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Část I. Základní údaje o zařízení
Název zařízení:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
IZO:
Součásti zařízení:

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, PO
747 84 Melč 4, okr. Opava
příspěvková organizace
47811927
600031578 / ředitelství /
Dětský domov IZO: 108035671
Školní jídelna IZO: 102932093
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitelka:
Mgr. Jiřina Bejdáková, Budišovská 251, 749 01 Vítkov, nar. 9.6.1960
Adresa pro dálkový přístup: reditelka@dd-melc.cz
Webové stránky:
www.dd-melc.cz
ID: 8vnfd7h
Charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, PO je příspěvková organizace, je samostatný
právní subjekt zřízený Moravskoslezským krajem na základě usnesení zastupitelstva kraje č.
7/77/1 ze dne 13.12.2001 v souladu s § 2 zákona č. 157/2000 Sb., ve znění zákona č. 10/2001
Sb. ZL/207/2001 ze dne 20.12.2001.
Činnost Dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění,
o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních.
Kapacita dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO je upravena dle zák.č. 109/2002 Sb. v platném
znění od 1.9.2009 na 40 dětí v DD a 40 jídel ve ŠJ.
Dětský domov v Melči od r. 2005, kdy proběhla celková rekonstrukce, funguje jako
koedukované zařízení rodinného typu. V zařízení je 5 rodinných skupin s maximálním počtem
8 dětí v rodinné skupině. Dětský domov je zařízení s nepřetržitým provozem s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou pro jednotlivé pracovníky. Na našem zařízení jsou díky tomu
vytvořeny příznivé podmínky pro individuální práci s dítětem a pro realizaci rodinné výchovy
a naplňování Školního vzdělávacího programu „ Aktivně, spolu a jinak.“
Do dětského domova jsou děti umisťovány na základě návrhů sociálních pracovnic
příslušných OSPOD a poté vydáním rozsudku soudu o ústavní výchově nebo na základě
předběžného opatření soudu.
Do dětského domova jsou zpravidla umisťovány děti ve věku od 3 do 18 let. V dětském
domově pečujeme také o zletilé osoby do ukončení středního vzdělání nejdéle do 26ti let
věku. Tyto zletilé osoby / klienti / jsou na našem zařízení umístěny na základě smlouvy o
setrvání v péči dětského domova do ukončení přípravy na povolání.
Hlavním důvodem umístění nezletilého dítěte do dětského domova je nefunkční rodina,
výchovné problémy dítěte, kdy rodina nezvládá výchovu dítěte, dále když je výchova dítěte
hrubě zanedbána, a tak je vážně ohrožen řádný vývoj dítěte. Soud nařizuje ústavní výchovu
tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě a není žádná fyzická osoba, které by
mohlo dítě být svěřeno do výchovy.
Kapacita DD k 1.9.2015: 40 dětí
Kapacita ŠJ k 1.9.2015 : 40 jídel

Organizační struktura zařízení
Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky
Úsek
Výchovný
Sociální
Provozně-ekonomický
Stravovací
Celkem

Počet zaměstnanců, vč.vedoucích
19
2
5
3
29

Přepočtený počet
19
1,5
4,5
2,75
27,75

Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný
úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 15 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a
vedoucí vychovatelky.
V každé rodinné skupině je umístěno 6 - 8 dětí a působí zde 2 vychovatelé a asistent
pedagoga.
Dále vedoucí vychovatelce jsou podřízeni bezpečnostní pracovníci, vykonávající noční
služby.
Sociální úsek – řídí ředitelka zařízení. Na tomto úseku pracují 2 sociální pracovnice, které
pracují s rodinami umístěných dětí, zabezpečují sociální agendu dítěte a rodiny dítěte,
vyřizuje platby a dávky, které dětskému domovu náleží. Sociální pracovnice sledují platby
zákonných zástupců, evidují dlužné částky a po určité době pohledávky rodičů vymáhají.
Dále soc. pracovnice zastupují děti či klienty u soudů a jiných jednání týkající se umístěného
dítěte.
Provozně-ekonomický úsek - vede vedoucí hospodářské jednotky. Vedoucí HJ je statutární
zástupce ředitelky a v době nepřítomnosti ředitelky zastupuje ředitelku v plném rozsahu.
Na tomto úseku pracují 4 provozní zaměstnanci – ekonomka, pokladní, údržbář a 2
hospodyně.
Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ. Na tomto úseku pracují dvě kuchařky, které jsou jí
podřízeny.
Tento úsek zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí a stravování zaměstnanců DD.

Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
Přehled zaměstnanců zařízení – počet zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců:
Přepočtený počet zaměstnanců:

29
27,75

Personální obsazení
Provoz zařízení je rozdělený do 4 úseků:
 výchovný úsek
15 pedagogů / přepočteno 15 / + 4 bezpečnostní pracovníci
1 ředitelka
1 vedoucí vychovatelka
10 vychovatelů
2 asistentky pedagoga
4 bezpečnostní pracovníci

 provozní úsek
5 zaměstnanců / přepočteno 4,5 /
1 hospodářka, statutární zástupce ředitelky
2 hospodyně
1 údržbář
1 pokladní – úvazek 0,5

 sociální úsek
2 zaměstnankyně / přepočteno 1,5 /
2 sociální pracovnice – úvazky 1,5
 školní jídelna
1 vedoucí ŠJ – úvazek 0,75
2 kuchařky

3 zaměstnankyně / přepočteno 2,75 /

Úvazky, vzdělání a praxe zaměstnanců
Úvazky
Počet zaměstnanců: 29
Přepočtený počet zaměstnanců: 27,75
Z toho muži: 5
Úsek
Výchovný úsek
Provozní úsek
Sociální úsek
Školní jídelna

Úvazky
19
4,5
1,5
2,75

Úvazky, vzdělání a praxe zaměstnanců
Celkový počet zaměstnanců
29
Funkce
Ředitelka
Hospodářka a zástupce řed.
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelé
Z toho

Nekvalifikovaní – doplňující
si odbornou kvalifikaci
Z toho

Asistenti pedagoga
Bezpečnostní pracovník
Z toho
Vedoucí ŠJ
Kuchařky
Soc.pracovnice
Pokladní
Údržbář
Hospodyně
Z toho

•

Přepočtený počet zaměstnanců
27,75
Počet
1
1
1
11

Z toho muži
5

Úvazek
Vzdělání
1
VŠ spec.pedagogika vychovatelství
1
VŠ ekonomická
1
SŠ s maturitou+ DPS+ speciální
pedagogika
11

Praxe
32
24
23

6

6

SŠ s maturitou+DPS+ spec.pedagogika 12,21,24,
27,5, 4
VŠ speciální pedagogika
17,11

2
3

2
3

1
1
1

1
1
1

Pedagogické lyceum
Gymnázium + DPS vychovatelství
VŠ obor vychovatelství

6
4
4

1
1
4
2
2

1
1
4
2
2

Kurz asistenta pedagoga+ maturita
Střední pedagogická škola

8
3

SŠ +kurz asis.pedagoga
SŠ v jiném oboru

12,12
5,6

1
2
2
1
1
2
1
1

0,75
2
1,5
0,5
1
2
1
1

Střední hotelová škola
SŠ s VL obor kuchařka
VŠ státní správa, gymnázium
Gymnázium
SŠ s VL malíř pokojů

3
3,14
9, 8
8
32

SŠ s VL prodavačka
SŠ s VL kadeřnice

29
14

4 vychovatelé dle zák.č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zatím nesplňují
kvalifikační požadavky, požadovanou kvalifikaci si doplňují studiem speciální
pedagogiky

Ostatní pracovníci jsou ke své práci kvalifikovaní.

Část III. Údaje o přijímání dětí
Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, kde plní zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov je zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Od 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost Nový občanský zákoník děti do ústavu umisťuje soud na
základě návrhu sociálních pracovnic příslušných OSPODů dle místa trvalého bydliště dětí.
V praxi to znamená, že o umístění, přemísťování a propouštění dítěte rozhoduje pouze soud.
Při přijetí je nutná předepsaná dokumentace, kterou přebírá sociální pracovnice a
kontroluje její úplnost:
- Rodný list dítěte
- Zdravotní průkaz pojišťovny
- Umístěnka DDÚ Bohumín
- Předběžné opatření nebo Rozsudek o nařízení ÚV
- Osobní list dítěte
- Majetkové poměry rodičů
- Zdravotní dokumentace
- Očkovací průkaz
- Občanský průkaz – nad 15 let
- Bezinfekčnost dítěte
- Katalogový list ze školy
Sociální pracovnice DD vede dokumentaci dítěte po celou dobu pobytu v ústavu. Do 24 hod
od přijetí nového dítěte zasílá Hlášení o nástupu dítěte do DDÚ v Bohumíně. Informuje do 3
dnů zákonné zástupce, příslušný okresní soud a sociální pracovnici dítěte na odboru sociálněprávní ochrany dítěte v místě jeho trvalého pobytu.
Sociální pracovnice DD zahajuje správní řízení na stanovení příspěvku poskytované dítěti dle
§ 27 odst. 2 zák.č. 109/2002 Sb.
Ve správním řízení bylo vydáno ve školním roce 2015/2016 13 Rozhodnutí na stanovení
příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení. Proti rozhodnutím nebylo podáno
žádné odvolání.
Tabulka přijatých dětí do našeho zařízení v školním roce 2015/2016

Přijetí na základě
předběžného opatření
6

Stanovena ústavní
výchova
2

Prodloužení
předběžného opatření
4

Přijetí na základě
smlouvy do jednoho
roku od propuštění z
DD
1

Rozdělení dětí dle formy umístění do DD k 31. 8. 2016
Děti umístěné na
základě předběžného
opatření
3

Děti umístěné na
základě rozsudku o
ústavní výchově
23

Klienti umístění na
základě Smlouvy
s DD
6

Děti umístěny na
základě dohody se
zákonnými zástupci
0

Rozdělení umístěných dětí dle navštěvovaných škol k 31.8.2016
Mateřská
škola

Základní
škola

0

Střední škola

18

11

Nástavbové
studium

Vysoká škola Nezařazené
děti pro
dlouhodobý
útěk z DD
1
0

2

Věkové složení dětí DD k 31.8.2016
Děti do 6 let

Děti ve věku 6-15 let

0

15

Děti 15-18 let
11

6

Přehled o dětech ve školním roce 2015/2016
Stav dětí k 1.9.2016: 32
Stav dětí k 1.9.2015: 30
Stav dětí k 1.9.2014: 40
Nové dětí přijaté do DD
Propuštěné děti z DD
Z toho:
Zrušení ústavní výchovy a návrat do rodiny
Ukončení pobytu na DD po ukončení přípravy
na budoucí povolání
Ukončení pobytu na DD po dovršení zletilosti
Přemístění dětí z DD z výchovných důvodů
do diagnostického ústavu nebo výchovných
ústavů
Umístění dětí do adopce
Umístění dětí do pěstounské péče
Umístění dětí do předpěstounské péče
Vrácení dětí z pěstounské péče
Propuštění z DD z důvodu zrušení smlouvy
Zpětvzetí návrhu na ústavní výchovu rodičem

