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Historie a současnost výchovného ústavu: 
 

V obci a později v městysi Višňové stála tvrz, která byla obydlena domácím rodem vladyků. Zhruba 

od poloviny 15 století měli v držení místní tvrz vladykové z Petrovce a později rod z Lipé. V období, které 

probíhalo kolem Bílé hory, vlastnili tvrz Zahrádečtí ze Zahrádek. 

 

Z počátku 18. století začal na místě tvrze vyrůstat barokní dvouposchoďový zámek s mansardovou 

střechou a cibulovitou věží. Tento zámek začali budovat Jan Gabriel ze Selb a jeho dcera Kateřina 

Jankovská z Vlašimi. V roce 1796 k tomuto zámku přistavěli Taafové jednopatrové křídlo. Dnešní podobu 

získal zámek v roce 1831. 

 

Od roku 1836 se dostal zámek do vlastnictví rodu Spiegel – Diesenbergrů, kteří jej přestavěli do 

klasického stylu. Spiegelové vlastnili zámek až do konce druhé světové války. V roce 1946 byl zámek 

zakoupen řádovými sestrami z brněnské Kongregace sv. Františka ze Sirotčí ulice (dnešní Grohova). Sestry 

zámek koupily za účelem přestěhování chovankyň z Drnovic. Sotva byl zámek opraven, stát jim ho v roce 

1951 zabavil. 

 

Dne 15. srpna 1951 byl v budově zámku zřízen dětský domov pro 105 dětí, které byly přestěhovány 

z Kuřimi. Roku 1965 byla snížena kapacita zařízení na 80 dětí. K vlastnímu přejmenování na dětský 

výchovný ústav dochází až v roce 1973. Od 1. 9. 1986 zde vzniká výchovný ústav pro chlapce ve věku 15 

až 18 let.  

 

V prvním patře budovy se nachází kaple neposkvrněného početí Panny Marie, která byla zbudována 

hrabětem Ferdinandem Spiegelem v roce 1856. Jeho syn Ferinand August ji nechal v roce 1906 vyzdobit 

nástěnnými malbami, které zhotovil rakouský malíř Theofil Melicher. V době kdy odešli řeholní sestry, se 

kaple přestala využívat k bohoslužbám. 

       

Samotná budova zámku se nachází v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Na 

začátku 20. století byl tento park osázen celou řadou exotických dřevin, které je možno zařadit k unikátům 

v oblasti jižní Moravy. K těm nejvýznamnějším patří cedr libanonský, jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan 

dvoulaločný, z listnatých stromů se jedná o javor tatarský, kaštan jedlý, jerlín japonský, dřezovec trojtrnný, 

svitel latnatý, jilm lysý a nahovětvec kanadský. 

 

V současnosti se užívá názvu „ Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Višňové, Zámek 1“. 

Kapacita zařízení je nyní 48 dětí (klientů). V roce 2013 se ústav stal koedukovaným  zařízením, které 

sdružuje chlapce i dívky od 15 do 18 let. Do výchovného ústavu jsou přijímány děti (chlapci i děvčata) 

prostřednictvím diagnostických ústavů nebo na základě soudního rozhodnutí. Jde především o děti 

s poruchami chování. Ve většině případů se jedná o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou 

činnost. Některé děti jsou experimentátory, jiní mají velmi aktivní zkušenosti s návykovými látkami a 

drogami. Do výchovného zařízení přicházejí především děti z patologického prostředí, z rodin sociálně 

slabých a znevýhodněných. Jedná se o rodiny, kde byly výchovné mantinely příliš nízké nebo vůbec 

neexistovaly. V mnoha případech dochází k tomu, že se jednotlivé diagnostikované prvky kombinují. 

 

Při výchovném ústavu je zřízena střední škola kde mají chlapci i děvčata možnost vzdělávání ve 

dvouletých učebních oborech. Děti si mohou vybrat z nabízených oborů dle předložené nabídky. Velmi 

často se v zařízení vyskytují děti, které mají diagnostikované mentální postižení, poruchy učení, autismus, 

ADHD, LMD apod. 

 

Děti, které projeví zájem o doučení se v daném oboru i v případě, že již přesáhli věkovou hranici 

dospělosti nebo jim byla ukončena ústavní či ochranná výchova, mohou dokončit učební obor na základě 

smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení.  
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Struktura zařízení 
 

Školské zařízení se skládá z: 

 

1. Výchovný ústav 

 

2. Střední škola 

 

3. Školní jídelna 

 

1. Výchovný ústav – charakteristika zařízení 
 

Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami učení a chování, u 

nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita výchovného ústavu – 

zařízení je 48 dětí (klientů). Ve vztahu k dětem plní výchovný ústav především úkoly v oblasti výchovné, 

vzdělávací a sociální. 

 

Výchovný ústav Višňové patří do sítě Diagnostického ústavu pro mládež, střediska výchovné péče a 

školní jídelny Brno, Veslařská. Na základě rozhodnutí soudu jsou do VÚ umísťovány děti s uloženou 

ochrannou výchovou. Do VÚ mohou být výjimečně umísťovány i děti mladší 15 – ti let na základě 

rozhodnutí soudu. 

