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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 

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  nepřetrţitým provozem s nerovnoměrně 

rozvrţenou 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 vydáním 

předběţného opatření soudu.  

Do dětského domova jsou zpravidla umisťovány děti ve věku od 3 do 18 let.  

 V dětském domově dále pečujeme o zletilé osoby nezaopatřené osoby, a to do ukončení 

přípravy na povolání nejdéle však do 26 ti let věku. Tyto zletilé osoby / klienti / jsou na našem 

zařízení umístěny na základě smlouvy o setrvání v péči dětského domova.  Jedná se jiţ o 

dobrovolný pobyt na dětském domově. 

 

Kapacita DD k 1.9.2019 :  40 dětí Počet rodinných skupin: 5 / jedna RS max. 8 dětí / 

Kapacita ŠJ  k 1.9.2019 :  40 jídel  

 

mailto:reditelka@dd-melc.cz
http://www.dd-melc.cz/


 

 

Organizační struktura zařízení 

 

Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky 

 

Úsek                                        Počet zaměstnanců, vč.vedoucích           Přepočtený počet 

Výchovný                                                               20                                     19,25 

Sociální                                                                     2                                        1,5 

Provozně-ekonomický                                              5                                        4,5 

Stravovací                                                                 3                                        2,75 

Celkem                                                                    30                                         28 

 

Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný 

úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 15 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a 

vedoucí vychovatelky. Přepočtený počet pedagogů je 14,25 úvazku. 

V kaţdé 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 - asistentka pedagoga u postiţené dívky / dívka hluchoněmá 

a tělesně postiţená /. 

Dále vedoucí vychovatelce jsou podřízeni 4 bezpečnostní pracovníci, vykonávající noční 

sluţby. 

Na základě Dohody o provedení práce je na dětském domově zaměstnán psycholog. 

Dětský domov psycholog navštěvuje kaţdý čtvrtek v měsíci. 

Další pracovnice zaměstnána na Dohodu o provedení práce vede na dětském domově 

zájmový krouţek keramika. 

 

Sociální úsek – řídí ředitelka zařízení. Na tomto úseku pracují 2 sociální pracovnice  

/ přepočteno 1,5 úvazku /, které zajišťují, pokud je to moţné, spolupráci s rodinami 

umístěných dětí, zabezpečují sociální agendu dítěte a rodiny dítěte, jednají se sociálními 

pracovníky jednotlivých OSPODů, vyřizují platby a dávky, které dětskému domovu náleţí. 

Sociální pracovnice sledují platby zákonných zástupců, evidují dluţné částky a vymáhají 

pohledávky rodičů, i exekučně. Sociální pracovnice jedná se státní zástupkyní, která 

vykonává dozor nad dodrţování 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 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, údrţbář 

a 2 hospodyně. Přepočtený počet 4,5 úvazku. 

 

Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ- úvazek 0,75 a  dvě  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:    30 

Přepočtený počet zaměstnanců:  28 

 

 

Personální obsazení 

 

Provoz zařízení je rozdělený do 4 úseků: 

 

 

Výchovný úsek 16 pedagogů / přepočteno 15,25 / + 4 bezpečnostní pracovníci 

 

  1 ředitelka 

  1 vedoucí vychovatelka 

11 vychovatelů  

  3 asistentky pedagoga 

  4 bezpečnostní pracovníci - nepedagogičtí 

   

 Dohoda o pracovní činnosti – psycholog – 3h./týdně 

 

Provozní úsek 5 zaměstnanců / přepočteno 4,5 / 

 

  1 hospodářka - statutární zástupce ředitelky 

  2 hospodyně 

  1 údrţbář 

  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: 30 

Přepočtený počet zaměstnanců: 28 

Z toho muţi: 5 

 

Úsek Úvazky - přepočteno 

Výchovný úsek                                     19,25 

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 muţi 

30 28  5 

 

Funkce Počet Úvazek Vzdělání Praxe v letech 

Ředitelka 1 1 VŠ spec.pedagogika vychovatelství 36 

Hospodářka a zástupce řed. 1 1 VŠ ekonomická 29 

Vedoucí vychovatelka 1 1 SŠ s maturitou+ DPS+ speciální pedag. 28 

Vychovatelé 11 11   

Z toho     

 1 1 SŠ s maturitou+DPS+ spec.pedagogika 26 

 3 3 VŠ speciální pedagogika 30,25,22 

 1 1 VŠ sociální pedagogika 2 

 1 1 VŠ soc.patologie a prevence+DPS 

spec.pedagogika 

23 

 1 1 VOŠ speciální pedagogika 10 

Nekvalifikovaní – doplňující 

si odbornou kvalifikaci 

4 4 Střední pedagogická škola, VŠ jiný obor 

SŠ průmyslová 

43,21,4,0 

Asistenti pedagoga 3 2,25   

Z toho     

 1 1 Maturita + Kurz asistenta pedagoga 13 

 1 1  VŠ jiný obor 0 

 1 0,25 Kurz – pečovatelka v soc.sluţbách 30 

Bezpečnostní pracovník 4 4   

Z toho 3 3 SŠ s maturitou +kurz asistent pedagoga 14,26,3 

 1 1 SŠ s VL+ kurz asistent pedagoga 2 

Vedoucí ŠJ 1 0,75 Střední škola cestovního ruchu 8 

Kuchařky 2 2 SŠ s VL obor kuchařka 6,17 

Soc.pracovnice  2 1,5 VŠ státní správa,  14, 12 

Pokladní  1 0,5 VŠ státní správa 12 

Údrţbář 1 1 SŠ s VL  37 

Hospodyně 2 2   

Z toho 1 1 SŠ s VL prodavačka 33 

 1 1 SŠ s VL kadeřnice 18 



 

 

 4 pedagogičtí pracovníci dle zák.č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zatím 

nesplňuje kvalifikační poţadavky, poţadovanou kvalifikaci si doplňují studiem DPS 

spec. pedagogika a VOŠ sociální, obor sociální práce a sociální pedagogika. 

 

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, ţe 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 

- Předběţné 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 

 

 

V praxi při nástupu dítěte nedostáváme od sociálních pracovnic z OSPODů kompletní 

dokumentaci k umisťovanému dítěti. Sociální pracovnice postupně poţadovanou dokumentaci 

doplňují. 

V posledním období se v praxi často stává, ţe se sociální pracovnice snaţí do našeho dětského 

domova běţného typu umístit i děti, které často bez diagnostiky a bez podkladů pro umístění 

nejsou vhodné do dětského domova běţného typu. Vede je k tomu skutečnost, ţe v síti 

institucionální výchovy není dostatek míst pro problémové děti, to jsou děti s trestnou činností 

nebo děti se závaţnými poruchami chování. Pokud se stane, ţe se do běţného dětského 

domova  umístí dítě  s poruchami chování závaţně to pak narušuje výchovně vzdělávací 

proces a atmosféru na DD. Při přijímání nového dítěte je proto nutné sledovat případ 

jednotlivých dětí a se sociálními pracovnicemi vyjednávat podmínky umístění a hledat 

vhodný typ zařízení pro jednotlivé děti. V mnoha případech jsme jiţ odmítli dítě do zařízení 

přijmout. 

Další negativní jev při přijímání dětí do dětského domova běţného typu, jako je náš dětský 

domov, který se v praxi objevuje, je umísťovaní děti ve věku 15-17 let. Tyto děti se stávají 

v jejich rodinách nezvládnutelnými, proto zákonní zástupci sami ţádají o umístění nezletilých 



do ústavu, aby se zbavili odpovědnosti za jejich mnohdy trestnou činnost a neplnění povinné 

školní docházky. Těmto dětem narůstá neomluvená absence ve škole, v rodině vznikají 

konfliktní situace, výchova dítěte je hrubě zanedbána a narušena, a tak je váţně ohroţen řádný 

vývoj dítěte. Soud nařizuje ústavní výchovu tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla 

k nápravě a není ţádná fyzická osoba, které by mohlo dítě být svěřeno do výchovy a nelze 

dítě umístit do náhradní rodinné péče. V běţném dětském domově tito nezletilí narušují 

výchovně vzdělávací práci, nedá se s nimi pracovat, nerespektují vnitřní řád domova, 

nerespektují nikoho a nic, dopouští se častých útěků ze zařízení. Opatření ve výchově, která 

můţeme v rámci zákona č 109/2002 Sb. O ústavní výchově pouţít jsou nedostatečná a tudíţ 

neúčinná. Přibývá nám na dětských domovech drogově závislé děti. 

 

 V dětském domově dále pečujeme o zletilé osoby nezaopatřené osoby, a to do ukončení 

přípravy na povolání nejdéle však do 26 ti let věku. Tyto zletilé osoby / klienti / jsou na našem 

zařízení umístěny na základě smlouvy o setrvání v péči dětského domova.  Jedná se jiţ o 

dobrovolný pobyt na dětském domově.  

Náš dětský domov má pronajatý byt 1+1 v Opavě, kde poskytujeme moţnost mladému 

dospělému v tomto bytě ţít. Mladý člověk, který v tomto bytě přebývá je vybrán na základě 

chování a na základě prokázaných schopností, ţe samostatný ţivot zvládne bez větších 

problémů, tj. řádně dochází do školy či učiliště – řádně se připravuje na budoucí  povolání a 

ţivot, umí se všestranně postarat o sebe a svou domácnost. V tomto bytě jsme měli ubytované 

jiţ dva zletilé klienty, kteří zvládli fungovat samostatně a vše zvládli bez problémů. 

 Tato zkušenost jim dala do ţivota hodně praktických zkušeností, které v ţivotě potřebují a 

nikde jinde neţ v reálném ţivotě se je nenaučí. 

 

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 o 

nástupu dítěte nejpozději 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 na úhradu péče  

poskytované dítěti dle § 27 odst. 2 zák.č. 109/2002 Sb.  

Ve správním řízení bylo vydáno ve školním roce 2019/2020 celkem 30  Rozhodnutí,  na 

stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení 25 rozhodnutí a 5 

rozhodnutí na zamítnutí pobytu mimo zařízení. 

Proti uvedeným rozhodnutím nebylo podáno ţádné odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka přijatých dětí do našeho zařízení v školním roce  2019/2020 

 

 

Přijetí na základě 

předběţného opatření 

Přijetí na základě 

nařízené ústavní 

výchovy 

Přijetí na základě 

smlouvy do jednoho 

roku od propuštění z 

DD  

10 1 0 

 

Rozdělení dětí dle formy umístění do DD k 31. 8. 2020 

 

 

Děti umístěné na 

základě předběţného 

opatření 

Děti umístěné na 

základě rozsudku o 

ústavní výchově 

Klienti umístění na 

základě Smlouvy  

s DD 

Děti umístěny na 

základě dohody se 

zákonnými zástupci 

5 30 3 0 

 

 

Rozdělení umístěných dětí dle navštěvovaných škol k 31.8.2020 
 

 

Mateřská 

škola 

Základní 

škola 

Střední škola Nástavbové 

studium 

Vyšší odborná 

škola 

Vysoká škola 

4 25 5 0 0 0 

 

 

Věkové sloţení dětí DD k 31.8.2020 
 

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

5 20 11 2 

 

 

 

Vývoj stavu dětí umístěných na DD – přehled za 6 let:  

 

Stav dětí a klientů k 1.9. 2020: 38 

Stav dětí k 1.9.2019 :  38 

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 

 



 

 

 

Přehled o dětech ve školním roce 2019/2020 

 

 

Nové děti přijaté do DD 11 

Propuštěné děti z DD 11 

Z toho:   

Zrušení ústavní výchovy a návrat do rodiny  

Ukončení pobytu na DD po ukončení přípravy 

na budoucí povolání 

2 

Ukončení pobytu na DD po dovršení zletilosti 1 

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 2 

Propuštění z DD z důvodu zrušení smlouvy 0 

Zpětvzetí návrhu na ústavní výchovu rodičem 2 

  

 

Jedna z umístěných děvčat je smyslově a tělesně postiţená, dívka je hluchoněmá, částečně 

ochrnutá po dětské mozkové obrně a trpí epilepsií. Dívka má posudkem pedagogické 

psychologické poradny přiznán 5 stupeň podpůrné opatření. Na dívku uplatňujeme podpůrné 

opatření personálního charakteru v podobě 0,25 úvazku asistenta pedagoga. Dívka navštěvuje 

základní školu pro sluchově postiţené v Ostravě-Porubě. Péče o tuto dívku je velmi náročná, 

vychovatelé navštěvují kurz znakového jazyka, který probíhá při speciální škole, kde dívka 

plní povinnou školní docházku. Dívka pobírá příspěvek na péči. Z tohoto příspěvku hradíme 

pro dívku osobní asistenci v potřebném rozsahu. 