Klienti DD nad 18 let

8
5
1
0
0
1
0
1
0
1
1
2

Část IV. Údaje o výsledcích plnění Individuálních programů rozvoje
osobností dětí a údaje o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti
Ve školním roce 2015/2016 dle Zákona č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o
změně dalších zákonů a vyhl.č. 438/2006 Sb. v platném znění byly v našem zařízení umístěny
děti ve věku 5 – 18 let na základě rozhodnutí příslušného soudu nebo na základě sepsání
smlouvy s klientem starším 18ti let o setrvání v péči Dětského domova a Školní jídelny do
ukončení přípravy na povolání. O umístění dítěte do příslušného dětského domova rozhoduje
soud na základě návrhu sociální pracovnice.
Přehled o umístěných dětech ve škol. roce 2015/2016 dle formy umístění
předběžné opatření

3

stanovená ústavní výchova

23

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti

6

Přehled o nově přijatých dětech v průběhu r. 2015/2016 dle formy umístění
předběžné opatření

6

stanovená ústavní výchova

2

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti

2

Děti umístěné do DD jsou citově deprivované, k nám přicházejí z nevhodného rodinného
prostředí a přinášejí si různá zatížení. Snažíme se vytvářet dětem stabilní, výchovně bezpečné
a pozitivně stimulující prostředí jako ve funkční rodině. Je jim poskytována veškerá zdravotní
a sociální péče a odborné pedagogické vedení, aby byly eliminovány dopady nevhodného
prostředí na jejich psychiku a zajištěn další zdravý rozvoj.
Ve školním roce 2015/2016 jsme se závažnými poruchami chování a postiženími evidovali
z počtu 32 dětí tato postižení:
postižení: Zdravotní Neurolog. Vývojové Výrazné
Děti s
Děti s
Děti s
Děti bez
postižení a psychické poruchy poruchy poruchami návykový extrémními výrazných
postižení
chování chování osobnosti mi látkami poruchami výchovných
chování
problémů
drogově
závislé
celkem:

0

7

0

7

0

2

0

23

Některé děti trpí kombinovanými vadami a některé z těchto dětí jsou ve stálé péči psychiatra
s medikací, nebo krátkodobě pobývají v psychiatrické léčebně dle doporučení dětské
psychiatričky.

Dle zákona č. 109/2002 Sb. § 24 písm. m) je na každé dítě vypracováván Program rozvoje
osobnosti dítěte a 2x ročně se vyhodnocuje jeho plnění. Tento program vypracováváme na
každý školní rok individuálně na každé dítě. Obsah každého tohoto programu navazuje na
program z předchozího školního roku, aby se postupně plnily stanovené body podle fyzických
a psychických schopností dítěte. Podkladem pro nastavení IPROD jsou standardy pro
výchovný program.
Individuální program rozvoje osobnosti dítěte: / IPROD /
1. anamnéza - kde mimo neměnných údajů o dítěti sledujeme a zaznamenáváme průběžně
změny v jeho rodině, zdravotní stav dítěte, informace o rodině a spolupráci s rodinou a se soc.
pracovnicí
2.současná charakteristika - vystihuje aktuální charakteristiku dítěte – povahové vlastnosti,
temperament, city, nálady, vztah k sobě i svému okolí - sourozenci, zájmy, nadání
schopnosti...
3. vzdělávací program - vztah dítěte k učení, jeho rozumové schopnosti ve spolupráci se
školou, školní prospěch, jeho zaměření ve vztahu k volbě budoucího povolání – profesní
orientace
4. výchovný program – ŠVP - Plán sociálního učení je zaměřen na oblasti nezbytné pro život
dítěte v době jeho života na DD i v době po odchodu z DD
a) Osobní hygiena
b) Oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv
c) Úklid, údržba domácnosti, důležité domácí práce
d) Provoz domácnosti
e) Základy vaření, zdravá výživa
f) Etická (mravní) a společenská výchova
g) 1.pomoc, ošetřování nemocného, zdravý způsob života
h) Rodinná, sexuální výchova
i) Výchova k občanství, finanční gramotnost
j) Doprava, cestování, zásilky, telekomunikace, mediální výchova
k) Enviromentální výchova
l) Prevence rizikového chování
5. Individuální plán rozvoje charakteru dítěte – zde plánujeme eliminaci nevhodných projevů
uvedených
v aktuálním charakteru dítěte (bod 2.), a další možnosti změn v sociálním přizpůsobení se
dítěte ve svém současném i budoucím prostředí.
6. Hodnocení plnění Individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte - hodnotí vychovatelé
2x ročně – vždy za každé pololetí.
Program rozvoje osobnosti dítěte se uzavírá po uplynutí školního roku společně s
koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně, a to celkovým hodnocením –
posouzení dítěte podle § 2, odst.10. Zákona č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o
změně dalších zákonů.

Plněním těchto programů vedeme děti k získání nejen teoretických znalostí, ale k nabytí
praktických dovedností, které budou v samostatném životě po odchodu z DD potřebovat.

Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2015/2016

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2015/2016
A/ samostatné přiměřené věku

13

B/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu

15

C/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu

4

D/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu

0

E/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální
péči

0

Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2014/2015

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2014/2015
A/ samostatné přiměřené věku

13

B/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu

19

C/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu

4

D/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu

0

E/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální
péči

0

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti
Na zařízení DD působí pět rodinných skupin, na každé z nich působí 2 pedagogové a
asistentka pedagoga, tito pracovníci vzájemnou spoluprací poskytovali umístěným dětem
podnětné a bezpečné prostředí, které se přibližovalo rodinnému životu běžné domácnosti.
Východiskem výchovně vzdělávací činnosti je Školní vzdělávací programu „ Aktivně, spolu a
jinak „ a Programy rozvoje osobnosti dítěte, ve kterých jsme se zaměřovali na všestranný
rozvoj svěřených dětí a zajištění kvalitní péče. Na každé dítě byl vypracován individuální
plán, který byl zapracován do programu a činností s dětmi, se snahou splnit cíl výchovy,
připravit děti či mladistvé na samostatnou cestu životem po opuštění domova, jehož nedílnou
součástí je vzdělání a příprava na budoucí profesi. V loňském školním roce 2014/2015
ukončili povinnou školní docházku 3 děti, 1 chlapec byl přijat na soukromou SŠ Praktik
v Horním Benešově, obor truhlářské práce, 1 chlapec po ukončení 8. ročníku nastoupil na SŠ

v Opavě, obor truhlář a 1 dívka byla přijata na obor kondiční masér SŠ Odry. 3 chlapci
přestoupili na jiný učební obor, nároky na studium byly nad jejich možnosti. 2 studenti
postoupili do dalšího ročníku, 3 letý učební obor strojní mechanik, 4letý obor zdravotní
asistentka. 1 studentka ukončila s výbornými výsledky 1. ročník nadstavbového studia, obor
moderní hotelové služby na SŠ Ahol Ostrava. Zletilý klient ukončil úspěšně maturitní
studium, obor podnikání na SŠ obchodu a služeb Husova v Opavě, a byl přijat na Slezskou
univerzitu v Opavě na dvouoborové studium historii a anglický jazyk. V hodnoceném školním
roce 2 zletilé klientky, ukončily pobyt v dětském domově na vlastní žádost předčasně, před
ukončením přípravy na budoucí povolání. Jedna z nich po uplynutí půlroční doby
samostatného života, se vrátila zpět na domov a pokračuje ve studiu, což nás těší a ze strany
zařízení má veškerou podporu. Po celý školní rok jsme se soustředili na pravidelnou přípravu
a docházku dětí do školy, spolupracovali jsme v úzkém spojení s pedagogy jednotlivých
předmětů a zejména třídními učiteli, pro ucelenější působení v přípravě na výuku a eliminaci
záškoláctví. K dětem s výukovými problémy a slabším prospěchem byla věnována
individuální péče, docházely na doučování, kde si osvojily vědomosti a nedostatky. Na dětský
domov docházely dvě studentky jako dobrovolnice. Dětem s běžnými poruchami řeči,
zajišťoval péči logopedický asistent. Úspěchů dosahovaly děti při reprezentaci školy ve
sportovních a výtvarných soutěžích. Jedna z dívek se zúčastnila školního pobytu v Itálii –
projekt Comenius.
V rámci rodinné výchovy jsme se soustředili na sebeobslužné činnosti a praktické dovednosti
- praní, žehlení, příprava svačin a večeří, domácí práce, hospodaření s finančním rozpočtem v
každé RS. S velkou zálibou si děti samostatně pod vedením pedagogů připravují nedělní oběd
a celodenní stravu. Nákup potravin a jejich výběr je neodmyslitelnou součástí a děti v této
oblasti získaly mnoho zkušeností a dovedností, učí se zodpovědnosti a manipulaci s penězi.
Starší děti si samostatně zvládnou vybrat a zakoupit vhodný oděv či obuv, vyúčtovat finance,
samostatně cestovat, orientují se v okolních městech. Děti byly vedeny ke zdravému způsobu
stravování a životnímu stylu, zúčastnily se interaktivního semináře s trenérkou fitness,
navštěvují posilovnu na zařízení.
Rodinné skupiny se zapojily jako týmy do celorepublikové, interaktivní on-line soutěže ve
finanční gramotnosti Rozpočti si to, kde se vzdělávaly ve finanční gramotnosti a učily se
týmovým dovednostem. 5.RS se umístila na 2. místě. Po celý rok se děti podílely na údržbě
parku (hrabání listí, pletí záhonu, zametání hřiště, sběr odpadků, odhazování sněhu, výsadby
květinových truhlíků..), kde se naučily zacházet se zahradním a drobným nářadím.
Pravidelnou péči o své zvířecí mazlíčky, domovního psa a ovečky, byly vedeny ke kladnému
a zodpovědnému přístupu k živým tvorům. V podzimním období se soustředily na sběr
kaštanů a žaludů v našem parku. Na besedě o Myslivosti, kterou uspořádalo pro naše děti
místní myslivecké sdružení, předaly děti nasbírané plody ke krmení lesní zvěře v zimním
období.
Rekreační a zájmová činnost byla během roku velmi rozmanitá, děti byly aktivní, zapojily se
do akcí v rámci dětských domovů ( Budišek CUP, florbal CUP DD Havířov, turnaj
v nohejbale DD Lichnov, Deskové hry DD Fulnek, turnaj v petangu DD Ostrava Slezská,
Kuličkiáda DD Karviná, DD CUP Praha, turnaj v sálové kopané DD Plzeň ).Mezi aktivity
pořádané našim zařízením pro jiná zařízení našeho kraje patřil Turnaj ve vybíjené pro DD
MSK a ke Dni dětí pořádáme Turnaj ve vodním fotbálku, který patří mezi naše každoroční
tradice. K zábavným a rekreačním účelům jsme celoročně využívali zámecký park, který
disponuje víceúčelovým hřištěm s asfaltovým povrchem, kde děti trénují na zápasy, hrají
míčové hry, v zimním období slouží jako kluziště. Při dostatku sněhu si děti zdokonalily na
svahu v parku jízdu na snowboardu, lyžích, připravily si bobové závody. Stavby ze sněhu jsou
nejoblíbenější zimní zábavou. Velkým přínosem je bazén, kde se děti naučily základům