 

V budově zámku jsou děti ubytovány na ložnicích po třech. Ložnice i další vybavení skupiny tvoří 

samostatnou bytovou jednotku, která je součástí výchovné skupiny. Tyto skupiny se co nejvíce přibližují 

k rodinnému životu, co se týče rozhodování, financování a plánování volnočasových aktivit. Rodinné pojetí 

je hlavní koncepcí výchovného ústavu. V této jednotce je samostatná klubovna s odpovídajícím vybavením 

(barevný televizor, DVD přehrávač, hudební věž, společenské hry apod.) Součástí ubikace je sociální 

zařízení (WC, sprchy) a samostatná kuchyňka s možností přípravy stravy. Dále je skupina vybavena 

automatickou pračkou a ledničkou. K této výbavě neodmyslitelně patří kuchyňská linka s výbavou, sporák 

a mikrovlnná trouba. Děti mají také možnost využívat PC sestavy ke kontaktu s rodinou a přáteli nebo 

k rozšíření znalostí. Chlapci i dívky jsou ubytováni v moderně zařízených prostorách pro trávení volného 

času s možností samostudia. 

 

Na práci s dětmi umístěnými do výchovného ústavu se podílí 14 vychovatelů. Každá výchovná 

skupina má dva kmenové vychovatele, kteří se skupinou organizují výchovnou činnost a sociálně zajišťují 

danou skupinu. Ve spolupráci s těmito vychovateli se na mimoškolní činnosti podílejí ředitel, zástupce 

ředitele, vedoucí vychovatel, etoped a 13 asistentů pedagoga.  

 

Výchovný ústav je koedukovaným zařízením, které sdružuje ve své sestavě i 2 skupiny dívek. Tyto 

dívky jsou ubytovány samostatně v areálu zámeckého parku na budově pod názvem „domeček“. Výchovná 

skupina je samostatnou jednotkou, která je obdobně vybavena jako skupiny chlapecké včetně sociálního 

zařízení, ložnic, kuchyňky a společenské místnosti. Skupina dívek má také své kmenové vychovatele. Dále 

byl v roce 2018 uveden do provozu Startovací byt, v němž jsou umístěni 2 studenti, kteří se pod 

pedagogickým dozorem připravují na maturitní zkoušky a zcela samostatný život. 

 

V areálu je pro děti rovněž k dispozici víceúčelové sportoviště, které slouží střední škole i k  sportu 

ve volném čase.  Jedná se především o kurt, hřiště na nohejbal a volejbal a také hřiště s umělým osvětlením 

pro juniorskou kopanou. V zimě je toto hřiště upravováno na ledovou plochu. Toto sportoviště je 

využíváno i veřejností z řad místního obyvatelstva, školy i školky. Na hřišti nechybí ani atletické 

doskočiště skoku dalekého a výseč pro vrh koulí.  

 

V sestavě zámeckého parku jsou i polnosti a zahradnictví. Údržba těchto polností i vlastního 

zahradnictví vyžaduje nemalé pracovní úsilí. Celý areál je obhospodařován v rámci střední školy ve  
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výchovném ústavu. Do celého hospodářství patří chovatelský dvorek, kde dochází k postupné redukci na 

drobné zvířectvo. 

 

2. Střední škola 
 

Střední škola nabízí 3 dvouleté učební obory: 
 

1. Práce ve stravování (65 – 51 – E/02 ) 

 

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 

Název školního vzdělávacího programu: Práce ve stravování 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1. 9. 2010 

 

V tomto oboru a především v oblasti praktického výcviku mají studenti možnost využít moderně 

vybavenou cvičnou kuchyni. Chlapci i dívky o uvedený obor jeví velký zájem. Studenti v oboru Práce ve 

stravování získávají znalosti a kompetence v oblasti stravování, technologie přípravy jednotlivých pokrmů 

a další nezbytné informace z této oblasti studia. Své znalosti a zkušenosti uplatňují naši studenti při 

různých gastro-soutěžích a setkáních mezi zařízeními i civilními školami. Práce ve stravování jsou 

zajímavým oborem, který lze uplatnit na trhu práce velmi všestranně. Při tomto oboru si mohou žáci zvýšit 

kvalifikaci v oboru akreditovaným barmanským kurzem (viz. kurzy). 

 

2. Zahradnická výroba (41 – 52 – E/ 02) 

 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 

Název školního vzdělávacího programu: Zahradnická výroba  

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1.9 2012 

 

Nejen dívky, ale i chlapci mají zájem o studium tohoto oboru. Studenti zde získávají kompetence, 

znalosti a zkušenosti v oblasti flóry obecně, pěstitelství a prací spojených se zahradnickou výrobou. 

Získané znalosti mohou studenti uplatnit nejen při praktickém výcviku, který probíhá v prostorách 

zahradnictví a skleníků, které jsou integrovány v areálu zařízení, ale i mimo zařízení ve spolupráci 

s místními organizacemi. Naši studenti se podílí na výsadbě a udržování zeleně v obci a jejím okolí. 

