkou periodika „Region
Podbořanska“ paní Allou Želinskou, která navštívila náš ústav. V tisku vyšlo několikero
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. Bohužel v tomto školním
roce se nekonal z důvodu Covid 19 pravidelný 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).
Úzce spolupracuje s Obecním úřadem Krásný Dvůr, kde naši chlapci zajišťuji
bubenickou skupinou vystoupení. Obec Krásný Dvůr povolil volný vstup do plaveckého
bazénu.
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. A následně jsme nápomocni při rekonstrukci kostela
v Buškovicích.
Podílíme se na veřejných kulturních akcích (především bubenická skupina Australien
Buš-kovice).
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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.
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 – zde jsou umístěni nejstarší chlapci s vyššími nároky na sebeobsluhu. Jsou zde učeni více
samostatnosti. Chlapci kteří dochází na Střední školu Podbořany.
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Vybavenost: pokoje jsou dvoulůžkové se sociálním zařízením, je zde kuchyňka, společenská místnost,
sportovní sál, sauna.
Fara – výchovná skupina v měsíci březen 2019 vyhořela. Ihned se začalo s novým projektem na
výstavbu výchovné skupiny,

Brána – jsou zde umístěni nejméně problémoví chlapci. Tato skupina je tzv. „za odměnu“. Zároveň
jsou zde umisťovány děti vyžadující specifické podmínky z důvodu psychiatrického onemocnění.
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Vybavenost: pokoje vždy pro dva chlapce, společná kuchyňka, společenská místnost, fotbalové hřiště,
terapeutická místnost – muzikoterapie, arteterapie, terapeutická místnost EEG Biofeedback.

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.
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Kvalifikovanost Vychovatelé

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

od 1.1.2015

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

Bc.Michal
Endršt
Bc.Tomáš
Navrátil
Bc.Martin
Zedník
Bc.Petr
Hincák

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

UJAK

Bc.

Ano

Bc.

Ano

Bc.

Ano

Bc

Ano

Bc.Václav
Treml
Zdeněk
Molnár
Mgr.Vlast
imil
Štefka

M

UJAK

Bc.

Ano

M

SOŠ

DPS

Ano

UJEP - Mgr.
Vychovatelst
ví ve sp.
institucích
Bc.

UJEP

UJAK – Bc.
Speciální pedagogika
UJAK – Bc.
Speciální pedagogika
UJAK – Bc.
Speciální pedagogika
UJAK –
Bc.spec.pedag.vychovatelst
ví
UJAK –
spec.pedag.vychovatelství
UJEP –
spec.pedag.vychovatelství
UJEP - Mgr. Vychovatelství
ve sp. Institucích

UJAK –Bc.
Speciální pedagogika
UJAk- Bc.
Vychovatelství
UJAK- Bc.
Vychovatelství
UJAK- Bc.
Vychovatelství

Bc.

Ano

Bc.Pavel
Polan
Jaroslav
Trávníček
Daniel
Legerský
Jakub
Rázek

Škola

Studium
zahájen
í

Zaměří

UJAK
UJAK
UJAK

UJAk

M.
M.

Ujak

M.

UJAK
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Ukončen Získané
í
osvědčení
nebo titul

Ano

2015

2019

Bc.

Ano

2015

2019

Bc.

Ano

2015

2019

Bc.

Ano

Asistenti pedagoga
Jméno a příjmení

Vzdělání
Zaměří

Michal Holota

Výuční list

Radek Novák

M

Robert Milenko

Výuční list

Milan Kučera

David Parpel

Výuční
list.
Výuční
listí
Výuční list

Martin Walter

Výuční list

Jaroslav Nerud

Výuční list

Eugen Sivák

Výuční list

Karel
Konstantinovič
Martin Parvanov

Výuční list

František
Solčanský
Jiří Král

Výuční list

Jakub Horák

Výuční list

Michal Svoboda

Výuční list

Eliška
Molnárová

M

Zdeněk Růžek

Výuční list

Výuční list

Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
UJEP –
studium
pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty
Kurz pro
asistenty

Studium
zahájení
Ukončení

Získané
osvědčení
nebo titul

Splnění
vzdělání
1.1.2015
Ano
Ano
Ano

2020

2021

Ne
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
2019
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2020

Ne

Výchovná činnost
Výchovné a zájmové činnosti byly ve VÚ realizovány v pěti 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

Školní rok 2019/2020 – ve znamení pandemie COVID 19

Tak jako všechny země postihla pandemie COVID 19 českou republiku. Samozřejmě i naše
zařízení se muselo přizpůsobit této realitě. Byl vypracován krizový plán, kterým byli
seznámeni zaměstnanci a klienti zařízení. Vytvořili se takové podmínky abychom ochránili
všechny zaměstnance a klienty. Velice si vážíme sponzorských darů k pomoci překonat
pandemii Covid 19.
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KRIZOVÝ PLÁN VÚ BUŠKOVICE COVID-19
Tento krizový plán byl zpracován na základě dosud přijatých opatření a přípisu č.j.MSMT11933/2020-4 „Doporučení a postupy pro případy izolace a karantény“, který je přílohou tohoto

plánu.
Provedená opatření:
Dne 9.3.2020 jsem rozhodl o zrušení všech kulturních, sportovních a společenských
akcí, které pořádá naše zařízení a zároveň jsme se odhlásili ze všech akcí mimo zařízení.

Dne 10.3.2020 jsme po jednání se zákonnými zástupci dětí uzavřeli Středisko
výchovné péče Čtyřlístek, s tím že jsme předali internátně ubytované děti zákonným
zástupcům a odvolali nasmlouvané ambulance. Zároveň v tento den bylo rozhodnuto o
přerušení výuky na střední škole.
Současně jsem rozhodl, že klienti výchovného ústavu se budou stravovat na
jednotlivých výchovných skupinách (Zahrada, Vila, Brána) a strava jim bude rozvážena ze
školní kuchyně do těchto jednotlivých objektů. Děti napříč výchovnými skupinami se
nebudou setkávat a zůstanou do odvolání rozděleni v těchto třech malých kolektivech.

Ode dne 11.3.2020 je výuka dětí zajištěna učiteli všeobecných a odborných předmětů
přímo na jednotlivých výchovných skupinách, ve všední dny v době od 8:00 – 14:30 hod., s
důrazem na připravenost na červnové závěrečné zkoušky. Děti, které navštěvují učiliště v
Podbořanech jsou vzdělávány vychovateli na základě vzdělávacího plánu kmenové školy. V
odpoledních hodinách a o víkendech je činnost s dětmi zajišťována vychovateli a asistenty
pedagoga.

