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Organizační schéma DISu

2

Dům Ignáce Stuchlého

Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) ve Fryštáku, ul. P. Ignáce Stuchlého 26/27, je pobyto-

vým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Jeho zřizovatelem je Salesiánská provin-

cie Praha, katolická řeholní instituce se sídlem v Praze 8, Kobyliské nám. 1. DIS byl založen

Zřizovací listinou ze dne  1. 9. 1996. Je samostatným právním a ekonomickým subjektem,

IČO 67026346. 

DIS připravuje otevřenou nabídku víkendových a prázdninových programů pro mladé lidi od

15 let, několikadenní programové pobyty pro třídy základních a středních škol - Orientační

dny a organizaci volnočasových aktivit pro místní děti a mládež – DIS klub. Kromě toho

nabízí své prostory dalším skupinám a organizacím, které pracují ve výchovné, vzdělávací

a sociální oblasti.

Pracovníci DIS jsou rozděleni do tří sekcí – pedagogické, ekonomické a technické.

Ředitel: 
Mgr. Jan Komárek, SDB

Ing. Jan Görig • správce počítačové sítě, propagace, kontakt s veřejností

Pedagogická sekce

Orientační dny:

Ing. Mgr. František Bezděk, SDB • hlavní pedagog, vedoucí 

Mgr. František Spáčil
Marta Hefková DIS 

Víkendové a prázdninové akce:

Mgr. Pavel Kosmák, SDB

DIS klub:

Jitka Vaňharová

Ekonomická sekce:
Ing. Radomíra Skaličková

Technická sekce:
Ing. Vladimír Kopřiva, SDB • správce, vedoucí

Jiřina Hellerová • kuchařka

Gabriela Dudáková • kuchařka

Edita Skaličková • recepční

Markéta Švajdová • recepční

Gabriela Dlabajová • recepční

Jana Žáková • pokojská

(SDB • Salesiáni Dona Boska • členové řeholní kongregace, která je zřizovatelem)

DIS je církevní neziskovou organizací. Náklady na provoz domu jsou částečně
hrazeny z poplatků účastníků akcí a ubytovaných osob, dalšími finančními
zdroji jsou dárci a sponzoři, některé projekty podporují nadace a státní instituce.
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Hodnocení a výsledky za r. 2006

V rámci spolupráce se školami preferujeme opakovaný kontakt s třídním kolektivem, který
zahrnujeme do programu komplexní péče pro třídy. Do tohoto programu nejprve patří adap-
tační pobyt pro středoškoláky pro seznámení studentů na počátku studia (viz. Střední zdra-
votnická škola Zlín). Tento adaptační pobyt využívají také základní školy zpravidla pro žáky
6. tř., kdy do třídy přicházejí žáci z malotřídních škol (viz ZŠ Fryšták, Prima TGM Zlín).  

Další příležitost dáváme při vlastních třídenních kurzech Orientačních dnů, které absolvují stu-
denti vyšších ročníků, kde je stěžejní osobnostní a sociální rozvoj studentů (viz žáci 8. a 9. tř.
základních škol.

Velmi zajímavým projektem byly kurzy pro Střední zdravotnickou školu, s cílem pomoci stu-
dentům III. ročníku při přípravě na praxi v nemocnici, které se realizovaly v březnu r. 2006.
V přípravném týmu byl také psycholog, zdravotní sestra z odd. ARO a přímou supervizi pro-
jektu převzala PhDr. Božena Veškrnová z PPP Zlín. 

Počátkem října jsem také uskutečnili 8 dvoudenních adaptačních kurzů pro SOŠ Otrokovice,
kdy jsem se poprvé v takovém rozsahu věnovali učňovské mládeži.

