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Část I. Základní údaje o zařízení 
 
Název zařízení:  Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, PO 
Sídlo:    747 84 Melč 4, okr. Opava 
Právní forma:   příspěvková organizace 
IČ:    47811927 
IZO:    600031578 / ředitelství / 
Součásti zařízení: Dětský domov IZO: 108035671 

 Školní jídelna  IZO: 102932093 
Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj 
Ředitelka:   Mgr. Jiřina Bejdáková,747 47 Vítkov 3, Klokočov 140 
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.  
Během škol.r. 2017/2018 jsme dne 12.3.2018 přijali na naše zařízení mladší dítě než je běžně 
zvykem, a to děvče ve věku necelé 2 roky. Na dětském domově máme v péči již její 4 sestry. 
Jednali jsme v zájmu dítěte, kdy děvče bylo přijato od pěstounky na přechodnou dobu, kde již 
pobývalo jeden rok a muselo tedy tuto formu náhradní rodinné péče opustit.  Proto po dohodě 
se sociální pracovnicí OSPODu bylo uvedené dítě umístěno společně se sourozenci na našem 
zařízení. 



 V dětském domově dále pečujeme o zletilé osoby nezaopatřené osoby, a to do ukončení 
přípravy na povolání nejdéle však do 26ti let věku. Tyto zletilé osoby / klienti / jsou na našem 
zařízení umístěny na základě smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. 
Hlavními důvody umístění nezletilého dítěte do dětského domova v poslední době je 
nefunkční rodina – velké výchovné problémy dítěte, kdy rodina již dítě nezvládá, narůstá 
vysoká neomluvená absence dítěte ve škole, dále v rodině vznikají situace, kdy 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 a nelze dítě umístit do náhradní rodinné péče. 
 
 
Kapacita DD  k 1.9.2018: 40 dětí  
Kapacita ŠJ  k 1.9.2018 : 40 jídel  
 
Organizační struktura zařízení 
 
Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky 
 
Úsek                                        Počet zaměstnanců, vč.vedoucích           Přepočtený počet 
Výchovný                                                               21                                       20 
Sociální                                                                     2                                        1,5 
Provozně-ekonomický                                              5                                        4,5 
Stravovací                                                                 3                                        2,75 

Celkem                                                                    31                                      28,75 

 
Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný 
úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 17 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a 
vedoucí vychovatelky. Přepočtený počet pedagogů je 16 úvazku. 
V každé rodinné skupině je umístěno 6 -  8 dětí a působí zde 2 vychovatelé a asistent 
pedagoga. Ve dvou rodinných skupinách máme asistentky pedagoga, a to v 1. RS na zkrácený 
úvazek 0,25 / podpůrné opatření /asistentku pedagoga u postižené dívky / dívka hluchoněmá a 
tělesně postižená / a v 5. RS úvazek asistentky pedagoga 0,75 u dívky mladší 3 let. 
Dále vedoucí vychovatelce jsou podřízeni 4 bezpečnostní pracovníci, vykonávající noční 
služby. 
Na základě Dohody o provedení práce byl na dětském domově zaměstnán psycholog, který 
však ukončil svou činnost z důvodů pracovního vytížení ve své soukromé praxi. 
Dále na základě Dohody o provedení práce dochází na dětský domov logopedická asistentka, 
která se věnuje dětem s běžnými poruchami řeči – dyslálie. 
 
Sociální úsek – řídí ředitelka zařízení. Na tomto úseku pracují 2 sociální pracovnice  
/ přepočteno 1,5 úvazku /, které zajišťují spolupráci s rodinami umístěných dětí  pokud je to 
možné, zabezpečují sociální agendu dítěte a rodiny dítěte, jednají se sociálními pracovníky 
jednotlivých OSPODů, vyřizují platby a dávky, které dětskému domovu náleží. Sociální 
pracovnice sledují platby zákonných zástupců, evidují dlužné částky a vymáhají pohledávky 
rodičů, i exekučně. Sociální pracovnice jedná se státní zástupkyní, která vykonává dozor nad 
dodržování právních předpisů při výkonu ústavní výchovy. Státní zástupkyně vykonává 
prověrku na dětském domově pravidelně 2x ročně. 
Dále soc. pracovnice zastupují děti či klienty u soudů a jiných jednání týkající se umístěného 
dítěte. / např. případové konference svolávané OSPODem dětí apod. / 



 
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 – 0,5 úvazek, údržbář 
a 2 hospodyně. Přepočtený počet 4,5 úvazku. 
 
Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ- úvazek 0,75 a jí dvě podřízené kuchařky. Přepočteno 
2,75 úvazku. 
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:    31 
Přepočtený počet zaměstnanců:  28,75 
 
 
Personální obsazení 
 
Provoz zařízení je rozdělený do 4 úseků: 
 
 
Výchovný úsek 17 pedagogů / přepočteno 16 / + 4 bezpečnostní pracovníci 
 
  1 ředitelka 
  1 vedoucí vychovatelka 
11 vychovatelů  
  4 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    3 zaměstnankyně / přepočteno 2,75 / 
 
  1 vedoucí ŠJ – úvazek 0,75 
  2 kuchařky 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvazky, vzdělání a praxe zaměstnanců 
 
Úvazky 
 
Počet zaměstnanců: 31 
Přepočtený počet zaměstnanců: 28,75 
Z toho muži: 5 
 

Úsek Úvazky 
Výchovný úsek 20 
Provozní úsek 4,5 
Sociální úsek  1,5 
Školní jídelna                                       2,75 
 
Úvazky, vzdělání a praxe zaměstnanců 
 

Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Z toho muži 
31 28,75  5 

 
Funkce Počet Úvazek Vzdělání Praxe 

Ředitelka 1 1 VŠ spec.pedagogika vychovatelství 35 
Hospodářka a zástupce řed. 1 1 VŠ ekonomická 27 
Vedoucí vychovatelka 1 1 SŠ s maturitou+ DPS+ speciální pedag. 26 
Vychovatelé 11 11   
Z toho     
 3 3 SŠ s maturitou+DPS+ spec.pedagogika 27,30,25  
 3 3 VŠ speciální pedagogika 19,13,20 
 1 1 VŠ sociální pedagogika 0 
 1 1 VŠ sociálně právní 24 
 2 2 VOŠ speciální pedagogika 10,6 
Nekvalifikovaní – doplňující 
si odbornou kvalifikaci 

1 1 Gymnázium 3 

Z toho 1 1 Gymnásium – DPS vychovatelství 3 
Asistenti pedagoga 4 3   
 1 1 Kurz asistenta pedagoga+ maturita 10 
 1 0,75 Kurz asistenta pedagoga 3 
 1 1 Střední pedagogická škola 5 
 1 0,25 Sociální činnost 0 
Bezpečnostní pracovník 4 4   



Z toho 2 2 SŠ +kurz asis.pedagoga 13,25 
 2 2 SŠ v jiném oboru s maturitou 2,7 
Vedoucí ŠJ 1 0,75 Střední hotelová škola 6 
Kuchařky 2 2 SŠ s VL obor kuchařka 4,15 
Soc.pracovnice  2 1,5 VŠ státní správa,  12, 10 
Pokladní  1 0,5 VŠ státní správa 10 
Údržbář 1 1 SŠ s VL  35 
Hospodyně 2 2   
Z toho 1 1 SŠ s VL prodavačka 31 
 1 1 SŠ s VL kadeřnice 16 
 
 

• 1 vychovatelé dle zák.č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zatím nesplňuje 
kvalifikační požadavky, požadovanou kvalifikaci si doplňuje DPS se zaměřením na 
vychovatelství 

 
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 sociálně-
právní 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 2017/201  15 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  2017/2018 
 
 

Přijetí na základě 
předběžného opatření 

Přijetí na základě 
nařízené ústavní 
výchovy 

Přijetí na základě 
smlouvy do jednoho 
roku od propuštění z 
DD  

7 2 0 
 
Rozdělení dětí dle formy umístění do DD k 31. 8. 2018 
 
 

Děti umístěné na 
základě předběžného 
opatření 

Děti umístěné na 
základě rozsudku o 
ústavní výchově 

Klienti umístění na 
základě Smlouvy  
s DD 

Děti umístěny na 
základě dohody se 
zákonnými zástupci 

3 32 4 0 

 
 
Rozdělení umístěných dětí dle navštěvovaných škol k 31.8.2018 
 
 

Mateřská 
škola 

Základní 
škola 

Střední škola Nástavbové 
studium 

Vyšší odborná 
škola 

Vysoká škola 

7 23 7 1 1 0 

 
Věkové složení dětí DD k 31.8.2018 
 

Děti do 0-6 let Děti ve věku 7-14 let Děti 15-17 let Klienti DD nad 18 let 

6 19 10 4 
 



Přehled o dětech ve školním roce 2017/2018 
 
Stav dětí k 1.9.2018:  39 
Stav dětí k 1.9.2017:  40 
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 9 
Propuštěné děti z DD 10 
Z toho:   
Zrušení ústavní výchovy a návrat do rodiny 5 
Ukončení pobytu na DD po ukončení přípravy 
na budoucí povolání 

2 

Ukončení pobytu na DD po dovršení zletilosti 0 
Přemístění dětí z DD z výchovných důvodů 
do diagnostického ústavu nebo výchovných 
ústavů 

1 

Umístění dětí do adopce 0 
Umístění dětí do pěstounské péče 2 
Umístění dětí do předpěstounské péče 0 
Vrácení dětí z pěstounské péče 1 
Propuštění z DD z důvodu zrušení smlouvy 1 
Zpětvzetí návrhu na ústavní výchovu rodičem 0 
  
 
V září 2016 nastoupila na náš dětský domov čtyřčlenná sourozenecká skupina čtyř dívek, 
která byla vrácena z Velké Británie do ČR a byla jim nařízena ústavní výchova. Rodiče 
pobývali ve Velké Británii, děti jim tam byly pro zanedbávání péče odebrány a umístěny do 
pěstounské péče. Rodiče se vrátili zpět do republiky a žádali o navrácení děti do ČR. Rodičům 
bylo vyhověno, ale dětem byla nařízena ústavní výchova, vykonatelná v našem DD.  Jedna 
z děvčat je smyslově a tělesně postižená, dívka je hluchoněmá, částečně ochrnutá po dětské 
mozkové obrně a trpí epilepsií. Na dívku uplatňujeme podpůrné opatření v podobě 0,25 
úvazku asistenta pedagoga. Dívka navštěvuje základní školu pro sluchově postižené 
v Ostravě-Porubě. 
V březnu 2018 jsme přijali na naše zařízení děvče mladší 2 let. / 3 roky až v květnu 2018 / 
Jedná se o sestru čtyř již u nás umístěných děvčat. Dívku jsme přijali po dohodě se sociální 
pracovnicí z OSPODu z pěstounské péče na přechodnou dobu, kde pobývala již rok a 
nemohla v této péči již nadále setrvat. Pro zajištění péče o tak malé dítě jsme přijali asistentku 
pedagoga na úvazek 0,75 . 
 