V průběhu měsíce srpna 2020 jsme na dětský domov přijali dvě děti, sourozence ve věku 13 a 

14 let, z pěstounské péče, kde byly umístěny od svého narození. Pěstouni jiţ výchovu dětí 

nezvládali, a proto se rozhodli děti vrátit do systému náhradní výchovy – dětského domova. 

Tyto děti svou situaci na dětském domově velmi těţce snáší, jsou v péči dětského psychiatra. 

Rodina se rozhodla s dětmi nepřerušit kontakt, děti jezdí k bývalým pěstounům na víkendové 

pobyty. 

Během prázdnin, na konci měsíce srpna 2020, byla do našeho dětského domova umístěna 

dívka se závaţnou poruchou chování, kdy sociální pracovnice nás o této skutečnosti 

neinformovala a poţadovala umístění této dívky do našeho DD proto, ţe máme na domově 

umístěnu její polorodou sestru. Podali jsme k soudu námitku a budeme vyřizovat přemístění 

této dívky do diagnostického ústavu. Její pobyt na dětském domově narušuje výchovně 

vzdělávací práci. 

 

 

 

 

 

 



Část IV.      Údaje o výsledcích plnění Individuálních programů rozvoje 

osobností dětí a údaje o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti 
 

Úvodem této kapitoly je nutno sdělit, ţe školní rok 2019/2020 byl hodně poznačen 

nepříznivým vývojem pandemie Covid-19. Od poloviny března 2020 do konce května 2020 

nemohly proběhnout tradiční akce, na které byly děti zvyklé a nemohli jsme pořádat aktivity, 

které jsme měli plánované. Děti nechodily do škol, učily se na DD za pomocí vychovatelů, 

sociální kontakty byly omezeny na minimum a toto všechno poznačilo v tomto nelehkém 

období celý chod zařízení. Viz. článek „Ţivot na dětském domově v době Covidu-19“, článek 

vydán v místním časopise Zpravodaj.  

Ve školním roce 2019/2020 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 3 – 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 2019/2020 dle formy umístění k 31.8.2020 

 

předběţné opatření 5 

stanovená ústavní výchova 31 

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti 2 

 

Přehled o nově přijatých dětech v průběhu r. 2018/2019 dle formy umístění 

 

předběţné opatření 10 

stanovená ústavní výchova 1 

 

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 zatíţení. Snaţíme 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. 

Na dětském domově působí psycholog, který navštěvuje DD 1x týden, do budoucna chceme 

rozšířit jeho působení na 2x týdně. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se závaţnými poruchami chování a postiţeními evidovali 

z počtu 38 dětí tato postiţení: 

 

postiţení: Zdravotní 

postiţení 

Neurolog. 

a psychické 

postiţení 

Vývojové 

poruchy 

chování 

Výrazné 

poruchy 

chování 

Děti s 

návykový

mi látkami 

drogově 

závislé 

Děti s 

extrémními 

poruchami 

chování 

Děti bez 

výrazných 

výchovných 

problémů 

 celkem: 1 1 7 2 2 2 31 



 

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. 

Od ledna 2019 působí na našem dětském domově psycholog, který je zaměstnán na Dohodu o 

pracovní činnosti. 

 

Dle zákona č. 109/2002 Sb. § 24 písm. m) je na kaţdé dítě vypracováván Program rozvoje 

osobnosti dítěte a 2x ročně se vyhodnocuje jeho plnění. Tento program vypracováváme na 

kaţdý školní rok individuálně na kaţdé dítě. Obsah kaţdého 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 průběţně 

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 – vychází z ŠVP – Aktivně, spolu a jinak, který je zaměřen na 

osvojování praktických dovedností pro ţivot dítěte v době jeho ţivota na DD i v době po 

odchodu z DD 

 

 a) Osobní hygiena 

 b) Oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv 

 c) Úklid, údrţba domácnosti, důleţité domácí práce 

 d) Provoz domácnosti 

  e) Základy vaření, zdravá výţiva 

  f) Etická (mravní) a společenská výchova 

  g) 1.pomoc, ošetřování nemocného, zdravý způsob ţivota 

  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 moţnosti změn v sociálním 

přizpůsobení se dítěte ve svém současném i budoucím prostředí.   

 



6. Hodnocení plnění Individuálního  programu rozvoje osobnosti dítěte -  hodnotí vychovatelé  

2x  ročně – vţdy za  kaţdé 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 ţivotě po odchodu z DD potřebovat. 

 

 

Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2019/2020 dle konzultace s koordinátorem 

DDÚ Bohumín 

 

 

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2019/2020 

A/  samostatné přiměřené věku 7 

B/  samostatné vyţadující občasnou kontrolu 17 

C/  vyţadující občasné vedení a stálou kontrolu 9 

D/  nesamostatné vyţadující stálé vedení i kontrolu 0 

E/  vyţadující soustavnou intenzivní individuální 

péči 

0 

Nezařazeni 5 

 

Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2018/2019 – dle konzultace 

s koordinátorem DDÚ Bohumín 

 

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2018/2019 

A/  samostatné přiměřené věku 5 

B/  samostatné vyţadující občasnou kontrolu 25 

C/  vyţadující občasné vedení a stálou kontrolu 4 

D/  nesamostatné vyţadující stálé vedení i kontrolu 3 

E/  vyţadující soustavnou intenzivní individuální 

péči 

1 

 
 

Kapacita DD je 40 dětí , děti jsou umístěny v 5ti  rodinných skupinách. Na RS působí 2 

pedagogové - vychovatelé a asistentka pedagoga. Tito pracovníci vzájemnou spoluprací 

vytváří umístěným dětem podnětné a bezpečné prostředí, které se podobá rodinnému ţivotu, 

běţné domácnosti. 

Východiskem výchovně vzdělávací činnosti je Školní vzdělávací program - „ Aktivně, 

spolu a jinak“ , dále „Programy rozvoje osobnosti dítěte“ a dále „ Standardy kvality péče 

o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní 

výchovné péče „. 



 Programy rozvoje osobnosti dítěte jsou zaměřeny na všestranný rozvoj svěřených dětí a 

zajištění kvalitní péče. Na kaţdé dítě je vypracován individuální plán, se snahou splnit finální 

cíl výchovy na dětském domově, připravit děti či mladistvé na samostatnou cestu ţivotem po 

opuštění domova. V průběhu roku jsme spolupracovali se sociálními pracovníky OSPODů. 

 

 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 

 
Na zařízení DD působí 5 rodinných skupin, na kaţdé z nich působí 2 pedagogové a asistentka 

pedagoga, tito pracovníci vzájemně spolupracují a poskytují umístěným dětem podnětné a 

bezpečné prostředí, které se blíţí  ţivotu v rodině,  běţné 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 kaţdé dítě je vypracován individuální program rozvoje 

osobnosti dítěte, s cílem výchovy na dětském domově, tj. vrátit dítě do rodiny, eliminovat 

jeho výchovné problémy kvůli, kterým bylo dítě odebráno z rodiny a umístěno do domova, a 

v neposlední řadě připravit děti či mladistvého na samostatný ţivot po opuštění dětského 

domova. V průběhu roku jsme spolupracovali se sociálními pracovníky OSPODů. 

V loňském školním roce 2019/2020 ukončili povinnou školní docházku tři chlapci a čtyři 

děvčata. Tito svěřenci dále pokračují ve vzdělávání na níţe uvedených středních školách: 

 

 Střední škola technická, Kolofíkovo nábřeţí, Opava – obor nástrojař  

 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice – obor autoelekrtikář 

 Střední škola obchodu a sluţeb, Husova ul., Opava – obor kuchař, číšník 

 Střední škola obchodu a sluţeb, Odry – obor kadeřnice 

 Střední škola zemědělská, Opava, - obor zahradnice 

 Gymnázium Vítkov  

 Nástavbové studium, obor – podnikání v oboru 

 

Dva chlapci z důvodu neprospěchu a vyloučení ze studia budou pokračovat v následujícím 

školním roce ve studiu na střední škole: 

 

 Střední škola technická, Kolofíkovo nábřeţí, Opava – obor nástrojař 

 Střední škola stavební Opava – obor zedník 

 

Po úspěšně sloţené maturitě pokračuje studiu na vysoké škole jedna zletilá klientka, a to na 

Universitě obrany v Brně 
Dva chlapci a jedna dívka na základě zletilosti na vlastní ţádost ukončili pobyt na dětském 

domově, nedokončili studium a odešli bydlet zpět ke své rodině.  

V průběhu školního roku ukončili pobyt na DD dva klienti, a to po ukončení přípravy na 

budoucí povolání, klientka ukončila SŠ obor masérka a odešla bydlet ke své rodině, chlapec 

ukončil učební obor a z dětského domova odešel bydlet do pronajatého bytu v Ostravě, který 

jsme zajistili ve spolupráci s neziskovou organizací. Práci si chlapec zajistil sám, je zaměstnán 

u dopravního podniku města Ostravy a pracuje jako řidič tramvaje. Navštívil dětský domov a 

pochlubil se, jak je ve svém samostatném ţivotě spokojen. 



 Po celý rok jsme usilovali na všech rodinných skupinách o vytvoření podnětného rodinného 

prostředí pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, k přihlédnutím na osobní potřebu kaţdého dítěte 

dle jeho věku, moţností a potřeb. Výchova směřovala na přípravu samostatného ţivota po 

odchodu z dětského domova. 

 

1. rodinná skupina: zařazeno 8 dětí převáţně mladšího školního věku. Rodinnou skupinu 

tvoří dvě sourozenecké rodiny převáţně mladšího školního věku. Nejmladší z dětí, chlapec 3 

roky. Velký zájem a ohleduplný přístup byl směřován na handicapovanou 14 letou dívku, 

která vzhledem ke svému postiţení (hluchoněmá) vyţaduje péči asistenta pedagoga – 

podpůrné opatření 10 h./týdně- úvazek 0,25. Tento asistent ovládá znakovou řeč a tak dívka 

můţe takto komunikovat a rozvíjet se. V dobách, kdy pobývá na domově delší čas, tj. v době 

její nemoci, v době prázdnin apod. zajišťujeme pro dívku osobní asistenci. 

 Zásluhou celého pedagogického týmu a dívenky se podařilo dosáhnout úspěchů v celkové 

oblasti jejího vývoje, začlenila se do běţného chodu RS, osamostatnila se v základních 

dovednostech, naučila se mimikou dorozumívat s ostatními dětmi, zapojovala se vzhledem 

ke svým schopnostem do aktivit DD. Pedagogové a sestra dívenky po celý rok navštěvovaly 

kurz znakového jazyka při ZŠ pro sluchově postiţené v Ostravě, dívenka je ţákyní této školy. 

V rámci terapie k posílení ochrnuté pravé strany těla v důsledku DMO jsme pro její potřebu   

nakoupili kompenzační pomůcky: speciální kolo, rotoped, sluchadla, brýle a jiné cvičení 

pomůcky. Dívka má pro svou potřebu k rozvoji komunikace k dispozici tablet – zakoupen z 

prostředků podpůrných opatření. 

 Výchovné činnosti byly zaměřeny na základní dovednosti v sebeobsluze, tělesný rozvoj, 

probíhaly pravidelné vycházky po okolí, děti vyuţívaly herní prvky v parku a dětské herní 

hřiště v obci, základy jízdních dovedností na trojkolce, kole, koloběţkách, vyuţití pískoviště, 

trampolíny, pohybové hry, zdravotní procházky. Vychovatelky v rámci výchovně vzdělávací 

práce provádí pravidelnou přípravu nastávajících prvňáčků do školy – procvičování 

grafomotorických cviků, rozvoj řeči a správné výslovnosti – 2 děti navštěvovaly ambulanci 

logopeda. Výtvarnou a hudební činností podporovaly fantazii, kreativitu a nadání. 

Nacvičovaly na společné akce písně za doprovodu kytary a keybortu. Dvě dívky docházely na 

hodiny zpěvu a hry na klavír na dětském domově. Děti byly vedeny hravou formou k přípravě 

pokrmů na RS, pitnému reţimu, zdravému stravování. Nedílnou součástí byly drobné nákupy 

potřeb a sladkostí. Společně s vychovateli se děti staraly o ovečky -  sušily pečivo a chodily je 

pozorovat a krmit. V rámci pohádkového předplatného děti s vychovatelkami navštěvovaly 

Slezské divadlo v Opavě. Nejpřirozenější činností v tomto věku je hra, která poskytuje dítěti 

emocionální citové uspokojení a má velký význam pro celkový rozvoj dětí, proto hra tvořila 

podstatnou část výchovných činností. Dvě děti v září 2020 nastoupily do 1. třídy základní 

školy v Melči. 