Jako doprovodná opatření jsou děti informovány o aktuální situaci šíření Covid-19.
Děti chápou vážnost situace a přistoupily na to, že se s okamžitou platností neudělují
samostatné vycházky a budou jin umožněny pouze společné vycházky s pedagogickými
pracovníky, a to pouze na místa, kde se nevyskytují další osoby, což nám naše umístění v obci
Buškovice v plné míře umožňuje. Mimo objekty se budou pohybovat v rouškách. Děti se
dobrovolně vzdali možnosti odjíždět na pobyty do rodin. Tuto situaci podpořil OSPOD,
případně zákonní zástupci. Děti v zařízení již dříve nebyly navštěvovány zákonnými zástupci,
a proto nebylo v tomto směru nutné zavádět další opatření.

Ode dne 12.3.2020 jsme z objektu internátního SVP Čtyřlístek, zřídili výchovnou
skupinu pro migrující chlapce. Jedná se o samostatný objekt s kapacitou 8 lůžek, který je
určený ke karanténě dětí. Na tento objekt jsme vyčlenili čtyři mladé a zdravé pedagogy, kteří
dodržují zvláštní hygienický režim. Zde jsou umisťovány děti, které jsou zajištěny na útěku,
nebo jsou nově přijímány do zařízení z rozhodnutí soudu.
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V neposlední řadě jsme zvýšili hygienická opatření, provádíme preventivní měření
tělesné teploty dětí i zaměstnanců. Provádíme pravidelnou desinfekci prostor. Desinfekční
prostředky osobní hygieny byly umístěny u jednotlivých umyvadel. Byly zrušena porady
učitelů a vychovatelů a jsou řízeni telefonickými hovory, e-maily, případně SMS zprávami.

Ode dne 16.3.2020 jsem učinil opatření s tím, že nesmí být omezen provoz zařízení,
současně s tím však jsme doporučili všem pracovníkům, jejichž přítomnost na pracovišti není
nutná, že se budou zdržovat doma a budou telefonicky dostupni a v případě potřeby budou
povoláni na pracoviště.

Podílíme se na výrobě textilních roušek z vlastních materiálů.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni průběžně sledovat zdravotní stav dětí (s důrazem
na dušnost a suchý kašel) a průběžně dětem měřit teplotu. Při zjištění symptomů Covid-19
okamžitě informovat vedení zařízení a postupovat dle Krizového plánu. Symptomy podrobně
popsány na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/mam-zdravotni-potize-co-mamdelat/ .

Bylo vyčleněno samostatné vodidlo (Fiat Freemont) na dopravu dětí do zařízení.
Řidiči (Otakar Svoboda, Josef Imríšek) jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami
(roušky, respirátory, desinfekčními prostředky, rukavice a bezdotykovým teploměrem), pro
sebe, pedagogický doprovod a děti.

Všichni zaměstnanci zařízení jsou povinni, v případě zjištěných příznaků (u dětí,
u sebe, kolegů, či rodinných příslušníků) informovat vedení a postupovat podle pokynů
krizového plánu a informační telefonické linky 1212.

Průběžně je aktualizován režim směn pedagogických pracovníků.

Opatření v případě karantény a izolace

Na základě §7 odst.3 zákona číslo 258/200 sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, je školské zařízení k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
povinno zajistit oddělení dítěte, nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby. (Vyčleněn objekt
SVP Čtyřlístek, určeni 4 pracovníci, kteří by s ostatními nepřišli do styku (Bc. Martin Zedník,
Bc. Jakub Rázek, Martin Waltr, Karel Konstantinovič). Tito zaměstnanci byli seznámeni s
režimem péče o děti během izolace nebo karantény.
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Zde je pohotovostní balíček pro případ záchytu, který obsahuje:
4 x roušky
4 x pár hygienických jednorázových rukavic
1 x nejlépe bezkontaktní teploměr
1 x velký igelitový pytel
4 x igelitové sáčky průhledné
několik papírových ubrousků
dezinfekční sprej
1x dezinfekce rukou
služební telefon a nabíječka
V případě nejasností kontaktovat Krajskou hygienickou stanici tel.:
+420 736 233 176
+420 704 829 502
+420 703 365 986
Po - Pá: 7:00 - 17:00
a postupovat podle pokynů.

V případě přijímání dětí do zařízení vyžadovat předložení lékařského posudku a písemné
vyjádření lékaře o aktuálním stavu dítěte (potvrzení nesmí být staršího data než 3 dny). Z tohoto
lékařského vyjádření musí plynout, že nákaza nemoci Covid-19 nebyla zjištěna.
Nedostatek pedagogických pracovníků řeší ředitel přímo s MŠMT.
V případě karantény postup dle přijatých opatření ředitele VÚ, Krizového plánu a přípisu
MŠMT.

!!! Pokud je dítě ohrožené na životě, je nutno bezodkladně volat
112, 155. a informovat vedení VÚ !!!
Přílohy:
•

„Doporučení a postupy pro případy izolace a karantény“ MŠMT

V Buškovicích dne 3.4.2020
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Příloha č.1:

Doporučení a postupy pro případy izolace nebo karantény
přípis č.j.MSMT-11933/2020-4
Obecná preventivní doporučení
Děti
Poučit děti o zvýšených hygienických pravidlech s využitím dostupných materiálů
například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (MZdr)
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/.
Informovat děti vhodným způsobem o koronaviru například s využitím materiálu v
příloze: „Co by měli vědět děti a dospívající v dětských domovech nebo jiných ústavech,
zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v pěstounské péči o koronaviru“.
Informovat děti o přijatých opatřeních v zařízení.
Zaměstnanci
Poučit zaměstnance o zvýšených hygienických pravidlech s využitím dostupných
materiálů například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/.
Změnit režim směn vychovatelů tak, aby na směnách nebylo více pracovníků, než je
nezbytně nutné pro zabezpečení dětí aktuálně v zařízení umístěných.
Pro ostatní zaměstnance pedagogické i nepedagogické zpracovat rozpis směn tak, aby
byl zajištěn bezproblémový chod zařízení.
Osoby, které mohou vykonávat práci z jiného místa (zejména administrativní
pracovníci), jsou povinny se v případě potřeby kdykoliv dostavit na pracoviště.
Hygienické podmínky
-

U umyvadel mít k dispozici antibakteriální mýdla nebo dezinfekce.
Úklid v celém zařízení provádět 2x denně dezinfekčními přípravky.

Příprava opatření pro případnou izolaci nebo karanténu dítěte
Níže uvedená doporučení byla inspirována z doporučení uvedených na webových stránkách
MZdr: https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene/
Každé zařízení by mělo podle svých místních možností a podmínek vyčlenit budovu, část
budovy (například patro) nebo samostatný pokoj (dále již “vyčleněný prostor“) s důslednou
izolací od ostatních dětí a zaměstnanců. Nejlépe je využít oddělený pokoj se samostatným WC a
koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří ve vyčleněné části zařízení. Doporučujeme např.
zvolit oddělenou místnost v souladu s § 22 zákona 109/2002 Sb.
Tento vyčleněný prostor pak použít v případě izolace nebo karantény pro děti v režimu
nového příjmu, návratu z útěku nebo z dovolenky, které vykazují známky podezření na nákazu.