plavání a v horkém letním počasí poskytoval ovlažení a vodní radovánky. Rozlehlost parku
využívali pedagogové k pohybovým a volnočasovým hrám, mladší děti si zde zdokonalily
jízdu na kole před výjezdem do okolí a na silnici. K relaxaci a odpočinku slouží dětem herní
prvky, houpačky, skluzavka, pískoviště, trampolína. V teplejších večerech si rodinné skupiny
zpříjemnily atmosféru u ohniště s krbem, kde si opékaly buřty a zazpívaly u kytary. Vzhledem
k tomu, že se nacházíme v krajině s pěkným okolím, patří mezi naše aktivity turistika.
Jednou z tradičních akcí je turistická vycházka, Vítkovská padesátka, kterou pořádá tradičně
MěÚ ve Vítkově. Dny volna jsme si zpříjemňovali výlety do okolí, kde jsme poznávali hrady
a zámky, navštívili jsme Prahu – výstava k výročí narození Karla IV. a shlédli jsme vystavené
korunovační klenoty., výstavu ve Slezském muzeu, využili jsme nabídky účastnit se
interaktivní výstavy Svět techniky 6G v Ostravě Vítkovicích., zúčastnili jsme se projektu DO
ZOO za kačku v ZOO Lešná, zábavné akce Třinec se baví, oslavy 50. narozenin Večerníčka
pořádaných v Cinestaru Opava. V období vánoc jsme napsali Ježíškovi v projektu Milý
Ježíšku ve spolupráci s o.s. Ve spojení a výrobou postaviček jsme se zapojili do projektu
Daruj hračku s Českým rozhlasem, kde jsme na galakoncertě v Havlíčkově Brodě převzali
splněná přání v podobě vánočních dárků. V chladném počasí jsme navštěvovali krytý bazén
Belarie v Hradci nad Moravicí, Aquapark v Kravařích a Bruntále. Děti vedeme ke
společenskému chování a ke vztahu ke kultuře, v rámci předplatného děti navštěvují
představení ve Slezském divadle v Opavě.
V rámci spolupráce s obcí jsme se zúčastnili akcí pořádaných OÚ Melč - Drakiáda, Slet
Čarodějnic, Lampionový průvod, Karneval, Den dětí. Přidali jsme ruku k dílu při úklidu obce,
vypomáháme s výzdobou čekárny dětské lékařky. Nezapomínáme na seniory, dvě dívenky
dobrovolně navštěvovaly Domov důchodců, kde babičkám předčítaly z knih. Ke Dni matek
jsme s dětmi navštívily Domov - Domov důchodců ve Vítkově, děti vystoupily
s připraveným programem a předaly obyvatelům domova drobné dárečky, které samy
vyrobily.
Mimoškolní zájmová činnost dětí byla podporována, děti rozvíjely své nadání, záliby,
potřeby, které posilovaly jejich sebedůvěru a seberealizaci. Velmi úspěšný se stal Florbal
ČFbU, kde chlapci získali 3. místo v MS lize. Za dobré sportovní výsledky byli kluci
odměněni vstupenkami na MS v hokeji. 3 dívenky navštěvovaly latinskoamerické tance,
jejich dovednosti prezentovaly na tanečních přehlídkách, soutěžích, plesech, vánočním
Jarmarku. Pod vedením asistentky se děti věnují výtvarným technikám v rámci výtvarného
kroužku, tvoří v keramické dílně. Své výrobky prezentují na soutěžích, prodejních
výstavkách, dále výrobky využíváme k estetizaci DD nebo jako upomínkové dárečky pro
sponzory a přátele DD. Jeden z chlapců projevil zájem o rybaření, tato záliba ho nadchla,
pravidelně docházel do ZK rybaření, úspěšně absolvoval zkoušky a získal rybářský lístek.
Hudební zájem dětí je o výuku hry na klavír a kytaru, navštěvují ZUŚ.
Přehled zájmových kroužků ve škol. roce 2015/2016 a docházka dětí do ZK
ZK na DD

ZUŠ Vítkov
ZK při MZŠ v Melči

výtvarný
hra na klavír a zpěv
keramika
Hra na klavír

6
6
8
1

Interaktivní hry
Pohybové hry

2
2

ZK ve Vítkově SVČ

Mladí hasiči
Kopaná
Rybářství
Hra na kytaru

2
1
1
1
1

ZK v Ostravě MVIL klub

Tanec – Pom - Pom
Latinskoamerické tance
Taneční skupina JUST US
Florbal III.
Florbal

5
2
1

ZK v Opavě, sportovní oddíl

Box

1

ZK v Melči, ČFbU

Florbal

3

ZK v Opavě, indiv.vyuka
Taneční škola Holos
v Opavě
ZK v Opavě SVČ

Po celý rok jsme podporovali návštěvy a pobyty dětí ve svých vlastních rodinách. Děti májí
možnost telefonovat ze svých rodinných skupin. Umožnili jsme návštěvy rodinných
příslušníků a seznámili s rodinnou skupinou a prostředím DD. Spolupracovali jsme se
sociálními pracovníky příslušných OSPODů, v průběhu roku bylo 1dítě umístěno do
pěstounské péče.
Děti, které mají nepravidelný kontakt s rodinou, trávily vánoce v Penzionu Nad stájí
v Jakartovicích.
Letní prázdniny prožily na rekreaci v Beskydech na horské chatě Radegast. Pobyt na horách
byl dotovaný Unií odborových svazů Praha. Prázdniny proběhly v duchu letních táborů, které
byly rozmanité podle zájmů dětí a směřované k navázání nových kontaktů a přátelství,
osamostatnění, zábavě. LT byly s dětmi vybírány dle vlastního výběru dle individuálních
zájmů dětí. Část dětí trávila letní prázdniny ve své rodině nebo u příbuzných.
Prázdninová činnost – letní tábory 2015/2016
LT projektu Začni správně Máchovo
jezero
LT Letopisy Narnie
Letní cykloturistický tábor ve
spolupráci se ZŠ pro děti s vadami
zraku Opava
Letní jazykový kurz Morning 20
v Bringtnu ve Velké Británii
Rekondiční LT ČČK v Jindřichově
Hradci
LT Tábor v sedle Jakartovice

3.7. – 8.7.2016

3

3.7. – 12.7.2016
10.8.– 20.8.2016

2
1

13.8.- 29.8.2016

1

21.8.– 28.8.2016

6

21.8.-26.8.2016

1

Po odchodu zletilých klientů se snažíme, poskytovat poradenství, pomoc v tíživých životních
situacích a získávat zpětnou vazbu pro práci s dětmi. Během roku nás někteří bývalí svěřenci
navštíví a sdělí nám své životní zkušenosti a o svém životě.
Velká pozornost byla věnována Preventivnímu programu rizikového chování / dále PPCH /,
pod vedením metodika prevence DD, která se této problematice za pomoci pedagogického
týmu intenzivně věnovala. Negativním jevem je stále kouření, vulgární mluva a v několika
případech jsme se potýkali i se záškoláctvím. V rámci PPCH se děti zúčastnily pobytu na TZ
asociace TOM v Kaménce u Vítkova, kde plnily program prevence. Ve dvou případech přes
veškerou pedagogickou práci, úsilí, výchovná opatření se nám nepodařilo eliminovat
negativní jevy v chování
V parku při našem zařízení jsme v loňském roce vybudovali ohradu a rozšiřujeme chov ovcí,
máme zde již 3 ovce, které nám spásají trávu, šetříme tak čas a práci údržbáře a PHM do
traktorku při údržbě parku. Děti se zároveň učí chovat ke zvířatům – krmí je a dozvídají se o
jejich životě a zajímavosti o jejich chovu.
Ústředním zvířecím miláčkem našich dětí byl domovní pes Aron – border kolie, o kterého
jsme se společně starali téměř 10 let. V listopadu 2014 jsme museli z důvodu vážné nemoci
nechat psa utratit. Jelikož jsme dětský domov na vesnici, chceme na DD zvířata, proto jsme
v září 2015 zakoupili na dětský domov nového pejska a opět border kolii – jmenuje se Rasty.
Ve sportovních aktivitách si naše děti vedou velmi dobře – podle možností se účastní různých
sportovních turnajů organizovaných spřátelenými DD. Bývají úspěšní, a to zvláště v kopané,
vybíjené, nohejbalu a florbalu. Není výjimkou, že se do těchto sportů zapojují aktivně i
děvčata.
I v loňském školním roce měly děti zájem o četbu časopisů, které pro ně na DD pravidelně
odebíráme v rámci předplatného. Jsou to: Mateřídouška, Sluníčko, ABC, Junior, Méďa Pusík,
Dupito, Nezbeda“. V rámci výchovně vzdělávacího programu a plnění bodů Individuálního
programu rozvoje osobnosti dítěte jsou děti pravidelnými návštěvníky knihovny v Melči i v
Opavě. Navštěvujeme besedy, které organizuje městská knihovna ve Vítkově. Na našem
dětském domově máme velkou dětskou i učitelskou odbornou knihovnu, kterou průběžně
doplňujeme.
Ve škol.r. 2015/2016 jsme evidovali několik útěků. Těchto útěků se dopouštěl chlapec, který
se vyhýbal školní docházce. Uvedený chlapec bude převeden do jiného typu zařízení, do
výchovného ústavu.

Část V. Údaje o prevenci rizikového chování
Plán prevence ve školním roce 2015/2016 byl plněn v jednotlivých měsících, ve spolupráci
s dětmi, mládeží a ostatními pedagogickými pracovníky. Při řešení problémů jsme se obraceli
na odborníky, rodiče, sociální pracovníky psychology, státní zástupce, kurátory, psychiatry a
PČR.
Cílová skupina děti DD a ŠJ Melč – rizikové faktory: neplnění školních povinností, lži,
podvody, krádeže, experimentování s marihuanou, alkohol, sebepoškozování, manipulace,
slovní útoky – vulgarity, předčasná sexualita. Děti pochází převážně ze sociálně slabých a
nepodnětných rodin. Mnohé se s rizikových – patologickým chováním setkaly v raném věku,
vyrůstaly v něm a tudíž patří do nejohroženější skupiny.
Během školního roku jsme kladli důraz na rozvíjení klíčových kompetencí, děti se učily
komunikovat, rozvíjet po stránce sociální (projekty), také po stránce občanské a mnohdy jsme
řešili i problémy. Snažili jsme se děti vést k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte k tomu nám
přispívaly témata z etické, rozumové, environmentální, estetické, společenské výchovy. Plán

byl průběžně upravován, doplňován, některé semináře se nám nepodařilo uskutečnit z důvodu
velké kapacity a vytíženosti přednášejících, tudíž byly převedeny do následujícího roku
2016/2017. Využíváme nabídek PPP Opava, stránek MŠMT, projektů od externích
organizací. Snažíme se dětem nabídnout rozmanité činnosti jak vzdělávací, tak výchovné.
Doplňujeme o podněty a doporučení odborníků. Snažíme se pokud je možno nalézt nejlepší
cestu ke zkvalitnění vlivu na naše děti a nezaopatřené zletilé klienty.
Pravidelně se několikrát v měsíci setkáváme na komunitách – malých a velkých, kde je
vedeme k týmové práci, učíme je vnímat, respektovat odlišnosti. Snažili jsme se, aby se
společně podílely na pravidlech soužití a k dodržování. Vedli jsme je k vyslovení vlastního
názoru - diskusi vhodným způsobem, ne vždy tomu tak bylo. Blahopřáli jsme oslavencům a
hovořili o akcích, které je čekaly na začátku měsíce a na konci jsme hodnotily jak byly, či
nebyly úspěšné.
Prezentace DD a ŠJ je průběžná na www stránkách, vedeme kroniky a foto kroniky, kde se
evidují akce, které se uskutečnily. Dětem jsme zavedli portfolia, kde průběžně během roku
doplňujeme o úspěchy – diplomy, výkresy, pamětní listy aj. zajímavosti, které toho o nich
samotných spoustu vypoví. Snažili jsme se, aby si vytvářeli sami poznatky o sobě a pak se
uměly prezentovat a realizovat v životě. Je potřeba vědět, co mohu nabídnout a znát sám sebe.
Metodik se podílel s ostatními pedagogickými pracovníky a externími spolupracovníky na
řízení a realizaci preventivních aktivit, podílel se na analýze současného stavu a zároveň řešil
jednotlivě vyskytující se problémy (záškoláctví, útěky, vulgarity, kouření, agresivita vůči
dětem i dospělým, neplnění školních povinností). Na pedagogických radách jsme hovořili o
pochvalách, snížených známkách z chování, vyznamenáních a neprospěchu. Individuálně
jsme řešili reparáty dětí či přestupy na jiná učiliště a střední školy.
Spoluspráva na DD funguje, děti se s paní ředitelkou pravidelně setkávaly a řešily aktuální
požadavky a potřeby. Učily se formulovat své myšlenky, potřeby a požadavky.