 

2. rodinná skupina: věková hranice dětí v této skupině je 10 – 18 let, rodinná skupina je 

tvořena – 3 dětmi -  sourozenci, 2 starší chlapci – výchovně problémoví, další problémový 

chlapec ve věku 12 let se dopouští opakovaných útěků z DD a má velkou absencí ve škole. 

Jeden problémový chlapec byl v průběhu školního roku převeden do výchovného ústavu se 

školou v Ostravě, kde od září 2020 nastoupí do 1. ročníku učiliště. Starší chlapci pravidelnou 

přípravou do školy a docházkou se připravovali na výběr budoucího povolání. Drobnými 

opravami na RS, získávali manuální dovednosti. Mladší děvčata byla vedena k domácím 

pracím, péči o svůj zevnějšek. Velkou zálibou je v této rodinné skupině pečení moučníků a 

cukroví. Společnou komunikací a rozdělením kaţdodenních povinností se učili společnému 

souţití, dobrých vztahů mezi s sebou a získávání zkušeností a rad od zletilých. Ve 

volnočasových aktivitách se dívky věnovaly tanci, navštěvovaly zájmový krouţek maţoretek,  

chlapci rádi hráli  kopanou a jiné sporty. Úspěšně reprezentovali dětský domov v DD Cupu 



v Ostravě a postoupili do finále této soutěţe. Finálová utkání v rámci DD Cup proběhlo 

v měsíci září, naši chlapci se umístili na 4. místě. 

V průběhu měsíce července a srpna 2020 jsme přijali na dětský domov nové děti a tři nová 

děvčata byla umístěna na tuto rodinnou skupinu.  

 

 

3. rodinná skupina: věkové sloţení dětí  5 – 18 let, skupina sloţena převáţně ze starších dětí, 

kde hlavním cílem bylo zajistit pravidelnou docházku do základních a středních škol, 

eliminace záškoláctví, kouření, pozdní příjezdy na domov, krátkodobé útěky. Tato skupina 

dětí se nejpočetněji účastnila projektů zaměřených na přípravu k osamostatnění tedy na 

samostatný ţivot po opuštění dětského domova. Témata projektů byla finančních dovednost, 

základy komunikace, osobní rozvoj, dovednosti jak napsat ţivotopis, jak se ucházet o práci aj.  

/ projekty První krok, Začni správně /.  

Společně rodinná skupina působila sehraně, navzájem se podporovali a dokázali táhnout za 

jeden „provaz“. Po celý rok se starali pod vedením pedagoga o květinovou výzdobu prostorů 

domova, zapojili se do výroby upomínkových předmětů a jejich prodej na vánočním jarmarku 

v rámci projektu s Albertem. V čele dětského týmu stojí 18 letá dívka, která ukončila studium 

na střední zdravotnické škole, obor pečovatelka s velkou mírou empatie a pochopením pro 

druhé a méně zdatné jedince. Tato romská dívka byla přijata na nástavbové studium, obor 

podnikání v oboru a bude od září 2020 samostatně bydlet v pronajatém bytě v Opavě. Dívka 

dostává šanci se učit samostatnému ţivotu mimo dětský domov. Všichni doufáme, ţe toto 

zvládne a v ţivotě uspěje.  Velkým přínosem v této RS je všestranně sportovně nadaný 

chlapec, který reprezentuje náš dětský domov i školu a své sportovní dovednosti předává 

mladším chlapcům. 

V průběhu školního roku opustila dětský domov starší dívka této rodinné skupiny. Rozhodla 

se odejít z DD ve svých 18. letech, nedokončila učební obor kuchař-číšník a odešla bydlet ke 

svému příteli. 

 

4. rodinná skupina: věkové sloţení 12 – 20 let, nejmladší z dětí rodinné skupiny jsou 2  

chlapci - sourozenci, ţáci základní školy. Chlapci rádi hrají florbal, skládají lego a dosahují 

dobrých školních úspěchů. Jeden z chlapců trpí ADHD, má výchovné problémy. Starší dívky 

sestry přišly na dětský domov velmi zanedbané a z důvodu velké školní absence měly i velké 

mezery v učení. Vychovatelé se jim intenzivně věnovali, ale nedokázali jejich vědomosti 

doplnit zcela. Přesto se podařilo, ţe obě děvčata byla přijata do učebních oborů dle jejich 

zájmů a moţností – obor chovatel a kadeřnice. Další dívka RS je pečlivá v přípravě do školy, 

pilně se samostatně věnuje studiu a má namířeno na střední školu – ve školním roce 

2020/2021 se úspěšně dostala na gymnázium. Má mnoho zájmů – ráda čte, zpívá, maluje 

Dívka má psychické problémy, navštěvuje dětského psychiatra, její chování se zlepšilo a 

ustálilo, věnuje se studiu a svých koníčkům. 

Další členkou RS je zletilá klientka, která úspěšně ukončila studium na Obchodní akademie v 

Opavě, ţila samostatně ve cvičném bytě v Opavě, kde se jí dobře dařilo a vše zvládala velmi 

dobře. Své studium ukončila úspěšně sloţením maturity a pokračuje ve studiu na VŠ – jejím 

snem bylo studovat na vojenské škole. Od září 2020 nastupuje na Universitu obrany do Brna. 

Sama se rozhodla vrátit se bydlet na dětský domov a bydlet na vysokoškolských kolejích.  

Velkým problémem v této 4. RS byl starší chlapec s diagnózou ADHD a navíc je drogově 

závislý, který se dopouštěl závaţných přestupků a výchovných problémů – nerespektoval 

vychovatele, často se projevoval agresivně vůči dětem v RS i vůči ostatním dětem v zařízení, 

dopouštěl se častých útěků z dětského domova, dopouštěl se trestné činnosti, zneuţíval 

návykové látky a její šíření – marihuanu. Vychovatel stále řešil jeho přestupky na úkor jiných 

dětí a toto výrazně narušovalo celé dění rodinné skupiny. Jeden incident jsme museli řešit 



přivoláním policie a rychlé záchranné sluţby a chlapec byl odvezen k hospitalizaci do 

psychiatrické nemocnice v Opavě. Snaţíme se jiţ dlouho ve spolupráci s kurátorem 

uvedeného problémového chlapce řešit tyto problémy a poţadujeme jeho přemístění do jiného 

typu zařízení.  

Kaţdodenní součástí této skupiny je domovní pes Border kolie jménem Rasty, o kterého se 

společně starají a věnují mu čas (krmení, venčení, aportování, vycházky po okolí). 

 

5. rodinná skupina: věková hranice 3 – 17 let, rodinnou skupinu tvoří 5 členná sourozenecká 

skupina děvčat a 2 sourozenci, kteří jsou umístěni v domově delší dobu. Nejstarší chlapec 

rodinné skupiny je nadšený pro vojenskou techniku, po celý rok docházel do armádního 

vojenského spolku. Je výraznou osobností RS jako jediný muţský prvek, který uplatňuje své 

manuální dovednosti. Nejstarší dívka RS má velký cit pro zvířata, starala se o morče, 

 umí  cvičit domovního psa, umí mu zadávat povely. Největší její vášní jsou koně. Je 

prakticky zaloţená, společensky a organizačně zdatná, ale nemá vztah k učení. Základní školu 

ukončila absolvováním 8. třídy a v dalším školním roce bude navštěvovat střední školu, 

učební obor kadeřnice. 

Dalšími členy 5. RS je 5 děvčat, sourozenecká skupina ve věku 4 – 12 let. Sestry jsou velmi 

temperamentní, milé, sportovně, pěvecky a tanečně nadané. Po celý rok se věnovaly tanečním 

sestavám v zájmovém krouţku maţoretek, hrají florbal, věnují se zpěvu, účastní se 

výtvarných soutěţí.  

  
 

V rámci výchovně vzdělávacího programu jsme se zaměřovali na jednotlivé výchovy, které 

směřují děti k přípravě na budoucí povolání a samostatný ţivot po odchodu z dětského 

domova. Společně se snaţíme 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 ţivotě. 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 moţností, vědomostí a 

schopností. Rovněţ zajišťujeme dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy péči v rámci 

psychiatrické a psychologické ambulance, SVP, PPP, SPC. Pravidelně na dětský domov 

dochází psycholog, který se věnuje dětem dle jejich potřeby.  

 Na rodinných skupinách se soustředíme na přípravu dítěte na běţný ţivot, praktické 

dovednosti, sebe obsluţné činnosti. Kaţdodenní plnění povinností v rámci reţimu dne a 

dodrţování zásad slušného chování a bezpečnosti při všech činnostech.  

Vychovatelé se snaţí vytvářet dobrého klima na rodinných skupinách a na celém dětském 

domově.  Pravidelně  se setkáváme jednou měsíčně na velkém komunitním kruhu, kde  

společně hodnotíme uplynulé období a oceňujeme dobré skutky, vedeme děti k vyjádření 

názoru a vhodnému způsobu konverzace - vyjadřování, sebeovládání.  Dbáme na budování  

pěkných vztahů mezi sourozenci, kteří jsou společně umístěni na jedné rodinné skupině. 

Pravidelnými návštěvami rodičů či blízkých, telefonáty ze strany dětí jsme prohlubovali 

vazby s rodinou. Zletilí klienti byli vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za své činy.  

Na rodinných skupinách jsme se snaţili o přiblíţení běţnému chodu domácnosti. Děti ve 

spolupráci s vychovatelem hospodařily s vlastním finančním rozpočtem, jednou týdně, 

v neděli, si připravovaly celodenní stravu, kde se učily základům vaření, sestavení zdravého 

jídelníčku, pečení, obsluze kuchyňských elektrospotřebičů za dohledu vychovatele. 

Děti a klienti ve skupině měli příleţitosti vykonávat drobné domácí práce -  chlapci drobným 

opravám, praní, ţehlení, veškeré nákupy oblečení dle sezóny, hygienických potřeb. Pokoje si 

děti udrţují pravidelnými sobotními úklidy, estetizací dle vlastního vkusu. Přípravu nedělního 

obědu spojily s oslavou narozenin a mnohdy si sami upekly dort. Děti se pod vedením 

vychovatelů podílí na  údrţbě parku, hrabání listí, pletí záhonu, výsadbě truhlíků na okna a 

terasu. Chlapci pomáhali při natírání laviček a plotů za pomoci vychovatele. V létě se také 

podíleli na obnově čar na víceúčelovém hřišti při DD. Pravidelně jsme třídili odpad, sbírali 

papíry v okolí budovy i obci. 

 Na jaře se pravidelně účastníme  celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“, ale 

bohuţel se letos tato akce neuskutečnila z důvodu nouzového stavu v zemi a akce byla 

odhlášena. Po odeznění opatření z důvodu koronavirové epidemie se naše děti zapojily do 

akce v obci Záluţné „ Ukliďme Záluţnou „, kde pravidelně pomáháme s úklidem příkop a 

luk. 

Další podobná úklidová akce, které jsme se účastnili a nahradili tak zrušené akce byla akce 

pod názvem „ Ukliďme les 2020 „. Uvedená akce je soutěţní a můţeme pro náš dětský 

domov vyhrát finanční částku na nákup her a hraček Uvedené akce se účastnily 3. rodinné 

skupiny. Výsledek losování má proběhnout v říjnu 2020. 

 V zimním období chlapci odhrnovali sníh na terase a před vchodem do budovy domova, aby 

byla zajištěna bezpečnost dětí a všech osob. Starší chlapci pomáhali s umytím a údrţbou 

domovních aut jako je umytí kapoty, vysávání, čištění oken. 

 Společně se staráme o ovce, které spásají travní část areálu parku, šetříme tak čas a práci 

údrţbáře a PHM do traktoru při údrţbě parku. Děti získávají zkušenost s chovem zvířat, suší 

pečivo, kterým ovce krmí. 



 
„ Narození jehňátka na DD“ 

 

Zámecký park je specifikem našeho zařízení a je součástí kaţdodenního ţivota. Přispívá ke 

zdravému vývoji dítěte, nabízí mnohostranné vyuţití ve volném čase, prostory k pohybovým 

hrám, procházkám, sběr hub, ořechů a kaštanů, které odevzdáváme do mysliveckého spolku. 

Víceúčelové hřiště při DD je denně vyuţíváno ke hře či tréninku ve fotbale, vybíjené, 

volejbale, banbingtonu, tenise, košíkové. Pořádají se zde tradiční sportovní akce pro 

spřátelené dětské domovy v MSK, vybíjená, vodní fotbálek. V zimním období slouţí jako 

ledová plocha k bruslení. Rozloha parku umoţňuje dětem zdokonalovat jízdu na kolech, před 

samotným výjezdem na silnici. Je zde pískoviště pro nejmenší děti, trampolína, herní prvky a 

bazén, který v letním období poskytuje zábavu a vodní radovánky. Prázdninové večery 

trávíme u krbu, kde si děti opékaly špekáčky a zazpívaly za doprovodu kytary. V zimním 

období si děti uţívaly sněhu, nejmenší se učili lyţovat, jízdě na snowboardu. Vychovatelé 

připravily závody v jízdě na bobech a soutěţ „ O nejlepší stavbu ze sněhu“, letos nám sněhové 

podmínky přály. Zalyţovali jsme si ve ski areálu v Tošovicích, Kopřivné a podnikli jsme 

celodenní výlet s výstupem na horu Praděd – akci uspořádal dětský domov ve Vrbně pod 

Pradědem.  