Pro případ karantény je vhodné zpracovat plán zajištění péče o děti prostřednictvím
pracovníků daného zařízení. Tyto zaměstnance je potřeba také seznámit s režimem péče o dítě
a související práce během izolace nebo karantény dítěte.
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Postupy při záchytech dětí
-

přijetí do diagnostického ústavu, případně u kmenových zařízení převzetí na Policii ČR
nebo na jiném místě

Každé zařízení bude připraveno na záchyt dítěte:
Při zajištění dítěte na útěku a jeho následného umístění na záchytné pracoviště v
diagnostickém ústavu doporučujeme domluvu s kmenovým zařízením, odkud dítě uteklo, aby
si pro dítě dojeli. V této situaci je potřeba minimalizovat potenciální hrozbu nákazy.
Doporučujeme situaci řešit tak, že minimálně po dobu nouzového stavu zajistí ředitel
zařízení 24hodinovou pohotovost, která by v případě potřeby dítě na Policii ČR vyzvedla.
Tato možnost, kdy dítě nependluje mezi diagnostickým ústavem a zařízeními, je praxí
ověřená a je funkční u většiny zařízení.
Doporučujeme pro urychlení situací, které mohou kdykoliv nastat, aby ředitel
bezodkladně předal kontakt na pohotovost vždy všem diagnostickým ústavům v ČR tak, aby v
případě záchytu mohli obratem pracovníka informovat.
Při přijímání informace o záchytu dítěte:
Při přijímání informace o záchytu se informovat na stav dítěte.
Zjišťovat možné příznaky – horečku, dušnost, kašel, (blíže viz také:
https://koronavirus.mzcr.cz/mam-zdravotni-potize-co-mam-delat/)
Před výjezdem si nachystat pomůcky (rukavice, roušky pro posádku vozidla i pro dítě,
teploměr - jakýkoliv, případně dezinfekci, pokyny).
Při převzetí dítěte zjišťovat stav dítěte, změřte teplotu, zjišťujte možné příznaky –
teplotu, dušnost, kašel, veškerá zjištění okamžitě evidujte.
V případě příznaků a podezření na COVID-19 řešit postup na místě ve spolupráci s
Policií ČR, informační linkou 1212 (155 a 112 používat pouze v závažnějších situacích,
zejména při ohrožení života) a místně příslušnou hygienickou stanicí.
Pokud dítě nemá zjevné příznaky - vybavit ho rouškou, poučit o následcích dalšího útěku a
opatření vlády.

Cesta ve vozidle do zařízení
Informovat vedení svého zařízení (případně pověřeného pracovníka), telefonicky sdělit
aktuální zdravotní stav dítěte a přijímat další pokyny.
Ve vozidle dodržovat hygienu - nesundávat roušky, nejíst, nepít, zdržovat se fyzického
kontaktu.
Po příjezdu do zařízení, vykazuje-li dítě známky onemocnění nebo je zde podezření na
kontakt s osobou nakaženou koronavirem, pak vedle kontaktování krajské hygienické stanice
doporučujeme tento postup, nesdělí-li hygienická stanice jiná opatření:
Po příjezdu do zařízení je třeba zůstat v kontaktu s dítětem pouze sám a nepředávat
dítě nikomu dalšímu k dohledu.
Omezit kontakt s dalšími osobami v zařízení a dětmi.
Zajistit, aby se dítě převléklo do čistého oblečení.
Jeho oblečení dát do igelitového pytle a uložit jej tak, aby ostatní děti a zaměstnanci s
ním nepřišli do styku, s výjimkou zaměstnanců, kteří zajišťují následnou dezinfekci, vyprání
atd.
Dítěti dát roušku a případně další ochranné pomůcky.
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Dítě bude umístěno, pokud možno samo na izolaci, minimálně po dobu 5 dnů nebo dle
doporučení hygienické stanice.
Po přemístění do izolace vydezinfikovat v zařízení prostory, kde se dítě a zaměstnanci
na záchytu pohybovalo.
Zajistit dezinfekci vozidla.
Zůstat v přímé činnosti u dítěte, popřípadě další osoba/osoby stanovená ředitelem
zařízení.
-

Po dobu všech úkonů, po ukončení služby, a to i po návratu domů je důležité ze strany
zaměstnanců zařízení dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny.
V průběhu převzetí dítěte a příjezdu do zařízení a po zajištění základních potřeb a
úkonů informujte o všech podstatných záležitostech s akcí souvisejících ředitele nebo
určeného pracovníka za vedení.
Po každém záchytu je nezbytné doplnit hygienické pomůcky dle seznamu.
Návrat dítěte do zařízení po útěku
Příjem dítěte:
Na příjem předem vyčlenit pracovníky pro tyto účely.
Po zazvonění od vchodu se informovat na zdravotní stav dítěte.
Před kontaktem s dítětem si nachystat telefon s sebou a ochranné pomůcky.
Kontakt s dítětem — mít roušku a rukavice, dát roušku dítěti případně antibakteriální
gel na ruce.
Zjišťovat jeho zdravotní stav, změřit teplotu, zjišťovat možné příznaky - horečku,
dušnost, kašel, veškerá zjištění zaznamenávat.
Pokud dítě nejeví známky nakažení, ale existuje podezření, že při pobytu mimo zařízení
mohlo přijít do kontaktu s nakaženou osobou, pak vedle kontaktování krajské hygienické
stanice doporučujeme tento postup, nesdělí-li hygienická stanice jiná opatření:
Nemá příznaky - vybavit ho případně dalšími ochrannými pomůckami, poučit o
následcích dalšího útěku (pokud se jedná o dítě, které se vrátilo z útěku) a o opatření vlády.
Být v kontaktu s dítětem pouze sami, případně ve dvou k tomu určení zaměstnanci.
Nepředávat dítě nikomu dalšímu k dohledu — omezit kontakt s dalšími osobami v
zařízení a dětmi.
Dítěti dát roušku a případně dalšími ochranné pomůcky.
Dítě umístit, pokud možno samo, na izolaci nejdéle po dobu 5 dnů
Po přemístění do izolace vydezinfikovat prostory, kde se pohybovalo.
Zajistit dezinfekci vozidla.
Zůstat v přímé činnosti u dítěte, popřípadě osoba stanovená ředitelem zařízení.
Po dobu všech úkonů, po ukončení služby, a to i po návratu domů je důležité ze strany
zaměstnanců dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny.
V průběhu akce a po zajištění základních potřeb a úkonů informovat o všech
podstatných úkonech ředitele nebo určeného pracovníka za vedení.
Dítě jeví známky nakažení (pokud krajská hygienická stanice nestanoví jiný postup):
-