Celkem jsme v roce 2006 uskutečnili 53 kurzů s celkovým počtem 1249 žáků a studentů. Kurzy
jsem realizovali za spolupráce s 38 externími spolupracovníky.
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Orientační dny

Popis a cíl programu

„Orientační dny“ jsou souhrnným názvem programů pro školy, do kterých patří v první řadě
Adaptační kurzy a „Orientační dny“. Zajišťujeme také kurzy sportovní (lyžařské, vodácké, vše-
obecně sportovní) a pomáháme s organizací  programu školních výletů.

„Adaptační kurzy“ jsou 5-6 denní kurzy pro studenty prvních ročníků středních i vysokých
škol, které studenti absolvují na začátku studia. Jejich cílem je vzájemné poznávání studentů
a vytvoření kvalitního třídního kolektivu.

„Orientační dny“ jsou zpravidla třídenní kurzy pro studenty všech ročníků středních škol a pro
žáky druhého stupně ZŠ. Patří mezi specifické programy primární prevence sociálně patolo-
gických jevů dětí a mládeže.

Orientační dny ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu

„Orientační dny“ v současnosti představují program pro školy, který je součástí Rámcového
vzdělávacího programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání, RVP pro gymnaziální vzdělá-
vání, RVP pro střední odborné vzdělávání i pro další typy škol.

Orientační dny pomáhají žákům a studentům rozvíjet klíčové kompetence, zejména kompe-
tence komunikativní, sociální a personální a občanské. 

Orientační dny jsou odpovědí na potřeby škol v průřezových tématech RVP, zejména  v téma-
tech osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, enviromentální výchova.

Významnou událostí závěru roku 2006 je pro nás přijetí projektu „Interaktivní rozvoj klíčových
kompetencí“ mezi schválené dotační programy OP RLZ v rámci opatření 3.1 Zkvalitnění vzdě-
lávání ve školách financovaného z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  

Personální obsazení

Programy pro školy v DISu zajišťuje tým ve složení: vedoucí Orientačních dnů a dva pedago-
gičtí pracovníci, kteří se této práci věnují na plný pracovní úvazek. V září jsme na uprázdněné
místo pedagoga přijali Mgr. Františka Spáčila. 

V přípravě a realizaci jednotlivých kurzů pomáhají externí spolupracovníci - dobrovolníci. Jsou
to většinou studenti pedagogických škol (JABOK, TF JU České Budějovice), fakulty rekreologie
a sociální pedagogiky.  

Někteří tímto způsobem absolvují pedagogickou praxi.
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Statistika Orientačních dnů v r. 2006