 
Část IV.      Údaje o výsledcích plnění Individuálních programů rozvoje 
osobností dětí a údaje o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti 
 
Ve školním roce 2017/2018 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 2 – 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 školním roce 2017/2018 dle formy umístění k 31.8.2018 
 

předběžné opatření 3 

stanovená ústavní výchova 32 

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti 4 

 
Přehled o nově přijatých dětech v průběhu r. 2017/2018 dle formy umístění 
 

předběžné opatření 7 

stanovená ústavní výchova 2 

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti 0 

 
 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 2017/2018 jsme se závažnými poruchami chování a postiženími evidovali 
z počtu 39 dětí tato postižení: 
 
postižení: Zdravotní 

postižení 
Neurolog. 

a psychické 
postižení 

Vývojové 
poruchy 
chování 

Výrazné 
poruchy 
chování 

Děti s 
poruchami 
osobnosti 

Děti s 
návykový
mi látkami 

drogově 
závislé 

Děti s 
extrémními 
poruchami 

chování 

Děti bez 
výrazných 

výchovných 
problémů 

 celkem: 1 1 11 0 2 0 0 36 

 
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. 2017/2018 
 
 

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2017/2018 

A/  samostatné přiměřené věku 5 

B/  samostatné vyžadující občasnou kontrolu 27 

C/  vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 4 



D/  nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 3 

E/  vyžadující soustavnou intenzivní individuální 
péči 

1 

 
Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2016/2017 
 

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2016/2017 

A/  samostatné přiměřené věku 12 

B/  samostatné vyžadující občasnou kontrolu 20 

C/  vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 4 

D/  nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 3 

E/  vyžadující soustavnou intenzivní individuální 
péči 

1 

 
 
   Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 
 
Na zařízení DD působí 5 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 program „ Aktivně, spolu a jinak“, 
„Programy rozvoje osobnosti dítěte“ a v neposlední řadě „ Standardy kvality péče o děti ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní výchovné péče „. 
V programech rozvoje osobnosti dítěte jsme se zaměřovali na všestranný rozvoj svěřených 
dětí a zajištění kvalitní péče. Na každé dítě byl vypracován individuální plán, se snahou splnit 
finální cíl výchovy na dětském domově, připravit děti či mladistvé na samostatnou cestu 
životem po opuštění domova. V průběhu roku jsme spolupracovali se sociálními pracovníky 
OSPODů. 
V loňském školním roce 2017/2018 ukončila povinnou školní docházku jedna dívka, byla 
přijata na SŠ v Opavě, obor kuchař – číšník. Zletilá klientka úspěšně dokončila SŠ v Odrách, 
obor kondiční masér a byla přijata na této škole k nástavbovému studiu v oboru podnikání. 
V listopadu 2017 starší chlapec přešel z OU a PŠ Hlučín, malířské práce na SŠ Opava, obor 
zedník z výchovných problémů. 2 děti byly převedeny ze spádové školy na jinou školu v 
blízkém okolí, eliminace záškoláctví a vytvoření nového podnětného prostředí pro vzdělávání. 
Dvě děti nastoupily do 1. třídy. 
V průběhu roku byla jedna dívka umístěna zpět do péče své matky, 2 sourozenci do péče otce, 
2 děti umístěné do pěstounské péče. Pro dlouhodobě přetrvávající výchovné problémy dívka 
přemístěna do DDÚ Bohumín. Po dovršení zletilosti ukončil pobyt na našem zařízení klient, 
kterému bylo zajištěno ubytování v domě na půl cesty. 
Po celý rok jsme se v rámci výchovně vzdělávacího programu zaměřovali na jednotlivé 
výchovy, které směřují děti k přípravě na budoucí povolání a samostatný život po odchodu z 
dětského domova. Společně se snažíme vytvářet dětem prostředí, které alespoň částečně 
nahrazuje rodinu a jejich domov. Individuálním a láskyplným přístupem vytváříme prostředí 
pro rozvoj dítěte v tomto zařízení, tak aby se cítilo spokojené, mělo pocit sebedůvěry a 
uplatnění mezi vrstevníky, kolektivu, společností a v budoucím životě. Klademe důraz na 
vzdělání, vedeme děti k pravidelné přípravě na vyučování, zodpovědnému přístupu ke 
školním povinnostem. Úzce spolupracujeme se zástupci jednotlivých škol, dle potřeby 



konzultujeme s třídními učiteli. Motivujeme děti k dobrým školním výsledkům v rámci jejich 
možností, vědomostí a schopností. Řada dětí reprezentovala svou školu ve sportovní, pěvecké, 
taneční oblasti. Zúčastnili jsme se akcí pořádaných MZŠ Melč, Melčské jaro a Rodina blíž 
škole, zábavné odpoledne pro rodiče a jejich děti. Rovněž zajišťujeme dětem s výchovnými a 
vzdělávacími problémy péči v rámci psychiatrické a psychologické ambulance, SVP, PPP, 
SPC. Vychovatelé, asistenti pedagoga a mladší sestra handicapované dívenky (hluchoněmá) 
se učily znakový jazyk, pro běžnou komunikaci s dívenkou. Pravidelně na domov docházela 
paní logopedka, která poskytovala logopedickou péči mladším dětem. Na rodinných 
skupinách se soustředíme na přípravu dítěte na běžný život, praktické dovednosti, sebe 
obslužné činnosti. Každodenní plnění povinností v rámci režimu dne a dodržování zásad 
slušného chování a bezpečnosti při všech činnostech. Pod vedením vychovatelů jsme se 
soustředili na vytvoření dobrého klima na rodinných skupinách a celém dětském domově.  
Pravidelně jsme se setkávali jednou týdně na komunitním kruhu, kde jsme společně za celý 
domov zhodnotili uplynulé období a ocenili dobré skutky, vedli děti ke vhodnému způsobu 
konverzace, vyjadřování, sebeovládání a motivovali k úspěchům do dalšího období. Dbali 
jsme na pěkné vztahy mezi sourozenci umístěním dětí na společné RS. Pravidelnými 
návštěvami rodičů či blízkých, telefonáty ze strany dětí jsme prohlubovali vazby s rodinou. 
Zletilí klienti se zapojovali minimálně do chodu RS, byli směřování k samostatnému 
zajišťování běžných povinností, studiu a zodpovědnosti. Jeden zletilý klient je umístěn v tzv. 
cvičném bytě, kde se velice dobře osamostatnil a dokázal, že se umí postavit na vlastní nohy. 
Všechny RS jsou materiálně vybavené a vytvářejí pocit rodinného zázemí, děti se podílely na 
každodenním chodu domácnosti. Příprava snídaně, svačin, večeře a jednou týdně si nakupují 
potraviny a připravují celodenní stravu. V období vánoc je velkou zábavou pečení vánočního 
cukroví. Praním a žehlením svého oděvu, uložení oděvu do šatních skříní, pečují o své 
oblečení. Starší děti si samostatně nakupují a volí výběr oděvu a obuvi dle vkusu, ročního 
období a hlavně finančního rozpočtu. Domácími pracemi, vysáváním, vytíráním, stíráním 
prachu, převlékáním lůžkovin, péči o pokojové květiny jsou vedeny k čistotě a estetizaci 
svého pokoje a prostředí. Rovněž i výzdoba pokoje charakterizuje zájmy a osobnost každého 
dítěte. Společnými nákupy si vychovatelé a děti modernizovali své prostory RS a dávali tak 
možnost dětem k vyjádření svého vkusu, estetického cítění, praktičnosti. Dětem byla 
doplňována fotoalba a portfolia, aby měly děti po odchodu z DD vzpomínky na své dětství, 
minulost. U příležitosti nedělního vaření se slaví s dětmi narozeniny, kde nechybí dort, 
pohoštění a dárek. 



 
„Pečení vánočního cukroví“ 
 
Společnými silami se staráme o zámecký park, v období podzimu děti hrabaly listí, sbíraly 
popadané větve, v zimě odhrnovaly sníh a vytvářely ledovou plochu na kluziště. Z jara 
vyplely záhon a vysadily truhlíky na terasu s okrasnými pelargoniemi, které nám zdobí část 
budovy. Pravidelně děti třídily odpad a pomáhaly s úklidem v obci. 
Velkou radost nám dělá náš psí mazlíček border kolie jménem Rasty, který je každodenní 
součástí aktivit v našem parku. Děti se mu věnují individuálně, provádí vycházky do okolí, 
venčí a cvičí aportování. Děti si tak upevňují  pocit zodpovědnosti k živému tvoru a 
pravidelnou péči poskytnout zázemí a zajistit potřeby pejska. Staráme se i o ovečky, které se 
nám rozmnožily a rychleji spásají plochy travního porostu v parku. Dolní chodbu v budově 
DD nám oživují akvária s akvarijními okrasnými rybkami. 



 
  „Hrabání listí s domovním psem Rastym“ 

 
Pro zdravý vývoj každého dítěte je důležitý pobyt na čerstvém vzduchu, po celý rok děti 
trávily volný čas v zámeckém parku, který poskytuje možnosti pro aktivní či relaxační 
odpočinek. Denně se využívalo asfaltové hřiště k míčovým hrám (volejbal, vybíjená, kopaná, 
házená), florbal, tenis, kreslení křídami na asfaltovou plochu. Děti jezdí na online bruslích, na 
kole, koloběžkách, skateboardu, užívají si trampolíny. Mladší děti využívaly dřevěné herní 
prvky v parku a pískoviště. Rozloha parku poskytovala prostor k pohybovým a soutěživým 
hrám za účelem vedení dětí ke zdravé soutěživosti a vybití energie. V letním období se děti 
koupaly v bazénu, kde si zdokonalovaly plavecké dovednosti, otužovaly a chladily se 
v parném létě. V zimě dětí v parku lyžují, bobují, bruslí, staví ze sněhu. Tradiční zimní akcí je 
soutěž „O nejkrásnějšího sněhuláka“, kde se nekladou meze fantaziím dětí. Využívali jsme 
okolní přírodu k turistickým vycházkám, hrám v přírodě např. šipkovaná, vyjížďkám na 
kolách, vycházkám se psem, s kočárky. Děti navštěvovaly v rámci osobního volna kamarády 
a spolužáky v obci, navazovaly tak nová kamarádství a upevňovaly vztahy mezi vrstevníky. 
Také i my jsme byli naklonění k návštěvám kamarádů na našem zařízení, poskytnout pohled 
na život našich dětí a zapojit je např. do sportovních aktivit. Tento impuls byl myšlenkou pro 
promítání filmů pro veřejnost a spoluobčany pod názvem „Kino na zámku“. Ve dnech 
nepříznivého počasí jsme využívali tělocvičnu a saunu MZŠ v Melči.  