Září 2015
• Seznámení dětí a mládeže preventivním programem na šk. rok 2015/2016. Rozdělení
kompetencí Představení preventivního týmu – popis současného stavu rizikového
chování (sociální patologie).
• Poučení dětí o bezpečnosti při cestě do škol, v dopravním prostředku, prevence úrazů,
předcházení konfliktů a nedorozumění z důvodu neplnění školních povinností aj.
• Seznámení dětí a mládeže, pedagogických pracovníků s Vnitřním řádem, změny,
vycházky, návštěvy na skupinách, vzájemná úcta a tolerance, důvěra, vedení
k zodpovědnosti, snaha omezit vulgarity.
• Registrace do soutěže Rozpočti si to – 5. Rodinných skupin přihlášeno.

• Seznámení dětí s krajskou sbírkou potravin u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby, který se každoročně koná 16. října – možnost zapojení dětí.
• Pohovor s chlapcem z důvodu záškoláctví a neplnění školních povinností, toulky.
• Nález vzorku marihuany u chlapce, pohovor, zajištění vzorku, proveden test –
negativní výsledek.
• Udělena dvě kladná opatření za spolehlivost, samostatnost, včasné návraty, příkladné
plnění každodenních povinností, aktivita při plánovaných činnostech.
• Udělena dvě záporná výchovná opatření za kouření v prostorách DD – porušení
vnitřního řádu.
• Školení k projektu Jarmarky s Albertem – 3 děti a 2 pedagogové.
• Programy rozvoje osobnosti dítěte – plán na školní rok 2015/2016
Říjen 2015
• Konference k prevenci rizikového chování pořádanou MSK v Malenovicích v termínu
5. – 6. 10. 2015 – vzdělávání metodika.
• Seminář FICE Praha – vzdělávání ředitele, vedoucí vychovatelky a sociální
pracovnice.
• Krajská sbírka potravin – přispěly děti i zaměstnanci DD.
• Setkání s dětmi – seznámení dětí a vychovatelů s VŘ – pravidly – výskyt vzorku
marihuany. Hovořili jsme důsledcích svého chování a jednání. Vedení dětí
k zodpovědnosti, skromnosti, poctivosti, spoření. Vznikají ztráty ošacení a drobností,
vulgarity.
• Výchovné problémy ve škole – držení omamných látek u chlapce, přivolána PCR. Na
základě této skutečnosti proveden test na přítomnost látky THC s pozitivním
výsledkem.
• Uděleno záporné výchovné opatření na základě neúčasti v tanečním kroužku,
nenávratu na DD, pobyt ve městě do ranních hodin – útěk.
• Hospitalizace chlapce v PN Opava, pozitivní test na marihuanu, umístěn na
detoxikační oddělení, 3 týdny izolace, kontakt písemnou formou.
• Pohovor s dívkou o nevhodném chování vůči vychovateli – vulgarity, urážky. Taktéž
urážela vulgárně svou kamarádku, hovořili jsme o důsledcích svého chování a
jednání, uděleno záporné výchovné opatření.
• Uděleno záporné výchovné opatření chlapci za odcizení univerzálního klíče
vychovatelce ze svazku, po pohovoru klíč vrátil.
• Reedukační zápisy – monitoring tří chlapců – vulgarity, neplnění školních povinností,
toulky, problémy ve skupině, neomluvená absence.
• Pracovní schůzka metodiků prevence v PPP Opava
Listopad 2015
• Pobyt na TZ TOM v Kaménce u Vítkova. Prevence – téma si připravili profesionální
hasiči z Vítkova. Ukázka techniky, význam jejich práce, vyzkoušení si techniky,
záchranářské práce – vyprošťování, ukázka zásahu, pohotovost, dispečink, diskuse.
Kontinuální spolupráce.
• Projekt Jarmarky s Albertem.

• Pohovory s psychologem na DD.
• Výchovná opatření chlapci – důtka ředitele školy za hrubé porušení školního řádu,
úmyslné opuštění budovy školy během vyučování.
• Výchovné opatření chlapci - důtka ředitele školy za 21 neomluvených hodin.
• Vyloučení chlapce ze střední školy na základě krádeže tabletu spolužákovi. Při zjištění
ztráty se chlapec přiznal. Záležitost byla předána PČR. Žák porušil ustanovení
domova mládeže s jehož zněním byl prokazatelně seznámen, toto vyplývá
z pedagogické dokumentace.
• Oznámen útěk chlapce PČR.
Prosinec 2015
• Komunikace s rodiči, odjezdy dětí na vánoční prázdniny.
• Vánoce, tradice, zvyky. Společná štědrovečerní večeře na rodinné skupině, dárky,
zpěv koled.
• Projednání přestupku chlapce, důvod: fyzické napadení chlapce z obce. Věc byla podle
§ 66 odst. 1, písm. B) zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, v platném znění
odložena, neboť v době spáchání přestupku chlapec nedovršil patnáctý rok svého
věku.
• Projekt Jarmark s Albertem – prodej výrobků dětí
• Udělení 14 kladných výchovných opatření za pomoc a práci na projektu Jarmarky
s Albertem.
• Četba z knihy – Policejní pohádky.
• Oznámen útěk dívky PČR.
• Vyhodnocení 2. kola soutěže Rozpočti si to.
Leden 2016
• Pohovory s psychologem na DD 2 x v měsíci.
• Metodické setkání pro preventivy rizikového chování – Frýdek Místek.
• Finanční gramotnost – soutěž Rozpočti si to.
• Uděleny tři výchovná opatření kladná dětem za práci v mimoškolní činnosti.
• Seznámení dětí s informací o nové multifunkční tabuli v hale DD. Seznámení
s pravidly v blízkosti tabule (zvýšená opatrnost, obezřetnost).
• Uděleny důtky ředitele školy chlapci za hrubé porušení školního řádu – kouření
v prostorách školy, nevhodný způsob chování k učitelům, neplnění pokynů,
zapomínání, přechovávání návykových látek, opakované kouření v prostorách školy.
• Výchovné opatření dívce – důtka ředitele školy za prokazatelné záškoláctví a úmyslné
opuštění školy před zahájením výuky.
• Výchovné opatření chlapci – důtka ředitele školy za neomluvenou absenci,
nedůslednou přípravu na vyučování, neplnění školních povinností.
• Výchovné opatření dívce – důtka ředitele školy za vulgární a drzé chování vůči
učitelům a žákům, časté zapomínání.
• Výchovné opatření – udělen 3. Stupeň z chování za neomluvenou absenci 43 hodin,
neochotu k práci a nevhodné chování k pracovníkům školy.

Únor 2016
• Školení poskytnutí první pomoci pro pedagogy a vedoucí zaměstnance.
• Projekt Rozhled a dovednosti - workshop – Nakopni svou kariéru, pracovní pohovor,
etiketa – účast čtyř zletilých nezaopatřených klientů.
• Pololetí školního roku, odjezdy dětí na prázdniny, komunikace se sociálními
pracovníky, rodiči.
• Programy rozvoje osobnosti – plnění plánu 1. pololetí.
• Opětovné uvědomění si dodržování vycházek stanovených vnitřním řádem –
seznámení dětí. Na základě konfliktů, které vznikaly.
• Rekreační pobyt na chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Prevence. Nová náboženská
hnutí registrovaná (státem uznávaná) i nelegální náboženské skupiny, dokument
MŠMT č.j. 21291/2010-28.
• Pohovor dětí s psychologem na DD.
• Řešeny 3 útěky chlapců – výchovná opatření záporná.
• Kladná výchovná opatření dívkám za studijní výsledky.
• Výchovné opatření záporné – požití alkoholu ve městě – 3 chlapci.
Březen 2016
• Projekt Rozhled – návštěva ve firmě. – 4 zletilí klienti.
• Seminář na téma – Syndrom vyhoření. KVIC Nový Jičín.
• Poruchy příjmu potravy – Projekt Help P3.
• Konference k projektu – Inspirací to začíná.
• Projekt Rozhled a dovednosti – exkurze do firmy, nadání, dovednosti – 4 zletilí klienti.
• Komunikace s rodiči a sociálními pracovníky – odjezdy dětí do rodin.
• Seminář – minimální preventivní program, KVIC Nový Jičín.
• Výchovné opatření – důtka ředitele školy – alkohol ve škole a manipulace s ním.
• Řešeny 3 útěky, oznámeno PČR.
Duben 2016
• Projekt Rozhled a dovednosti – individuální kariérní poradenství – 4 zletilí klienti.
• Pohovor s psychologem na DD.
• Návštěva dopravního hřiště v Odrách.
• Výchovné opatření kladné dívce za dobré výsledky ve škole, plnění povinností,
zapojování do činnosti.
• Záporné výchovné opatření chlapci za soustavné urážení dospělých na DD, rozbité
okno.
• Udělena důtka ředitelky školy zletilé klientce za neomluvenou absenci 8 hodin,
nevhodné chování.
Květen 2016
• Odborný seminář – Možnosti a rizika informační technologie v zařízeních ÚV pořádá
Asociace náhradní výchovy - ředitel, sociální pracovník, metodik.
• Setkání metodiků prevence v DD Opava – pro Dětské domovy, pořádá MSK.
• Pohovor s psychologem na DD.