Okolí naší obce nabízí krásnou a rozmanitou přírodu, ve dnech volna absolvovali vychovatelé 

s dětmi nespočet pěších túr spojené s návštěvou zříceniny Vikštejn, kde proběhl historický 

den u příleţitosti svátku sv. Václava, děti s vychovateli navštívily pštrosí farmu, břidlicovou 

štolu v Záluţné, zámek v Hradci nad Moravicí, poutní místo Maria Talhof, Davidův mlýn. 

V zimním období nezapomínáme na lesní zvěř, kterou krmíme v okolních lesech. V parku 

jsme rozmístili několik ptačích krmítek, o které se děti po celou zimu zodpovědně staraly. Na 

podzim děti sbíraly kaštany pro myslivecký spolek, který pro děti připravil besedu se 

Sokolníky. 



O víkendech děti hodně sportovaly a uţívaly si výletů po okolí, kulturních a společenských 

akcích. K nejoblíbenějším patří turnaje mezi dětskými domovy, kde děti poměřovaly síly a 

soutěţivé dovednosti. Začátkem školního roku jsme uspořádali pro ostatní dětské domovy 

v MSK tradiční Turnaj ve vybíjené, který je neodmyslitelnou součástí našeho zařízení. 

Nejoblíbenějším sportem u našich dětí je florbal, účastníme se mnoha turnajů. 

 Přijali jsme pozvání na akce „Dukla a vojáci baví dětské domovy“ v Hranicích. 

Další sportovní turnaje se od poloviny března 2020 z důvodu nouzového stavu v zemi a 

situace okolo Covid-19  nekonaly. Situace trvala aţ do začátku měsíce června 2020. 

Děti pod vedením vychovatelů malovaly obrázky pro sestřičky Slezské nemocnice a 

informovali jsme o tomto počinu i v tisku. Viz. články o činnosti a aktivitách dětí v době 

Covidu-19.  

Děti dále pokračovaly ve spolupráci s Domovem ve Vítkově, kde starým lidem psaly dopisy a 

malovaly obrázky. Dopisy a obrázky jsme posílali poštou. Dostali jsme krásné vzkazy od 

starých a nemocných lidí, kteří se takto malinko potěšili. 

 

Domov domovu – děti seniorům 

V této těţké době pro všechny obyvatele, zvláště pak seniory Domova ve Vítkově, nakreslily 

děti z dětského domova v Melči velikonoční přáníčka pro babičky a dědečky z domova 

Vítkov, aby je potěšily a povzbudily. Některé děti jezdí za seniory právě do tohoto domova 

číst kníţky a tak nápad s přáníčky se nabídl zcela sám. Kreslily všechny děti, protoţe starých 

lidí v domově je hodně, pastelky a voskovky tak tak stačily na všechny ty obrázky. Děti také 

kreslily obrázky pro sestřičky ve Slezské nemocnici. Děti sledují situaci v televizi a proţívají 

ji statečně s námi vychovateli. Vţdyť udělat někomu radost, potěšit a povzbudit někoho 

v nelehké situaci stojí tak málo.  

Mám radost, ţe naše děti se umí zapojit v rámci svých moţností a ţe empatie a soucit jim není 

cizí. 

Zuzana Veselá, vychovatelka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zrušeny byly turnaje a akce:  Budišek CUP v malé kopané, turnaj v nohejbale v Lichnově, 

stolní tenis ve SVČ v Budišově, turnaj v sálové kopané v Plzni, který pořádá DD Domino 

Plzeň, discgolf pořádá DD Budišov, kuličkiáda v DD Srdce Karviná. 

. 

 

V průběhu roku jsme děti vedly k četbě, v rámci předplatného jsme odebírali časopisy 

„Sluníčko“, „Mateřídouška“, „ABC“, „Junior“, „Romano hangos“, máme k dispozici 

knihovnu s dětskou i odbornou literaturou. Nakladatelství EPA vydalo publikaci „Na výletě 

v přírodě“, kterou jsme vyuţili při výchovně vzdělávací činnosti k doplnění znalostí o přírodě. 

Děti navštěvovaly obecní knihovnu v Melči, besedy, které organizuje Městská knihovna 

Vítkov. Paní ředitelka přispívala články do místního obecního zpravodaje Rozmach, 

informovala veřejnost o dění na našem zařízení. Viz. článek v příloze VZ pod názvem „ Ţivot 

na dětském domově v nouzovém stavu“. Článek byl vydán v místních novinách v dubnu 

2020. 

V rámci předplatného navštěvovaly děti představení ve Slezském divadle v Opavě. 

V oblasti finanční gramotnosti jsme se zúčastnili projektu Nadačního Fondu Albert pod 

názvem „ Obchůdky s Albertem 2019“, kde bylo cílem zapojit co nejvíce dětí, aby vlastním 

přičiněním buď tvorbou prodejních výrobků anebo samotným prodejem v supermarketu, 

získaly zkušenosti z této oblasti. Výdělek, byl rozdělen mezi děti, které se jakoukoliv mírou 

podílely na tomto projektu.  

Přispěli jsme do Potravinové sbírky 2019, nákupem potravin dle vlastního uváţení a předali 

zástupcům Potravinové banky v Ostravě. Do akce se zapojily i děti, které vedeme 

k solidárnosti s potřebnými lidmi. 

 

Projekt Začni správně, pomáhá mladým lidem, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy 

a byli schopní ţít plnohodnotný a samostatný ţivot. Po celý rok byli mladiství našeho zařízení 

součástí workshopů např. „Lidi to tak nenechaj“ a tématických setkání zaměřených na osobní 

rozvoj, sebepoznání, sebevědomí a prezentace svých dovedností. Kaţdoročně projekt uděluje 

ocenění Bílá vrána, kde byla nominována zletilými teta vychovatelka. 

 

Projekt „ První krok „ projekt pořádá  Centrum   inspirace, z.ú. ze  Zlína. Projekt je 

financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Hlavním cílem projektu je sníţit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny – mladé lidi 

v dětských domovech a napomoci jí připravit se na samostatný ţivot po opuštění dětského 

domova. Projekt si neklade za cíl nahradit existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout 

mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci.  

S velkým úsilím motivujeme a podporujeme děti v zájmových činnostech. Směřujeme je ke 

smysluplnému trávení volného času, posilujeme jejich nadání, talent, sebevědomí, 

samostatnost, navázání nových přátelství, zkušeností, prevence negativních jevů a hlavně 

celkové zklidnění a nabití nové energie. Velmi oblíbenou činností je práce s hlínou 

v keramické dílně pod vedením vychovatelky. Chlapci vyuţívají posilovnu ke zlepšení 

kondice a posílení svalstva. Jednou týdně docházela na dětský domov paní učitelka, která 

vyučovala hru na klavír a zpěv. Vyuţíváme nabídek zájmových útvarů v SVČ Vítkov, MZŠ a 

MŠ Melč, ZŠ v Hradci nad Moravicí, TJ Sokol Melč a jiné organizace. 

 



  Zájmová činnost dětí ve školním roce 2019/2020 

 

Zájmová činnost na DD 

VÝTVARNÉ A RUČNÍ PRÁCE                                                      L.Vítková 

ARANŢOVÁNÍ Tamara Kratochvílová 

KERAMIKA M.Lamichová 

HRA NA KLAVÍR A ZPĚV J.Heimová   čtvrtek od 13,30 hod. 

MAŢORETKY D.Halfarová        pondělí, pátek 

 

 

 

Zájmová činnost mimo DD  Počet dětí 

MYSLIVECKÝ 

Vedoucí : ing.Kristýna Sýkorová 

 

Myslivna - Melč  

Pátek    16,00 – 

18,00 

 

2 

FLORBAL 

Trenér :  Lenka Mišíčková 

 

FIT sports,  

tělocvična  MZŠ 

Melč 

Úterý    14,45  – 

15,45 

5 

KOPANÁ 

Trenér : Tomáš Montag 

 

FK Slavia Opava 

Středa   17,00  – 

18,30  

Pátek    17,00  –  

18,30 

1 

 

 

GYMNASTIKA  

Trenér :  Martina Bendová 

MŠ Melč  

Úterý  10,15 – 

11,15 

1 

 

GYMNASTIKA  

Trenér :  Martina Bendová 

MZŠ Melč 

tělocvična 

Pondělí  11,45 – 

12,30 

2 

TANEČNÍ 

Trenér : Lucie Hrbáčová 

SVČ Vítkov 

Středa  14,00 – 

15,30 

2 



VOJENSKÝ 

Vedoucí : Martin Bahulík 

 

Budišov nad Bud. 

Sobota, neděle dle 

domluvy 

1 

MLADÝ HASIČ 

Vedoucí : Jiří Hoblík 

 

SDH Melč ( MZŠ 

tělocvična) sudý 

týden 

Pátek  13,30 – 

14,30 

3 

JEZDECKÝ  

Vedoucí : G.Richtrová    

 
 

Ranč Klokočov 

Sobota  dle 

domluvy 

2  

 

Po ukončení nouzového stavu z důvodu šíření nákazy Covid-19 jsme byli všichni rádi, ţe je 

tento nepříjemný čas za námi a začali jsme opět normálně fungovat. Den dětí v obci jak jsme 

byli zvyklí z tohoto důvodu neproběhl, proto jsme tuto akci uspořádali v rámci dětského 

domova sami pro naše děti. Akce konaná 6.6.2020 se opravdu podařila, tento den byl v tomto 

období jediný slunčný a tak krásný. O tom jak se podařilo oslavit Den dětí popisuje článek 

níţe. 
 

Dětský den na Dětském domově v Melči 

Jako kaţdý rok se naše děti těší na oslavu Dne dětí. Letos se Den dětí v obci nekonal 

z důvodu koronavirových opatření, proto jsme si udělali v domově „rodinnou oslavu“ tohoto 

svátku dětí. Oslava Dne dětí se na domově konala 6.6.2020 od 14 h., v jediný slunečný den 

v tomto týdnu. Vychovatele pro děti připravili zábavné odpoledne. Děti se tak těšily, ţe uţ 

nemohly dospat.  



Děti pomáhaly tetám a strejdům připravit stanoviště, kde se plnily různé úkoly, sladké 

odměny byly samozřejmostí. Nechybělo kolo štěstí, zdobení perníčků s čarodějnicí v podobě 

tety Tamary, sportování běh, skákání o jedné noze, kluci si mohli zkusit štěstí a zastřílet si se 

vzduchovkou. Nechyběl ani klaun, převlečená teta Dagi, u kterého si mohly děti vyzkoušet 

svůj um v házení míčků, nechybělo ani stanoviště se zdravotní osvětou. Zavázané hlavy, nohy 

a ruce jsme mohli vidět aţ do večera, tak se jim to líbilo. Jako třešnička na dortu bylo karaoke 

strejdy Dalibora, kde si děti vybraly písničku a s gustem si ji i zazpívaly za ţivelného 

doprovodu ostatních. Kdyţ uţ měli všichni pusy od zmrzliny a na stole zůstávaly 

nepovšimnuté sladkosti, bylo jasné, ţe večeři uţ asi nikdo nesní. Ale kdyţ strejda Ivo zavolal, 

ţe uţ je hotové maso z grilu, které vonělo uţ nějaký čas po celém parku, tak se všichni děti i 

dospěláci „slétli“ večeři zbaštili. Za dětmi také přijeli tety a strejdové, kteří zrovna neslouţili, 

na oslavu přijela i teta ředitelka. Den se nám vydařil i to počasí nám přálo, troufám si říci za 

všechny, ţe to bylo suprovní odpoledne, na které děti budou rády vzpomínat. 

Zuzana Veselá, vychovatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Spolupracujeme s jednotlivými školami našich dětí, konzultujeme s třídními učiteli.  

V červnu 2019 se nám podařilo zorganizovat s Klubem rodičů při MZŠ v Melči petici 

k zavedení a pouţívání programu Bakaláři. Na základě petice proběhlo setkání rodičů 

s vedením školy, s pedagogy místní školy v Melči. Jednání se zúčastnil i pan starosta za 

zřizovatele školy v Melči. Proběhlo vyjednávání, kde vedení školy bylo kategoricky proti 

zavedení programu Bakalářů, jednání bylo velmi emotivní a nepříjemné. Škola se tomuto 

kroku velmi bránila, ale nakonec za pomocí zřizovatele škola přistoupila na to, ţe program 

Bakaláři škola zavede v ţivot a rodiče a my na dětském domově jako zástupce rodičů budeme 

dostávat informace o dění ve škole a o zadaných domácích úkolech. 