V případě příznaků COVID-19 řešit postup na místě.
Vybavit dítě rouškou a případnými dalšími ochrannými pomůckami.
Zajistit sami dohled u dítěte.
Oddělovat sebe i dítě co nejvíce od ostatních osob.
Pokud možno minimalizovat pohyb objektu.
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Dále předávat informaci dalšímu zaměstnanci ve službě či vedení zařízení ideálně
telefonicky a další kroky zajistit ve spolupráci s lékařskou službou.
Vyčkat dalších informací na telefonu.
Co nejvíce chránit sebe — BOZP.
Předat informaci lékařské službě.
Po převzetí dítěte ze strany lékařské služby provést očistu a dezinfekci sebe a
bezpečně zlikvidovat roušky a rukavice.
Telefonicky předat informace vedení nebo hlavní službě k sepsání zápisu.
Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí řešit další postup.

Návrat dítěte do zařízení z dovolenky
Vždy je třeba posuzovat situaci individuálně ve vztahu k dítěti. Pokud dítě nejeví známky
nakažení, ale existuje podezření, že při pobytu mimo zařízení mohlo přijít do kontaktu s
nakaženou osobou, případně pokud známky nákazy vykazuje, je nezbytné postupovat
identicky jako v případě návratu z útěku.

Dítě v zařízení a vykazuje příznaky nákazy
1. Konkrétní pokyny jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/mam-zdravotni-potize-co-mam-delat/
POZOR: Informace na uvedených webových stránkách mohou být průběžně
aktualizovány!!! Z výše uvedených webových stránek jsou převzaté následující informace:
Není mu dobře. Cítí, že má zdravotní potíže. Co dělat? Zkontrolovat, zda má některý z
následujících příznaků:
o dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, o horečka více jak 38 stupňů, o
suchý kašel.
Pokud se mu hůře dýchá, nebo má horečku a současně suchý kašel, volat ihned linku 155 a
postupovat podle instrukcí operátora.
Pokud má horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktovat
telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a
postupovat podle jejich instrukcí.
Pokud má pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o
koronavirus, ponechat je v izolaci, nadále je sledovat, podávat mu léky proti horečce.
Pokud nemá ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledovat zdravotní stav a dvakrát denně
měřit teplotu.
2. Před kontaktováním lékaře mít zjištěny následující informace:
- jméno a příjmení dítěte, o datum narození, o zdravotní pojišťovna, o jaká je aktuální
tělesná teplota,
- jestli dítě dostalo antipyretika (léky na snížení teploty paralen apod.) - jaké a v kolik
hodin,
- ve fyzickém popisu dítěte (osobní karta), zjistěte případné alergie o a také, kde a s
kým se dítě pohybovalo.
- Následovat pokynů lékaře po telefonu.
- V žádném případě děti nevodit k lékaři do ambulance!
- Pokud je dítě ohrožené na životě, je nutno volat 112, 155. a informovat vedení VÚ.
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Doporučený seznam pohotovostních hygienických pomůcek pro případy záchytu, návratu z
útěku, z dovolenky apod.
-

4 x roušky
4 x pár hygienických jednorázových rukavic
1 x nejlépe bezkontaktní teploměr
1 x velký igelitový pytel
4 x igelitové sáčky průhledné
několik papírových ubrousků
dezinfekční sprej
1x dezinfekce rukou
vytištěný návodný leták popisující příznaky COVID — 19
vytištěné pokyny zařízení pro záchyt a příjem dítěte do zařízení Příprava
na situaci, pokud by ve Vašem zařízení byla uložena karanténa
služební telefon a nabíječka s uvedením telefonního čísla

Další doporučená opatření
Připravte plán zajištění chodu zařízení zaměstnanci v době nařízené karantény
zařízení.
Připravte si plán reorganizace činností služby, využití každého ze zaměstnanců, který
zůstane v krizové službě, plán redukce základních činností, individuálního plánování, záznamů
poskytování služby.
Je-li možné sestěhování (prostorová redukce
služby,
např.
z
jednolůžkových pokojů dvoulůžkové), tento plán si připravte.
Připravte si plán, kde a jak budou zaměstnanci v krizové službě nocovat, využijte
matrací, gaučů apod.
Pečlivě sledujte zásoby zdravotnického materiálu a dezinfekce, maximálně využívejte
dostupných prostředků. V případě nedostatku kontaktujte zřizovatele.
Pro případ, že nakažení ze zařízení nebudou převezeni do zdravotnického zařízení:
• Mějte plán izolace pro klienty i personál, připravte úplně oddělené prostory.
• Pro ošetřování nemocných mějte pouze jednu určenou skupinu.
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Přehled organizovaných akci od 1.9.2019 – 31.08.2020

Za rok 2019/2020 bylo naplánováno 76 akcí z toho 10 akcí školy a 66 akcí
výchovy, 10 akci z různých důvodů se nekonalo.
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Sobotní netradiční disciplíny

Závodníci: Kocur, Janiga, Chromek, Toman, Kostínek Jonáš

Rozhodčí: p. Legerský, p. Nerud
Za deštivého odpoledne se na VS Brána uskutečnil, závod netradičních disciplín. Chlapci
byli seznámeni s pravidly a šli se převleknout do pohodlného oblečení. Sportoviště jsme zvolili
velké hřiště v Buškovicích.
Chlapci soupeřili v těchto disciplínách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hod kládou
Skok daleký
Panenky s fotbalovým míčem
Skok daleký
Skok přes laťku
Běh přes překážkovou dráhu s kládou
Zvedání nohou na výdrž

Po seznámení se s bodováním jsme se mohli vrhnout na první disciplínu a tou byla hod
kládou. Disciplína, kterou jsme odstartovali závod se nazývala „Hod kládou do dálky
„Chlapci měli možnost si kus dřeva potěžkat, aby věděli, jakou silou jí mohou vrhnout.
Chlapci si vyzkoušeli na nečisto pár hodů a šlo se na věc. Favorit této disciplíny podle
silového předpokladu by měl být Nikolas Kocur. Tuto disciplínu vyhrál s přehledem Adam
Chromek. Adam našel správný úchop klády a tu také vrhl nejdále. Další disciplínou byl skok
daleký do písku. Tato disciplína vypadala nadějně pro Jirku Tomana. Ten v tréninkových
skocích předváděl velmi kvalitní výkony. Bohužel Jirka skončil v této disciplíně až na
druhém místě, kde ho o pár čísel přeletěl Lukáš Janiga.
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Třetí disciplínou byla dovednostní soutěž v panenkách s fotbalovým míčem. Zde ukázal
svou kvalitu Nikolas Kocur, který udělal krásných 21 panenek. Na poslední pokus ho o
prvenství připravil Adam Chromek, který udělal panenek 32.