• Záporné výchovné opatření chlapci za neplnění školních a svých povinností, vulgární
vůči vychovatelům na DD.
• Proveden test na přítomnost látky THC u chlapce s pozitivním výsledkem. Výchovné
problémy, pozdní návraty.
• Udělena 2 kladná výchovná opatření za svědomitý přístup ve škole, píli a snahu
• Výchovné opatření záporné dívce za krádež v místním obchodě Jednota.
Červen 2016
• Programy rozvoje osobnosti dítěte – vyhodnocení plnění plánu, zprávy rodičům.
• 4 Kladná výchovná opatření – reprezentace dětí na nejmilejším koncertu.
• Četba z knihy – Policejní pohádky.
• Komunikace s rodiči a sociálními pracovníky – odjezdy dětí na prázdniny.
• Společné vzdělávání všech zaměstnanců – Zvládání rizikových a emočně náročných
situací.
• Prevence – sebehodnocení – reálné já, ideální já.
• Poučení dětí o bezpečnosti před prázdninami.
• Pracovní schůzka pro metodiky prevence v PPP Opava.
• Objednávka programu Řidičský průkaz internetového surfaře přes program – Nebuď
oběť.
• Udělena 4 výchovná kladná opatření za plnění školních povinností a povinností na
DD.
• Pohovory s psychologem na DD.
• Certifikáty o zvládnutí soutěže Rozpočti si to.
• Udělena 4 záporná opatření za pozdní návraty, nevhodné chování, ohrožování zdraví i
sebe, nepřiměřené chování, urážky, tykání, nadávky aj.
Prázdninové akce – letní tábory, výlety, kulturní programy, prohlídky hradů, zámků, pěší
turistika, soutěže, krátkodobé pobyty mimo zařízení, projekty, rekreace.
Zápisy z komunit jsou uschovány v archivu. Pravidelně probíhají společné setkávání s dětmi,
rozhovory s dětmi, blahopřání oslavencům, plán akcí, hodnocení uplynulých akcí, hodnocení
skupin dle zájmu, poučení dětí a hra na navození motivace, koncentrace, zpětná vazba od dětí,
diskuse, vedení dětí ke komunikaci.
Co se nám nepodařilo zrealizovat: V dubnu měl proběhnout interaktivní seminář pořádaný
Krajskou hygienickou stanicí Ostrava na téma infekční onemocnění, virové hepatitidy,
salmonely, syfilis, AIDS. Bohužel se nenašel pracovník, který by tento interaktivní seminář
zrealizoval. Budeme se snažit oslovit v novém školním roce lékaře, který by dětem vysvětlil
závažnost toho velmi podceňovaného jevu. V květnu byl také zrušen pobyt na turistické
základně na Kaménce u Vítkova vzhledem k mnoha akcím, výletům a vzdělávání v jiných
oblastech – finanční gramotnost, sportovní a pěvecké akce aj.
Co se nám podařilo: vzdělávali jsme se v oblasti finanční gramotnosti, spolupracovali jsme
s portálem – finanční gramotnost do škol – Rozpočti si to. Děti si musely zvolit kapitána

týmu a členy týmu. Naučili jsme plánovat příjmy a výdaje. Každý tým si vybral svou fiktivní
rodinu, na které se učil plánovat rodinný rozpočet včetně výdajů na jídlo, domácnost, bydlení,
dopravu, péči o sebe, oblečení, dovolená, investice, dárky a ostatní výdaje v podobě platby za
služby – kadeřnictví, pojištění, vzdělávání, léky, zábava, zvířátka v domácnosti, zájmové
kroužky aj. Sledovali jsme aktivní příjmy rodiny – všech členů domácnosti, byla možnost si i
příležitostně vydělat. Tvořili jsme finanční rezervy aj. V kategorii dětské domovy z 15
přihlášených dětských domovů získaly naše dva týmy 4. a 5. místo. Což je vynikající
výsledek.
Nespecifická prevence: systém volnočasových aktivit umožňující rozvoj osobnosti, nadání,
zájmů (sportovní, hudební, taneční, výtvarné aj).
Specifická prevence: V rámci kompetencí předcházíme vzniku problémů spojené s docházkou
do školy, neprospěch, záškoláctví, krádeže včasné řešení, experimentování s marihuanou.
Náprava: výchovná opatření, přeřazení do výchovného ústavu, hospitalizace, spolupráce
s PČR, psychologem, lékaři, sociálními pracovníky, státní zástupkyní aj.
Hlavní úkoly, které jsme si v plánu stanovili byly splněny. Nové problémy (neplnění školních
povinností, nerespektování vnitřního řádu, vulgarity vůči pedagogům, krádeže, urážky,
vztahové problémy, pasivní přístup ke vzdělání, ničení školního a domovního majetku,
experimentování s marihuanou, kouření, záškoláctví – odmítání jít do školy, útěky, převedení
2 chlapců do ústavů). Během školního roku vznikaly výchovné problémy a ty jsme racionálně
v průběhu školního roku řešili. Pracovali jsme s dětmi na jejich zlepšení v komunikaci,
hodnocení druhých, sebevyjádření. Děti a vychovatelé plnili úkoly z prevence svědomitě.
Doporučení: Děti by se měly více snažit plnit školní povinnosti, omezit nebo pokud možno
zmírnit již vyskytlé projevy rizikového chování, stabilizovat klima na DD.
Nadále budeme navazovat spolupráci s jinými organizacemi – magistráty měst, věznicemi,
léčebnami, poradnami. Nadále hovořit s dětmi o důsledcích rizikového chování – tresty,
právní vědomí a legislativa. Stanovit jasná pravidla. Věnovat se nadále finanční gramotnosti,
vzdělávání a osvětě na téma bezpečný internet, zdravý životní styl. Podporovat zájmy dětí
a aktivní využití trávení volného času. Nezahálet, nezažívat nudu, ze které pramení negativní
chování. Vést k úctě, toleranci a respektu.

Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Dále se vzdělávat je povinností vyplývající z pracovně právního vztahu, je stanovena
zákoníkem práce a pracovním řádem pracovníků ve školství. Dalším vzděláváním získávají
pracovníci potřebné kompetence ke své práci, a tak přispívá ke zkvalitňování práce pedagogů
a správních zaměstnanců zařízení.
Ředitelka zařízení zpracovává na daný školní rok dle § 24 zák.č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících a dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců .
Dle Plánu provádíme výběr seminářů a jiných vzdělávacích akcí, dle aktuální potřeby a
zaměření pedagogů. Dále se zapojujeme do projektů pořádaných jinými organizacemi a
využíváme možností vzdělávat zaměstnance z jiných finančních zdrojů.

Využíváme nabídky vzdělávacích zařízení, které se zaměřují na školskou problematiku:
• KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogů a informačního centra
v Novém Jičíně
• Národní institut pro další vzdělávání v Ostravě a v Praze
• Fakta vzdělávací agentura Havlíčkův Brod
• PARIS vzdělávací agentura Karviná
• OS Resocia – zaměřuje se na semináře k problematice prevence rizikového chování,
odborných seminářů na toto téma se zúčastňuje preventista
• Federace dětských domovů - FICE uskutečňuje specifické odborné vzdělávání
pedagogů a zaměstnanců pro školská zařízení vykonávající ústavní výchovu. FICE
pořádá 2x ročně odborné semináře zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání
dětí vychovávané mimo rodinu. Na našem zařízení máme 4 členy FICE - 3
pedagogové / ředitelka, vedoucí vychovatelka a vychovatelka RS a 1 správní
zaměstnanec - sociální pracovnice /

Mimo vzdělávání pedagogů se vzdělávají pravidelně i správní zaměstnanci dětského domova.
Všichni zaměstnanci DD jsou proškolováni v zákonných intervalech v oblasti problematiky
BOZP a PO, v pracovněprávní problematice – zákoník práce, školení referenčních řidičů,
hygienické předpisy apod. THP pracovníci pravidelně navštěvují odborné semináře, kde se
seznamují s novými předpisy nebo se změnami v předpisech, které potřebují k výkonu své
práce.

Výčet seminářů a školení pedagogů a správních zaměstnanců
Seminář Správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb. – správní řád
FICE Praha na téma „ Jak se umět prosadit a jak nezapadnout v davu“ a „ Standarda péče
v praxi“ 7.-8.10.2015
Seminář výtvarných technik Kreativ Ostrava
Workshop – Nákupní portál MSK
Seminář Asociace náhradní výchovy Skalský dvůr Možnosti a rizika informační technologie
v zařízeních ÚV a OV
Školení Obsluha interaktivní tabule
Školení Spisová služba – pořádal KVIC NJ
Seminář Standardy péče v zařízeních ÚV a OV

18.-19.2.2016

Výtvarný seminář „ Od velikonoc k podzimu“ - KVIC Nový Jičín
Školení referenčních řidičů – pořádal zaměstnavatel na zařízení
Seminář „ Syndrom vyhoření“ – KVIC Nový Jičín
ANV Asociace náhradní výchovy / - Možnosti a rizika informačních technologií v zařízeních
ÚV – Skalský dvůr
FICE – Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV a OV v praxi a Budoucnost
péče o ohrožené děti z úhlu pohledu
FDD ČR
Rozpravy – dvoudenní seminář k problematice ÚV – hotel Sepetná Ostravice 19.-20.5.2016
Sborovna pro všechny zaměstnance na téma „ Zvládání rizikových a emočně náročných
situací „
Kurz keramiky a práce na hrnčířském kruhu – pořádá SVČ Opava

Vzdělávání metodika prevence rizikového chování
Konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích – pořádal KÚ MSK 5.-6.10. 2015
Metodické setkání metodiků prevence – pořádal KÚ MSK na DD ve Frýdku-Místku
Seminář Minimální preventivní program _ KVIC Nový Jičín v Opavě
Setkání metodiků prevence - pořádal KÚ MSK na DD v Opavě

Další vzdělávání ředitelky:
• FICE - Jak se umět prosadit a jak nezapadnout v davu Standardy péče v praxi
• FICE - Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV a OV v praxi a
budoucnost péče o ohrožené děti v úhlu pohledu FDD ČR
Semináře
• Základy první pomoci pro pedagogy

rozsah 3,5 h.

• Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na
školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy
rozsah 6 h.
• Ředitel, sociální pracovnice a státní zástupce, soudce

rozsah 12 h.

• Seminář sborovna „ Zvládání rizikových a emočně náročných situací“
Odborné kurzy
• Nákupní portál Moravskoslezského kraje
• Aplikace standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a
SVP – kurz pro vedoucí pedagogické pracovníky
rozsah 16 h.

Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti
Začleňování dětí a klientů umístěných v dětském domově je jedna z forem výchovně
vzdělávací práce. Výchovní pracovníci se snaží s dětmi vyvíjet aktivity nejen v rámci
zařízení, ale i aktivity na veřejnosti. Aktivity na veřejnosti a pro veřejnost je důležitým
nástrojem socializace dětí a klientů. S dětmi aktivně děláme akce pro druhé, ale také se
účastníme řady aktivit, které pořádají jiné subjekty např. v obci, ve školách našich dětí, akce
jiných dětských domovů v kraji a někdy i mimo hranice našeho kraje. Mnohé aktivity se staly

tradicí a děti se těší na jejich další ročníky, ale využíváme i nabídky nových projektů a akcí.
Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, nadací a spolků. Během školního roku
proběhne nespočetné množství aktivit, proto nelze dnes říci, že děti v dětských domovech žijí
„za zdí“ – izolovaní, ale naopak naše děti mají pestrou paletu možností jak smysluplně trávit
svůj volný čas, udělat něco pro sebe i ostatní.

Prezentace zařízení na veřejnosti ve škol.r. 2015/2016

Velký turnaj ve vybíjené – jedná se o tradiční akci, v loňském září proběhl již 16. ročník této
oblíbené sportovní akce. Na turnaj zveme spřátelené dětské domovy z našeho MSK a děti si
zahrají svou oblíbenou míčovou hru. Všechny děti, které se turnaje účastní si odváží odměnu
za svůj sportovní výkon. V průběhu akce je samozřejmostí pořadatele poskytnutí občerstvení
pro všechny zúčastněné děti i dospělé. Nejlepší si odváží putovní pohár, diplom a dort. Akce
je hrazena ze sponzorských prostředků našeho DD. Turnaj je příležitostí setkání dospělých pedagogických pracovníků, kteří si vyměňují zkušenosti ze své práce. Děti i dospělí k nám na
tuto akci rádi jezdí, proto v této tradici budeme pokračovat.