 
3. Stavební práce (36- 67 – E/02) 

 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 

Název školního vzdělávacího programu: Stavební práce 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělávání: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012  

 

V rámci zdokonalování praktických dovedností v odborném výcviku se žáci tohoto oboru podílí na 

drobných stavebních opravách v areálu VÚ. V neposlední řadě se studenti oboru stavební práce zabývají 

výrobou zámkové dlažby pro široké použití včetně dalších výrobků PSV. Obor stavební a zednické práce je 

v současnosti dosti vyhledávaný a naši studenti mají dostatečné možnosti pro uplatnění v praxi. 
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Studenti jednotlivých oborů získávají v průběhu studia kompetence, dovednosti a znalosti, které je 

možné uplatňovat v jednotlivých oborech v rámci budoucí profese. Odborné výcviky jsou prováděny přímo 

ve střední škole a to v ústavním skleníku, zahradách, zednické dílně, venkovních prostorách a cvičné 

kuchyni. 

 

Při dosažení výborných výsledků ve vzdělávání a po konzultaci s rodinou a OSPOD je nabídnuta 

žákům možnost studia na středních školách ve Znojmě nebo Moravském Krumlově. Vždy záleží na 

individuálním posouzení případu. 

 

 

Učební obory vyučované ve školním roce 2017/2018 

 

I. Ročník – Práce ve stravování   65-51-E/02  (15 žáků- 2 ukončili- 1 přestoupil) 

II. Ročník – Práce ve stravování   65-51-E/02  (4 žáci- 2 ukončili) 

 

I. Ročník – Stavební práce            36-67-E/02  (10 žáků- 3 ukončili) 

II. Ročník – Stavební práce           36-67-E/02  (6 žáků- 3 ukončili) 

 

I. Ročník – Zahradnické výroba   41-52-E/02  (12 žáků) 

II. Ročník- Zahradnické výroba   41-52-E/02  (1 žák) 

 

 

Údaje o přijímacím řízení 

 

Obory jsou určeny pro žáky s ukončeným základním vzděláním. 

Přijímací zkouška (jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška) se nekoná. 

Ke vzdělávání v každém oboru může být přijato maximálně 12 žáků. 

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem SŠ, jsou zejména: 

➢ Odevzdání přihlášky 

➢ Prokázání zdravotní způsobilosti  

➢ Doložení splněné povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného zákl.vzdělání 

➢ Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku 

Během školního roku 2017/2018 bylo přijato ke vzdělávání 48 žáků, 10 žáků ukončilo vzdělávání 

na vlastní žádost nebo z jiných důvodů (viz.výše), 11 žáků ZŠ (ukončování základního vzdělávání na svých 

kmenových školách). 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za šk.rok 2017/2018 

 

Závěrečnou zkoušku vykonalo a výuční list získalo v našem zařízení celkem 6 žáků: 

2 žáci v oboru Práce ve stravování 

3 žáci v obru Stavební práce 

1 žák v oboru Zahradnická výroba 

2 žáci získali výuční list na externích školách ve Znojmě, oba se dále vzdělávají (1 žák pokračuje 

v maturitním oboru, druhý v jiném zvoleném oboru) 

 

Kurzy na zvýšení kvalifikace a odborné kurzy za šk.2017/2018 

 

Žáci jednotlivých oborů mají možnost účastnit se odborných kurzů na získání vyšší kvalifikace.  

Na základě spolupráce se SOŠ a SOU Přímětická je pořádán barmanský kurz. Tohoto kurzu se 

účastnily 2 žákyně, obě získaly certifikát o úspěšném absolvování kurzu. 

Pro žáky učebního oboru Zahradnická výroba je v místním parku pořádán akreditovaný kurz na 

křovinořez a motorovou pilu. Tento kurz absolvovalo 5 žáků, jeden žák kurz nedodělal. 



Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1    
 

V neposlední řadě je žákům umožněno získání řidičského oprávnění a to skupin B (osobní 

automobil) a T (traktor), ve spolupráci s autoškolou Ing. Kuchyňka. Řidičské oprávnění získal 1 žák, druhý 

žák se nedostavil na přezkoušení. 

 

Vlastní hodnocení školy 

 

Studium ve SŠ při výchovném ústavu je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana ke 

vzdělání bez jakékoliv diskriminace. Jsou především zohledňovány základní vzdělávací potřeby každého 

jednotlivce. Cílem je především rozvoj osobnosti každého žáka – studenta, který bude vybaven 

poznávacími a sociálními způsobilostmi. Jde také o posílení mravních hodnot pro osobní a občanský život 

a získání odborného vzdělání, které lze po ukončení pobytu uplatnit v rámci integrace do společnosti. 