Čtvrtou disciplínou byl skok o laťku. U této disciplíny se chlapci náramně pobavili.
Jelikož počasí moc nepřálo a trávník klouzal viděli jsme různé pády a podklouznutí. Nakonec
nejvíce skočil do výšky Lukáš Janiga. Ihned za ním byl na druhém místě Jirka Toman.
Běh přes překážkovou dráhu a zvedání nohou zvládl nejlépe Adam Chromek. Prokázal
velkou rychlost a výdrž. Špatně si také nevedl Nikolas Kocur. Na svojí váhu byl velice rychlí
a měl také velkou výdrž.
Celkově tedy vyhrál Adam Chromek.
Po sportovním odpoledni přišla sladká odměna a tečka za sportovním dnem v podobě
zákusků. Chlapci si toto netradiční a sportovní odpoledne náramně užili a poděkovali za
přípravu. Chlapci byli spokojení a nadšení. Já tento den hodnotím velmi kladně i když déšť
sílil každou minutou, ale nic se nevzdalo a bojovalo se i za nepříznivého počasí.

Sepsal: Legerský Daniel VS Brána
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Výlet do kraje Karla Hynka Máchy
Na počátku letních prázdnin jsme si s chlapci, kteří neodjeli domů na letní prázdniny,
udělali výlet do Šluknovského výběžku a na Máchovo jezero. Výletu se účastnili chlapci Kaleja
Martin, Kuryachenko Rodion, Sporer Daniel a Ježek Patrik.
4. 7. 2020 jsme po snídani naskákali do našeho Transportera a zamířili jsme do
Šluknovského výběžku. Naším prvním cílem byl Dětský domov v Jiříkově, kde před umístěním
do našeho zařízení v Buškovicích pobýval právě jeden z chlapců. Tím chlapcem je Martin Kaleja
a jeho velkým přáním bylo vidět se s bývalými kamarády. A hlavně s kamarádkou, se kterou si
telefonoval a dopisoval během roku. V Jiříkově jsme zůstali asi dvě hodiny, poté jsme se
rozloučili a zamířili jsme do Doks. Celý den bylo ohromné vedro. Jakmile jsme dorazili do
městečka Doksy okamžitě jsme se zchladili v Máchově jezeře. Chlapci pak zkoušeli z mola
skoky do vody, které se předtím naučili na trampolíně. Asi tak po dalších dvou hodinách koupání
a skákání do jezera jsme zamířili o pár kilometrů dál do vesničky Břehyně. Tam jsme náš výlet
vlastně zakončili výbornou domácí zmrzlinou a malou procházkou podél Břehyňského rybníka
s vyhlídkou na hrad Bezděz. Kolem půl šesté jsme opět nasedli do auta a zamířili zpět ústavu.
Do Buškovic jsme se dostali až po dvacáté hodině. I když jsme se vrátili hodně unavení
z úmorného vedra, které ten den zrovna panovalo, všem se výlet moc líbil.
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Výlet na Máchovo jezero + návštěva DD Jiříkov
V sobotu 5. 7. 2020 jsme se s chlapci Martinem, Danielem, Patrikem a Rodionem
vypravili na výlet směr Máchovo jezero a Jiříkov. Po dřívějším obědě jsme naskákali do našeho
starého Šemíka (Transportér) a vyrazili směr Šluknovský výběžek. Tam skoro na hranici
s Německem leží obec Jiříkov a uprostřed obce hned naproti kostelu je dětský domov. Z tohoto
dětského domova k nám přišlo již několik chlapců. Jeden z nich, Martin Kaleja k nám přišel
prozatím jako poslední. Protože nemá nikoho, ke komu by jel třeba jen na den na dovolenku a
má jenom kamarády právě z Jiříkova. Rozhodli jsme se je navštívit. Samozřejmě jsme měli
návštěvu v DD předem domluvenou. Strávili jsme tam příjemnou hodinku a půl a Martin byl
úplně nadšený, že se s kamarády mohl potkat.
Z Jiříkova jsme se pak vypravili směr Břehyňský rybník a domácí zmrzlinárnu U
Leknínu. Když jsme viděli ten výběr, nedovedli jsme se rozhodnout jen pro jeden či dva druhy.
Prostě jsme nutně museli ochutnat vzorek od každého druhu. A byla to fakt pecka. Po tomto
gurmánském zážitku jsme se ještě prošli kousek podél Břehyňského rybníku, ze kterého je
nádherný výhled na hrad Bezděz.
Z Břehyně jsme se nakonec přesunuli cca 5 km do Starých Splavů na Máchově jezeře.
Protože celý den teploty atakovaly 30 °C na teploměru a z auta jsme byli pěkně vypečení, a proto
jsme chutí všichni naskákali do jezera. Bylo to opravdu parádní osvěžení. Kluci okamžitě využili
přístavního mola a skoky, které se naučili na trampolíně zkoušeli do vody. A nutno dodat, že jim
to opravdu šlo.