Termín Škola Třída Počet
1. 6.-8.3. SZŠ Zlín 3A 24

2. 13.-15.3. SZŠ Zlín 3B 26

3. 22.-24.3. ZŠ Kostelec u Holešova 8. 24

4. 3.-5.4. CMCZŠ Brno 8A 18

5. 5.-7.4. CMCZŠ Brno 8B 21

6. 19.-21.4. ZŠ Valašské Meziříčí 8 13

7. 24.-26.4. ZŠ Letohrad 8 25

8. 27.4. VOŠ Caritas Olomouc 95

9. 3.-5.5. ZŠ Bělotín 8 20

10. 10.-12.5. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 8 25

11. 15.-17.5. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 8. 25

12. 22.-24.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1D 26

13. 22.-24.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1C 26

14. 29.-31.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín Kvinta A 26

15. 29.-31.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1B 25

16. 31.5.-2.6. Bigy Brno Kvinta 22

17. 5.-7.6. ZŠ Štítná nad Vláří 7B 16

18. 5.-7.6. ZŠ Štítná nad Vláří 7A 18

19. 8.-9.6. ZŠ Kostelec 9 23

20. 13.-15.6. ZŠ Francova Lhota 8 16

21. 12.-16.6. Bigy Brno Kvinta 28

22. 19.-20.6. ZŠ Kostelec 7 19

23. 26.-28.6. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1A 29

24. 26.-28.6. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín Kvinta B 24

25. 6.-8.9. SZŠ Zlín 1ZL 30

26. 6.-8.9. SZŠ Zlín 1ZA 28

27. 5.-7.9. ZŠ Fryšták 6A 20

28. 5.-7.9. ZŠ Fryšták 6B 23

29. 11.-13.9. ZŠ Kostelec 6 20

30. 13.-15.9. Bigy Ostrava 6 27

31. 13.-.15.9. Bigy Ostrava 7 30

32. 18.-23.9. TF ČB 1.ročník 42

33. 20.-22.9. Bigy Ostrava 7 29

34. 25.-27.9. TGM Zlín Prima A 29

35. 2.-3.10. SOU Otrokovice EL 1A 17

36. 2.-3.10. SOU Otrokovice ME 1A 24

37. 4.-5.10. SOU Otrokovice KC 1A 22

38. 4.-5.10. SOU Otrokovice AU 1B 11

Termín Škola Třída Počet
39. 9.-10.10. SOU Otrokovice AE 1A 16

40. 9.-10.10. SOU Otrokovice AU 1A 16

41. 11.-12.10. SOU Otrokovice MZ 1A 12

42. 11.-12.10. SOU Otrokovice TR 1 12

43. 23.-25-10. ZŠ Letohrad 8A 27

44. 23.-25.10. CMCZŠ Brno 6B 21

45. 30.10-1.11. ZŠ Letohrad 8B 23

46. 30.10.-1.11. ZŠ Integra Vsetín 8B 18

47. 1.-3.11. CZŠ Hradec nad Moravicí 9 17

48. 6.-8.11. CZŠ Zlín 9 17

49. 6.-8.11. ZŠ Integra Vsetín 9 12

50. 8.-10.11. Lerchova Brno 6 23

51. 27.-29.11. CMCZŠ Brno 8A 22

52. 29.11.-1.12. Lerchova Brno 1.ročník 25

53. 13.-15.12. CMCZŠ Brno 8B 22

Celkem 53 tříd 1249 žáků
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Orientační dny pro školy Zlínského kraje za r. 2006

Termín Škola Třída Počet
1. 6.-8.3. SZŠ Zlín 3A 24

2. 13.-15.3. SZŠ Zlín 3B 26

3. 22.-24.3. ZŠ Kostelec u Holešova 8 24

4. 19.-21.4. ZŠ Valašské Meziříčí 8 13

5. 10.-12.5. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 8B 25

6. 15.-17.5. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 8A 25

7. 22.-24.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1D 26

8. 22.-24.5. Gymnasium Lesni čtvrť Zlín 1C 26

9. 29.-31.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín Kvinta A 26

10. 29.-31.5. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1B 25

11. 8.-9.6. ZŠ Kostelec 9 23

12. 19.-20.6. ZŠ Kostelec 7 19

13. 26.-28.6. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín 1A 29

14. 26.-28.6. Gymnasium Lesní čtvrť Zlín Kvinta B 24

15. 6.-8.9. SZŠ Zlín 1ZL 30

16. 6.-8.9. SZŠ Zlín 1ZA 28

17. 5.-7.9. ZŠ Fryšták 6A 20

18. 5.7.9. ZŠ Fryšták 6B 23

19. 11.-13.9. ZŠ Kostelec 6 20

20. 25.-27.9. TGM Zlín Prima A 29

21. 2.3.10. SOU Otrokovice EL 1A 17

22. 2.-3.10. SOU Otrokovice ME 1A 24

23. 4.-5.10. SOU Otrokovice KC 1A 22

24. 4.-5.10. SOU Otrokovice AU 1B 11

25. 9.-10.10. SOU Otrokovice AE 1A 16

26. 9.-10.10. SOU Otrokovice AU 1A 16

27. 11.-12.10. SOU Otrokovice MZ 1A 12

28. 11.-12.10. SOU Otrokovice TR 1 12

29. 30.10.-1.11. ZŠ Integra Vsetín 8B 18

30. 6.-8.11. CZŠ Zlín 9 17

31. 6.-8.11. ZŠ Integra Vsetín 9 12

Celkem 31 tříd 662 žáků
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DISklub