 
„ Vycházka s kočárky“ 

 
Dny volna si děti s dospělými zpříjemňovali výlety do okolí navštívili  mini ZOO, zříceninu 
hradu Vikštejn, návštěvili kino Cinestar, zámek v Hradci nad Moravicí, přehradu Slezská 
Harta, kde se projeli nahistorické lodi, dále děti využily minigolf a koupaliště ve Vítkově, 
Aguapark Kravaře, bowling, motokáry v Bruntále, zimní stadión v Opavě, krytý bazén hotel 
Belária v Hradci nad Moravicí, víceúčelové herní hřiště v Melči a v Opavě Městské sady. 
Účastní se na utkáních opavské fotbalové ligy a místní fotbalové ligy TJ Sokol Melč, 
návštěvují basketbalová utkáních v Opavě, pštrosí farmu v Radkově, dopravní hřiště v 
Odrách, užívaly si jízdu na koních v Jakartovicích, lyžování ve SKI areálu Tošovice, 
celodenní výlet na Pustevny. Prohlídka světa techniky – Gong Ostrava Vítkovice. 
Vedeme děti ke společenskému chování a ke vztahu ke kultuře, v rámci předplatného jsme 
navštěvovali Slezské divadlo v Opavě, představení pro děti. V září jsme navštívili Národní 
divadlo v Praze, kde jsme shlédli baletní představení „ La bayadere“. Velkým hudebním 
zážitkem byl muzikál Alenka v říši divů – KD Ostrava. Zúčastnili jsme se tradiční turistické 
akce Vítkovská 50., pochod Memoriál J. Zajíce, který  pořádal MěÚ Vítkov, akce Mořkov se 
baví a Tvůrčí dílny pro handicapované a opuštěné děti, koncert H. Vondráčkové v Olomouci, 
Aqualand CUP Moravia interaktivní, zábavně – soutěžní den pro děti, Olympijský park 
v Ostravě, 4. ročník  Kolozávodu a turnaje ve stolním tenise SVČ Vítkov, Bublinková shouw 
– Ostrava se baví, kreativní den s Optysem. Návštěva Domu umění – výstava fotografií, 
workshop na téma Myslivost. Přijali jsme pozvání na 6. ročník Mistrovství ČR 
v elektronických šipkách a foukačkách pro tělesně postižené děti a děti z dětských domovů, 
pořádané CSS  - Rehabilitační centrum Hrabyně. Akce pod názvem „Dukla a vojáci baví 
dětské domovy“ s vojenským zaměřením, která nadchla zejména starší chlapce. 
Ve spolupráci s ostatními Dětskými domovy jsme se zúčastnili a reprezentovali naše zařízení 
ve sportovních turnajích: Budišek CUP a Discogolf – DD Budišov nad Budišovkou, florbal 
CUP Havířov – DD Havířov, XI. turnaj v nohejbale – DD Lichnov, turnaj v Deskových hrách 
– DD Fulnek, XIX. roč. turnaje ve fllorbale – DD Ostrava Hrabová, Sportovní hry mládeže – 
DD Ostrava Vizina, cyklistická soutěž – DD Čeladná, XII. roč. turnaje v malé kopané – DD 
Frýdek Místek, DD CUP finálový turnaj ve fotbale – DD Praha Dolní Počernice, Sportovní 
hry DD ČR – DD Tachov. 



Statutární město Opava OSPOD pořádalo 1. ročník florbalového turnaje mezi dětmi 
z dětských domovů, kterého jsme se zúčastnili, družstvo bylo sestaveno převážně z dívek, 
které hrály výborně.  
Mezi aktivity pořádané našim zařízením pro jiná zařízení našeho kraje patřil Turnaj ve 
vybíjené a vodním fotbálku pro DD MSK. Velká akce Den otevřených dveří s cimbálovkou 
pro širokou veřejnost a DD.  

 
„Turnaj ve vodním fotbálku“ 

 
Zapojili jsme se do akcí pořádných OÚ Melč - Drakiáda, Halloween průvod se strašidly, Slet 
čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, Tříkrálová sbírka, karneval pro děti na téma 
„Frozen“, společný úklid obce ke Dni země, oslava Dne dětí. Navštěvujeme obecní knihovnu, 
motivujeme děti k četbě.  
K tradičním akcím našeho zařízení patří „Zámecký slavíček“ pěvecká a taneční soutěž, kde 
děti ve spolupráci se svými vychovateli nacvičili pěvecká a taneční pásma. Na konci školního 
roku vyhodnocujeme na základě ankety a pedagogické rady „Zámeckého skřítka“, dítě, které 
během roku dosáhlo pokroku a úspěchů v jakékoliv oblasti, je příkladem pro ostatní děti. 
Letos byla vyhodnocena naše handicapovaná dívenka, která měla obrovskou radost, kterou 
sdílela se všemi dětmi i dospělými na společné komunitě při předávání symbolické sošky a 
ceny. 



 
„ Zámecký skřítek“ 

 
K neodmyslitelným akcím patří Mikulášská nadílka, která nás dovedla do obce Litultovice, 
kde řádění s čerty, Mikulášem a andělem na nádvoří zámku vytvářelo atmosféru této tradice. 
Vánoční večeře s besídkou pro děti a zaměstnance, zakončenou rozdáváním společných dárků 
od sponzorů a dárců v projektu „Daruj hračku“, projekt realizují zdravotně znevýhodnění 
manažeři Tango Havlíčkův Brod, „ Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů“ projekt OS 
Ve spojení, „ Milý Ježíšku“ za projektem stojí studenti informatiky. Dárcům děti poděkovaly 
v podobě psaného děkovného dopisu nebo obrázku. I naše dívenka se stala Ježíškem, zaujala 
svým obrázkem v projektu „Vánoce dětem“ NF Albert a obdržela pro DD finanční částku 
10.000,-kč, za kterou se dětem pod vánoční stromeček zakoupily boby, dresy a helmy na jízdu 
na koni. Již po několikáté jsme měli možnost prožít štědrovečerní večer v penziónu Nad stájí 
v Jakartovicích, který poskytuje všestranné možnosti vyžití a zázemí se zvířecí farmou a 
pohádkovým okolím. Tento pobyt je hrazen sponzorem. O velikonočním pondělí, dívky 
upekly beránka, chlapci upletli pomlázky a vyrazili do obce, kde navštívili bývalé 
zaměstnankyně, tety a rodiny svých spolužaček. 
 
 



 
 
V rámci podpory talentu a smysluplného trávení volného času jsme podporovali děti 
v zájmových činnostech, které v loňském roce byly velmi rozmanité. Děti využily nabídky 
ZK v okolních městech a tím si posílily sebevědomí, samostatnost a dovednosti spojené 
s cestováním v hromadném prostředku. Velmi oblíbený je výtvarný ZK na domově pod 
vedením asistentky pedagoga, kde se děti aktivně zapojovaly do výtvarných soutěží a získaly 
několik ocenění a pěkná umístění např. „Výtvarná soutěž Malý malíř“, Úřad vlády nabídl 
výtvarnou soutěž „České vánoční tradice“, v rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě jsme 
se zúčastnili soutěže „Moje nejoblíbenější pohádka“. ING Bank Nadace Terezy Maxové 
vyhlásila výtvarnou soutěž k 100 letům naší republiky „Moje země“, kde se 14 letá dívka 
umístila na 2. místě a obdržela cenu 3.000,- Kč na zakoupení vybavení pro svou zájmovou 
činnost. Mezi výtvarné techniky patří keramika, výrobky využíváme k estetizaci DD nebo 
jako upomínkové dárečky pro sponzory a přátelé. Prezentují se na prodejních trzích, 
soutěžích. Roste zájem o zpěv a výuku hry na klavír, na DD docházela 1x týdně učitelka 
zpěvu a hry na kytaru. 
Zapojovali jsme se do projektů s cílem rozvíjet finanční gramotnost např. grantový program 
NFA  „Obchůdky s Albertem 2017“ prodejní Jarmark na kterém se podíleli vychovatelé a děti 
výrobou prodejních výrobků. V loňském roce jsme byli úspěšní, zisk z prodeje byl odměnou 
za pracovní nasazení, kreativitu a trpělivost. Zúčastnili jsme se interaktivní soutěže „Rozpočti 
si to“, kde se děti seznámily s finančními pojmy. Projekt „Začni správně“ NO  Your chance, 
„Tréninky dospělosti“ NO Spolu dětem byl směřován s cílem posilovat znalostí, dovedností a 
osobní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z dětského domova.  
 



 
„ Prodejní Jarmark“ 
 
V rámci zdravé výživy jsme se zapojili do celostátní kuchařské soutěže „Zdravá 5“, soutěžní 
disciplínou byla příprava zdravé svačinky a s láskou ji darovat. Neumístili jsme se, ale udělali 
jsme radost naší paní kuchařce, kterou jsme pozvali na zdravou svačinku. 
Oslavili jsme Světový den laskavosti, byli jsme součástí této aktivity, která měla za úkol 
vykonat laskavý skutek, změnit atmosféru v DD. Pod vedením vychovatelky vyrobily děti 
písmenka abecedy k pojmenování obrázků a knížku k vepisování slov pro děti 
hospitalizované v nemocnici. Za doprovodu asistentky a vychovatelky v Den laskavosti, děti 
předaly v SN v Opavě na oddělení M, vyrobené knížky, písmenka a dárky v podobě 
plyšových hraček nemocným dětem. 
 

 
„ Den laskavosti 13.11.“ Laskavec 

 
 
Letní prázdniny proběhly v duchu LT, které si děti vybraly dle individuálních zájmů a 
rekreačních činností, výletů (celodenní výlet na Stezku v oblacích Dolní Morava, poznávání 



historie hlavního města Prahy, zhlédnutí Ostravské ZOO, Ostravský hrad – Čerti na slezsko, 
návštěva muzea Břidlice v Budišově n. Budišovkou, kukuřičné Bludiště, výstava Terakotová 
armáda Ostrava – Trojhalí, exkurze do výrobny baněk Slezská tvorba Opava, výlet na Praděd 
– trasa Bílá Opava), turistika po okolí, koupání (městské koupaliště Vítkov, Opava, Aquapark 
Kravaře), slunění, posezení u grilu, sportování - Tibetský běh. 
Velká pozornost byla věnována Preventivnímu programu rizikového chování pod vedením 
metodika prevence DD, která se za pomoci pedagogického týmu intenzivně věnovala. 
K negativním jevům stále patří kouření, vulgarity, záškoláctví, krádeže, které se snažíme 
eliminovat. Na dlouhodobém útěku 1 dívka. 
Po odchodu zletilých klientů do života, se snažíme poskytovat poradenství, pomoc v tíživých 
životních situacích a získávat zpětnou vazbu pro práci s dětmi.  
 