 Od nového školního roku – 2019/2020 pomocí programu Bakaláři jsme dostávali informace o 

průběhu vzdělávání dětí, dále informace o zadaných úkolech a poţadavcích školy. 



Vyuţíváním tohoto nástroje jsme zlepšili komunikaci školy s dětským domovem a dosaţení 

lepších školních výsledků našich dětí. Vedeme a motivujeme děti k dobrým školním 

výsledkům v rámci jejich moţností, vědomostí a schopností.  U většiny dětí, které jsou 

umisťovány do dětského domova, se však potýkáme s problémem, ţe děti nejsou motivovány 

ke vzdělávání, mají velké nedostatky v základním učivu, které mnohdy jiţ nejsou schopny 

doplnit a dohnat. Děti nejsou ze svých rodin / většinou se jedná o sociálně slabé rodiny a 

 rodiny z vyloučených lokalit / vedeny ke vzdělávání, vzdělání pro ně není hodnota do ţivota 

a toto se většinou nedaří změnit. Děti se nechtějí učit, zatajují nám domácí úkoly, proto jsme 

potřebovali tento nástroj pro kontrolu zadaných úkolů a úkolů určených k domácí přípravě. 

Bez těchto informací nemůţeme s dětmi plnit domácí přípravu a vyhovět poţadavkům škol. 

Pomocí programu Bakaláři máme kontrolu nad vzděláváním dětí a dostáváme ze školy 

informace potřebné k naší práci s dětmi. 

 U některých dětí se podaří díky péči vychovatelů na dětském domově zlepšit jejich prospěch 

a doplnit mezery v učivu, ale u starších dětí, kde zanedbání z rodiny je velké a trvalo dlouho, 

se i přes velké úsilí nedaří děti motivovat ke vzdělávání. Tyto děti mají ve školách vzdělávací 

problémy a dosahují špatného prospěchu. Tyto děti mají později problémy se dostat na střední 

školy a  po opuštění dětského domova se bez vzdělání těţce uplatňují v samostatném ţivotě. 

Rovněţ 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 v kurzu učily znakový jazyk, potřebný pro běţnou 

komunikaci s dívenkou. 

Děti s běţnými poruchami řeči – dyslálie, navštěvovaly logopedku v odborné ambulanci, 

která poskytovala logopedickou péči. 

Všechny RS jsou materiálně vybavené jako běţná domácnost, děti se podílely na 

kaţdodenním chodu domácnosti. Pomoc při přípravě snídaně, svačin, večeří a jednou týdně, 

obvykle v neděli, si nakupují potraviny a připravují celodenní stravu. V období vánoc je 

velkou zábavou pečení vánočního cukroví. Praním a ţehlením svého oděvu, uloţení oděvu 

do šatních skříní, děti pečují o své oblečení. Starší děti si samostatně nakupují a volí výběr 

oděvu a obuvi dle vkusu, ročního období a dle  finančního rozpočtu. Domácími pracemi, 

vysáváním, vytíráním, stíráním prachu, převlékáním lůţkovin, péči o pokojové květiny jsou 

vedeny k čistotě a estetizaci svého pokoje a prostředí. Rovněţ i výzdoba pokoje 

charakterizuje zájmy a osobnost kaţdého dítěte. Společnými nákupy si vychovatelé a děti 

vybavovali své prostory RS a pokoje. Děti měly moţnost tříbit svůj vkusu, estetického cítění, 

praktičnosti. Vychovatelé dětem doplňují fotoalba a portfolia, aby měly děti po odchodu z DD 

vzpomínky na své dětství. Vedení alb a portfolií plníme jeden ze standardů péče v DD.  

S dětmi slavíme jejich narozeniny, kde nechybí dort, pohoštění a dárek. Oslava se spojuje 

s dobrým nedělním obědem, který si děti za pomoci vychovatele samy připravují. 

Velká pozornost byla věnována tradicím, zájmovým a rekreačním činnostem, které jsou 

součástí ţivota člověka. K nejočekávanějším tradicím patří vánoce, symbol klidu, radosti 

z dárků a hlavně společného setkání v kruhu rodiny a přátel. Mnohé děti nemají moţnost 

proţít vánoce u svých rodičů ani blízkých, tak se snaţíme jim tyto dny zpříjemnit v rámci 

našich moţností. Loňské vánoce proţily děti v  Penzionu nad stájí v Jakartovicích se stylovým 

nábytkem, jízdárnou, farmou a koňmi. Za poskytnutí zázemí v podobě sponzorského daru 

děkujeme majiteli penzionu panu Daliborovi Tesařovi. K naplnění přání v podobě vánočních 

dárků děkujeme organizaci TANGO – manaţeři na vozíčcích, kteří v rámci projektu „Daruj 

hračku“ zpříjemnili Vánoce našim dětem. Velký dík patří Vojtěchu Pauknerovi a Martinovi 

Kučerovi za projekt „ Milý Jeţíšku“, kde dárek putuje přímo od dárce k obdarovanému a tak 

se často stává, ţe si lidé vyberou dítě a kaţdý rok mu splní přání. Děti jsou vedeny k reálným 

přáním a poděkování formou děkovného dopisu.  

 



 

 

Prázdninová činnost – letní tábory 2019/2020 

 
LT pro sluchově postiţené děti ve Vysoké Srbské v Čechách 

1 dítě 

11.7. – 19.7.2020 

LT „Tábor plný koní „ ve Zlatých horách 

2 děti 

19.7. – 28.7.2020 

LT „ Ledové království“ ve Zlatých horách 

 3 děti 

28.7. – 3.8.2020 

LT „Kocourkov“ v Kaménce u Vítkova 

3 děti 

1.8. – 8.8.2020 

LT „ Cesta kolem světa“ v Dolní Bečvě 

4 děti 

1.8. -  8.8.2020 

LT „ Návrat do Českého ráje „ v Zámostí – Blata v Českém Ráji 

8 dětí 

8.8.- 20.8.2020 

 

 
 

 



 

 

Část V. Údaje o prevenci rizikového chování 

 
Pod vedením metodika prevence DD a pedagogického týmu byla velká pozornost věnována 

Preventivnímu programu rizikového chování. Mezi negativní jevy, patří kouření, vulgární 

mluva, záškoláctví, lhaní, podvody, poţití alkoholu. V průběhu roku zaznamenáno několik 

útěků, jedna dívka dlouhodobě. Součástí programu PPCH byl 2denní pobyt na TZ v Kaménce 

u Vítkova, kde proběhl edukační program zaměřený na téma kyberšikana a její nebezpečí. 

Plán prevence předcházení rizikového chování jsme plnili v jednotlivých měsících. 

Spolupracovali jsme s dětmi, mládeţí a ostatními pedagogickými pracovníky dle Minimálně 

preventivního programu. Při řešení výchovných, vzdělávacích problémů jsme se obraceli na 

odborníky, rodiče, sociální pracovníky psychology, státní zástupce, kurátory, psychiatry a 

PČR. 

Cílová skupina děti DD Melč – rizikové faktory: neplnění školních povinností, záškoláctví, 

vulgarity vůči pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům, lţi, podvody, poţití 

alkoholu, kouření, sebepoškozování, manipulace, slovní útoky – vulgarity, rizikový pobyt na 

sociálních sítích a v celém kyberprostoru (uveřejňování fotografií, seznamky aj.) a předčasná 

sexualita. 

Během školního roku jsme kladli důraz na rozvíjení klíčových kompetencí: 

 Komunikace 

 Pozitivní rozvoj osobnosti 

 Finanční gramotnost 

 Zdravý ţivotní styl 

 

Mezi pravidelně se opakující činnosti patřilo setkávání na komunitních kruzích – malých a 

velkých, kde jsme děti a mládeţ vedli k týmové práci, učili je vnímat a respektovat odlišnosti, 

spolupracovat a komunikovat. Snaţili jsme se, aby se společně podílely na pravidlech souţití 

a k důslednému dodrţován, které si odsouhlasili všichni společně. Vedli jsme je k vyslovení 

vlastního názoru - diskusi vést vhodným způsobem. 

Metodik se podílel s ostatními pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky, vedením 

domova a externími spolupracovníky na řízení a realizaci preventivních aktivit. Společně 

jsme se snaţili analyzovat stav rizikového chování a zároveň jsme řešili jednotlivě vyskytující 

se problémy. Nejčastější problémy jsou záškoláctví, útěky, vulgarity, kouření, agresivita vůči 

dětem i dospělým,  

. 

  



 

 

 

 



 

Realizace činností v jednotlivých měsících 

Září 2019 

 Seznámení dětí a mládeţe s preventivním programem na šk. rok 2019/2020. 

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 mládeţe, pedagogických pracovníků s Vnitřním řádem DD a 

Školní jídelny, změny, vycházky, návštěvy na skupinách, vzájemná úcta a tolerance, 

důvěra, vedení k zodpovědnosti, snaha omezit vulgarity. 

 Programy rozvoje osobnosti dítěte – plán na školní rok 2019/2020, anamnéza, 

současná charakteristika, vzdělávací program a výchovný program – plán. 

 Vzdělávání zaměstnanců: Rizikové chování dětí a mládeţe (  2 zaměstnanci) 

 Spolupráce se SVP (  2 klienti - terapie) 

 Poučení dětí o BOZ a PO, seznam bezpečnostních listů a vysvětlení grafických 

symbolů. 

Říjen 2019 

 Pracovní schůzka metodiků prevence v PPP Opava. 

 Spolupráce se SVP 2 klienti terapie 

 Potravinová sbírka 2019, do které přispěli děti i zaměstnanci DD a ŠJ 

 Aktualizace zájmových útvarů, přihlášky dětí 

Listopad 2019 

 

 Projekt Jarmarky s Albertem aktivní zapojení dětí a mladistvých 

 Spolupráce s SVP (  2  klienti - terapie) 

 Průběţné hodnocení PROD 

 

 

 



Prosinec 2019 

 Vyhodnocení projektu Jarmarky s Albertem, odměny. 

 Komunikace s rodiči, odjezdy dětí na vánoční prázdniny. 

 Vánoce, tradice, zvyky. Společná štědrovečerní večeře ve školní jídelně, dárky 

na rodinné skupině, zpěv koled. 

 Vánoce v penzionu Nad stájí v Jakartovicích 

 Spolupráce se SVP Opava – 2 klienti terapie. 

 Poučení dětí a mladistvých o bezpečnosti dne 31.12. 2019 

Leden 2020 

 Pohovory s psycholoţkou na DD 

 Tříkrálová sbírka 2020 

 Spolupráce se SVP – 2 klienti – terapie. 

 Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS (mezinárodní lyţařské 

federace), 10 pravidel  bezpečného pobytu na horách – Celodenní výlet na hory. 

 Zimní výšlap na Praděd 

Únor 2020 

 Programy rozvoje osobnosti – průběţné  plnění plánu 1. pololetí. 2019/2020 

 Setkání mladistvých a metodika prevence: téma YOUTUBE, UTUBERING 

 Spolupráce s SVP Opava 2 klienti 

Březen 2020. 

 Spolupráce se SVP Opava2 klienti 

 Pohovory s psychologem na DD 

Duben 2020 

 Spolupráce s SVP 1 klient terapie 

 Pohovory s psychologem na DD. 

 

 



Květen 2020 

 Kontrola PROD – DDÚ Bohumín. 

 Poučení dětí, znovu opakování Vnitřního řádu – vycházky, organizace dne. 

(samostatné odchody z DD, útěky dětí) 

 Spolupráce se SVP Opava, terapie 1 klient 

 Zdravotně branný den na DD, interaktivní hry pod vedením metodika 

prevence. 

 Pohovory s psychologem na DD. 

Červen 2020 

 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. 

 Pohovory s psychologem na DD 

Prázdninové akce – letní tábory, výlety, rekreace hrazená z prostředků DD, kulturní programy, 

prohlídky hradů, zámků, pěší turistika, soutěţe, koupání, krátkodobé pobyty mimo zařízení, 

projekty. 

 

Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dále se vzdělávat je povinností pracovníků v pracovním 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 

vyuţíváme moţností vzdělávat zaměstnance z jiných finančních zdrojů. 