DISklub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Fryštáku

Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Fryštáku a nejbližšího okolí. Vstup je
volný, nikdo není nucen k pravidelné účasti a je vždy vítán, respektuje-li základní pravidla
slušného chování a jednoduchá pravidla zařízení. Činnost probíhá v herně, v klubovně, v baru,
na hřišti s umělým povrchem, které jsme vybudovali v uplynulém roce a na horolezecké stěně.
K dispozici jsou stolní fotbaly, stůl na stolní tenis, kulečník, stolní hry, míče, sítě a rakety pro
běžné hry na hřišti. 

Cílovou skupinou jsou místní děti a mládež ve věku 12-20 let. Zvláštní pozornost je věnová-
na dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí.

DIS klub je otevřen pondělí až čtvrtek od 13.00 do 19.00 hod. a v pátek od 13.00 do 22.00 hod.

Celkově se jedná cca o 80 klientů, z nichž každodenně do DIS klubu dochází okolo 15 klientů.

DIS klub vede Jitka Vaňharová, pracovnice na plný úvazek a pomáhá jí několik dobrovolníků.
Další zázemí vytváří 3 pracovnice na baru (recepci).
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Víkendové a prázdninové akce

Víkendové a prázdninové akce 

Organizace víkendových a prázdninových akcí je naším příspěvkem v oblasti výchovy ve vol-
ném čase a výchovy pro volný čas. 

Hlavním cílem je aktivní využití volného času; možnost sebevyjádření prostřednictvím činnos-
tí, které zahrnují prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké a duchovní. To vše ve vzájemné
sociální interakci s druhými účastníky akcí. 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 15 – 35 let.

Celoroční plánování a zajištění víkendových a prázdninových akcí má na starosti pedagogic-
ký pracovník Mgr. Pavel Kosmák, SDB – vedoucí víkendových a prázdninových akcí. 

Na tvorbě a realizaci jednotlivých programů se rovněž podílí Ing. Mgr. František Bezděk a při-
bližně 25 dalších externích spolupracovníků

Hodnocení a výsledky za r. 2006

Víkendové akce:

Počet akcí 24 Počet účastníků 464

Prázdninové akce:

Počet akcí 6 Počet účastníků 100



1514

Víkendové a prázdninové akce
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Technický úsek

Personální obsazení

V technickém úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5 1/6 úvazek. Jsou to 3 zaměstnanci bar-
recepce, 1 zaměstnanec pokojská a 2 zaměstnanci kuchyně. Úklid a bar jsou příležitostně
doplňovány brigádníky (hlavně v červenci a srpnu). Chybí nám údržbář na poloviční úvazek.

Z plánovaných oprav jsme provedli:
• opravu střechy u světlíku . . . . . . . . . . . 11 947 Kč

• nátěr hlavní střechy  . . . . . . . . . . . . . . . 23 584 Kč

• oprava a servis plynových kotlů  . . . . . 40 530 Kč

• oprava servis výtahu  . . . . . . . . . . . . . . . 6 373 Kč

• rekonstrukci kuchyně a jídelny  . . . 7 853 988 Kč

• výměna hlavního rozvaděče  . . . . . . . 113 458 Kč

• výměna okapů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 500 Kč

• výměna oken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 965 Kč

• hřiště s umělým povrchem  . . . . . . 1 999 645 Kč

Co jsme nestihli:
• vymalování hlavního schodiště

• vybudování malého centra pro vysoké lanové překážky

• vznik týmovny pro OD

• úprava koutku pro dřevo

• opravit zelenou klubovnu

Plány do roku 2007:

Myslíme si, že restů máme hodně, nebudeme je ještě navyšovat. Pokud se povede, uskuteč-
níme výměnu oken na severní straně (ulice P. I. Stuchlého).