Jedním ze základních cílů je osvojování si strategie učení, tvořivého myšlení a přiměřeného řešení 

problémů. V další řadě jde také o schopnost komunikovat s okolím, poznávat svoje schopnosti a 

dovednosti pro uplatnění v reálném životě. Studenti se učí uplatňovat osvojené vědomosti při rozhodování 

ve své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

 

Cíle stanovené školou: 

 

➢ Osvojení návyku pravidelné docházky do školy 

➢ Využívat vlastního sebehodnocení žáka – studenta 

➢ Objektivně hodnotit studenty a využívat zpětné vazby 

➢ Při výukovém procesu dbát především na individuální možnosti každého žáka 

➢ U všeobecných předmětů vycházet z dosavadních zkušeností žáků a dát jim dostatečný prostor pro 

seberealizaci 

➢ Nabídnout studentům pestrou paletu učebních oborů 

➢ Při výuce vycházet z individuálních možností a schopností každého žáka- studenta 

 

Spolupráce školy a rodičů 

 

Žáci – studenti, kteří jsou zařazeni do naší školy, mají soudně nařízenou ústavní nebo ochrannou 

výchovu. Rodiče mohou navštívit svoje děti po dohodě s ředitelem zařízení. O chování dětí, jejich 

prospěchu i zařazení do učebního oboru jsou pravidelně rodiče informováni. Tyto informace jsou rodičům 

poskytovány formou čtvrtletního hodnocení. Rodiče se také vyjadřují k možnosti udělení dovolenky jejich 

dítěte. Jsou také zváni k závěrečným učňovským zkouškám a na slavnostní předávání výučních listů. 

 

Spolupráce s veřejností (prezentace na veřejnosti) 

 

Nejvýznamnější část spolupráce je rozvíjena ve vztahu k městysi Višňové a ZŠ Višňové. Tato 

spolupráce má pestrou škálu forem. Zpravidla se jedná o činnost ve formě brigádnických, výkopových a 

jiných pomocných prací. Ve studijním oboru stavební práce, naši studenti vyrábějí zámkovou dlažbu, 

kterou následně pokládají při výstavbě chodníků v obci i u jiných organizací, dle požadavku. Studenti 

v oboru sadovnických prací se podílejí na údržbě a výsadbě zeleně v obci včetně ošetřování. Vyrábějí 

květinové výzdoby ke zvláštním příležitostem nejen v místě, ale zájem je i ze širokého okolí. 

Spolupráce s místní ZŠ probíhá na úrovni vzájemné brigádnické pomoci, společných her a sportovních 

utkání. Naše zařízení umožňuje dětem ze ZŠ a MŠ přístup do areálu parku k vyžití. Park je přístupný široké 

veřejnosti. V tomto školním roce jsme organizovali parkový den za účasti MŠ a ZŠ za pomoci místních 

občanů. 

V oblasti školství spolupracujeme nejen se zařízeními podobného typu, ale i dalšími školskými 

organizacemi- SPC Brno, PPP Znojmo, SPgŠ Znojmo, SOU a SOŠ  Přímětická Znojmo. 

 

      Studenti naší školy se rovněž prezentují v časopisu „Zámeček“ a na internetových stránkách 

ústavu. Žáci se účastní výtvarných soutěží a ZUČ. V rámci činnosti školy jsou prezentovány i výrobky naší 

keramické dílny. Další z forem prezentace školy je publikování naší činnosti v regionálním tisku. Naši 
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studenti se podílejí na přípravách a pomoci s organizováním akcí obce, ale i ZŠ a MŠ.  V rámci „dne 

otevřených dveří“ je prezentováno široké spektrum činnosti školy, ale i celého zařízení. Taktéž každoročně 

pořádáme Gastro-soutěž v tvorbě slavnostních tabulí a vaření guláše, které se účastní ostatní výchovné 

ústavy. 

 

3. Školní jídelna 

 
Vlastní stravování se zajišťuje ve školní jídelně při VÚ, kde je dětem poskytována celodenní strava. 

Dle platné legislativy mají možnost stravování i zaměstnanci výchovného ústavu. Další aktivitou naší 

školní jídelny je poskytování možností stravy cizím strávníkům.  

               

 

Údaje o pracovnících zařízení, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti a pracovním zařazení 
 

Vedení VÚ: 

➢ Ředitel ústavu- VŠ soc. pedagog (Mgr.) 

➢ Zástupce ředitele - VŠ spec. pedagog (Bc., DiS.) 

➢ Vedoucí vychovatel- VŠ (studující spec. pedagogiku) 

➢ Vedoucí učitel- VŠ spec.pedagog (Mgr.) 

➢ Etoped- VŠ (studující) 

 

Personální zabezpečení činnosti školy (učitelé) 

 

Výchovně-vzdělávací proces zajišťuje:  

Celkem 6 učitelů+ 1 vedoucí učitel:  

5 mužů 

2 ženy 

VŠ vzdělání splňují všichni učitelé 4 Mgr., 3 Bc., 1 z učitelů studuje VŠ obor Speciální pedagogika 

 

Celkem 3 asistenti pedagoga: 

1 školní asistent 

2 asistenti- přidělení na podpůrná opatření žákům (0,75 úvazku) 

Všichni asistenti jsou zařazení ve studijním programu Studium pro asistenty pedagoga (SSŠ Brno) 

 

Průměrné věkové složení pedagogických pracovníků je věk 51 let. 