 
„ Společná vycházka „ 

 
Rekreační a zájmová činnost byla během roku velmi rozmanitá, děti byly aktivní, zapojily se 
do akcí v rámci turnajů mezi dětmi dětských domovů ( Budišek CUP – DD Budišov nad 
Budišovkou, florbal CUP DD Havířov, turnaj v nohejbale DD Lichnov, Deskové hry DD 
Fulnek, Kuličkiáda DD Karviná, DD CUP Praha, turnaj ve florbale DD Ústí nad Labem). 
Mezi aktivity pořádané našim zařízením pro jiná zařízení našeho kraje patřil Turnaj ve 
vybíjené pro DD MSK. 
 
 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 se 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 využívaly děti 
k pohybovým a volnočasovým aktivitám, 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 u ohně společně poseděly. Vzhledem k 



tomu, že se nacházíme v krajině s pěkným okolím, patří mezi naše aktivity pěší turistika a 
cykloturistika. Na dětském domově máme horská kola. 
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 také hlavní město Prahu. 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. 
Velmi vydařené akce pro dětské domovy v Moravskoslezském kraji pořádala společnost Miss 
princess of world dvě charitativní akce v zimě Miss na ledě v multifunkční hale v Ostravě 
Vítkovicích a v létě v golfovém areálu Lhotka u Ostravy. 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 pro děti 
navštěvujeme 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.  
Mimoškolní zájmová činnost dětí byla podporována, děti rozvíjely své nadání, záliby, 
potřeby, které posilovaly jejich sebedůvěru a seberealizaci. Velmi úspěšný a oblíbený se stal  
florbal, fotbal, volejbal, stolní tenis. 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. Hudební zájem dětí je o zpěv a výuku hry na 
klavír. Na dětský domov dochází 1x týdně učitelka zpěvu a hry na klavír. 
 
Přehled zájmových kroužků ve škol. roce 2017/2018 a docházka dětí do ZK 
 
 
Zájmová činnost na DD 

VÝTVARNÉ A RUČNÍ PRÁCE                                                     L.Vítková 

ARANŽOVÁNÍ T. Kratochvílová 

KERAMIKA M.Lamichová 

HRA NA KLAVÍR A ZPĚV J.Heimová    

 
 
 
 
 



Zájmová činnost mimo DD  Počet dětí 

TAEKWON – DO 
Trenér Kamil Tihelka 
 

Škola Taekwon – do Opava, tělocvična 
Mendelovo Gymnázium  
pondělí    18,30 – 19,30 
čtvrtek     17,30 – 18,30 

2 děti 

FLORBAL 
 

FIT sports,  tělocvična  MZŠ Melč 
úterý       15,30 – 16,30 

4 děti 

FLORBAL  III 
 

SVČ  Opava, ZŠ TGM Riegrova 
Čtvrtek   16,00 – 17,30 

1 dítě 

KOPANÁ 
 

TJ Sokol Melč, mladší žáci 
Pondělí  16,00 – 17,00 

4 děti 

KOPANÁ TJ  Sokol Melč, muži 1 dítě 

HRA NA KLAVÍR 
 

ZUŠ Vítkov, úterý 16 – 17 hod. 
Úterý  16,00 – 17,00 

1 dítě 

 Zpívanky 
 

SVČ Opava 
Středa  16,00 – 18,00 

3 děti 

LADY STYLING – latinskoamerické tance 
 

Holos Opava   
Úterý  17,00 – 18,00  

1 dítě 

SPORTOVNÍ HRY 
 

MZŠ Melč 
Čtvrtek  14,00 – 15,00 

2 děti 

HAFÍK 
 

SVČ OPAVA 
Čtvrtek  16,15 – 18,15 

2 děti 

PLAVÁNÍ Opava bazén, středa 1 dítě 

 
 
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. 
Již několik let trávíme s dětmi, které zůstávají na vánoce v péči dětského domova, vánoce 
v Penzionu Nad stájí v Jakartovicích. Tento pobyt je hrazen sponzorem. Děti tak změní 
prostředí a v době vánoc, kdy jsou nejcitlivější trochu zapomenou na svá trápení a smutek. 
Prázdniny proběhly v duchu letních táborů, které byly rozmanité podle zájmů dětí a 
směřované k navázání nových kontaktů a přátelství, k 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 2017/2018 
 

 
Prázdninová činnost – letní tábory 2017/2018 
LT Koňský tábor 
Penzion nad Stájí, Jakartovice 

1.7. – 6.7.2018 

LT Sedm divů světa 
Karlov pod Pradědem, hotel Moravice 

7.7. – 15.7.2018 

LT Davidův Mlýn 2018 
 Areál Davidův Mlýn, Staré Těchanovice 

8.7. – 13.7.2018 

LT Začni správně 
Projekt Začni správně, horský hotel Lesná 

9.7. – 13.7.2018 

Letní Akademie Talent La Sophia 2018 
S – centrum Benešov u Prahy 

16.7. – 24.7.2018 

Letní podnikatelský kemp 
Projekt Začni správně, zámek Vilémov 

23.7. - 29.7.2018 

Letní jazyková škola General 20 ve 
Velké Británii Harroget, Leeds, 
Manchester 

 

 

13.8. – 24.8.2018 

 

 
 
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.  Ve dvou případech přes veškerou 
pedagogickou práci, úsilí, výchovná opatření se nám nepodařilo eliminovat všechny negativní 
jevy v chování 
V parku při našem zařízení jsme v loňském roce vybudovali ohradu a rozšiřujeme chov ovcí, 
máme zde již 5 ovcí, 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 je domovní pes Rasty – border kolie, o kterého se 
společně na DD staráme. Jelikož jsme dětský domov na vesnici, chceme na dětském domově 
zvířata, dále mají děti na svých pokojích drobná domácí zvířátka – křečky, andulky, rybičky a  
morče. 
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 školním roce 2017/2018 jsme evidovali několik útěků.  
 
 
Část V. Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Plán prevence  byl plněn v jednotlivých měsících, ve spolupráci s dětmi, mládeží a ostatními 
pedagogickými pracovníky dle Minimálně preventivního programu. Při řešení problémů jsme 
se obraceli na odborníky, rodiče, sociální pracovníky psychology, státní zástupce, kurátory, 
psychiatry a PČR. 
Cílová skupina děti DD a ŠJ p. o. Melč – mezi rizikové můžeme zařadit faktory: neplnění 
školních povinností, záškoláctví, vulgarity vůči pedagogickým pracovníkům, lži, podvody, 
krádeže, požití alkohol, sebepoškozování, manipulace, slovní útoky – vulgarity a předčasná 
sexualita.  
Během školního roku jsme kladli důraz na rozvíjení klíčových kompetencí, děti se učily 
komunikovat, rozvíjet po stránce sociální (projekty, zážitkové programy, interaktivní 
semináře), také po stránce občanské a mnohdy jsme řešili i problémy. Snažili jsme se děti vést 
k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte. Plán byl průběžně upravován, doplňován. Využívali 
jsme nabídek PPP Opava, stránek MŠMT, projektů od externích organizací.  Navázali jsme 
kontinuální spolupráci s Magistrátem města Opavy a psychologem Věznice v Opavě. Snažili 
jsme se dětem nabídnout rozmanité činnosti jak vzdělávací, tak výchovné. Snažili jsme se 
pokud 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 průběžně aktualizujeme portfolia, doplňujeme o 
úspěchy – diplomy, výkresy, pamětní listy, certifikáty, osvědčení 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. 
Metodik se podílel s ostatními pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky, vedením 
domova a externími spolupracovníky na řízení a realizaci preventivních aktivit. Společně 
jsme se snažili analyzovat stav rizikového chování a zároveň jsme řešili 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 
vyloučení, reparáty dětí či přestupy na jiná učiliště a střední školy. 
Aktivní čtení časopisu prevence, který naše zařízení pravidelně odebírá, a dále mají 
vychovatelé, sociální pracovníci, asistenti možnost z naší knihovny čerpat odbornou 
literaturu, která je jim volně přístupna. 
Spoluspráva na DD funguje, jednotliví členové se s paní ředitelkou pravidelně setkávali a 
řešili aktuální požadavky, přání a potřeby.  
Čerpali jsme během školního roku z Minimálně preventivního programu, z webových stránek 
MSK i jiných organizací, které se zabývají vzdělávací a sociální problematikou. S realizací 
MPP máme dobrou zkušenost, v příštím školním roce 2018/2019 budeme pokračovat v již 
nastavené dlouhodobé spolupráci a obohatíme o nové náměty. 
 
 
 
 
 Září 2017 
 
 Realizace činností 
 

• Seznámení dětí a mládeže s preventivním programem na šk. rok 2017/2018. 
Představení preventivního týmu – popis současného stavu rizikového chování. 

• 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, ped. pracovníků s Vnitřním řádem DD a Školní jídelny, 
změny, vycházky, návštěvy na skupinách, vzájemná úcta a tolerance, důvěra, vedení 
k zodpovědnosti, snaha omezit vulgarity. 

• Seznámení dětí s krajskou sbírkou potravin u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, 
který se každoročně koná 16. října –  zapojení dětí i ostatních zaměstnanců DD. 

• Programy rozvoje osobnosti dítěte – plán na školní rok 2017/2018, anamnéza, současná charakteristika, 
vzdělávací program a výchovný program – plán. 

• Řešení požití alkoholu 1 případ – opatření ve výchově. 

• Řešení útěku 1 případ. Spolupráce PČR, OSPOD. 

 
 
 
 
 



Říjen 2017 
• 10. Konference k prevenci rizikového chování pořádanou MSK v Malenovicích – 

vzdělávání metodika prevence a ředitelky zařízení. 

• Krajská sbírka potravin – přispěly děti i zaměstnanci DD. 

• Pracovní schůzka metodiků prevence v PPP Opava. 

• Spolupráce se SVP řešení případu. 

• Prezentace DD 2 případy odměny. 

• Řešení porušování obecního klidu, ohrožování zdraví a bezpečnosti, odpalování petard 
– 4 případy. 

• Řešení agresivního chování 1 případ. 

 
Listopad 2017 

 
• Projekt Jarmarky s Albertem. 

• Prezentace zástupců Potravinové banky  

• Pomoc naši myslivosti, prezentace, interaktivní seminář. 

• Řešení neomluvené absence 1 případ, důtka ředitele školy. 

• Prezentace DD, aktivní pomoc při akci ve spolupráci s Obecním úřadem – 2 případy 
odměny. 