 

 



Vyuţíváme 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 / v tomto školním 

roce neproběhl jarní ani podzimní seminář z důvodu koronavirové epidemie 

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 

 Školení poţárního preventisty      T: 7.10.2019 

 Školení údrţbáře a hospodyně BOZP – práce ve výškách 

 Školení členů poţární hlídky - všichni zaměstnanci DD 

 Kurz znakového jazyka T: 7.10.2019, 20.1.2020, 17.2.2020, 9.3.2020 

 Seminář „ Vrstevnický program „ téma šikana ve školách a její řešení T: 4.11.2019 

 Seminář „ Problémové chování u dětí s Aspergerovým syndromem  T: 7.11.2019 

 Seminář „ Konflikty a jejich zvládání „ pořádal KVIC Opava  T: 26.2.2020 

 Seminář „ Agrese je OK „ pořádal MAP Vítkovsko    T: 12.3.2020 

 

 



Vzdělávání metodika prevence patologických jevů 

Setkání metodiků prevence  - pořádal PPP  v Opavě  T: 22.10.2019 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů kurz pro 

získání potřebné kvalifikace pro metodika PJ             T: 1.11.2019 – 18.10.2020 

 

Další vzdělávání ředitelky: 

 Porada ředitelů – svolává zřizovatel DD KÚ MSK           T: 9.-10.9.2019 

 Školení „ Právní rámec ve školství „ Javorový vrch – pořádal Paris       T: 3.10.2019 

 Seminář „ Vrstevnický program“ téma šikana na školách a její řešení    T: 4.11.2019 

/ seminář pořádal KVIC v Opavě, přednášel Dr. Martínek - psycholog / 

 Workshop pro ředitele – pořádala Asociace náhradní výchovy         T: 7.-8.11.2019 

 Konference na téma“ Moţnosti práce s dětmi s poruchami chování“      T: 20.11.2019 

/ konferenci pořádal Národní ústav pro vzdělávání Praha / 

 Jednání pracovní skupiny MAP Vítkovsko            T: 8.6.2020 

Plán vzdělávání byl nabourán nouzovým stavem z důvodu epidemie koronaviru v období 

16.3. – 31.5.2020. Mnoho plánovaných vzdělávacích akcí se z tohoto důvodu nekonalo. 

 

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 snaţí s dětmi vyvíjet aktivity nejen v rámci 

zařízení, ale i aktivity na veřejnosti. Aktivity na veřejnosti a pro veřejnost je důleţitým 

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 vyuţíváme i nabídky nových projektů a akcí. 

Spolupracujeme s řadou neziskových organizací, nadací a spolků. Během školního roku 

proběhne nespočetné mnoţství aktivit, proto nelze dnes říci, ţe děti v dětských domovech ţijí 

„za zdí“ – izolovaní, ale naopak naše děti mají pestrou paletu moţností jak smysluplně trávit 

svůj volný čas, udělat něco pro sebe i ostatní. 

 

 



Prezentace zařízení na veřejnosti ve škol.r. 2019/2020 

Velký turnaj ve vybíjené – jedná se o tradiční akci, v loňském září proběhl jiţ 19. 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 odváţí odměnu 

za svůj sportovní výkon. V průběhu akce je samozřejmostí pořadatele poskytnutí občerstvení 

pro všechny zúčastněné děti i dospělé. Nejlepší si odváţí putovní pohár, diplom a dort. Akce 

je hrazena ze sponzorských prostředků našeho DD. Turnaj je příleţitostí 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.  

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. 

Níţe jako příklad uvádím články, které jsme za uplynulý školní rok v Rozmachu zveřejnili. 
 

 Některé články uveřejněné v místních novinách: 

Běháme… 

4.6.2020 se konala v Opavě v centru města běžecká soutěž Breda City Trail. Naše děti 
z dětského domova v Melči se těšily, že poběží. V koronavirové krizi ubylo hodně aktivit, 
kterých se za normálních podmínek účastníme, a tudíž se všichni těšili, že si zasoutěží.  
V dětském domově vedeme děti ke sportu, i když se to dá říci i naopak – děti jsou pohybově 
zdatné a vítají, když s nimi sportují i vychovatelé.  To se tentokrát i stalo, běžely děti i jejich 
teta vychovatelka.  Velmi dobře se umístil Petr, obdržel 2. místo za běh na 1500m (Velký 
okruh), chybělo opravdu málo, jen jedna desetina sekundy a stál by na stupni nejvyšším. 
Medaili dostaly za účast i ostatní děti a dokonce si odnesla malé vítězství i teta Zuzana 2. 
místo za 10 km běh.  Myslím, že nás to běhání chytilo a určitě budeme běhat i nadále, až si 
pro tu svou medaili doběhneme všichni. 

Zuzana Veselá, DiS. 

 

 

Domov domovu – děti seniorům 

 

V této těţké době pro všechny obyvatele, zvláště pak seniory Domova ve Vítkově, nakreslily 

děti z dětského domova v Melči velikonoční přáníčka pro babičky a dědečky z domova 

Vítkov, aby je potěšily a povzbudily. Některé děti jezdí za seniory právě do tohoto domova 

číst kníţky a tak nápad s přáníčky se nabídl zcela sám. Kreslily všechny děti, protoţe starých 

lidí v domově je hodně, pastelky a voskovky tak tak stačily na všechny ty obrázky. Děti také 

kreslily obrázky pro sestřičky ve Slezské nemocnici. Děti sledují situaci v televizi a proţívají 

ji statečně s námi vychovateli. Vţdyť udělat někomu radost, potěšit a povzbudit někoho 

v nelehké situaci stojí tak málo.  

Mám radost, ţe naše děti se umí zapojit v rámci svých moţností a ţe empatie a soucit jim není 

cizí. 

Zuzana Veselá, vychovatelka 
 



 

 

 
Výroba a zdobení vánočních perníků na Jarmark 2019 Albert Opava 
 

 

 

 

 
Prodej výrobků Jarmark 2019 Albert Opava 



 

 

 

 

Obchůdky s Albertem 2019 – dne 30.11.2019 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. Obchůdek s Albertem byl v r.2019 zatím nejúspěšnější 

výdělečnou akcí, děti za své výrobky utrţily 10.510  Kč. Děti byly rády, ţe se výrobky tak dobře 

prodávaly a líbily zákazníkům. Děti jsou tak motivované do další práce a aktivit. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štědrý den a vánoce v Penzionu nad stájí v Jakartovicích dne 24.12. – 27.12.2019 
 

 

 

 
Vánoce v penzionu Nad stájí Jakartovice   
 

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 postiţení manaţeři Tango z Havlíčkova 

Brodu. V r. 2019 to byl jiţ 23. 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.  

 

„ Staň se Jeţíškem dětem z dětských domovů 2019“  - letos se konal jiţ 5. ročník tohoto 

projektu. Pořadatelem projektu je Občanské sdruţení Ve spojení. Občanské sdruţení 

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 Jeţíšku „ – 5. ročník projektu, jehoţ 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 Jeţíšku „ je seznam dětských přání. Dárce si vybere dítě, zarezervuje dárek a můţe ho 

splnit. Dárek je pak poslán na adresu daného dětského domova. 

 

Další projekty  

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 ţivota. 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 ţivota 

apod. Vybraní zletilí a starší děti vyjíţdí na víkendové pobyty mimo DD nebo na jednodenní 

setkání mimo DD. 

 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 údrţbě trávníku, šetříme práci a čas údrţbáře DD a zároveň se děti učí chovat se ke 

zvířatům. Na základě jiţ dvouleté dobré zkušenosti budeme s chovem ovcí pokračovat. Jejich 

chov se osvědčil a splnil účel, pro který jsme ovce pořizovali. 

Projekt „ První krok „ projekt pořádá  Centrum   inspirace, z.ú. ze  Zlína. Projekt je 

financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Hlavním cílem projektu je sníţit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny – mladé lidi 

v dětských domovech a napomoci jí připravit se na samostatný ţivot po opuštění dětského 

domova. Projekt si neklade za cíl nahradit existující aktivity dětských domovů, ale poskytnout 

mladým lidem další pomoc při jejich sociální i profesní integraci.  

Specifickými cíli projektu je: 

 Zvýšit sociální a profesní dovednosti s důrazem na  důleţitost vlastní zodpovědnosti 

 Úspěšné začlenění do společnosti i na trh práce 

 Rozvíjet finanční gramotnost 

 Vytvořit zdravé přístupy k rodičovství a partnerství 

 Prevence sociálně patologických jevů – prevence kriminality 

 Rozšířit vzdělanostní úroveň, naučit mladé lidi sebepoznání a komunikační dovednosti 

Cílovou skupinou  jsou mladí lidé od 15 let vyrůstající v dětských domovech ve Zlínském, 

Olomouckém a Moravskoslezském kraj, kteří se soustavně připravují na výkon budoucího 

povolání. 



Přehled aktivit ve škol.r. 2019/2020 – výpis z měsíčních plánů práce 

 

Září 2019 

  Setkání opuštěných a handicapovaných dětí v Mořkově – pořádal fond pro opuštěné 

děti. Zábavná akce pro děti – hudba, zpěv, tanec, divadlo 

 „Kdo si hraje nezlobí“ – sportovně kulturní akce pro děti – pořádal vojenský útvar 

Dukla v Hranicích 

 Projekt Začni správně – konaný v Novém Jičíně 

 Turnaj ve vybíjené 19. ročník – akce pořádá náš DD pro ostatní DD 

v Moravskoslezském kraji 

Říjen 2019 

 Budišek Cup turnaj ve fotbale –pořádal DD Budišov n. B. 

 Pěvecká a výtvarná soutěţ – pořádala NO Erotopie z Opavy 

 Mezinárodní sportovní hry – Maďarsko – náš domov reprezentoval Martin Dunka 

 Drakiáda – akce ve spolupráci s obcí 

 Krajská sbírka potravin 2019 

 Lampionový průvod – Halloween – akce ve spolupráci s obcí 

 

Listopad 2019 

 Turnaj v nohejbalu – pořádal DD Lichnov 

 Projekt „ První krok „ 

 Projekt „ začni správně „ 

 Návštěva Slezského divadla v Opavě –  taneční vystoupení„ Němé tváře, výkřiky do 

ticha „ 

 Předplatné Slezské divadlo Opava „ Čertův švagr“ 

 Výroba vánočních ozdob na vánoční strom v obci Melč 

 Slavnostní převzetí sociálního automobilu Dacia Dakker – penzion Holubice – 

prezentace k přebírání automobilu je přílohou VZ. 



 12 ročník turnaje  Florbal Cup – pořádal DD Havířov 

 Beseda o myslivosti – sběr a výkup kaštanů 

 Spolupráce s mysliveckým sdruţením - sběr kaštanů a bukvic  

 Lampionový průvod se strašidly – akce s OÚ Melč 

 Vánoční projekt „ Milý Jeţíšku“ 

 Jarmarky s Albertem – prodej výrobků dětí DD v prodejně Albert v Opavě spolupráce 

s Nadací Terezy Maxové 

Prosinec 2019 

 Výroba adventních věnců – výzdoba prostorů DD a vstupních dveří 

 Mikulášská nadílka v Litultovicích 

 Rozsvícení vánočního stromu v obci - spolupráce s obcí 

 Projekt „ První krok „ – penzion Rástoka 

 Štědrovečerní večeře na rodinných skupinách – Vánoce na nečisto – vánoční setkání 

dětí a zaměstnanců 

 Vánoční pobyt v penzionu Nad stájí v Jakartovicích – čtyřdenní pobyt pro děti, které 

zůstaly na vánoce na DD – věnoval sponzor 

 Utkání hokejistů Ostrava – MS v juniorů hokeji - Ostrava 

 

Leden 2020 

 Novoroční turnaj ve volejbale – pořádal DD Lichnov 

 Tříkrálová sbírka v obci Melč 

 Návštěva Slezské divadlo Opava – předplatné „ Broučci 

 Projekt „ První krok „„ – penzion Rástoka 

 Celodenní výlet na hory – Ski areál Tošovice 

 Společné bruslení – stadion Opava 

 

 

 



 

Únor 2020 

 Projekt „ Začni správně „ – téma Láska, antikoncepce, pohlavní choroby“ 

 Dětský karneval „ S myšákem a myškou „ 

 Návštěva kina Cinestar Opava 

 Návštěva Aqvaparku Bruntál 

 Beseda v knihovně ve Vítkově „ Pěšky přes Kavkaz „ 

 Beseda na ˇUP v Opavě – téma „ Volba povolání“ 

Březen 2020 

 Projekt „ První krok „ 

 Divadelní představení na DD v rámci prevence „ Abraka muzika „  

Další plánované akce byly zrušeny – z důvodu epidemie coronaviru 

Duben 2020 

Akce zrušeny – Covid-19 

Květen 2020 

Akce zrušeny – Covid-19 

Červen 2020 

 Oslava Dne dětí – uspořádán v parku DD / náhrada za akci v obci, která byla zrušena / 

 Společné setkání dětí a zaměstnanců DD před prázdninami – vyhodnocení školního 

roku a předání ceny Zámecký skřítek 

Prázdninová činnost – červenec a srpen 2020 

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  a dětské 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 a v Opavě 

 Asociace TOM ve Vítkově 

 Nadace a Nadační fondy – Nadační fond La Sophia, Výbor dobré vůle Nadace Olgy 

Havlové, Nadace Terezy Maxové 

 Občanská sdruţení – Natura Opava, Resocia, Člověk v tísni, Eurotopie, Modrá kočka, 

Barevný svět dětí, Ve spojení, Bílý nosoroţec 

 Domy na půl cesty např. v Bruntále, Ostravě 

 Ostravská universita Ostrava – Ústav celoţivotního vzdělávání 



 Slezská universita v Opavě – odborná praxe studentů 

 Universita Palackého v Olomouci 

 KVIC a NIDV 

 Centrum evropské spolupráce a.s. Zlín 

 Centrum inspirace, o.z. 