 

Personální zabezpečení činnosti výchovy (vychovatelé) 

      

➢ 14 denních vychovatelů 

 

Z nich 5 studuje na VŠ spec. ped. ( 4 v bakalářském studiu, 1 v Mgr. studiu) 

 

➢ 13 asistentů pedagoga 

 

Personální zabezpečení činnosti VÚ (THP) a provozní pracovníci 

➢ 1 hospodářka 

➢ 1 účetní 

➢ 1 mzdová účetní 

➢ 1 admin.pracovnice 

➢ 2 sociální pracovnice   

➢ 1 vedoucí školní jídelny – úvazek 0,5 

➢ 1 kuchařka – úvazek 0,5 

➢ 1 kuchařka 



Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1    
 

➢ 1 kuchařka 

➢ 1 pomocná kuchařka  

➢ 1 pradlena – úvazek 0,5 

➢ 1 uklízečka  

➢ 1 zahradník  

➢ 1 řidič-údržbář 

 

Personální změny ve školním roce 2017/2018: 

 

Příchod: 

 

01.09.2017  učitel                        - Mgr. Bc. Sapík Milan    

01.09.2017  švadlena                   - Dohnalová Iveta 

01.11.2017  vychovatel                - Velín Miloslav  

02.01.2018  asistent pedag.          - Simonides Pavel  

10.01.2018  asistent pedag.          - Novotný Drahoslav 

20.02.2018  vychovatel                - Pitourová  Irena 

01.03.2018  vychovatel                - Karl  Bohuslav 

26.03.2018  asistent pedag.          - Buchtová Drahomíra – úvazek 0,75 

02.05.2018  asistent pedag.          - Horáková Miluše      - úvazek  0,75 

01.08.2018  ředitel                        - Mgr. Popelka Vladislav 

20.08.2018  zástupce ředitele        - Bc., Indra Jakub, DiS.             

 

Odchod: 

 

31.03.2018  vychovatel               - Mgr., Bc. Kochánek Bohuslav 

30.04.2018  švadlena                   - Dohnalová  Iveta 

31.07.2018  vychovatel               - Bc. Šerá Drahoslava  

08.08.2018  ved.vychovatel        -  Mgr. Šinko Radek 

09.08.2018  zástupce ředitele      - Mgr. Geyer Zdeněk 

31.08.2018  vychovatel                - Velín Miloslav       

 

 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

➢ 1 vychovatel pokračuje v navazujícím Mgr. Studiu speciální pedagogiky, obor sociální pedagogika 

a zážitková ped. 

➢ 5 vychovatelů studuje v bakalářském studijním programu speciální pedagogiku 

➢ 4 asistenti pedagoga studují v oboru asistent pedagoga 

➢ 1 učitel studuje v navazujícím magisterské programu speciální pedagogika 

➢ etoped studuje VŠ  

➢ vedoucí učitel a vychovatel se účastnil seminářů FICE 

➢ všichni zaměstnanci se účastnili školení k mimořádným událostem včetně nácviku 
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Hlavní cíle zařízení ve výchovně vzdělávací činnosti 
  

Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečení co nejlepších podmínek pro realizaci 

reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Zásadním úkolem je zajistit stabilizaci 

kádru a také profesní růst pedagogických pracovníků. Dále je důležité zajištění příjemného prostředí 

v místě výchovného ústavu a příprava dětí pro samostatný život ve společnosti včetně obnovení ztracených 

a získání nových sociálních návyků pro úspěšné zařazení do společnosti. 

 

V oblasti výchovy: 

 

      Základní devizou výchovy je pohoda, klid, laskavé a vstřícné chování dětí k sobě navzájem a také 

k dospělým. Pedagog pracuje se skupinou, kterou tvoří maximálně 8 dětí. Při této práci je pedagog 

povinen, klást zvýšený důraz na individuální práci s každým dítětem. Musí vycházet z jeho zájmů a potřeb. 

To znamená, že při práci se skupinou vychází pedagog z potřeb jednotlivých dětí.  

 

      Po prostudování spisového materiálu a osobních pohovorech s dětmi je každému stanoven 

individuální program osobního rozvoje dítěte. Na vytváření tohoto programu se podílí etoped, skupinový 

vychovatel, vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, ředitel a jeho zástupce. 

 

      Vždy, když dojde k novému zařazení dítěte, je nutné věnovat zvýšenou pozornost v době jeho 

adaptace na prostředí, skupinu, kolektiv pracovníků ústavu, stejně jako při školním zařízení. Vzhledem ke 

kapacitě ústavu je možno děti rozdělovat do 6 výchovných skupin ( 4 skupiny chlapců a 2 skupiny dívek). 

 

      Neustále je kladen důraz především na přípravu dětí pro vstup do života po odchodu z našeho 

výchovného ústavu. Na tomto se podílejí nejen pedagogičtí pracovníci, ale všichni zaměstnanci zařízení za 

podpory projektu konkurenceschopnosti EU. Na skupinách funguje systém samofinancování, který má za 

úkol naučit děti hospodařit s penězi a zamýšlet se nad možnostmi investování peněz. Součástí tohoto 

systému samofinancování je i sociální učení při nákupech oblečení, potravin, zařízení na skupinu, výběr 

společenského a kulturního vyžití aj.  