• Řešení kouření na veřejném místě 4 případy. 

Prosinec 2017 

• Aktualizace příloh – informace o revizích příloh metodického doporučení k primární 
prevenci rizikového chování. (příloha č. 7 – Kyberšikana, příloha č. 10 – 
Vandalismus a příloha č. 11 – Záškoláctví). 

• Vyhodnocení projektu Jarmarky s Albertem – 4 případy odměny. 

• Komunikace s rodiči, odjezdy dětí na vánoční prázdniny. 

• Vánoce, tradice, zvyky. Společná štědrovečerní večeře ve školní jídelně, dárky na 
rodinné skupině, zpěv koled. 

• Řešení 2 případů kouření na veřejnosti. 

• Řešení 4 případů porušování školního řádu. 

Leden 2018 
 

• Trénink sociálních dovedností – prezentace vychovatelů. Asertivita, sociální síť, 
rodičovské dovednosti, manipulace, spolupráce, komunikace. 

• Zimní olympiáda na zahradě DD – spolupráce vychovatelů a metodika prevence. 

• Řešení krádeže – 1 případ. 

• Řešení neprospěchu u dětí 8 případů. 

• Řešení konfliktů, vyhrožování, agresivní chování 3 případy. 

• Udělení odměny za mimořádné studijní výsledky 1 případ. 

 



Únor 2018 
 

• Bezpečné chování na internetu. Upevňování Desatera bezpečného internetu –. 
Seznámení dětí, poradna, E- Bezpečí –videa,  interaktivní seminář – metodika 
prevence DD a ŠJ. 

• Programy rozvoje osobnosti –průběžné  plnění plánu 1. pololetí. 2017/2018 

• Trénink sociálních dovedností – interaktivní seminář na DD. 

Březen 2018 
 

• Výjezd s nejmenšími dětmi na dopravní hřiště. BESIP. 

• Divadlo Kalich Praha – Horečka sobotní noci, Gong Ostrava – muzikál pro starší 
klienty. 

• Řešení nevhodného chování, porušování školních povinností, vulgarity, 
nerespektování autorit – 5 případů. 

Duben 2018 

• Trénink zpěvu, recitace, tanečního vystoupení na akci – Zámecký Slavíček 

• Den Romů – interaktivní seminář na DD.  

 
 Květen 2018 
 

• Kontrola PROD – DDÚ Bohumín.  

• Vzdělávání metodika prevence – Rozpravy Sepetná 

• Řešení 6 případů porušení vnitřního řádu školy. 

 
Červen 2018 

• Programy rozvoje osobnosti dítěte – vyhodnocení plnění plánu, zprávy rodičům. 

• Komunikace s rodiči a sociálními pracovníky – odjezdy dětí na prázdniny. 

• Poučení dětí o bezpečnosti před prázdninami. 

• Pracovní schůzka pro metodiky prevence v PPP Opava. 

• Dlouhodobý útěk – 1 případ. 

• Odměny – sběrové aktivity v MZŠ – 8 případů. 

• Snížené stupně z chování, důtky – 6 případů. 
. 

Prázdninové akce – letní tábory, výlety, kulturní programy, prohlídky hradů, zámků, pěší 
turistika, soutěže, krátkodobé pobyty mimo zařízení, projekty. 
 

 

 



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 a 
ochrannou 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, správních a provozních zaměstnanců 

Seminář Správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb. – správní řád 

FICE ve Zlíně téma semináře „ Dobrovolné pobyty v dětském domově, Media relations, 
Krizová komunikace, Fundraising, Změny ve školské legislativě „  T: 11.-12.10.2017 

Kurz znakové řeči – pořádá speciální škola pro sluchově postižené v Ostravě 

Asociace Náhradní výchovy v Bystřici pod Pernštejnem Skalský Dvůr odborný seminář        
T: 14.-15.11.2017 

Seminář „ Zdravý životní styl a zdravá výživa „  Jídelníček „ 

Školení referenčních řidičů – pořádal zřizovatel KÚ MSK Ostrava T: 15.1.2018 

Školení „ Poskytnutí první pomoci „ absolvovali všichni zaměstnanci DD T: 7.2.2018 

 Seminář na téma „ Jednání s klienty se zvláštními potřebami“ – přednášel Jeroným Klimeš T: 
15.3.2018 

Seminář „ MBTI typologie „ – Poznej sám sebe i druhé – osobnostní typologie – pro 
pedagogy a vedoucí pracovníky – pořádal ERPIC Ostrava T: 28.3.2018 

Seminář na téma „ GDPR „ – pořádal zřizovatel KÚ MSK Ostrava T: 13.4.2018 

Seminář k problematice „ FKSP „ T: 27.4.2018 

Školení referenčních řidičů – školení proběhlo na dětském domově   T: 16.5.2018 

Rozpravy o školní a institucionální výchově 2018 – dvoudenní celostátní konference 
k problematice ÚV – téma semináře Současnost a perspektivy VIII. Poruchy chování  

hotel Sepetná Ostravice  T: 24. – 25..5.2018 

školení zdravotníků Seminář T: 22.-23.5.2018 

Ochrana osobních údajů podle nařízení – pořádala vzdělávací agentura Paris EU T: 30.7.2018 

Vzdělávání metodika prevence rizikového chování 

Konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích – pořádal KÚ MSK  2.-3.10. 2017 

Setkání metodiků prevence  - pořádal PPP  v Opavě 

 

 

 



Další vzdělávání ředitelky: 

10. krajská konference k prevenci rizikového chování, Malenovice T: 2.-3.10.2017 

FICE ve Zlíně téma semináře „ Dobrovolné pobyty v dětském domově, Media relations,    
Krizová komunikace, Fundraising, Změny ve školské legislativě „  T: 11.-12.10.2017 

Workshop ve Skalském Dvoře – asociace náhradní výchovy odborný seminář                        
T: 14.-15.11.2017 

Školení „ Poskytnutí první pomoci „ absolvovali všichni zaměstnanci DD T: 7.2.2018 

 Seminář na téma „ Jednání s klienty se zvláštními potřebami“ – přednášel Jeroným Klimeš  
T: 15.3.2018 

Seminář „ MBTI typologie „ – Poznej sám sebe i druhé – osobnostní typologie – pro 
pedagogy a vedoucí pracovníky – pořádal ERPIC Ostrava T: 28.3.2018 

Seminář na téma „ GDPR „ – pořádal zřizovatel KÚ MSK Ostrava T: 13.4.2018 

Seminář „Vybrané problémy z aplikace právních předpisů se zaměřením na školská zařízení 
pro výkon ústavní výchovy“ pořádala vzdělávací agentura Paris  T: 26.4.2018 

Školení referenčních řidičů T: 16.5.2018 

Rozpravy o školní a institucionální výchově 2018 – dvoudenní celostátní konference 
k problematice ÚV – téma semináře Současnost a perspektivy VIII. Poruchy chování        
hotel Sepetná Ostravice  T: 24. – 25.5.2018 

Ochrana osobních údajů podle nařízení – pořádala vzdělávací agentura Paris EU T: 30.7.2018 

Jak provádět pracovní hodnotící pohovory pořádal ERPIC Ostrava T: 25.8.2018 

 

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. 2017/2018 

Velký turnaj ve vybíjené – jedná se o tradiční akci, v loňském září proběhl již 18. 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.  

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 
 
Zprávy z činnosti Dětského domova v Melči 
 
Vážení občané, 
od začátku školního roku proběhlo na našem domově mnoho zajímavých činností a pěkných akcí, o 
kterých Vám chci napsat. Vybrala jsem ty největší a nejzajímavější, a tak se s Vámi podělit o pěkné 
zážitky a dojmy. 
 
 
 
Sportovní akce 
 
Velký turnaj ve vybíjené – tento turnaj pořádá náš dětský domov již  20. rok a stále je o něj velký 
zájem – velké sportovní klání proběhlo 25.9.2017. Ten den pršelo, a proto celý turnaj proběhl 
v tělocvičně místní základní školy. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z dětských domovů našeho kraje, 
aby porovnaly své síly a dovednosti. Přesto, že pršelo turnaj dopadl skvěle, děti si zasportovaly a 
v prostorách našeho dětského domova se zabavily zajímavými aktivitami – promítaly se filmy, hrály 
se společenské a stolní hry, známí si přátelsky popovídali. Vítězem turnaje se stalo družstvo 
z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem, na druhém místě skončil náš DD a třetí DD Srdce 
Karviná.  
Budišek Cup – turnaj v malé kopané se konal 7.10.2017 v Budišově nad Budišovkou, pořadatelem 
akce byl DD Budišov n.B. Naše družstvo z Melče vybojovalo krásné 2. místo. 
Florbal Cup 2017 v Havířově – tradičně turnaj pořádá Dětský domov Havířov ve velké havířovské 
sportovní hale, turnaj má vysokou úroveň a děti se na něj každoročně těší a trénují. I zde jsme sklidili 
úspěch, naše družstvo z Melče se umístilo na 3. místě.  
Jsem ráda, že máme na dětském domově děti, které sportují a dosahují pěkných výsledků, děkuji všem  
sportovcům za reprezentaci našeho dětského domova. 



Kulturně společenské akce 
 
Potravinová sbírka 2017 – stejně jako v roce 2016 jsme se i v letošním roce 2017 zapojili při 
příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby do akce Potravinová sbírka, kterou pořádala 
Potravinová banka v Ostravě. Do sbírky se zapojili zaměstnanci i některé děti z našeho domova. Děti, 
které zakoupily ze svého kapesného potraviny si tak uvědomují, že jsou lidé, kteří potřebují pomoc, 
stejně jako oni. Jsem potěšena tímto jejich počinem a zároveň jsem ráda, že naše děti nejen pomoc 
přijímají, ale dokáží sami pomoc poskytnout. Sesbírali jsme potraviny v hodnotě 967,00 Kč. 
Náš příspěvek byl poskytnut uživatelům sociálních služeb EKIPA v Opavě. 
 
Laskavec 2017 – 13.11. Světový den laskavosti –  zapojili jsme se do akce Jsem laskavec. Tři děti 
našeho domova pod vedením tety Lenky a Sylvy navštívily dětské oddělení Slezské nemocnice 
v Opavě v pavilonu M. Děti pro dětské pacienty vymalovaly  písmenka a obrázky abecedy, aby se 
malí pacienti mohly hravou formou učit poznávat písmenka, dále vyrobily dětskou knihu s příběhem a 
obrázky. 
 Při návštěvě děti předaly zdravotnickému personálu drobné hračky a plyšáky, které budou dětem dělat 
radost v ordinaci při nutných zákrocích. Věříme, že tímto skutkem jsme přispěli dobré věci.  
Cílem, tohoto skutku – laskavosti, je učit naše děti dávat a dělat dobré věci pro jiné v jejich okolí. 
 