Bylo by dobré, kdybychom uvažovali nad studií využitelnosti objektu.

Hodnocení:
• Vstupy: Nedostatek zaměstnanců doháníme přes brigádníky. 

• Aktivity: údržba, úklid, strava, chod domu a prodej knih z nakladatelství Portál.

• Výstupy: spokojený klient a obsazeností domu pokrytý rozpočet.

• Výsledky: nevyrovnaná obsazenost domu.
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Spolupráce

Dům Ignáce Stuchlého je partnerem mnoha subjektů, se kterými jdeme ke společnému cíli.
Výsledkem partnerství je spolupráce, jako společné rozhodování zúčastněných stran o oblasti
společného zájmu. 

V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme instituce, které jsou
pro nás rozhodující:

Státní instituce
■ Město Fryšták

■ Zlínský kraj

■ Magistrát města Zlína

■ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

■ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Školy a školská zařízení
■ Střední a základní školy (uvedené v přehledu kurzů Orientačních dnů)

■ Pedagogicko – psychologická poradna Zlín

■ Caritas – Vyšší sociálně zdravotní škola

■ JABOK – Vyšší sociálně pedagogická škola v Praze

■ Katedra pedagogiky TF JU v Českých Budějovicích

■ Fakulta rekreologie UP v Olomouci

Občanská sdružení a nadace
■ Pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně

■ Salesiánské středisko mládeže Zlín

■ Hnutí GO!

■ Unie Kompas Zlín

■ Handicap(?) Zlín

■ Nadace pro radost

■ Nadace Děti-Kultura-Sport

Pracovní skupiny
■ Pracovní skupina NZDM Zlínského kraje

■ Informační servis subjektů spolupracujících na programu sociální a protidrogové prevence
okresu Zlín 

■ Pracovní skupina zástupců salesiánských středisek mládeže

18

Finanční zpráva za rok 2006

Náklady

501 spotřeba materiálu 1 775 241

502 energie 588 330

511 opravy 115 467

512 cestovné 159 357

518 ostatní služby 729 869

52 mzdové 1 249 388

54 ostatní náklady 91 565

55 odpisy 17 139

Celkem náklady 4 726 356

Výnosy

602 tržby z prodeje služeb 3 075 839

644 ostatní výnosy 1 064

680 celkem přijaté příspěvky 532 877

691000 MŠMT 286 000

691300 Město Zlín 75 000

691400 Město Fryšták 106 000

691500 Zlínský kraj 213 000

Celkem výnosy 4 289 780
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Poděkování

Děkujeme všem, kdo práci Domu Ignáce Stuchlého podporují:

■ Státním úřadům a nadacím za dotační podporu naší neziskové činnosti.

■ Školám a institucím s podobnou činností za  vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělá-
vání dětí a mládeže.

■ Externím spolupracovníkům, kteří DISu nezištně dávají své schopnosti a umění.

■ Médiím, která propagují naši činnost. 

■ Zřizovateli DISu - Salesiánské provincii za podržení tohoto díla i v dobách existenční neji-
stoty.

■ Individuálním dárcům, kteří představují největší zdroj našich finančních příspěvků.

■ Všem, kteří nás duchovně podpírají svou modlitbou.

■ Dětem a mladým lidem, kteří  hledají odpověď na podstatné otázky svého života, prožíva-
jí radost ze života a nebojí se skočit do rukou svých kamarádů při pádu důvěry…

Oznámení

Z důvodů, že zákon 3/2002 sb. v platném znění neumožňuje církevním právnickým osobám
uplatňovat se ve školství a volnočasových aktivitách dětí a mládeže, byli jsme nuceni se
k 1. 1. 2007 transformovat v občanské sdružení. Stali jsme se jednotkou již existujícího
občanského sdružení „SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE“ schváleného MV ČR pod registračním
číslem II/s-OS/1-30 238/96-R.
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