 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 

 

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

kontroly 

Ve školním roce 2019/2020  na našem zařízení neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

Jiné kontroly a prověrky  

1. Prověrky Státního zastupitelství v Opavě  - prověrky byly zaměřeny na kontrolu 

dodrţování předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu   ustanovení 

§ 39 zák.č. 109/2002 Sb. 

Prověrky proběhly v termínech: 11.11.2019 , druhá jarní prověrka neproběhla z důvodu 

pandemie koronaviru. / Pozn. další prověrka proběhla dne 16.10.2020, ale to uţ je v období 

dalšího školního roku 2020/2021 /. 

Prověrkou nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

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

pracoviště Opava  

V uvedeném školním roce 2019/2020 byla ze strany KHS provedeny dvě kontroly: 

1/  kontrola dne 7. 1. 2020. Kontrolou bylo zjištěno porušení: 

 Nedostatky v udrţování čistoty v prostorách úseku mytí stolního nádobí – znečištěn 

povrch myčky nádobí, a nerezový podstavec, byla zde nalezena mastnota a zaschlá 

špína, drobky. V prostoru varny znečištěna spodní plocha nerezového pracovního 

stolu pro přípravu těsta, zbytky rozsypané mouka a drobky. V příručním skladu byla 

umístěna plastová znečištěná přepravka, nacházely se v ní slupky cibule, papírky – 

předmětné části potravinářských prostor nejsou udrţovány v poţadované čistotě. 



V příručním chladícím zařízení byly nalezeny znečištěny povrchy regálů na dveřích 

lednice a povrch části horního a dolního regálu lednice. Zápis protokolu o nedostatcích 

byl vyhotoven dne  21.1.2020.  

Závěr: 

 Na základě protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice MSK  ze dne 21.1.2020 byla 

stanovena bloková pokuta ve výši 3.000,- Kč. Bloková pokuta byla uhrazena z prostředků 

zaměstnavatele a následně byla úhrada vzniklé škody vyměřena pracovnicím školní jídelny. 

Opatření: byly zavedeny častější úklidy a kontroly udrţování prostorů ŠJ. Slouţící kuchařka 

řádně provede úklid všech prostor ŠJ. V prostorách ŠJ budou prováděny častější kontroly 

udrţování pořádku. O kontrolách budou prováděny záznamy. 

O provedených opatřeních a o odstranění zjištěných nedostatků byla poslána zpráva na KHS 

v Ostravě. 

3. 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 a za pololetí se plány 

vyhodnocují. Naše zařízení se podílí na plnění Individuálního plánu ochrany dítěte, které 

zpracovávají soc.pracovnice na děti a jsme odpovědni za plnění plánovaných kroků a 

opatření. Spolupráce se sociálními pracovnicemi byla v uplynulém školním roce velmi dobrá 

a bezproblémová 

Ve školním roce 2019/2020 navštívily sociální pracovnice naše zařízení a děti celkem 65x, 

návštěvy vyplývají ze zák.č. 258/2000 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění. 

 

 

Část IX. Základní údaje o hospodaření zařízení v roce 2019 
 

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

a odpisy z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2019 plně vyčerpány. Závazné limity byly 

dodrţeny.     

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  15 208 266 15 208 266 0,- 

V tom: Prostředky na platy  11 113 004 11 113 004  



ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 

 Ostatní osobní náklady  41 000 41 000  

 Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % 3 792 182 3 792 182  

 Zákonné odvody na FKSP 2 % 222 260 222 260  

 Přímý ONIV 39 820 39 820  

 Celkem dotace ze státního rozpočtu MŠMT 15 208 266 15 208 266 0,- 

 

 

 

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

ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno nevyčerpáno 

0 Provozní náklady 4 070 000 4 070 000 0,- 

205 Účelově na odpisy 340 000 340 000 0,- 

206 Na projektovou dokumentaci „ Výměna 

břidlicové krytiny a oprava krovu“ 

450 000 352 270 97 730 

206 Realizace akce „Výměna břidlicové krytiny a 

Oprava krovu“  

13 500 000 0 13 500 000 

 Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele 18 360 000 4 762 270 13 597 730,- 

 

 

Vlastní příjmy organizace byly ve výši 900 352 Kč. Naše organizace neprovozuje 

doplňkovou činnost.  Výši našich vlastních příjmů můţeme 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 poloţkách došlo k mírnému navýšení trţeb ze stravování, 

hlavně z důvodu navýšení stravovacích norem, a to na 124 tis.Kč. Tato částka však 

slouţí k pokrytí nákladů na potraviny pro obědy zaměstnanců, odvíjí se od počtu 

nahlášených obědů. Hospodaření organizace neovlivní.  

 Výše příjmů z ošetřovného v průběhu let výrazně narůstá. V r.2019 bylo v porovnání 

s předchozím rokem bylo navýšení uvedených příjmů o 41%. Odvíjí se např. od 

finanční situace zákonných zástupců umístěných klientů. / pozn. zda pracují, zda 

doloţí potvrzení o výši příjmů nebo je jim ošetřovné předepsáno dle zákona v plné 

výši./ V roce 2019 pobíralo 10 našich klientů sirotčí důchod, z něhoţ je rovněţ 

ošetřovné předepisováno.  

 V poloţce vlastních výnosů z PND dochází 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 poloţky nemůţe organizace 

ovlivnit. Příjmy z PND v roce 2019 byly v hodnotě 292 tis. Kč. 



 V roce 2019 došlo k výraznému navýšení příjmů z Úroků z prostředků uloţených na 

běţném účtu u Komerční banky a. s.. Naše organizace je připojena k Dohodě o 

poskytování cash-poolingu. Zřizovatel na uvedené období sjednal výhodnější 

podmínky, mimo to se odvíjí od aktuálního stavu prostředků na běţném účtu.   

 Věcné dary organizace získala v hodnotě 48 tis. Kč. Jednalo se hlavně o vánoční 

pobyt pro klienty v penzionu v hodnotě 42 tis. Kč. Dále to byly věcné dary, např. 

kočárek, knihy. 

 Do hospodaření byl zapojen IF v celkové výši 95 tis. Kč. Z Investičního fondu byla 

uhrazena nutná oprava střechy zámecké budovy dětského domova a oprava 

sluţebního vozidla, dále výsadba 7stromů v zámeckém parku 

 Zaúčtování RF z darů – čerpání finanční darů bylo v hodnotě 103 tis. Kč. Tyto 

prostředky byly převáţně pouţity na financování volnočasových aktivit dětí – úhrada 

nákladů na letní tábory, vybavení nábytkem – zakoupení ţidlí do haly DD. Další 

prostředky ve výši 49 tis. Kč byly pouţity na zakoupení prvků do relaxační místnosti 

snoezelenu.  

 Čerpání Fondu odměn - po delší době bylo potřeba zapojit do hospodaření také tento 

fond, a to ve výši 78 454,- Kč, z důvodu vyčerpání prostředků na platy.  

 
Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč 

Druh příjmu rok 2019 

Trţby ze stravování    124 215 

Předpisy příjmů ošetřovného  190 574 

Startovné, občerstvení - akce pro DD 1 800 

Výnosy z vyřazených pohledávek 2  500 

Předpisy příjmů PND    292 570 

Příjmy za odevzdaný odpad    2 400 

Úroky z finančních  prostředků na BU 38 396 

Přijaté věcné dary 48 280 

Čerpání IF - opravy a údrţba 94 937 

Čerpání RF - finanční dary  103 714 

Čerpání FO - vyčerpán limit prostředků 0 

Náhrada škod od pojišťovny 0 

Úhrady nadstandardu - zdrav. poj. 966 

Celkem 900 352 

 



2. Náklady organizace 
 
                              
501 – Materiálové náklady (v tis. Kč)         

Druh nákladu rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019  

Potraviny  928 972 1 067 1 101 1 141  

Ošacení pro klienty 162 185 230 173 171  

PHM, oleje, mazadla 61 58 84 99 81  

Kancelářské potřeby, knihy, 

tisk 

66 91 98 132 119  

Léky a zdravotnický materiál 57 49 47 55 49  

Ostatní 328 403 345 371 439  

Celkem 1 602 1 758 1 871 1 931 2000  

 

Materiálové náklady v průběhu sledovaných let mírně narůstají. Odvíjí se od aktuální potřeby 

a cen. V porovnání s předchozím rokem došlo opět k mírnému navýšení těchto nákladů. Jedná 

se o celou škálu nákladů - hlavně na potraviny k zajištění celodenní stravy umístěných klientů 

v nepřetrţitém provozu ve školní jídelně a při vaření na rodinných skupinách a potraviny na 

obědy zaměstnanců. Mimo uvedené zahrnují také náklady na drobné potřeby pro vybavení 

organizace, pomůcky pro klienty, ošacení a obuv klientů, úklidové a hygienické prostředky, 

materiál na opravy a udrţování majetku, PHM do sluţebních vozidel, léky a zdravotnický 

materiál. 

    

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

Druh nákladu  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spotřeba vody      tis Kč 118 106 103 102 90 96 102 

                        m
3
 2 091 1 685 1 439 1 421 1 352 1 406 1447 

Spotřeba plynu      tis Kč 6 5 5 6 5 6 6 

 kg   205 180 180 180 180 180 180 

Spotřeba el. 

energie 
tis Kč 1 021 880 880 834 827 786 

1031 

 MWh 262,33 301,85 285,17 288,45 313,57 272,65 232,78 

celkem tis Kč 1 145 991 988 942 922 888 1 139 

   

         Náklady na elektrickou energii po pěti letech poklesu opět vzrostly, a to i přes sníţení 

mnoţství spotřebovaných MWh. Rámcovou smlouvu uzavírá s dodavateli elektrické energie 



náš zřizovatel – KÚ MSK, cena je vysoutěţena na komoditní burze. Spotřeba elektrické 

energie byla dodavatelem účtována měsíčně dle skutečnosti na základě automatického odečtu.  

Budova dětského domova – zámek je vytápěna elektrickými akumulačními kamny. V r. 2015 

byla v celém objektu tyto kamna vyměněna za nová, výkonnější a úspornější. V maximální 

míře vyuţíváme nízkého tarifu nočního proudu. Platba za elektrickou energii je jedna 

z nejvýznamnějších poloţek nákladů našeho zařízení. Je ovlivněna mimo jiné také aktuálním 

počasím v daném období.      

          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 pouţívá pouze výjimečně, při vaření ve školní jídelně.. Jeho 

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

          

    511 - Opravy a udrţování (v tis. Kč) 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 2019 

Oprava a udrţování  279 207 1 027 1 297 360 620 

 

Náklady na Opravy a udrţování byly v průběhu sledovaných let nestálé, coţ je ovlivňováno 

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

2019  náklady ve výši 620  tisíc Kč. 

 

Opravy a údrţba v roce 2019 

 

 Na budově DD byla provedena drobná oprava střechy za částku 9 tis. Kč. Dále byl 

zhotoven projekt na akci „ Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu „. Prostředky 

na projekt organizace obdrţela od zřizovatele, čerpala je ve výši 353 tis. Kč. 

 Opravy a údrţba nemovitosti v hodnotě 142 tis. Kč zahrnují výměnu 2 ks bojlerů na 

rodinných skupinách, opravu podlahy a sprchového koutu v koupelně 3. RS, výměnu 

koberců za linoleum v obývacím pokoji a pokoji chlapců na 2. RS / pozn. při výměně 

byla zjištěna nerovnost podlah tvořených různými povrchy, bylo toto potřeba 

vyrovnat OBS deskou /. 

 Údrţba strojů a přístrojů zahrnuje náklady na opravy a seřízení kol pro klienty za 

částku 12 tis. Kč, oprava pračky v centrální prádelně ve výši 3 tis. Kč, oprava 

centrálního vysavače ve výši 5 tis. Kč. Náklady na tuto údrţbu byly 64 tis. Kč. 