Koncert Heleny Vondráčkové – dne 18.11. 2017 se všechny děti našeho domova s doprovodem 
zúčastnily koncertu známe zpěvačky. Vstupenky jsme od zpěvačky obdrželi jako dárek a proto celý 
domov vyjel na výlet do Olomouce, kde se koncert konal. Děti měly možnost si s Helenou zazpívat i 
na podiu a nakonec ji poděkovaly a předaly jí malý dárek. Pro všechny děti to byl velký zážitek. 
Všichni se dobře pobavili. 
 
Obchůdky s Albertem 2017 – dne 26.11.2017 v prodejně Albert na Olomoucké ulici v Opavě 
proběhl prodejní vánoční jarmark. Na jarmarku se prodávaly výrobky našich dětí, např. adventní 
věnce, perníčky, výrobky z keramiky, vánoční svíčky a novinka letošního jarmarku byly šité vánoční 
ozdoby s perličkami. Děkuji za přípravu i průběh jarmarku všem dětem, tetám i strejdům, kteří se 
podíleli a měli zásluhu na celé náročné akci. 
 
Dovolte mi popřát Vám všem občanům Melče, pracovníkům obecního úřadu, učitelům našich dětí a 
všem, kteří spolupracují s naším dětským domovem krásné a spokojené vánoce a úspěšný rok 2018. 
 
        Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka DD 
 

Štědrý den a vánoce v Penzionu nad stájí v Jakartovicích 
 
Štědrý den 24.12.2017 a ještě další vánoční svátky  jsme s dětmi  již tradičně trávili mimo 
dětský domov. Náš dlouholetý sponzor pan Dalibor Tesař pozval naše děti do svého Penzionu 
nad stájí v Jakartovicích. Děti zde prožily krásné tři dny naplněné příjemnou atmosférou 
s dobrým jídlem a dobrotkami, které k vánocům patří.  Vzduch voněl vanilkou a z kachlových 
kamen sálalo teplo a děti se těšily na Ježíška. A Ježíšek opravdu přišel a byl opravdu štědrý.  
Pod vánočním stromečkem děti našly krásné dárky, které u všech vyloudily na tvářích 
úsměvy a pocit štěstí. Snad alespoň na chvíli děti zapomněly, že nejsou se svými nejbližšími – 
mámou a tátou – ve svých domovech. 
 Naše děti zde trávily vánoční dny s dětmi z dětského domova z Vrbna pod Pradědem. S tímto 
domovem spolupracujeme, děti se navzájem znají, a tak v Penzionu nad stájí bylo veselo. 
Díky lidem se srdcem na pravém místě se dětem vánoce líbily a budou na ně ještě dlouho 
vzpomínat. 
 
V Melči, leden 2018     Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka DD 



 
 
 
Vánoční projekty pro děti 
 
Náš dětský domov se zapojil do několika vánočních projektů, které se v období vánoc 
nabízejí, aby měly nám svěřené děti na dětském domově více dárků pod stromečkem.  
 
 „ Daruj hračku „ – tento projekt realizují zdravotně postižení manažeři Tango z Havlíčkova 
Brodu. V r. 2017 to byl již 21. ročník projektu. Cílem projektu bylo splnit vánoční přání 
dětem z dětských domovů. Daruj hračku probíhá  prostřednictvím elektronických multimédií, 
kde jsou oslovováni dárci, kteří si vyberou dítě podle namalovaného obrázku dárku.  
Dne 20.12.2017 proběhl slavnostní galakoncert v Havlíčkově Brodě a zde se dárky slavnostně 
předávaly dětem. Děti zde poděkovaly Ježíškovi. 
 
„ Staň se Ježíškem dětem z dětských domovů 2017“  - letos se konal již 5. ročník tohoto 
projektu. Pořadatelem projektu je Občanské sdružení Ve spojení. Občanské sdružení 
prezentuje na svých webových stránkách obrázky s přáním dětí, dárci si vybírají dárky, 
zakoupí je a pošlou konkrétnímu dítěti na konkrétní dětský domov. Děti si přály hračky, 
kosmetiku, sportovní vybavení, povlečení apod. Posledním krokem tohoto projektu bylo 
poděkování obdarovaných dětí. 
 
„ Milý Ježíšku „ – 5. ročník projektu, jehož hlavní myšlenkou je rozdávat radost v podobě 
splněných vánočních přání dětem z dětských domovů. Za projektem stojí Vojtěch Paukner a 
Martin Kučera, studenti informatiky na fakultě informačních technologií ČVÚT v Praze. 
Projekt probíhá mezi dárcem a obdarovaným dítětem. Na webových stránkách projektu 
 „ Milý Ježíšku „ je seznam dětských přání. Dárce si vybere dítě, zarezervuje dárek a může ho 
splnit. Dárek je pak poslán na adresu daného dětského domova. 
 
 „ Vánoce dětem „ náš dětský domov se zapojil i do výtvarné soutěže, kterou pořádal 
Nadační fond Albert ve spolupráci s prodejnami Albert. Děti z DD namalovaly obrázky svých 
přání, které visely jako koule na stromečcích v prodejnách Albert po celé republice. 
 Viktorie / Viki / Kováčová namalovala velkého medvěda, kterého by si přála dostat pod 
stromečkem. A slavili jsme úspěch. 
Její obrázek nazvaný „ Opravdu velký medvěd „  se porotě tak líbil, že se umístil na prvním 
místě v soutěži a náš dětský domov získal poukaz na 10.000,- Kč na nákup hraček a her pro 
všechny děti našeho domova. 
Děkujeme Viktorii, Viktorku jsme za její úspěch odměnili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vítězný obrázek – namalovala Viki Kováčová, 11 let 

 
 

 

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 5 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 čtyři 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. Na základě již dvouleté 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 
2017/2018.Během prázdnin byl v rámci tohoto projektu jeden náš zletilý klient v létě na tzv. 
Podnikatelském kempu, kde si osvojoval dovednosti potřebné pro samostatný život. 

Projekt Začni správně – projekt pořádá NO Your chance z Prahy. Projekt je určen starším 
klientům a je zaměřen na aktivity a činnosti, které souvisí s budoucím odchodem zletilých 
klientů do samostatného života. Probíraná témata jsou: finanční gramotnost, právní rámec 



uzavírání pracovního poměru – zákoník práce, jak se ucházet o práci – pracovní pohovory, 
psychologické aspekty jak zvládnout přechod z dětského domova do samostatného života 
apod. Vybraní zletilí a starší děti vyjíždí na víkendové pobyty mimo DD nebo na jednodenní 
setkání mimo DD. 

 

Přehled aktivit ve škol.r. 2017/2018 – výpis z měsíčních plánů práce 

Září 2017 

• VII. 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 

• Návštěva Národního divadla – baletní představení Louskáček 

• Projekt Začni správně – konaný v Novém Jičíně 

• Turnaj ve vybíjené 18. ročník – akce pořádá náš DD pro ostatní DD 
v Moravskoslezském kraji 

Říjen 2017 

• Návštěva Slezského divadla v Opavě představení „Robinson Crusoe“ a o „ Líných 
kůzlátkách „ 

• Drakiáda – akce ve spolupráci s obcí 

• Krajská sbírka potravin 2017 

• Projekt „ Tréninky dospělosti „ – pořádá NO Spolu dětem 

• Lampionový průvod – Halloween – akce ve spolupráci s obcí 

• Budišek Cup – turnaj v malé kopané – pořádá DD Budišov nad Budišovkou 

Listopad 2017 

• Turnaj v nohejbalu – pořádal DD Lichnov 

• Koncert Heleny Vondráčkové – Olomouc 

• Mistrovství ČR v šipkách a foukačkách – Hrabyně 

• Tvůrčí dílny dětí z DD v Mořkově – IV. ročník 

• Projekt „ Tréninky dospělosti „ – 2 setkání Praha 

• Návštěva Slezského divadla v Opavě – „ O vlku a kůzlátkách „ 



• Výroba vánočních ozdob na vánoční strom v obci Melč 

• Florbal Cup – pořádal DD Havířov 

• Beseda o myslivosti – sběr a výkup kaštanů 

• Spolupráce s mysliveckým sdružením - sběr kaštanů a bukvic  

• Memoriál Pochod Jana Zajíce – pořádá MěÚ ve Vítkově 

• Vánoční projekt „ Milý Ježíšku“ 

• Jarmarky s Albertem – prodej výrobků dětí DD v prodejně Albert v Opavě spolupráce 
s Nadací Terezy Maxové 

Prosinec 2017 

• Výroba adventních věnců – výzdoba prostorů DD a vstupních dveří 

• Mikulášská nadílka v Litultovicích 

• Rozsvícení vánočního stromu v obci - spolupráce s obcí 

• Štědrovečerní večeře na rodinných skupinách – Vánoce na nečisto – vánoční setkání 
dětí a zaměstnanců 

• Vánoční projekt „ Milý Ježíšku“ v Havlíčkově Brodě 

• Celodenní výlet v Hait Parku v Tošovicích – celodenní lyžování a zimní sporty 

• Vánoční pobyt v penzionu Nad stájí v Jakartovicích – čtyřdenní pobyt pro děti, které 
zůstaly na vánoce na DD – věnoval sponzor 

Leden 2018 

• Projekt „ Tréninky dospělosti „  

• Novoroční turnaj ve volejbale – pořádal DD Lichnov 

• Návštěva Slezské divadlo Opava – předplatné „ O kouzelném paloučku „ 

• Aqualend CUP VII. Pasohlávky – interaktivní soutěžní den – pořádal DDÚ Brno 

• Celodenní výlet do Tošovic – sportovní areál Hait Park – lyžování, sáňkování - zimní 
sporty 

Únor 2018 

• Návštěva Slezské divadlo Opava – předplatné „ O kouzelném paloučku „ 

• Návštěva Slezského divadla Opava  předplatné „ Duhová zahrada “ 



• Frozen 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 2018 

• Návštěva knihovny – Melč, Vítkov, Opava – beseda 

• Návštěva Slezského divadla v Opavě – předplatné „ Královna koloběžka „ 

• Turnaj v deskových hrách – pořádal DD Fulnek 

Duben 2018 

• Projekt Rozhled a dovednosti – určeno starším klientům DD 

• Návštěva Slezského divadla v Opavě – předplatné – „ Dobrodružství mořského vlka „ 

• Den Země - Sběr odpadků v obci a jejím okolí - akce ve spolupráci s obcí  

• Návštěva dopravního hřiště v Odrách – v rámci BESIP 

• Zámecký slavíček – pěvecká soutěž na našem DD 

• V. ročník turnaje v petanque – pořádal DD Úsměv Ostrava Slezská 

Květen 2018 

• XIX. roč. turnaje ve florbale – pořádal DD Ostrava Hrabová   

• kulturní akce Melčské jaro – kulturní akce v obci – spolupráce s obcí a s místní školou 

• Sportovní hry mládeže z DD Ostrava 

• Ostrava se baví – bublinková show 

• Turnaj Diskgolf – pořádal DD Budišov nad Budišovkou 

• Den otevřených dveří na našem dětském domově 

Červen 2018 

• DD Cup Praha – národní finále 

• Projekt „ Začni správně „ 

• XII. ročník turnaje v malé kopané – pořádal DD Frýdek-Místeki 



• Turnaj ve vodním fotbálku – pořadatel náš DD 

• 1.ročník florbalového turnaje – pořádal OSPOD Opava 

• Turnaj ve fotbale – pořádal DD Frýdek-Místek 

• XXIV. ročník Duatlonu – cyklistická soutěž – 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 2018 

V uplynulém školním roce jsme zorganizovali dětem našeho domova bohaté a aktivní 
prázdniny. Některé děti odjely na pobyt ke svým rodičům, pro děti, které zůstaly na DD 
vychovatelé připravovali program - zájmové činnosti – výlety, koupání a mnoho zábavných 
aktivit. Naše děti byly během prázdnin na několika letních táborech a pobytech. Výčet LT je 
popsán v bodě  IV. této VZ. 