Turnaj ve vodním fotbálku – na tuto sportovně-zábavnou akci zveme jiné dětské domovy
v našem kraji, tuto oblíbenou akci pořádáme již 5. rokem, akce je pořádaná k příležitosti Dne
dětí a zároveň blížícího se konce školního roku. Tuto akci jsme pořádali v sobotu
4.červnaVodní fotbálek je atrakce, která děti velmi láká a baví. Využíváme ideální podmínky
v našem zámeckém parku, kde máme vhodnou velkou zatravněnou plochu. Děti si dostatečně
zahrály i pobavily, počasí bylo příznivé a všude vládla napjatá atmosféra z napínavé hry a
dobrá nálada z pěkně stráveného dne. Přáním dětí je, v turnaji v dalším období pokračovat.
Taktéž dospělí z jiných dětských domovů se pobavili a těší se na další ročník.

Melčské jaro - je kulturní akce v obci, kterou každoročně pořádá místní ZŠ v Melči. Náš
dětský domov se zapojil a přispěl do programu svým vystoupením. Tak se podílíme na
spolupráci se školou a obcí.

Příspěvky do místního časopisu Rozmach – v rámci spolupráce s obcí pravidelně
přispíváme do místního časopisu a informujeme tak veřejnost o činnosti našeho dětského
domova a o tom, co se u nás děje. Zapojujeme se do dění obce a zúčastňujeme se akcí v obci
nebo dokonce pomáháme akce organizovat, např. Den dětí, karneval pro děti apod.
Níže jako příklad uvádím články, které jsme za uplynulý školní rok v Rozmachu zveřejnili.

Články zveřejněné v místním časopise obce Melč Rozmach

Několik zajímavostí z dětského domova
Na našem dětském domově se stále něco děje, snažíme se naše děti zapojovat do mnoha
aktivit, a tak předcházet negativním jevům. Mnohé děti jsou aktivní a rády se zapojují a
reprezentují náš dětský domov v rámci Moravskoslezského kraje, ale i mimo náš kraj.
V tomto článku zmíním několik větších akcí, kterých jsme se s dětmi zúčastnili.
Sport – Kdo sportuje nezlobí
Turnaj ve florbale konaný 15.-16.4. 2016 v Ústí nad Labem. Tohoto turnaje se zúčastňujeme
již několik let. V semifinále jsme se umístili až na 5. místě, proto jsme letos do finále
nepostoupili. Ale nám to nevadí, krásně jsme si zahráli a ctíme heslo Sláva vítězům – čest
poraženým.
Turnaj ve fotbale – konal se ve dnech 29.-30.4.2016 v Plzni. Turnaj již mnoho let pořádá
dětský domov Domino Plzeň. Také na tento turnaj se těšíme a jezdíme na něj již 10 let. Turnaj
má velkou úroveň a účast je prestižní záležitostí. Reprezentovat náš domov jezdí ti nejlepší
pod vedením strejdy Zdeňka Dörrera. Letos jsme ve velké konkurenci obsadili z 18 týmů 12.
Místo.

Turnaj ve florbale – konal se 14.5.2016 v Ostravě, pořádal dětský domov Ostrava-Hrabová.
I tento turnaj má již svou několikaletou tradici a má dobrou úroveň. Turnaj se odehrává ve
sportovní hale v Ostravě Hrabůvce a je to opravdu velké sportovní klání mezi dětskými
domovy Moravskoslezského kraje. Na tento turnaj náš domov vyslal dvě družstva, chlapecké
a dívčí. A slavili jsme velký úspěch, obě naše družstva obsadila vynikající 2. místa. Máme
šikovné sportovce.
DD Cup – celorepublikový velký turnaj ve fotbale, pořádá ho Dětský domov Praha-Dolní
Počernice. V květnu jsme na Baníku v Ostravě v semifinále obsadili 3. místo a to znamená
postup do finále, které se odehraje 6.6.2016 v Praze. Budeme držet pěsti, atˇ se podaří v rámci
republiky vybojovat důstojné místo.
Návštěva fitness pro ženy Contours
Snahou všech výchovných pracovníků našeho zařízení je vést děti ke zdravému životnímu
stylu, proto vymýšlíme různé zajímavé aktivity. Jednou z nich byla návštěva fitness pro ženy
Contours v Opavě. Dne 30. 4. 2016 jsme navštívily s děvčaty DD Contours a tam jsme
vyslechly přednášku o zdravém stravování a pak jsme si i zacvičily.
Po celou dobu návštěvy se nám věnovaly dvě cvičitelky a byl přítomen i majitel pan
ing. Brus. Tímto všem za tuto příležitost děkujeme a věřím, že do budoucna budeme spolu
dále spolupracovat. Některá děvčata začnou do Contoursu docházet cvičit.
Výlet do Prahy za Karlem IV. a korunovační klenoty
Na dětském domově nejen sportujeme, ale žijeme i kulturou. Výlet do Prahy na počest 700.
narozenin Karla IV. jsme si nemohli nechat ujít. Využili jsme nabídky zvýhodněného vstupu
na Hrad a na výstavy konané k této události. Do Prahy jsme jeli 24.5.2016 s 12ti dětmi. Naším
hlavním cílem byla návštěva Pražského hradu a shlédnutí originálů korunovačních klenotů.
Počasí nám vyšlo, nepršelo, bylo mírně pod mrakem, ale bylo teplo. Také jsme se poprvé
svezli přímým vlakovým spojem Opava-Praha. Vše nám vyšlo podle plánu a hlavní cíl naší
cesty, to je vidět korunovační klenoty na vlastní oči byl naplněn. Čekání v dlouhé řadě téměř
2 a půl hodiny vůbec nevadilo a byl to opravdu velký zážitek.
Oprava ohradní zdi u dětského domova
Veřejnou zakázku „ Obnovu kamenné ohradní zdi v areálu zámku při DD v Melči „ ve
výběrovém řízení vyhrála svou nabídkou firma VZS Rychtář s.r.o. Březová. Tato firma
předložila cenově nejvýhodnější nabídku.
Stavba byla uvedené firmě předána dne 5.5.2016 a má být ukončena do 31.7.2016.
Vážení občané obce Melč, přijměte od dětí a zaměstnanců dětského domova přání k prožití
krásného léta a všem dětem taktéž přejeme krásné a slunečné prázdniny.
V Melči, 30.5.2016

Mgr. Jiřina Bejdáková
ředitelka

Vzpomínky na prázdniny
Letošní prázdniny byly krásné, ale krátké nebo rychle uběhly a děti si je užily do sytosti.
Během prázdnin se naše děti vystřídaly na letních táborech a vzdělávacích kurzech, byly to
tyto:
Rekondiční letní tábor Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci
Letní tábor s koňmi „ Tábor v sedle „ v Jakartovicích v penzionu Nad stájí
Letní tábor „ Letopisy Narnie „ ve Zlatých Horách pořádalo středisko MAYA z Opavy
Projekt „ Začni správně „ u Máchova jezera – projekt byl určen starším dětem, kteří se
učí dovednosti potřebné v samostatném životě po opuštění dětského domova
• Letní jazykový kurz „ Morning 20 „ v Bringtonu ve Velké Británii – kurzu se
zúčastnila jedna naše zletilá klientka, kurz jsme získali od Výboru dobré vůle Nadace
Olgy Havlové.

•
•
•
•

16.7. – 23.7.2016 děti, které zůstaly na dětském domově, jely s našimi vychovateli na
společnou rekreaci. Týdenní pobyt si děti užívaly na horské chatě Radegast v Beskydech.
Pobyt na chatě byl dotovaný Unií odborových svazů Praha. Pobytu se zúčastnilo 19 dětí a 4
vychovatelé. Tentokrát jsme vzali sebou i našeho pejska Rastyho, který si pobyt na horách
moc užíval. Děti s dospělými poznávaly blízké okolí chaty, ale i jiné vzdálenější zajímavosti
kraje. Např. navštívily skanzen v Rožnově, lanové centrum, Pustevny, na jedné pěší túře se
pozdravily s Radegastem. Zkrátka poznávaly naše krásné Beskydy.
V průběhu prázdniny kromě letních táborů měly děti spoustu aktivit se svými vychovateli
např. navštěvovaly koupaliště ve Vítkově, aqvapark v Kravařích, podnikaly s vychovateli
výlety na kolech do okolí Melče a i výlety ve vzdálenějších místech našeho kraje.
Během prázdnin děti sledovaly velké sportovní dění na olympiádě v Riu a fandily našim
sportovcům. Navštěvovaly olympijský park v Ostravě a dokonce se jely podívat i do
olympijského parku v Plzni. Dvoudenní výlet do Plzně organizoval a financoval náš
zřizovatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Zatím co si děti o prázdninách užívaly volných dnů, sluníčka a zábavy, ostatním
zaměstnancům našeho zařízení nastala doba „větších“ prací, které se nemohou dělat za plného
provozu. V naší budově se prováděly sanace vlhkých zdí v keramické dílně a v pracovně
hospodyněk, malovaly se prostory rodinek, vyměňovali jsme podlahové krytiny ve vybraných
prostorech a gruntovalo se. Chci zde poděkovat všem provozním zaměstnancům za jejich
zvýšené úsilí a práci, které o prázdninách odvedli. Díky nim můžeme nový školní rok
2016/2017 začít v pěkných, čistých a upravených prostorách.
Jak již bylo avizováno dříve v termínu do 31.7.2016 se podařilo zdárně ukončit naši
investiční akci „ Oprava ohradní zdi“ v zatáčce okolo naší zámecké budovy. Akci prováděla
firma VZS Rychtář s.r.o. Březová.
Příprava této akce byla velmi složitá a její realizace ještě složitější. Oprava zdi byla
dozorována Národním památkovým ústavem a současně SSMSK opravovala komunikaci
v obci, která vede okolo naší budovy. Přes všechna úskalí se vše zdařilo dokončit ve
stanoveném terminu. Tímto děkuji firmě VZS Rychtář s.r.o. z Březové panu Rychtářovi a
panu Petříkovi – stavbyvedoucímu za dobrou spolupráci.