Do ústavu jsme se vrátili těsně před 20. hodinou a všichni byli
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s výletemspokojeni. Co dodat závěrem? Snad jen zhodnocení. Prostě se to povedlo.
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Výlet do zoologické a botanické zahrady města Plzně
Dne 7. července 2020 jsme byli na výletě v Zoo a botanické zahradě v Plzni. Dva
vychovatelé, AP a čtyři chlapci. Počasí na výlet jako stvořené, bylo pod mrakem, ale příjemně.
Prošli jsme celou Zoo. Naše cesta začala u sekce „Svět afrických savců“, zde jsme viděli
vyhřívající se lvy na sluníčku. U každého zvířete jsme se zastavili. Chlapci si udělali fotografie. Šli
jsme o kus dál, kde se nacházel další pavilon „Africká savana“, zde byly žirafy, zebry. Žirafy se
nám krásně nastavily do fotoaparátu. Celou cestou po Zoo jsme se mohli kochat krásnými
rostlinami, které byly všude kolem nás. Nejčastěji jsme měli na očích levanduli, ale třeba také
mateřídoušku. K vidění byla nejen exotická zvířata, ale i nám všem dobře známé domácí. Ovce,
kozy, prase, kůň. Chlapci se bavili, vše si fotili, říkali si své dojmy z toho, co viděli. Zajímavá byla
třeba nutrie. Vždy ji známe s hnědou srstí – standartní. Ta, co jsme viděli, měla zvláštní krásnou
stříbrnou srst. Prošli jsme i expozicí, která se jmenovala, „Svět v podzemí“, která se nacházela,
v podzemí, exponáty byly osvětleny malým světlem. Mohli jsme zhlédnout třeba svět motýlů,
mořský svět. Zaujaly nás naše známé ryby, jako třeba sumec, ale také nevšední mořské ryby.
Výlet
byl
velmi
zdařilý,
chlapci
si
většinu
dokumentovali,
bavili
se.
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Lyžařský kurz Horní Maršov 2020
Po úspěšném lyžařském kurzu v Horním Maršově minulého roku, jsme se znovu vydali
na místo činu a to dne 8. 2. 2020. Jeli jsme v tomto složení. Vychovatelé Molnár Zdeněk,
Navrátil Tomáš a Růžek Zdeněk, který opět plnil i funkci kuchaře a parádně se o nás celý týden
staral. Chlapci byli tito. Kuryachenko Rodion, Soudský František, Šoltis Nikolas, Javornický
Dominik, Varga Filip a Kopecký Jiří. Jako minulý rok jsme byli ubytovaní v dětském domově
v Horním Maršově. Zde měli jarní prázdniny, a tak nám mohli uvolnit jedno křídlo ve svém
ústavu. Toto jsme již znali z loňského roku, a tak ubytování bylo rychlé a věděli jsme ihned co a
jak.
První den byl jako vždy poznávací. Chlapci se ubytovali ve svých pokojích a poté jsme se
šli projít po Horním Maršově, abychom se seznámili s okolím. Večer byl věnovaný učení se
seřizování lyží. Každý si nastavil své a bylo mu to posléze zkontrolováno. Poté jsme se všichni
posadili ke stolu a určili jsme si veškerá pravidla lyžařského kurzu, jak na skupině, tak základní
pravidla chování na svahu. Následovalo přezkoušení. Společně zdárně uspěli.
Druhý den jsme se již vydali na svah, a to konkrétně na sjezdovku Duncan. Nejprve se
chlapci učili na mírném kopečku vedle sjezdovky. Poté postupně jak jim to šlo, se přesouvali na
sjezdovku. Nejdéle to trvalo Františku Soudskému, který i když byl vyzván, že už by to mohl
zkusit, tak si trval na svém, že ještě není zcela připraven a dále trénoval vedle na malém svahu.
Jak se říká: Těžce na cvičišti, lehce na bojišti´´, tak se také stalo a Franta za celý den projevil
největší zlepšení. Na konci dne již zvládal s přehledem sjezdovku Duncan. Rodion s Dominikem
sice často padali, ale na druhou stranu, že to byl první den na lyžích, tak jim to šlo dobře. Večer
byl volný a odpočinkový.
Třetí den jsme již lyžovali dopoledne i odpoledne na sjezdovce Duncan. Chlapci se
postupně rozjezdili a již jim tento svah nedělal problémy, ačkoliv stále na Černou horu ještě
nebyl připraven Rodion s Dominikem. To jsme chtěli dohnat další den, ale to nám překazilo
počasí. Od rána pršelo, a tak začala obrovská kalkulace a přebudování taktiky, jak chlapcům
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pobyt co nejvíce zpříjemnit a jaké bude další lyžování. Vzhledem k tomu, že pršelo, tak jsme
alespoň vyrazili na nákup do Tesca.
To se shledalo s velkým úspěchem, jelikož tam byla wi-fi. Večer jsme si celý propršený
den vynahradili tím, že jsme navštívili Aquacentrum Jánské lázně. Zde byl saunový svět,
bazének a vířivky. Všichni jsme se parádně zrelaxovali, ale to nejlepší přišlo, až když jsme
Aquacentrum opouštěli. Ono totiž během naší relaxace napadlo cca. 5 cm. sněhu. Navíc nadále
chumelilo a nepřestávalo. Díky novému sněhu, jsme další den mohli opět vyjet na sjezdovku
Duncan a dopilovat veškeré lyžařské dovednosti. Tak se také stalo. Chlapci byli už tak
vyježdění, že při lyžování dělali dokonce otočky, a nakonec si postavili s pomocí pana Molnára i
skokánek, na kterém řádili až do konce. Povedený den jsme zakončili večerem různých
společenských her.
Další den jsme tedy mohli vyrazit na sjezdovku na Černé hoře v Jánských lázních. Zde se
chlapcům velice líbilo a koukali, jak jsou tratě rozmanité a dlouhé. Také se zde chlapci již
zdokonalili a lyžovali již bez větších připomínek instruktorů. Večer jsme šli za odměnu všichni
na Bowling. Zde padali opravdu dobré výkony. Kromě Bowlingu si stačili chlapci ještě zahrát air
hockey a dát pár ran do boxovací hrušky. Jeli jsme tedy zpět na budovu opravdu nadšeni.
Poslední lyžařský den probíhal ve stejném duchu jako předchozí. Chlapce jsme již
pozorovali z povzdálí, aby si jízdu užívali. Drobné rady jsme jim předávali dole u lanovky, kde
jsme se vždy všichni sešli. Bylo na chlapcích vidět, že je to poslední den a jízdu si opravdu
užívají. Večer po náročném lyžování jsme šli opět zrelaxovat těla do Aquacentra. Po návratu na
budovu, jsme většinu věcí zabalili a připravili na odjezd, tak abychom druhý den nemuseli
pospíchat a v poklidu dobalili zbytek, najedli se a vyrazili domů. Večer před spaním jsme se
všichni sešli u jednoho stolu. Zde jsme zhodnotili celkový pobyt. Dále jsme také zhodnotili
postupně každého chlapce, jaký měl během týdne klady i zápory, co se týče chování i lyžování.
Poté chlapci zhodnotili postupně i nás. Vyšlo z toho, že to byl velice povedený týden a utekl tak
rychle, že by tam všichni nejraději ještě zůstali, protože se nikdo necítil unavený, jak to bylo
skvělé.
Poslední den ráno jsme si přispali, poté v poklidu dobalili, najedli se a po rozloučení
vyjeli směr Praha. Zde jsme vysazovali chlapce, kteří jeli domu na prázdniny. Byli to, Nikolas,
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Dominik a Filip. Ostatní jeli s námi zpět do výchovného ústavu. Zde jsme všechny lyžařské věci
vyskládali do skladu a poté odvezli zbylé chlapce na jejich výchovné skupiny.
K celkovému zhodnocení lyžařského kurzu můžu jen konstatovat, že byl velice úspěšný a
všem se velice líbil. Kéž by byly následné kurzy
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Návštěva Barbershopu L.M.K v Podbořanech
Co to vůbec znamená barbershop?
Barber – Slovo „barber“ je odvozeno z latinského slova Barba (holič). Barber shop, tedy
pánské holičství potom z historického hlediska není pouze místo, kde se Vám postarají o vlasy a
vousy, ale zároveň je to místo svobodného vyjadřování, otevřených debat a slouží jako sociální
interakce.
Barber shop je určený jen pro pánské zákazníky, kteří sem mohou přijít a nechat si
ostříhat vlasy či oholit vousy tak, jak to bylo běžné v minulém století. To vše s příslibem
značného komfortu, relaxace a následování nejnovějších trendů.
Podbořanský barbershop je pojmenovám po dámách, kteří zde pracují a holičství založili.
Luba, Martina a Kristýna.
Slovo dalo slovo a pan majitel Ivan Pilo nás pozval do jeho pánského holičství. Nabídku
jsme přijmuli s velkou radostí. Chlapci si našli inspirace na internetu, aby měli představu, jak se
nechají ostříhat.
Za deštivého dne 9. 11. 2019 jsme tedy vyrazili polní cestou směrem do Podbořan.
Barber shop se nachází v ulici Přátelství 322 naproti bývalé Moneta Bank. Zvenku je barber
ozdoben světelnou tyčí s bílými, červenými a modrými proužky. Ihned jsme věděli, že jsme na
správném místě. Při vstupu nás přivítali tři usměvavé dámy. Interiér je luxusně zařízený. Uvnitř
se nacházejí tři kožená polohovací křesla, kožená pohovka na posezení, na policích se nacházejí