 
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 

• PN Opava a DPA v Opavě 

• Klinický logoped a logopedická asistentka 

• Odborné lékařské ambulance 

• Základní školy umístěných dětí – Melč, Vítkov, Opava, Hradec nad Moravicí 



• Střední školy umístěných dětí – Opava, Odry, Ostrava 

• 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. 

• NO Your chance Praha 

• Dobrovolníci – ELIM Opava 

 

 



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

Ve školním roce 2017/2018  na našem zařízení byla provedena komplexní inspekce Českou 
školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu ve dnech  6.-8.3.2018. 

Předmět inspekční činnosti: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 
odst.2 písm. a/ až c/ zákona č.  561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a 
podle zák.č. 109/2002 S. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 
o preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících a provádějících právních norem. 

Závěry: 

Hodnocení vývoje – od minulé inspekční činnosti došlo k výraznému zlepšení materiálních 
podmínek – instalace interaktivní tabule, doplnění dřevěných herních prvků v areálu DD, 
výměna topných těles v celé budově, sanace vlhkého zdiva, výměna podlahových krytin 

 

Silné stránky 

-  dětem je poskytována výrazná podpora při jejich vzdělávání s cílem úspěšného 
ukončení studia a přípravy na budoucí život 

- Esteticky a vkusně upravené prostory rodinných skupin připomínající rodinné 
prostředí 

- Pestrá nabídka mimoškolních aktivit a zájmové činnosti 

- Efektivní realizace environmentální výchovy 

Příležitosti ke zlepšení a doporučení pro zlepšení činnosti DD 

- V rámci zkvalitnění poskytovaných psychologických služeb nabídnout dětem 
pravidelnou psychologickou péči i v prostorách školského zařízení 

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: 4.12.2017  a  2.5.2018 

Mimořádná prověrka proběhla v termínu: 21.8.2018 

Byly zjištěny nedostatky: 

• Nedostatečné údaje v opatřeních ve výchově – nebylo uváděny data 



2. Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
pracoviště Opava  

V uvedeném školním roce 2017/2018 nebyla ze strany KHS provedena  kontrola. 

3.  Kontrola OSSZ Opava  

V uvedeném škol.r. 2017/2018 byla ze strany OSSZ provedena  kontrola, a to dne 22.8.2018. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

4. 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. Naše zařízení se podílí na 
plnění Individuálního plánu ochrany dítěte, jsme odpovědni za plnění plánovaných kroků a 
opatření. Spolupráce se sociálními pracovnicemi byla v uplynulém školním roce velmi dobrá 
a bezproblémová. Ve školním roce 2017/2018 byla do pěstounské péče umístěna jedna dívka, 
byla umístěna do rodiny své tety. 

Ve školním roce 2017/2018 navštívily sociální pracovnice naše zařízení a děti celkem 61x, 
návštěvy vyplývají ze zák.č. 258/2000 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění. 
 
 
 
Část IX. Základní údaje o hospodaření zařízení v roce 2017 
 

Přidělené prostředky na platy a odvody ze státního rozpočtu a prostředky na provoz 

a odpisy z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2017 plně vyčerpány. Závazné limity byly 

dodrženy.     

 
1. Výnosy organizace 
 
    Účelové dotace ze státního rozpočtu - prostředky na platy a odvody v Kč: 

ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 

33353 Přímé výdaje na vzdělávání  11 556 282 11 556 282 0,- 

V tom: Prostředky na platy  8 422 330   

 Ostatní osobní náklady  40 000   

 Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % 2 877 205   

 Zákonné odvody na FKSP 2 % 168 447   

 Přímý ONIV 48 300   



ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 

33052 RP Zvýšení platů ped. a nepedagogických  
zaměstnanců regionálního školství 

191 373 191 373 0,- 

V tom: Prostředky na platy 140 716   

 Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % 47 843   

 Zákonné odvody na FKSP 2 % 2 814   

33073 RP Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství 

163 343 163 343 0,- 

V tom: Prostředky na platy 120 105   

 Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % 40 836   

 Zákonné odvody na FKSP 2 % 2 402   

 Celkem dotace ze státního rozpočtu MŠMT 11 910 998 11 910 998 0,- 

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

ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 

0 Provozní náklady 3 913 000 3 913 000 0,- 

205 Účelově na odpisy 349 000 349 000 0,- 

 Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele 4 262 000 4 262 000 0,- 

 
 

Vlastní příjmy organizace byly ve výši 1 709 377 Kč. Naše organizace neprovozuje 

doplňkovou činnost.  Výši našich vlastních příjmů můžeme ovlivnit  jen  minimálně,  odvíjí  

se  mimo  jiné  od  počtu  aktuálně  umístěných  dětí  (předpis Přídavků na dítě a případný 

předpis Ošetřovného rodičům a dětem s vlastním příjmem).                                                   

 V uvedených příjmových položkách došlo k  navýšení tržeb ze stravování, hlavně 

z důvodu navýšení stravovacích norem. Tato částka však slouží k pokrytí nákladů na 

potraviny pro obědy zaměstnanců, odvíjí se od počtu nahlášených obědů. 

Hospodaření organizace neovlivní.  

 Výše příjmů z ošetřovného v průběhu let kolísá. Odvíjí se např. od finanční situace 

zákonných zástupců umístěných klientů. V roce 2017 pobíralo 10 našich klientů 

sirotčí důchod, z něhož je rovněž ošetřovné předepisováno.  

 V položce vlastních výnosů z PND došlo opět k mírnému navýšení výnosů. Přídavky 

na děti jsou jedním z našich stálých příjmů. Jejich výše se však odvíjí od aktuální 

legislativy a počtu a věku umístěných dětí. Výši této položky nemůže organizace 

ovlivnit. 



 V roce 2017 došlo opět ke snížení příjmů z úroků z prostředků uložených na běžném 

účtu u Komerční banky a. s., a to i přes to, že je organizace připojena k Dohodě o 

poskytování cash-poolingu.   

 Věcné dary organizace získala v hodnotě 51 tis. Kč. Jednalo se hlavně o vánoční 

pobyt pro klienty v hodnotě 43 tis. Kč. Dále to byly drobné dary, např. hry a vánoční 

stromek.  

 Do hospodaření byl zapojen IF v celkové výši 972 tis. Kč. Z Investičního fondu byla 

uhrazena oprava střechy plechového skladu, oprava terasy, oprava stropu ve školní 

jídelně, oprava fasády a klempířské práce.  

 Zaúčtování RF z darů – čerpání finanční darů bylo v hodnotě 81 tis. Kč. Tyto 

prostředky byly převážně použity na financování volnočasových aktivit dětí – úhrada 

nákladů na kroužky, výtvarné potřeby. Další prostředky byly použity na úhradu letní 

rekreace a letních táborů dětí.  

 Čerpání RF tvořeného ze zisku - po delší době bylo potřeba zapojit do hospodaření 

také tento fond ve výši 79 751,- Kč, aby došlo k vyrovnanému hospodářskému 

výsledku.  

 
Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč: 

Druh příjmu rok 2017 

Tržby ze stravování    100 323 

Předpisy příjmů ošetřovného  88 060 

Startovné, občerstvení - akce pro DD 7 053 

Předpisy příjmů PND    257 720 

Úroky z fin. prostředků na BU 2 959 

Přijaté věcné dary 51 396 

Čerpání IF - opravy 972 514 

Čerpání RF - finanční dary  81 091 

Čerpání RF - k dalšímu rozvoji 79 751 

Náhrada škod od pojišťovny 21 164 

Tržba za ekologickou likvidaci 1 040 

Časové rozpuštění IT 46 306 

Celkem 1 709 377 
 
 

 
 



2. Náklady organizace 
 
Celkové náklady našeho zařízení v roce 2017 byly ve výši 17 882 376 Kč.  
 
501 – Materiálové náklady (v tis. Kč)       

Druh nákladu  2014  2015  2016  2017 

Potraviny  815 928 972 1 067 

PHM, oleje, mazadla 75 61 58 84 

Kancelářské potřeby, knihy, tisk 69 66 91 98 

Léky a zdravotnický materiál 37 57 49 47 

Ostatní 857 490 588 575 

Celkem 1 853 1 602 1 758 1 871 
 
Materiálové náklady se odvíjí od aktuální potřeby. V porovnání s předchozím rokem došlo 

k mírnému navýšení těchto nákladů. 

    

502 - Spotřeba energií (v tis. Kč a jednotkách) 

Druh nákladu  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spotřeba vody     tis Kč 101 118 106 103 102 90 

                       m3 1 676 2 091 1 685 1 439 1 421 1 352 

Spotřeba plynu     tis Kč 5 6 5 5 6 5 

 kg 164   205 180 180 180 180 

Spotřeba el. 
energie 

tis Kč 1 005 1 021 880 880 834 827 

 MWh 290,92 262,33 301,85 285,17 288,45 313,57 

celkem tis Kč 1 111 1 145 991 988 942 922 
   
          Náklady na energie  jsou srovnatelné s předchozími léty, dochází však stále k mírnému 

poklesu. V úspoře se projevily výhodné ceny plynoucí z rámcových smluv, uzavřených 

s dodavateli el. energie KÚ MSK na komoditní burze.           

          Náklady na vodné a stočné jsou dlouhodobě na srovnatelné úrovni. V sociálních 

zařízeních na rodinných skupinách klientů jsou nainstalovány spořiče vody - tzv. perlátory.  