 

       Hlavním výchovným cílem systému samofinancování je ukázat dětem jak hospodařit s finančními 

prostředky a jak s nimi především vyjít a tím předcházet trestné činnosti. 

 

      Jednou ze součástí sociálního učení je zapojování dětí do života v obci a jejím okolí. Děti 

spolupracují na brigádnických činnostech, pomáhají s přípravou akcí pro MŠ, vypomáhají občanům i 

místním organizacím. 

      V rámci mimoškolních činností je kladen hlavní důraz na kompletní propojení všech oblastí života, 

vyváženost ve střídání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí. 

 

V oblasti vzdělávání: 

 

      Nezanedbatelnou roli v rámci vzdělávacího procesu hraje především motivace ve vztahu ke 

vzdělání jako hodnotě a na straně druhé ke konkrétnímu učebnímu oboru. Vzdělávání dětí v našem zařízení 

je podporováno množstvím besed, návštěvami na různých akcích, ve firmách a organizacích, které přímo 

souvisejí se studijními obory našich dětí. 

 

      Neméně důležitá, je také individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče 

žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení důrazu na oblast přípravy k vyučování. Cílem je podpora 

aktivit školy v souvislosti s reedukačním procesem zařízení. Dalším nezbytným prvkem v oblasti 

vzdělávání je upevnění základního učiva, osvojení vědomostí, které jsou požadovány jednotlivými obory a 

aplikace získaných vědomostí v praktickém životě. 
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Program osobního rozvoje dítěte:  

 

      Vždy po přijetí nového dítěte do zařízení je vypracován Program osobního rozvoje dítěte na základě 

diagnostických podkladů a hodnotících zpráv předchozích zařízení. Program osobního rozvoje dítěte, ve 

kterém jsou vedle anamnestických údajů dítěte stanoveny počáteční metody a cíle další práce s klientem- 

dítětem. Program dítěte je vyhodnocován měsíčně skupinovým vychovatelem, třídním učitelem. Dále se 

k tomuto programu vyjadřuje etoped a případně další speciální pedagog.  

 

       Na základě těchto hodnocení jsou jednotlivé programy doplňovány a regulovány dalšími metodami 

za účelem splnění nově stanovených cílů. Veškeré cíle jsou vždy s dítětem konzultovány a stanoveny tak, 

aby si dítě bylo vždy vědomo své plné účasti a participaci na svém procesu reedukace. 

      Program je zaměřen na pozitivní činnosti trávení volného času i na samostatnost plnění úkolů, které 

mají prvky sociálního učení jako je orientace ve městě, nákupy, příprava jídla, základní samoobslužné 

návyky. Jedná se také o různá jednání na úřadech, vyřizování osobních dokladů a dalších nezbytných 

záležitostí. Výstupem a pozitivním efektem je úspěšný vstup mladého člověka do společnosti. 

 

Volnočasové aktivity a zájmová činnost: 

 

      Do volnočasových aktivit se především řadí plánované mimoškolní činnosti, jejichž nabídku tvoří 

široké spektrum možností. Na tvorbě plánu jednotlivých aktivit se podílejí děti spolu se svými kmenovými 

vychovateli – pedagogy. Jedná se o skutečnost skloubit zájmy dětí s potřebami a požadavky, které 

odpovídají mládeži této věkové kategorie, jejich možnostem a schopnostem. 

 

     Naše děti mohou volný čas trávit nejrůznější formou. Jedná se například o vycházky, výlety, 

návštěvy kina, divadla, koncerty, muzea, koupaliště, sportovní areály apod. v letním a podzimním období 

jsou velmi často využívána jízdní kola k cykloturistice i v případě mimo ústavních akcí a pobytů. Nejvíce 

činností, které jsou atraktivní pro děti, se vyskytují ve sportovních aktivitách. Těmito jsou tenis, nohejbal, 

fotbal, basketbal aj. může se také jednat o zájmové kroužky jako kulečník, šachy, PC, keramická dílna, 

poslech hudby, zpěv, tanec a další pohybové, či zájmové aktivity. 

 

      Některé děti se dokonce aktivně zapojují do činnosti místních a okolních organizací TJ Sokol, SDH 

apod. zde jsou aktivními členy a reprezentují region v různých disciplínách. Vychovatelé se velkou měrou 

podílejí na zájmové činnosti v oblasti pohybových aktivit, kde se jedná o turistické výlety, pobyty 

v přírodě, orientace v terénu, vaření venku, naučné stezky apod. 

 

     Neodmyslitelnou součástí týdenních plánů je i nácvik dovedností ve formě sociálního učení. 

V průběhu prázdnin, ale i víkendů jezdí děti na pobytové akce, mezi-ústavní a celostátní akce, ZUČ, školní 

výlety, lyžařské výcviky apod. 

Zájmové kroužky mají tematické zaměření na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas 

a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku, který směřuje k určitému cíli. Například 

se jedná o přípravu na soutěže, setkání nebo rozvoj všeobecných i speciálních znalostí a dovedností. 