přípravky na vlasy a vody po holení. Po celé místnosti byla cítit vůně kolínské
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Děvčata se nám představila a nabídla nám kávu, čaj, limonádu a vynikající zákusky. Po
seznámení šli první chlapci na řadu. Barber usadil chlapce na holičské křeslo, které naklonil
dozadu, zvedl si chlapce do potřebné výšky a zároveň začal probírat, co všechno budou chtít
udělat. Chlapci, co nevěděli, jak se nechat ostříhat, tak samozřejmě byla nabídnuta pomoc
profesionálů. Po potřebné diskusi se šlo na věc. Holičky zabalili horkým ručníkem tvář a vousy.
Namydlili tvář pěnou, která byla hodně bohatá a teplá. Pro oholení použili šavetu na výměnné
čepele a začali kouzlit. Při tom chlapcům bylo vysvětlováno technika a způsob, jak se holit a
stříhat vlasy, jelikož byli chlapci velmi zvídaví a chtěli získat potřebné informace, aby si to
mohli také vyzkoušet, když se sami budou stříhat. Po ostříhání a oholení chlapci nevěřili svým
očím. Byli z nich jíní lidé. Někteří se sami ani nepoznali. Panovala velmi dobrá atmosféra a
nálada. Všude byl vidět samý úsměv.
Chlapci si také mohli vyzkoušet jaké to
je udělat perfektní střih.
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Pan Pilo viděl u chlapců zalíbení v tomto řemeslu a darem jím nabídl a dal profesionální
strojek a možnost chodit k němu na praxi a do učení. Chlapci byli velmi nadšení a spokojení.
Také dostali gely na vlasy a různé věci na úpravu vousů. Tímto bych chtěl poděkovat za možnost
navštívit toto holičství a velmi si ceníme této zkušenosti. Pan Pilo nám také pověděl, že bude
stříhat staré lidi, kteří bydlí v Domově pro seniory v Podbořanech a také malé děti co jsou
umístěny v klokánku v Žatci. Po ukončení akce jsme se společně vyfotili a společně zatleskali
lidem, kteří se tak o nás hezky staraly!
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Nejsilnější muž 2019 – akce VÚ Pšov
V sobotu dne 14.12. 2019 jsme se zúčastnili již devátého ročníku soutěže v páce a
silovém trojboji, který pořádal VÚ Pšov. Místem konání byla tělocvična 1. ZŠ Podbořany,
Husova. Do soutěže byli přihlášeni následující chlapci Kadlec Jakub, Koridze Vladimír, Kica
Jan, Kuryachenko Rodion a Kopecký Jiří. Soutěž startovala od 9.00 hod dopoledne a účastnilo se
jí 6 zařízeních (která celkově sčítala 30 soutěžících) z celé republiky. První disciplínou byly
sedy-lehy a nejlépe se umístil z naší skupiny Kuryachenko Rodion, jenž zvládl 52 cviků za
minutu, to mu vyneslo čtvrté místo v této kategorii.
Další disciplínou bylo vzpírání činkou dle vlastní volby, kde si každý z účastníků mohl
naložit váhu dle svého uvážení a možností. V případě, že zvládl zvolenou váhu zdvihnout, tak si
opět navrhl dle svých možností další váhový limit a tímto stylem pokračoval každý ze
soutěžících na maximum svých sil. Z našich chlapců se nikdo neumístil, vyhrál to chlapec ze
Pšova, který se již potřetí stal vítězem této kategorie, se zdvihem neuvěřitelných 160 kg.
Další disciplínou byl souboj v páce, kde se na stříbrném 2. místě umístil náš Kadlec
Jakub, který zvládl postupně vyřadit šest svých protivníků, kteří se umístili před ním. Jako výhru
získal diplom s pohárem a plno hodnotných cen jako je například výživu pro sportovce, batoh,
sportovní vybavení. Pro účastníky byl připraven doprovodný program, v podobě exhibice
profesionálního sportovce a zápasníka Pavla Salčáka.
Na závěr dodejme, že soutěží panovala přátelská atmosféra a příští rok se rádi zase
zúčastníme zase.
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Potravinová sbírka
Dne 23.11.2019 probíhala po celé republice akce nazvaná jako Potravinová sbírka.
Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 a je společnou iniciativou
platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových
bank a Charity Česká republika. Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně
v listopadu.
Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a
základního drogistického zboží. Vybrané potraviny a drogistické zboží putuje do charitativních
organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským
rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo ve městech a regionech, kde se sbírka koná.
Cesta darovaných potravin a drogerie je tak přímá a krátká a zakoupené jídlo a další věci
pomáhají tam, kde chybějí a kde jsou potřeba. Darující veřejnost má prostřednictvím sbírky
příležitost pomáhat přímo ve svém regionu, což je vždy ta nejlepší forma.
Celá akce probíhá tak, že nakupující vloží potraviny či drogerii, kterou chce věnovat,
dobrovolníkům, kteří byli připraveni za pokladnou, a darované potraviny třídily do nákupních
košíků. Na konci dne se potraviny zvážily.
Naši chlapci se tohoto projektu zúčastnili opakovaně, a i tentokrát byli přítomni jako
dobrovolníci v prodejně Penny Marketu v Klášterci nad Ohří.Chlapci byli rozděleni do dvou
part, z nichž první ranní tvořili chlapci z VS Zahrada ve složení Šoltis,
Kuryachenko, Knob, Procházka a Soudský. Druhá parta byl výběr chlapců
z ostatních skupin ve složení Gašpár, Mandzuk, Varga, Komarov a Danko.
Doprovod chlapcům dělali vychovatelé Rázek a Trávníček.
První parta í díky skvělým řečnickým schopnostem N. Šoltise
nakonec nasbírala potraviny v celkové hmotnosti
209.5 kg, druhá parta i díky menšímu množství
nakupujících v obchodě o něco méně, a to 194,9kg.
Celkem tak lidé darovali našim chlapcům zboží o váze 404,4kg!
Děkujeme všem chlapců za příkladnou reprezentaci našeho zařízení.
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Turnaj ve florbale v Hostinném
Dne 27. 2. 2020 jsme vyrazili již na tradiční turnaj ve florbalu v Hostinném. Po tvrdé
přípravě a tréninku jsme se rozhodli pro tuto sestavu hráčů: Gašpár Denis, Kuryachenko Rodion,
Šoltis Nikolas, Varga Filip, Kopecký Jiří, Janiga Lukáš, Kaleja Martin.
Brzo ráno jsme vyrazili na cestu do vzdáleného městečka Hostinné. Po cestě jsme
poslouchali písničky a vyprávěli si o různých životních situacích. Po cestě jsme se stavěli
v supermarketu a koupili jsme si snídani, která se skládala bagetek a dobrého salámu a džusu.
Naše první zastávka, kterou jsme si naplánovali, byli Prachovské skály. Prachovské skály
jsou pískovcová skalní oblast, přírodní rezervace a součást Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Zde jsme se kochali krásnou přírodou a výhledem. Udělali jsme si také pár fotek.
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Po krásné procházce a kochání se přírodou se blížil čas oběda. Také jsme byli vyhladovělí
tak jsme se zastavili v dobré restauraci na jídle.
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Do Hostinného jsme dorazili kolem odpoledne. Zaparkovali jsme auto ve VÚ a šli jsme si
vybalit věci a poté se projít po historickém městě. Večer jsme si zahráli šipky a na pokojí jsme si
udělali turnaj ve fifě, protože pan Legerský vzal s sebou xbox. Poté jsme unavení po celém dni
šli spát.
První naše utkání jsme vyhráli na domácím týmem Hostinné 5:4. Další zápas proti
vychovatelům jsme předvedli dobrý výkon. Jelikož za tým vychovatelů chytal p. Legerský tak
byla ještě větší motivace zvítězit. Zápas dopadl nerozhodně 3:3. Poslední zápas o první místo
jsme bohužel prohráli nešťastně, když jsme měli vše pod kontrolou. Díky horšímu skóre jsme
nakonec skončili na 3. místě. Lukáš Janiga byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Chlapce můžeme pochválit za dobrou práci a velmi dobré chování v průběhu akce. Snad příští
rok tento turnaj vyhrajeme.
Sepsal: Legerský Daniel, vychovatel
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Cykloturistická projížďka po okolí
Dne 30. 5. 2020 jsme se na VS Brána rozhodli uskutečnit výlet na kolech. Za krásného
počasí jsme tedy vyjeli směr Valov. Po menší odpočinku a občerstvení jsem vyrazili na
Schillerovu rozhlednu v Kryrech. Velký kopec nám dal opravdu zabrat, ale všichni jsme to
zvládli. Výhled stál za to.
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Po odpočinku a nabrání sil, jsme měli další cíl navštívit Vroutek. Za odměnu, že chlapci
vyjeli náročný kopec na rozhlednu dostali výbornou zmrzlinu.