 Potřebná údrţba a drobné opravy na sluţebních vozidlech - Škoda Octavia, Škoda 

Octavia Combi a Fiat Ducato byly ve výši 61 tis. Kč. U těchto vozidel se jednalo          

o opravu karoserie, výměnu filtrů a oleje,, opravu loţisek a brzd, výměnu zadního 

světla aj.  

 Náklady na opravu a údrţbu ICT byly ve výši 10 tis. Kč – byla provedena oprava 

centrální tiskárny a  NTB zapůjčeného ke studiu klientovi DD 

 Poloţka Opravy a udrţování zahrnuje také drobné běţné opravy jako je výměna 

rozbitých skel dveří a oken, centrálního vysavače a jiné.  

 

512 - Cestovné (v tis. Kč.) 

   rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 2019 

Cestovné 42 56 40 31 25 33 

 

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. Ve většině případů se jedná o krátké cesty, při 

kterých nevzniká nárok na cestovní náhrady. V roce 2019 se uskutečnila jedna jednodenní 

zahraniční cesta vychovatele s dětmi na sportovní akci. Náklady na cestovné se navýšily, bylo 

potřeba uskutečnit více cest za účelem doprovodu klientů. 

 

518 - Sluţby (v tis. Kč)   

   rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 2019 

Nákup sluţeb celkem 826 870 916 934 800 888 

            

Náklady na sluţby jsou v porovnání s předchozími léty v obdobné výši. Mnohé tyto výdaje 

jsou hrazeny ze sponzorských darů. 

Do oblasti Sluţeb spadá celá škála nákladů. V roce 2019 se jednalo např. o: 

 poštovní a telefonní sluţby, internet                                                              38 tis. Kč 

 stravování dětí v MŠ, ZŠ a SŠ                                                                     95 tis. Kč 

 rekreace, tábory aj. pobyty dětí                                                                      176 tis. Kč 

 dodavatelské zpracování mezd                                                                       81 tis. Kč 

 likvidace odpadů                                                                                             38 tis. Kč 

 vstupné při společenských akcích s dětmi                                                      53 tis. Kč  

 nájemné - cvičný byt                                                                                       85 tis. Kč    

 cestovné dětí - jízdné do škol aj.                                                                     42 tis. Kč 



 revize a odborné prohlídky                                                                              28 tis. Kč 

 ubytování klientů na internátech                                                                      25 tis. Kč 

 dále tato poloţka zahrnuje poplatky školám, školami organizované výlety a pobytové akce 

pro děti, půjčovné, lékařské ošetření klientů, softwarové sluţby a licence, konzultace a 

právní poradenství, propagaci a inzerci, bankovní poplatky a jiné drobné sluţby. 

  

Ostatní náklady   
V této oblasti nákladů se jedná především o tyto  výdaje: 

 Účet 525: zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativy činilo 43 tis. Kč. Jeho výše je 

daná zákonem, odvíjí se od výše mzdových prostředků.  

 Účet 557: náklady z vyřazených pohledávek byly v roce 2019 v celkové výši 34 821,- 

Kč. Pohledávky na ošetřovném se odepsaly v 4 případech, nadále jsou vedeny 

v podrozvahové evidenci.  

 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 o ústavní a ochranné výchově v platném 

znění. Na tyto výdaje bylo celkem v roce 2019 vynaloţeno 285 tis. Kč. Výši těchto 

nákladů nemůţe organizace ovlivnit, odvíjí se od aktuálního počtu a věku umístěných 

dětí a počtu odcházejících zletilých klientů a aktuální legislativy.  

 

528 - Jiné sociální náklady (v Kč)     

 
 

rok 2015 

 

rok 2016 

 

rok 2017 

 

rok 2018 

 

rok 2019 

Kapesné klientů 106 180 113 255 104 930 111 728 100 120 

Svátky a narozeniny 16 696 18 998 17 447 17 978 24 036 

Vánoční dárky 41 798 45 230 43 200 48 361 43 188 

Věcná a peněţní výplata - 

odchod z DD 
12 000 

15 000 108 000 12 000 105000 

Kladné opatření ve výchově 9 229 21 441 13 173 7 296 13 188 

Celkem 185 903 213 924 286 750 197 363  285 532 

 



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 7 tis. 

Kč byly hrazeny z provozních prostředků.  

 

551 - Odpisy (v tis. Kč)     

 UZ rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 2019 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 

1  18 1 1 1 7 

205 359 256 327 349 348 340 

5 46 46 46 46 46 46 

Celkem  405 320 374 396 395 393 

     
 

 

3. Výsledek hospodaření organizace 
 

Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2019 v Kč:  
 

Celkové náklady organizace 20 874 549 

Celkové výnosy organizace 20 917 194 

Hospodářský výsledek                          + 42 644,85 

 

            Hospodářský výsledek za rok 2019 je ve výši + 42 644,85 Kč, je finančně krytý.  

Návrh rozdělit HV takto:   

                 1. Rezervní fond                                  12 644,85 

                 2. Fond odměn                                     30 000,00 

Do hospodaření organizace byl v roce 2019 zapojen Rezervní fond tvořený finančními dary, a 

to ve výši 103 tis. Kč. Dále došlo k šetření provozních prostředků získáním věcných darů v 

hodnotě 48 tis. Kč. V oblasti vlastních příjmů nedošlo v porovnání s předchozími lety k 

výrazné změně, pouze u příjmů z Ošetřovného byl nárůst o cca 41 %. Jejich výše je ovlivněna 

počtem a věkem umístěných klientů, zda mají klienti vlastní příjem (sirotčí důchod), a zda 

doručí zákonní zástupci potvrzení o výši příjmů nebo jim je ošetřovné předepsáno dle zákona 

v plné výši. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zapojení peněţních fondů do hospodaření organizace 
 

Údaje o čerpání peněţních fondů 
 

 411 Fond odměn  - byl v roce 2019 nebyl čerpán.  

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

čerpání vytvořených zdrojů v roce 2019 se postupovalo podle schválených zásad. 

Celkem byl tento fond pouţit ve výši 221 021,- Kč.     

- Příspěvek na stravování byl ve výši 12,- Kč na jedno hlavní jídlo v průběhu 

jedné pracovní směny. Bylo přispěno na  3 456 hlavních jídel ve školní jídelně 

popř. připravených v rámci výchovné činnosti na rodinných skupinách.  

- Příspěvek na penzijní připojištění pracovníka ve výši 400,- Kč/měsíčně. 

Přispíváno bylo průměrně 20 pracovníkům, kteří o příspěvek poţádali 

- Příspěvek na kulturní a sportovní akce bylo vynaloţeno 50 549,- Kč.  

/ společná návštěva filmového představení, sportovní akce a relaxační pobyt 

s turistikou /   

- Částka poskytnutých věcných darů byla vyplacena 6 zaměstnancům při 

pracovním či ţivotním výročí dle stanovených zásad, a to v celkové výši 

31 000,- Kč.   

 

Účel použití FKSP částka 

Příspěvek na stravování   41 472,- 

Penzijní připojištění      98 000,- 

Pouţití na kulturu 50 549,- 

Věcné dary zaměstnancům                               31 000,- 

Pouţití fondu FKSP celkem    221 021,- 

                                                                                    
 

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

ve výši 103 714,00 Kč. Jednalo se o tyto účelové finanční dary:      

 

         dárce použití částka 

Ikea ČR Nákup ţidlí do haly DD 35 000,- 

Ikea ČR Vybavení snoezelenu – hvězdné nebe 3 224,- 

Nadační fond Albert Materiál na výrobky v projektu Obchůdky s 

Albertem 
3 000,-  

Nadační fond Albert  Potřeby dětí – letní tábory 4 940,- 



         dárce použití částka 

Isotra s. r. o. Snoezelen – zatemnění oken 1 450,- 

Lesáková Eva Vybavení snoezelenu – hvězdné nebe 3 000,- 

Aleš Raška Hvězdné nebe do snoezelenu 500,- 

J.K.Food Vodní postel do snoezelenu 5 000,- 

Nadace Terezy Maxové Hvězdné nebe do snoezelenu 600,- 

Havlický sluţby Potřeby dětí – sraz bývalých klientů 5 000,- 

Gabriela Leskovjanová Vodní postel do snoezelenu 5 000,- 

Ekkont Oslizlová Vodní postel do snoezelenu 5 000,- 

JUDr. Aleš Chovanec Hvězdné nebe do snoezeelenu 10 000,- 

Nadační fond Albert Letní tábory pro děti 3 380,- 

Kovoblesk KPS Opava Vodní postel do snoezelenu, koberec  15 000,- 

 Celkem čerpání RF z darů 103 714,00 

                          
        Naše organizace má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci se sponzory, mezi 

nejvýznamnější patří např. Nadační fond Albert. Prostředky sponzorů vyuţíváme 

především k financování volnočasových aktivit našich klientů - nákup potřeb                    

do zájmových krouţků, úhrada letních táborů, hraček a sportovních potřeb aj. Díky těmto 

prostředkům můţeme hradit i finančně náročnější aktivity.  

       V současné době budujeme v našem dětském domově -  Snoezelen, speciálně 

upravenou relaxační místnost, ve které lze vyuţít technického vybavení k multismyslové 

stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory, optická vlákna, 

aroma lampy, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky 

slouţí ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. 

   Obr.  Ukázky moţného řešení místnosti Snoezelen.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 416 IF  – byl čerpán ve výši  204 937,-  Kč. Za částku 110 tis. Kč byl zakoupen travní 

traktor potřebný k údrţbě rozsáhlého parku / sběr listí a sekání trávy /. Další částka 

byla vydána na opravy a údrţbu dlouhodobého movitého majetku, a to na opravy 

sluţebního vozidla Škoda Octavia Combi ve výši 46 tis. Kč. |Dále z investičního 

fondu byla řešena nutná oprava střechy budovy, která je dlouhodobě ve špatném 

stavu. Oprava byla provedena v hodnotě 9 tis. Kč. Dílčí opravy střechy jsou moţné 

jen v omezené míře, neboť při chůzi po krytině dochází k poškození dalších 

břidlicových tašek, místa jsou špatně dostupná i z plošiny. Dále byla z fondu hrazena 

výsadba 7 ks stromů v zámeckém parku, jako náhrada za pokácené stromy, které byly 

napadeny kůrovcem a rozlomené při bouřce. 

 

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 2019 “,  kterou Dětský domov a ŠJ Melč 4  odevzdal ve stanoveném 

termínu zřizovateli.  

 

  

 

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

Ve školním roce 2019/2020 nebylo naše zařízení zapojeno do ţádného rozvojového ani do 

mezinárodního programu. 

 

Část XI. Údaje o zapojení DD do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního 

učení 

Naše zařízení se nepodílí na organizování vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání v rámci 

celoţivotního učení, ale vyuţíváme 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 předloţených a dětským domovem realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve škol.r. 2019/2020 naše zařízení nepředloţilo a nerealizovalo ţádný 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, ţe škola 

je partner, uvést 

příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

       

       

 

Projekty jiţ v realizaci 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, ţe 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 náleţitosti  dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  S výroční zprávou  byli zaměstnanci seznámeni 

dne 30.10.2020 . Výroční zpráva byla odeslána zřizovateli dne  30.10. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informační leták našeho zařízení: 

 

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MELČ 4, PO 

 
 

 Podpora = důvěra 

 Podané ruce = pomoc 

 Zázemí = jistota  

„ Není moţné naučit dítě všemu, ale je moţné 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 

 

http://www.dd-melc.cz/


 

 
 

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 lékař, dětský  lékař, zubař, gynekolog / pošta, obchody. 

Obec je spojena s okolím pravidelnými autobusovými linkami Opava – Vítkov, Kruţberk 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 

lůţkách a  pracovnou vychovatele. Kapacita zařízení je 40 dětí. 

Výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu Spolu, aktivně a jinak 

s důrazem na etickou výchovu a finanční gramotnost 

 

Co nabízíme 

 Multidisciplinární péče – kvalifikovaný personál, psycholog, 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 

manţelů Lívie a Václava Klausových, Bílý nosoroţec, 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 krouţek, 

aranţování, keramika. Zájmové aktivity jiných subjektů: SVČ Vítkov a Opava, zájmové krouţky 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, společná rekreace 

 Vybavenost DD: park přilehlý k budově – dendrologická stezska vzácných stromů, chov ovcí v parku, 

domovní pes Rasty  – border kolie, víceúčelové hřiště, trampolína, pískoviště, houpačky, bazén, krb 

s posezením, vybavení na lyţování, kolečkové brusle, horská kola. 

 Vlastní posilovna, keramická dílna,  knihovna. Rodinné skupiny vybavené PC s internetem a WIFI 

připojení 

 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  

Dacia Dakker – sociální auto 

            

 