Co nás čeká v nejbližších dnech na dětském domově?
1.10.2016 pořádá náš dětský domov sportovní akci „ Velký turnaj ve vybíjené“. Vybíjená je
oblíbená míčová hra, a proto se na náš domov pravidelně sjíždí děti z ostatních dětských
domovů Moravskoslezského kraje změřit své síly a dovednosti. Tato sportovní akce se stala
na našem děcáku tradicí, vždytˇ letos pořádáme již 17. ročník.
Prázdniny jsou už za námi a nastává doba práce a učení. Přeji všem dětem, jejich učitelům a
vychovatelům úspěšný školní rok 2016/2017 a zároveň mnoho sil k překonávání překážek.
Všem občanům Melče přeji krásný podzim a mnoho zdraví.
V Melči, 18.9.2016

Mgr. Jiřina Bejdáková
ředitelka DD

Další projekty

Rozhled – jedná se o vzdělávací program pro mladé lidi z dětských domovů a pěstounských
rodin ve věku 15-26 let, který realizuje nezisková organizace Nadání a dovednosti,.
Program funguje již 4 roky a náš domov se zapojil a bude v dalším školním roce pokračovat.
Tento program pomáhá dětem z dětských domovů zlepšit své schopnosti a lépe se orientovat
na trhu práce. Děti se aktivitami připravují na své budoucí povolání, budování kariery a
zapojení se do běžného života. V rámci projektu se mladí lidé z DD podívali v rámci exkurzí
do firem, měli možnost si vyzkoušet jednotlivé profese – stínování pracovní profese. Dále
absolvovali semináře a workshopy
Dobrovolníci na DD – spolupráce s křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii
Elim z Opavy. Dobrovolníci – studenti středních škol dochází za našimi dětmi a po domluvě
s vychovateli pomáhají dětem s učením, doučují čtení, cizí jazyk, matematiku apod.
Enviromentální výchova - na dětském domově v parku chováme v rámci environmentální
výchovy dvě ovce, které spásají trávu v našem rozsáhlém parku, šetříme tím pohonné hmoty
při údržbě trávníku, šetříme práci a čas údržbáře DD a zároveň se děti učí chovat se ke
zvířatům. K tomuto účelu máme ovce zapůjčeny, na základě loňské dobré zkušenosti
budeme s chovem ovcí pokračovat. Jejich chov se osvědčil a splnil účel, pro který jsme ovce
pořizovali.
Postav se na vlastní nohy – projekt organizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem
z Prahy. Přihlásili jsme se do uvedeného programu, neboť víme, že projekty pro starší děti
jsou potřebné. Realizace projektu bude probíhat v následujícím školním roce 2016/2017.

Přehled aktivit ve škol.r. 2015/2016
Září 2015
• VI. Setkání opuštěných a handicapovaných dětí v Novém Jičíně – pořádal fond pro
opuštěné děti. Zábavná akce pro děti – hudba, zpěv, tanec, divadlo
• Vítkovská padesátka – pořádá MěÚ ve Vítkově
• Školení dětí k projektu Jarmarky s Albertem
• Budišek Cup – turnaj v malé kopané – pořádá DD Budišov nad Budišovkou
• Turnaj ve vybíjené 17. ročník – akce pořádá náš DD pro ostatní DD
v Moravskoslezském kraji
Říjen 2015
• Setkání se sponzory VVÚU Ostrava – návštěva na DD
• Návštěva Slezského divadla v Opavě představení „Broučci“
• Drakiáda – akce ve spolupráci s obcí
• Krajská sbírka potravin 2015
• Lampionový průvod – akce ve spolupráci s obcí

Listopad 2015
• Turnaj v nohejbalu – pořádal DD Lichnov
• Návštěva Slezského divadla v Opavě – předplatné „ Cesta do pravěku“
• Výroba vánočních ozdob na vánoční strom v obci Melč
• Beseda o myslivosti – sběr a výkup kaštanů
• Spolupráce s mysliveckým sdružením - sběr kaštanů a bukvic
• Memoriál Pochod Jana Zajíce – pořádá MěÚ ve Vítkově
• Víkendový popbyt na TZ Asociace TOM v Kaménce u Vítkova - téma Hasiči
dobrovolnická a profesionální činnost
• Vánoční projekt „ Milý Ježišku“
• Jarmarky s Albertem – prodej výrobků dětí DD v prodejně Albert v Opavě spolupráce
s Nadací Terezy Maxové

Prosinec 2015
• Výroba adventních věnců – výzdoba prostorů DD a vstupních dveří
• Mikulášská nadílka v Zálužné v hotelu Holubice
• Florbal Cup – pořádal DD Havířov
• Rozsvícení vánočního stromu v obci - spolupráce s obcí
• Štědrovečerní večeře na rodinných skupinách – Vánoce na nečisto – vánoční setkání
dětí a zaměstnanců
•

návštěva sponzora na DD – VVÚU Ostrava – program pro děti

• Celodenní výlet v Hait Parku v Tošovicích – celodenní lyžování a zimní sporty
• Soutěž „ Rozpočti si to“ – finanční gramotnost
• Vánoční pobyt v penzionu Nad stájí v Jakartovicích – čtyřdenní pobyt pro děti, které
zůstaly na vánoce na DD – věnoval sponzor
Leden 2016
• Novoroční turnaj ve volejbale – pořádal DD Lichnov
• Návštěva Slezské divadlo Opava – předplatné „ Pět báječných strýčků“
• Plavecké přebory – pořádal DD Opava
• Celodenní výlet do Tošovic – sportovní areál Haitpark – lyžování, sáňkování - zimní
sporty
Únor 2016
• Návštěva Slezského divadla Opava předplatné „ Plaváček „
• Návštěva nově otevřeného Domu na půl cesty v Krnově
• Vystoupenéí dětí s programem na 2.Big Beatovém plese v Zálužné v hotelu Holubice
• Karneval v KD v Melči
• Koncert skupiny „ No Name“ – multifunkční hala Gong Ostrava
• Pobyt na horské chatě Sedmikráska v Malé Morávce – jarní prázdniny
• Projekt Rozhled a dovednosti – workshop „ Nakopni svou kariéru“ – určeno pro starší
klienty DD

Březen 2016
• Návštěva knihovny – Melč, Vítkov, Opava – beseda
• Návštěna fitness pro dívky a ženy Contours v Opava – cvičební hodina s fitness
trenérkou a přednáška o zdravém stravování
• Projekt Rozhled a dovednosti – exkurze do firmy Adecco v Ostravě
• Návštěva Slezského divadla v Opavě – předplatné „ děvčátko Mono a ukradený čas“,
„Mrazík“
• Turnaj v deskových hrách – pořádal DD Fulnek

Duben 2016
• Turnaj ve florbalu – pořádá DD Ústí nad Labem
• Filmová pohádka „ Čertova skála „ – KD Vítkov
• Projekt Rozhled a dovednosti – určeno starším klientům DD
• Návštěva Slezského divadla v Opavě – předplatné – „ Malý princ“
• Nejmilejší koncert – pořádal DD Fulnek – KD Fulnek
• Den Země - Sběr odpadků v obci a jejím okolí - akce ve spolupráci s obcí
• Slavnostní otevření opraveného hřiště v Melči
• Návštěva dopravního hřiště v Odrách – v rámci BESIP
• Zámecký slavíček – pěvecká soutěž na našem DD
• Ostrava na kolečkách – večerní bruslení v Ostravě
• XXII. Ročník Turnaje v sálové kopané – pořádal DD Domino Plzeň

Květen 2016
• Turnaj ve florbale – pořádal DD Ostrava Hrabová
• DD Cup FC Ostrava Baník – fotbalový zápas
• Výlet do Prahy akce k 700 let výročí narození Karla IV. – prohlídka Hradu a
korunovačních klenotů na Pražském hradě

• Duhový běh – charitativní akce v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě
• kulturní akce Melčské jaro – kulturní akce v obci – spolupráce s obcí a s místní školou
• Vítkovská padesátka – tradiční turistická akce – pořádá MěÚ Vítkov
• Nejmilejší koncert – celostátní přehlídka nejlepších vystoupení multifunkční hala
Gong Ostrava
• Turnaj Diskgolf – pořádal DD Budišov nad Budišovkou

Červen 2016
• Turnaj ve vodním fotbálku – pořádal náš DD ke Dni dětí
• DD Cup Praha – národní finále
• Turnaj ve fotbale – pořádal DD Frýdek-Místek
• Duatlon – pořádá DD Čeladná
• Oslava Dne dětí – pouť v Melči – akce ve spolupráci s obcí
• Společné setkání dětí a zaměstnanců DD před prázdninami – vyhodnocení školního
roku a předání ceny Zámecký skřítek

Prázdninová činnost – červenec a srpen 2016
V uplynulém školním roce jsme zorganizovali dětem našeho domova bohaté a aktivní
prázdniny. Některé děti odjely na pobyt ke svým rodičům, pro děti, které proto zůstaly na DD
vychovatelé připravovali program - zájmové činnosti – výlety, koupání a týdenní společnou
rekreaci.
Letní tábory a pobyty o prázdninách
Během prázdnin se naše děti vystřídaly celkem na 6 letních táborech, byly to:
LT projektu Začni správně chatová osada Snílek u Máchova jezera, LT Letopisy Narnie –
princ Kaspian ve Zlatých Horách, LT ve Viganticích, rekondiční tábor v Jindřichově Hradci a
LT s koňmi v penzionu Nad stájí v Jakartovicích, jazykový kurz „Morning 20“ v Bringtnu ve
Velké Británii.
17.7. – 23.7.2016 děti, které zůstaly na dětském domově, jely s našimi vychovateli na
společnou rekreaci do Beskyd na horskou chatu Radegast.

Zájmová činnost
Je popsána v bodu IV. této VZ tabulka

Spolupráce s institucemi
Dětský domov při své práci spolupracuje s mnohými dotčenými organizacemi a institucemi.
• Zřizovatel DD – KÚ MSK
• OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí z míst trvalého bydliště umístěných
dětí
• Dětská a dorostová lékařka DZS v Melči
• PPP v Opavě a ve Vítkově
• PL Opava a DPA v Opavě
• Logopedická asistentka
• Odborné lékařské ambulance
• Základní školy umístěných dětí – Melč, Vítkov, Opava
• Střední školy umístěných dětí – Opava, Hlučín, Vítkov
• VŠ finanční a správní v Praze
• Obecní úřad v Melči – spolupráce na území obce
• MěÚ Vítkov
• PČR
• Soudy
• Státní zastupitelství v Opavě
• Dětské domovy v republice, nejvíce v MSK
• Středisko volného času ve Vítkově
• Asociace TOM ve Vítkově
• ZUŠ ve Vítkově
• Nadace a Nadační fondy – Nadační fond La Sophia, Výbor dobré vůle Nadace Olgy
Havlové, Nadace Terezy Maxové

• Občanská sdružení – Natura Opava, Resocia, Člověk v tísni, Eurotopie, Modrá kočka,
Barevný svět dětí, Ve spojení, Bílý nosorožec
• Domy na půl cesty např. v Bruntále, Ostravě
• Ostravská universita Ostrava – Ústav celoživotního vzdělávání
• Universita Palackého v Olomouci
• KVIC a NIDV
• Centrum evropské spolupráce a.s. Zlín
• Sdělovací prostředky – týdeník Region, Opavsko, MF Dnes, Český rozhlas
• Sponzoři našeho dětského domova
• ELIM Opava – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava , o.s.
• dobrovolníci

Část VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné
kontroly

Ve školním roce 2015/2016 na našem zařízení nebyla provedena komplexní inspekce Českou
školní inspekcí.
Jiné kontroly a prověrky
1. Prověrky Státního zastupitelství v Opavě - prověrky byly zaměřeny na kontrolu
dodržování předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu ustanovení
§ 39 zák.č. 109/2002 Sb.
Prověrky proběhly v termínech: 30.11.2015 a 6.6.2016
Nebyly zjištěny nedostatky.
2. Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
pracoviště Opava
V uvedeném školním roce 2015/2016 nebyla provedena žádná kontrola.
3. Kontrola OSSZ Opava
Kontrola byla provedena dne 9.9.2015

Kontrola byla zaměřena na kontrolu úhrady a včasnost plateb pojistného v období od
1.10.2012 – 31.7.2015.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

4. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – kontrola od
zřizovatele, tj. KÚ Moravskoslezského kraje
Kontrola proběhla na zařízení v době od 17.3. – 24.3.2016
Kontrolované období: r. 2015, 2016
Výsledek : nebyly shledány nedostatky