          Plyn se na našem zařízení používá pouze výjimečně, při vaření v kuchyni. Jeho 

spotřeba je po celé období vyrovnaná a nízká, hospodaření organizace výrazně neovlivní. 

         Spotřeba elektrické energie byla dodavatelem účtována měsíčně dle skutečnosti na 

základě automatického odečtu. Budova zámku dětského domova je vytápěna elektrickými 

akumulačními kamny. Začátkem listopadu 2015 byly v celém objektu tyto kamna vyměněna 



za nová - výkonnější a úspornější. V maximální míře v zařízení využíváme nízkého tarifu 

nočního proudu. Platba za elektrickou energii je jedna z nejvýznamnějších položek nákladů 

našeho zařízení. Je ovlivněna mimo jiné také aktuálním počasím v daném období.  

          

    511 - Opravy a udržování (v tis. Kč) 

  2013  2014 2015 2016 2017 

Oprava a udržování  931 279 207 1 027 1 297 
 
Náklady na Opravy a udržování byly v průběhu sledovaných let nestálé, což je ovlivňováno 

aktuální potřebou oprav na svěřeném majetku. Na opravách a udržování vykazujeme v roce 

2017  náklady ve výši 1 297  tisíc Kč. 

Byly to tyto opravy a údržba: 

• Největší položkou je oprava terasy budovy, v hodnotě 561 tis. Kč.  Prostředky na tuto 

opravu byly čerpány z investičního fondu. 

• Další velkou opravou byla oprava stropu jídelny, oprava fasády a související 

klempířské práce, v hodnotě 279 tis. Kč. Také tato akce byla hrazena z IF.  

• Ostatní opravy a údržba nemovitosti v hodnotě 215 tis. Kč zahrnují opravu střechy 

plechového skladu za cenu 131 tis. Kč, výměnu podlahové krytiny a koberců, aj. 

drobné opravy.  

• Údržba strojů a přístrojů zahrnuje nejvíce náklady na údržbu zařízení ve ŠJ - plynový 

sporák, myčku nádobí a škrabku brambor. Dále se jednalo o opravu jízdních kol pro 

děti, spínacích hodin topení, výměna bojleru a elektromontážní práce na zařízení. 

Náklady na tuto údržbu byly ve výši 69 tis. Kč. 

• Potřebná údržba a drobné opravy na služebních vozidlech - Škoda Octavia, Škoda 

Octavia Combi a Fiat Ducato byly ve výši 75 tis. Kč. U těchto vozidel se jednalo          

o výměnu turbodmychadla, výměnu rozvodů aj. Dále bylo rozbité světlo a poškozen 

lak na vozidle po havárii  - tyto náklady v hodnotě 11,5 tis. Kč uhradila pojišťovna.  

• V zařízení byl vyměněn a upraven zastaralý a nevyhovující systém generálního klíče 

s náklady 75 tis. Kč.  

• Náklady na opravu a údržbu ICT byly ve výši 3 tis. Kč. 

• Položka Opravy a udržování zahrnuje také drobné běžné opravy jako je výměna 

rozbitých skel dveří a oken, opravu trampolíny, opravu bojleru a jiné.  

 
 
 



512 - Cestovné (v tis. Kč.) 

    2013  2014  2015  2016  2017 

Cestovné 39 42 56 40 31 

 
Cestovné zahrnuje především náklady při doprovodu klientů do škol, k lékařskému ošetření a 

na sportovní, kulturní či jiné akce. Dále se jedná o cestovné zaměstnanců při účasti na 

školeních, seminářích aj. vzdělávacích akcích. V roce 2017 se neuskutečnila žádná zahraniční 

cesta. Náklady na cestovné mírně klesly.   

 
518 - Služby (v tis. Kč)   

    2013  2014  2015  2016  2017 

Nákup služeb celkem 770 826 870 916 934 

            
V nákladech na Služby došlo v porovnání s předchozím rokem opět k mírnému navýšení. Část 

těchto nákladů byla hrazená ze sponzorských prostředků.  

Do oblasti Služeb spadá celá  škála nákladů. V roce 2017 se jednalo např. o: 

• poštovní a telefonní služby, internet                                                       32 tis. Kč 

• stravování dětí v MŠ, ZŠ a SŠ                                               99 tis. Kč 

• rekreace a pobyty dětí                                                                                   143 tis. Kč 

• dodavatelské zpracování mezd                                                                       70 tis. Kč 

• likvidace odpadů                                                                                             28 tis. Kč 

• vstupné při společenských akcích s dětmi                                                      63 tis. Kč  

• nájemné - cvičný byt                                                                                       80 tis. Kč    

• cestovné dětí - jízdné do škol aj.                                                                   124 tis. Kč 

• revize a odborné prohlídky                                                                              43 tis. Kč 

• ubytování klientů na internátech                                                                      30 tis. Kč 

• dále tato položka zahrnuje přepravné klientů, poplatky školám, školami organizované 

výlety a pobytové akce pro děti, půjčovné, lékařské ošetření klientů, softwarové služby a 

licence, konzultace a právní poradenství, propagaci a inzerci, bankovní poplatky a jiné 

drobné služby. 

  
 
 
 
 
 
 



551 - Odpisy (v tis. Kč)     

 UZ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   18 1 1 

205 368 359 256 327 349 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

5 46 46 46 46 46 

     
Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu. Část nákladů na odpisy byla hrazena 

z vlastních příjmů, a to odpisy z investičního transferu  ve výši 46 tis. Kč. Odpisy ve výši 1 

tis. Kč byly hrazeny z provozních prostředků.  

 
Ostatní náklady   
 

V této oblasti nákladů se jedná především o tyto  výdaje : 

 Účet 528: zde se jedná o měsíční kapesné vyplácené dětem na základě aktuální 

přítomnosti, vánoční dárky, dárky k narozeninám a svátkům dětí, odměny dětem – 

kladné opatření ve výchově a věcná a finanční výpomoc při odchodu dítěte z DD. 

Částky se vyplácejí dle zákona č. 109/2002 v platném znění.  

      Na tyto výdaje bylo celkem v roce 2017 vynaloženo 287 tis. Kč. Výši těchto nákladů    

      nemůže organizace ovlivnit, odvíjí se od aktuálního počtu a věku  umístěných dětí a     

      počtu odcházejících zletilých klientů.  

 

528 - Jiné sociální náklady (v Kč)     

  2014  2015  2016  2017 

Kapesné klientů 103 254 106 180 113 255 104 930 

Svátky a narozeniny 18 272 16 696 18 998 17 447 

Vánoční dárky 41 488 41 798 45 230 43 200 

Věcná a peněžní výp. - odchod z DD 65 000 12 000 15 000 108 000 

Kladné opatření ve výchově 2 802 9 229 21 441 13 173 

Celkem 230 816 185 903 213 924 286 750 

 

 Účet 525: zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativy činilo 36 tis. Kč. Jeho výše je 

daná zákonem, odvíjí se od výše mzdových prostředků.  

 

 
 



3. Výsledek hospodaření organizace 
 
Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2017 v Kč:  
 

Celkové náklady organizace 17 882 376 

Celkové výnosy organizace 17 882 376 

Hospodářský výsledek 0,00 
 

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ve výši 0,00 Kč. HV tudíž nebude rozdělován. 

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 2017“,  kterou Dětský domov a ŠJ Melč 4  odevzdal ve stanoveném termínu 

zřizovateli a zveřejnil na svých webových stránkách.  

 
1. Zapojení peněžních fondů do hospodaření organizace 
 
Údaje o čerpání peněžních fondů: 

• 411 Fond odměn  - nebyl v roce 2017 čerpán 

• 412 FKSP -  byl zapojen do hospodářské činnosti především v oblasti  sociální. Při 

čerpání vytvořených zdrojů v roce 2017 se postupovalo podle schválených zásad.  

Fond FKSP byl použit v celkové výši 146 121 Kč.     

- Příspěvek na stravování byl v 1-2/2017 ve výši 8,- Kč na jedno hlavní jídlo 

v průběhu jedné pracovní směny. Od měsíce března byl navýšen na 10,- Kč. 

Bylo přispěno na  2 844 hlavních jídel ve školní jídelně popř. připravených 

v rámci výchovné činnosti na rodinných skupinách.  

- Výše příspěvku na penzijní připojištění pracovníka činilo 300,- Kč měsíčně. 

Přispíváno bylo průměrně 18 pracovníkům, kteří o toto zažádali.  

- Na kulturní akce bylo vynaloženo 46 387,- Kč.    

- Částka poskytnutých věcných darů byla vyplacena 6 zaměstnancům při 

pracovním či životním výročí dle stanovených zásad, a to 12 500,- Kč.                                                                    

• 414 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů - přijaté finanční dary byly čerpány      

ve výši 81 091,00 Kč. Naše organizace má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci se 

sponzory. Mezi nejvýznamnější patří např. VVUÚ a. s. Ostrava a Nadační fond 

Albert. Prostředky sponzorů využíváme především k financování volnočasových 

aktivit našich klientů - hrazení zájmových kroužků, rekreačních pobytů, letních táborů 

aj. Díky těmto prostředkům můžeme hradit i finančně náročnější aktivity.  

                V roce 2017 jsme za vydatné podpory sponzorů pořádali regionální kolo       



       Nejmilejšího koncertu. 

• 416 IF  – byl čerpán ve výši  972 514,-   Kč na opravy a  údržbu dlouhodobého movitého 

majetku. 

Oprava střechy plechového skladu 131 736,- 

Oprava terasy budovy Dětského domova 561 226,- 

Oprava stropu ve Školní jídelně, oprava fasády budovy DD  

a klempířské práce 
279 552,- 

 
V roce 2017 byly z investičního fondu řešeny pouze nutné opravy. Střecha 

plechového skladu byla prohnitá, hrozilo zřícení. Terasa nad školní jídelnou byla 

nasáklá vodou, v jídelně docházelo k opadávání omítky a zatékání.  

Některé plánované akce (např. oprava střechy budovy DD) byly odloženy.   

 
 

Členění fin. prostředků dle jednotlivých fondů v Kč k 31. 12. 2017 

   
 
  
 

Část X. Údaje o zapojení DD do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 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 cizích zdrojů 

Ve škol.r. 2017/2018 naše zařízení nepředložilo a nerealizovalo žádný projekt financovaný 
z cizích zdrojů 

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

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       



       
 
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) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       
       

 

 

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 24.10.2018 . Výroční zpráva byla odeslána zřizovateli dne  24.10. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 -  Začni správně, Rozhled, Řidičské průkazy, Jazykové kurzy, 
Dejte šanci dětem, Daruj hračku 

 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 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 Octávie sedan – pro potřeby převozu dětí do škol a k lékařům     
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  

            
 