Z Vroutku jsme se vydali do Nepomyšle. Kopec před Nepomyšlí, zvládl pouze Jonáš
Kostínek, který měl ještě dost sil a jako jediný z chlapců zvládl kopec vyšlápnout. Poslední úsek
trasy byl náročný a chlapci už museli tlačit do kopce. Nakonec jsme to vše zvládli a dostali jsme
se zpět do Buškovic. Chlapci se po příjezdu najedli a vykoupali a byli rádi, že si mohli jít lehnout
a spát. Ujet 33 kilometrů je přeci znát. Chlapcům se výlet velmi líbil.
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Výlet na zříceninu hradu Libštejn
V neděli 31. 5. 2020 po obědě, jsme p. Růžek s p. Navrátilem a třemi kluky
(Kuryachenko Rodion, Komarov Alexandr a Soudský František), vyrazili osobním autem na
zříceninu hradu Libštejn. I přes nepřízeň počasí, kdy poprchávalo, jsme na výlet odjeli s tím, že
nejsme z cukru a nic nás hned nerozhází. Na tož nějaká kapka deště. Po necelé hodině jízdy,
jsme dojeli do obce Liblín, kde p. Navrátil zaparkoval auto na návsi a pěšky vyrazili lipovou alejí
ke zřícenině hradu Libštejn. Asi tak po 500 m pěšky jsme přišli k silnici, přešli ji až k lesní cestě,
po které jsme pokračovali na zmíněnou historickou památku. Cesta byla úzká, takže jsme šli za
sebou krásnou přírodou akátových lesů, které začaly již kvést a vonět. Cesta navíc vede nad
řekou Berounkou, která je vyhledávána vodáky. Po 3 km jsme dorazili do cíle naší výpravy a
zjistili, že hrad je nepřístupný a prohlídky hradu se provádějí jen za příznivého počasí. I přesto
jsme si hrad prohlédli alespoň z bezpečné vzdálenosti, kdy se na hradě dochovala strážní věž a
venkovní ochozy. Pod hradem je krásně upravené ohniště, které jsme využili k rozdělání ohně a
opečení klobás a vuřtů, které jsme pro kluky obstarali z vlastních zdrojů.
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Cestou na hrad a poté cestou zpět, se kluci ptali na různé otázky, avšak nejčastěji, kdy a jak se
žilo lépe. Jestli dříve, nebo nyní. Na otázky jsme odpovídali i vysvětlovali, že není možné mít
všechno nejednou, že musí najít práci, ubytování a prostředky na to, aby si mohli ledacos koupit
a užívat si aktivit spojených s rodinou a životem, který povedou. Po naší svačině přišla větší
skupina trempíků, s kterou jsme se pozdravili, předali jim špekáčky a oheň. Poté jsme se vydali
na cestu zpět stejnou pěšinou. Dorazili jsme k autu, nasedli a spokojeni odjeli zpět do Buškovic.
Akci hodnotíme velice kladně. Kluci vystupovali na veřejnosti slušně a na jejich dotazy
jsme vždy našli odpověď. Nutno dodat, že plánujeme s p. Navrátilem i další akci, a to na
nedaleký hrad Krašov.

Sepsal: Zdeněk Růžek
V Buškovicích dne: 3. 6. 2020
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