5. Kontroly OSPOD nad výkonem ÚV umístěných dětí – dle zák.č. 359/1999 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí v platném znění
Na základě zák.č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí provádí sociální pracovnice
z míst trvalých bydlišť umístěných dětí šetření a kontrolu nad výkonem ústavní a ochranné
výchovy. V průběhu školního roku sociální pracovnice navštěvují dětí v dětském domově 1x
za 3 měsíce, řeší s nimi jejich situaci a problémy týkající se rodiny a dítěte samotného. Při
návštěvách soc. pracovnice kontrolují Individuální programy rozvoje osobnosti dítěte, které
zpracovávají pedagogové na jednotlivé děti na daný školní rok. Spolupráce se sociálními
pracovnicemi byla v uplynulém školním roce velmi dobrá a bezproblémová. Ve školním roce
2015/2016 byla do pěstounské péče umístěna jedna dívka, byla umístěna do rodiny své tety.
Ve školním roce 2015/2016 navštívily sociální pracovnice naše zařízení a děti celkem 40x,
návštěvy vyplývají ze zák.č. 258/2000 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění.
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava
Hasičský záchranný sbor MSK provedl na našem zařízení dne 3.6.2016 tematickou požární
kontrolu dle ustanovení § 26 odst.2 písm.b/, 31 odst. 1 písm a/ a § 35 písm.a/ a c/ zákona č.
133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění pozdějších předspisů a § 45 odst. 1 písm. b/ vyhl.č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Kontrolou byly zjištěny dva nedostatky, a to:
V projektové dokumentaci o rekonstrukci dětského domova z r. 2005 na zařízení nebylo
uloženo tzv. Požárně bezpečnostní řešení. Tento dokument jsme si vyžádali z archivu MěÚ ve
Vítkově a bylo doplněno v dokumentaci, která je na zařízení.
Nebyla provedena kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení „ Nouzové
osvětlení“. Kontrola byla dodatečně provedena revizním technikem. Tato zpráva je uložena
v dokumentaci PO na dětském domově.
Zpráva o odstranění uvedených nedostatků byla odeslána na Hasičský záchranný sbor do
Opavy.

Část IX. Základní údaje o hospodaření zařízení v roce 2015
Přidělené prostředky na platy a odvody ze státního rozpočtu a prostředky na provoz
a odpisy z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2015 plně vyčerpány. Závazné limity byly
dodrženy.
Účelové dotace ze státního rozpočtu - prostředky na platy a odvody v Kč:

ÚZ
33353

Legenda
Přímé náklady na vzdělávání - kraje

V tom: Prostředky na platy
Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 %

vráceno

10 151 000

0,-

205 181

0,-

51 915

0,-

10 408 096

0,-

65 000
2 547 000

Zákonné odvody na FKSP 1 %

74 000

Přímý ONIV - přímý

40 000

RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

V tom: Prostředky na platy

205 181
151 986

Zákonné odvody

51 675

FKSP
33061

10 151 000

vyčerpáno

7 425 000

Ostatní platby za provedenou práci

33052

přiděleno

1 520

RP Zvýšení odměňování pracovníků reg. školství

V tom: Prostředky na platy

51 915
38 455

Zákonné odvody

13 075

FKSP

385

Celkem dotace ze státního rozpočtu

10 408 096

Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele - prostředky na provoz a odpisy v Kč:

ÚZ

Legenda

0

Provozní náklady

205

Účelově na odpisy
Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele

přiděleno

vyčerpáno

vráceno

3 746 000,-

3 746 000,-

0,-

256 000,-

256 000,-

0,-

4 002 000,-

4 002 000,-

0,-

Vlastní příjmy organizace byly ve výši 833 194,- Kč. Byly tvořeny převážně z
přídavků na děti - PND, z tržeb za stravování zaměstnanců, předpisů příjmů ošetřovného a
přijatých věcných a finančních darů. Investiční fond byl čerpán ve výši 92 602,- Kč z důvodu
finančního nekrytí - odpisy z investiční transferu v letech 2013 a 2014.
Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč:

Druh příjmu

rok 2015

Tržby ze stravování

97 911

Předpisy příjmů ošetřovného

74 991

Startovné - akce pro DD
Předpisy příjmů PND
Úroky z fin. prostředků na BU

3 000
228 430
4 526

Druh příjmu

rok 2015

Přijaté věcné dary

68 928

Čerpání IF (finanční nekrytí - inv. transfer 2013, 2014)

92 602

Zaúčtovaní RF - finanční dary

150 838

Náhrada za způsobenou škodu - zam.

10 000

Náhrada škody od pojišťovny

53 720

Úhrady nadstandardu - zdrav. poj.
Časové rozpuštění IT

Celkem

1 942
46 306
833 194

Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2015 v Kč:

Celkové náklady organizace

15 124 081

Celkové výnosy organizace

15 243 290

Hospodářský výsledek

+ 119 209,23

Hospodářský výsledek za rok 2015 není finančně krytý ve výši 92 602,- Kč - jedná se
o výsledkové zaúčtování nekrytého investičního fondu (odpisy z investičního transferu
v letech 2013 a 2014).
Podrobné informace o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření
za předchozí kalendářní roky byly uvedeny ve „Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace za rok 2015“, kterou Dětský domov a ŠJ Melč 4 odevzdal ve stanoveném termínu
zřizovateli a zveřejnil na svých webových stránkách.

Část X. Údaje o zapojení DD do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/2016 nebylo naše zařízení zapojeno do žádného rozvojového ani do
mezinárodního programu.

Část XI. Údaje o zapojení DD do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Naše zařízení se nepodílí na organizování vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení, ale využíváme pořádané a nabízené vzdělávací akce a programy, které
pořádají jiné organizace.

Příloha č.
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Jiné – vypište:…………………………….

Část XII. Údaje o předložených a dětským domovem realizovaných
projektech financovaných z jiných zdrojů
Ve škol.r. 2015/2016 naše zařízení nepředložilo a nerealizovalo žádný projekt.
Příloha č.

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola
je partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

(v případě
partnerství
také částka,
která připadá
na školu)

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola
je partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství
také částka,
která připadá
na školu)

Část XIII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na našem zařízení nepracuje odborová organizace, ani organizace zaměstnavatelů a ani další
partneři.

Závěr
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO při zpracování výroční zprávy o činnosti organizace
postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny
krajem nebo byly na kraj převedený zvláštním zákonem, které byly Radou kraje schváleny
usnesením č. 57/4568 ze dne 11.12.2014 s účinností ode dne 1.1.2015 a vyhlášky č. 195/2012
Sb., která mění vyhl. č. 225/2011 Sb., kterou se stanovují náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. S výroční zprávou byli zaměstnanci seznámeni
dne 2.10.2016 . Výroční zpráva byla odeslána zřizovateli dne 25.10.2016.

Informační leták našeho zařízení:

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MELČ 4, PO

 Podpora = důvěra
 Podané ruce = pomoc
 Zázemí = jistota
„ Není možné naučit dítě všemu, ale je možné učinit dítě šťastným.“

Kontakt:
Dětský domov a školní jídelna, Melč 4, PO
747 84 Melč 4
Ředitelka:
Mgr. Jiřina Bejdáková
Tel: 556 309 231, kl-202
Fax: 556 309 231
Mobil: 606 424 451
Email: reditelka@dd-melc.cz
www.dd-melc.cz
ID: 8vnfd7h
IČ: 47811927

č. ú: 1737821/0100 KB Opava
Soc. pracovnice:
Bc. Veronika Fischerová
Soc. pracovnice - práce s rodinou:
Andrea Vedrová
Tel: 556 309 231
Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO působí v malebné vesničce Melč v Nízkém Jeseníku, která má cca 650
obyvatel, je vzdálená 17 km od Opavy a 11 km od města Vítkova. V obci je potřebné zázemí – MŠ, úplná ZŠ,
zdravotní středisko / obvodní lékaři vč. dětského lékaře, zubař, gynekolog / pošta, obchody.
Obec je spojena s okolím pravidelnými autobusovými linkami Opava – Vítkov, Kružberk a okolní obce.
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO jako samostatný právní subjekt funguje od 1.1.1994. Od r. 2005 je dětským
domovem rodinného typu. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí a vzniklo 5 samostatně fungujících bytů –
rodinných skupin.

Rodinná skupina – byt disponuje kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, sociálním zařízením, pokoji dětí po 2-3
lůžkách a pracovnou vychovatele. Kapacita zařízení je 40 dětí.
Výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu Sociální učení – příprava na život
s důrazem na etickou výchovu a finanční gramotnost
Co nabízíme
 Multidisciplinární péče – kvalifikovaný personál, psycholog, logoped, 2 sociální pracovníce
na DD - individuální přístup k dětem a rodinám dětí, učitelka hry na klavír a výuka zpěvu
 Individuální přístup ve výchově– vzhledem k biologickým, psychologickým, pedagogickým
a sociálním potřebám jednotlivých dětí
 Práce s rodinami dětí a klientů – katamnestická práce, návštěvy v rodinách, poradenská činnost a
pomoc dle konkrétních potřeb
 Komunitní systém výchovy – společná setkávání a společná řešení aktuálních problémů – malé a
velké komunitní kruhy
 Zapojení dětského domova do projektů - Abeceda, Vím, co chci-vím,jak na to, Nová cesta, Řidičské
průkazy, Jazykové kurzy, Dejte šanci dětem
 Spolupráce s nadacemi a neziskovými organizacemi – Nadace Terezy Maxové, Nadační fond
manželů Lívie a Václava Klausových, Bílý nosorožec, Elim, La Sophia – podpora nadaných dětí
 Dobrovoníci na zařízení – do DD dochází studenti a vypomáhají při doučování dětí
a při akcích pořádaných pro veřejnost – spolupráce s křesťanskou organizací Elim z Opavy
 Kvalitní preventivní program – výjezdy mimo zařízení, besedy, témata měsíce zaměřené
na rizikové chování, setkávání se zajímavými lidmi
 Zájmová činnost – na DD - florbal, kopaná, vybíjená, výuka zpěvu a hry na klavír, včelařský kroužek,
aranžování, keramika. Zájmové aktivity jiných subjektů: SVČ Vítkov, Taneční škola Holos Opava,
zájmové kroužky dle individuálního zaměření dětí v Melči, Opavě a Vítkově
 Akce pořádané pro veřejnost – turnaj ve florbalu, turnaj ve vybíjené, turnaj ve vodním fotbálku, Dny
otevřených dveří, Srazy bývalých klientů
 Prázdninové rekreace – rekreace individuální dle zájmu dětí
 Vybavenost DD: park přilehlý k budově – dendrologická stezska vzácných stromů, chov ovcí v parku,
domovní pes Aron – border kolie, víceúčelové hřiště, trampolína, pískoviště, houpačky, bazén, krb
s posezením, vybavení na lyžování, kolečkové brusle, horská kola.
Vlastní posilovna, keramická dílna, knihovna. Rodinné skupiny vybavené PC s internetem .
 Autopark DD:
Škoda Felície – pro potřeby zásobování – nákupy, opravy apod.
Škoda Octávie combi – pro potřeby dětí a dospělých – dovoz k lékařům, nákupy,školení
Fiat Ducato – pro 9 cestujících – pro potřeby dětí – výlety, turnaje, rekreace, zásobování