      Děti se rovněž účastní pobytových a outdoorových akcí v rámci našeho zařízení, ale jedná se také o 

akce, které pořádá naše zařízení pro ostatní děti z výchovných zařízení, dětských domovů i z řad široké 

veřejnosti. Poskytujeme rady, pomoc i aktivní smysluplné trávení volného času. Nabízíme výlety, kola, 

rybaření, zátěžové akce, pedagogickou pomoc a radu, spojení turistiky s poznáním apod. 

 

      V průběhu celého roku dochází k pravidelnému střídání činností zájmových, vzdělávacích, 

pracovních, sportovních, sportovně rekreačních i sebeobslužných. Zde potom převažují činnosti, jako jsou 

plavání, bruslení, sáňkování, kola, samostatné vaření, praní, přípravy a údržba pomůcek aj. 

      Ve výchovném ústavu mají děti možnost využívat zájmové kroužky v tomto složení: Vaření, 

rybářský, sportovní, hudební, cykloturistický, střelecký, modelářský a outdoorový.  Uvedené kroužky 

naplňují zájmovou činnost dětí. Vedoucími těchto kroužků jsou zkušení vychovatelé. 
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Zhodnocení prevence patologických jevů: 

 

      Pro školní rok je vždy vypracován „ Minimální preventivní program v oblasti návykových látek ve 

VÚ Višňové“, který vychází s poznatků a ze zkušeností uplynulých let. S tímto plánem jsou seznamováni 

všichni pedagogičtí pracovníci. Koordinaci plánu provádí metodik školní prevence. V průběhu školního 

roku bylo uskutečněno několik setkání s PČR a protidrogovým preventivou se zaměřením neškodlivost 

drog pro lidský organizmus, šikanování, agresivitu, xenofobii a jiné patologické jevy. Nedílnou součástí 

programu je především nabídka pozitivně orientovaných alternativních činností. 

 

      Při zjištění náznaků šikany nebo jiných patologických jevů jsou tyto řešeny standardními způsoby a 

v případě potřeby je věc předána orgánům činným v trestním řízení. Děti se zúčastnily dlouhodobě 

prováděného výzkumu formou dotazníkového šetření. Byla obnovena knihovna zařízení na problematiku 

drog a ostatních návykových látek včetně šikany. 

 

      I v tomto školním roce pokračovala práce v programu muzikoterapie v rozšíření o arteterapii a 

ergoterapii v kombinaci s rozhovory zaměřenými na spolupráci a předcházení vzniku šikany. Ve spolupráci 

s externím psychologem za využití sociometrie, byla nalezena cesta a doporučení systému vedení 

rozhovoru k dosažení jejich maximální efektivnosti. 

     I přes velké nasazení se nedaří plně zlikvidovat zlozvyk kouření u některých dětí. U několika dětí 

se také potýkáme s problémem ztráty a nedodržování základních hygienických návyků. 

 

 

Sociální úsek: 

 

     Má své specifické místo v systému péče o svěřené děti a zastává jej pracovnice sociálního úseku, 

neboť svojí prací sjednocuje a propojuje celý systém péče o dítě. Jednou z hlavních oblastí její pracovní 

náplně je osobní kontakt s dítětem, jeho zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, ale i komplexní 

komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, soudy, PMS, policií atd. Rovněž plní funkci poradenskou jak pro děti, tak i pro rodiče.  

Zúčastňuje se různých školení, porad a seminářů, je přítomna u výslechů dětí ze strany PČR, účastní se 

komunit v zařízení, případových konferencí za účasti OSPOD, případných soudních líčení a připravuje děti 

na vstup do života po ukončení pobytu v zařízení. Na této poslední části se podílejí pedagogové i ostatní 

pracovníci zařízení, v rámci celého resocializačního procesu po dobu pobytu dítěte v ústavu. 

      Současně také zabezpečuje rozsáhlou administrativu (sociální záležitosti dětí, statistické zpracování 

anamnestických údajů, knihy návštěv, ošetřovného aj.). 

 

Útěkovost:  

 

Ve školním roce 2017/2018 se děti dopustili 123 útěků. Tento údaj má již druhým rokem klesající 

tendenci z čehož je zřejmé, že nastavená preventivní opatření jsou funkční. Do výčtu jsou zahrnovány 

útěky z areálu VÚ, z vycházek, a pobytů u osob odpovědných za výchovu. V tomto školním roce nám údaj 

o útěcích navyšují většinou často opakované, krátkodobé útěky určitých dětí. Dlouhodobé útěky jsou již 

výjimečné a týkají se pouze omezeného počtu dětí. Absolutně nejvyšší údaj ve statistice útěků jsou pak 

pozdní návraty z pobytů u osob odpovědných za výchovu. 

 

     Nejčastější příčiny útěků: „ Reakce na vzniklou situaci“ 

➢ Spontánní útěk motivovaný touhou po svobodě 

➢ Útěk za drogou, alkoholem a ostatními návykovými látkami 

➢ Příchod nového problémového dítěte 

➢ Problémy s adaptací 

➢ Nevrácení se z dovolené 

➢ Neodjezd na dovolenku (rodiče nepožádali, nesouhlas OSPOD, zákaz-neplnění povinností)  

➢ Neztotožnění se s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou 
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Spolupráce: 

 

      Celkový systém spolupráce našeho zařízení působí ve velmi širokém spektru možností. Částečně 

již byla tato oblast zmíněna v prezentaci zařízení a další část v článku o sociálním úseku. 

Systém spolupráce je potřebné rozdělit do několika oblastí. V první řadě se jedná o spolupráci v rámci 

resortu školství. V této oblasti to jsou školská zařízení, střední učiliště, PPP-Znojmo, SPgŠ Znojmo, a 

v neposlední řadě pak se ZŠ a MŠ – Višňové. 

      Ve druhé oblasti spolupráce se jedná především o městské nebo obecní úřady z pohledu trvalých 

bydlišť dětí. Sem můžeme zařadit i spolupráci s rodiči. 

V další oblasti jde o spolupráci s PČR, soudy, PMS, věznicemi, zdravotnickými organizacemi apod. 

      Neméně širokou oblastí je spolupráce se státními a nestátními organizacemi, se kterými 

spolupracujeme při vlastní reedukaci dětí, dále při jejich resocializaci do společnosti, kdy nám velmi 

významnou měrou pomáhají s umístěním dětí do života po dosažení zletilosti a po ukončení pobytu 

v našem zařízení. Do této oblasti rovněž spadá spolupráce s církví v oblasti duchovní pastorace. 

 

 

Příloha č.1 
 

Mimoškolní akce, pobyty, výlety, exkurze a další akce ve školním roce 2017/2018 

 

➢ Beseda kriminalita mládeže – PČR Znojmo 

➢ Brigáda na vybírání brambor 

➢ Organizace branného závodu ve VÚ Višňové 

➢ Návštěva studentek ze  SZŠ Znojmo 

➢ Exkurze – „ Flora Olomouc“ 

➢ Brigáda na sběr kamení pro AGRO Višňové 

➢ Exkurze na výlovu rybníka v Jaroslavicích 

➢ Výroba vánočních dekorací, adventní věnce, výroba motivů a svícnů 

➢ Vánoční výstava ve Znojmě – SOU Přímětická 

➢ Vánoční město Znojmo 

➢ Vánoční besídka pro veřejnost s vystoupením našich dětí 

➢ Fotbalový turnaj ve sportovní hale ve Višňové 

➢ Utkání v kopané děti- pedagogové 

➢ ZUČ – pěvecké a taneční vystoupení 

➢ Beseda s PČR – Znojmo – šikana, rasismus, xenofobie 

➢ Příprava dárků pro dětský maškarní ples 

➢ Výlet Slavonicko (Česká kanada) 

➢ Brigáda – úklid a sušení sena 

➢ Výlet Jindřichův Hradec 

➢ Výlet Telč 

➢ Branné pochodové cvičení 

➢ Přírodovědná soutěž v terénu spojená s orientací a vařením 

➢ Orientační běh 

➢ Olympiáda (kopaná, běh, nohejbal, skok, jízda na kole, plavání….) 

➢ Gastronomická soutěž výchovných ústavů 

➢ Pokládání a oprava dlažby v areálu zámku a ve spolupráci s OÚ i opravy chodníků 

➢ Koupání spojené se soutěžemi 

➢ Celodenní výlet Jihlava – podzemí, zoo a městské památky 

➢ Soutěže a organizační zabezpečení pro MŠ a ZŠ- Višňové při višňovské 15 

➢ Umělecké vystoupení JAMU na nádvoří zámku – koncert + hra 

➢ Filmové léto (letní kino v areálu parku) 

➢ Putování z pohádky do pohádky pro nejmenší v areálu parku 

➢ Fotbalový turnaj Mor. Krumlov 
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➢ Turnaj v nohejbale – Dřevohostice 

➢ Exkurze CESOP 

➢ Beseda na téma žloutenky- ochrana a prevence 

➢ Výlet Vranovská přehrada spojeno s cestou lodí 

➢ Zábavný den s MŠ a ZŠ – Višňové 

➢ Branné pochodové cvičení 

➢ Exkurze na BVV- Brno 

➢ Den otevřených dveří VÚ 

➢ Prezentace činnosti podle jednotlivých učebních oborů 

➢ Parkový den spojený se soutěžemi a grilováním 

➢ Návštěva stavebních firem spojená s prohlídkou činnosti – teorie/praxe 

➢ Zábavné odpoledne se zpěvy 

➢ Pořádání zážitkových a outdoorových akcí pro ostatní výchovná zařízení 

➢ Výlet Peklo čertovina 

➢ Výlet na Bizoní farmu 

➢ Závěrečné zkoušky 

 

 

Ve Višňové, dne 18. 10. 2018 

       

Mgr. Vladislav Popelka 

ředitel VÚ Višňové 

Mgr. Vladimír Hejlek 

předseda školské rady 

 


