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

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, PO
747 84 Melč 4, okr. Opava
příspěvková organizace
47811927
600031578 / ředitelství /
Dětský domov IZO: 108035671
Školní jídelna IZO: 102932093
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitelka:
Mgr. Jiřina Bejdáková, Budišovská 251, 749 01 Vítkov, nar. 9.6.1960
Adresa pro dálkový přístup: reditelka@dd-melc.cz
Webové stránky:
www.dd-melc.cz
ID: 8vnfd7h

Charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, PO je příspěvková organizace, je samostatný
právní subjekt zřízený Moravskoslezským krajem na základě usnesení zastupitelstva kraje č.
7/77/1 ze dne 13.12.2001 v souladu s § 2 zákona č. 157/2000 Sb., ve znění zákona č. 10/2001
Sb. ZL/207/2001 ze dne 20.12.2001.
Činnost Dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění,
o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních.
Kapacita dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO je upravena dle zák.č. 109/2002 Sb. v platném
znění od 1.9.2009 na 40 dětí v DD a 40 jídel ve ŠJ.
Dětský domov v Melči od r. 2005, kdy proběhla celková rekonstrukce, funguje jako
koedukované zařízení rodinného typu V zařízení je 5 rodinných skupin s maximálním počtem
8 dětí v rodinné skupině. Dětský domov je zařízení s nepřetržitým provozem s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou pro jednotlivé pracovníky. Na našem zařízení jsou díky tomu
vytvořeny příznivé podmínky pro individuální práci s dítětem a pro realizaci rodinné výchovy
a sociálního učení svěřených dětí a klientů.
Do dětského domova jsou děti umisťovány na základě rozsudku soudu o ústavní výchově
nebo na základě předběžného opatření soudu.
Do dětského domova jsou zpravidla umisťovány děti ve věku od 3 do 18 let. V dětském
domově pečujeme také o zletilé osoby do ukončení středního vzdělání nejdéle do 26ti let
věku. Tyto zletilé osoby / klienti / jsou na našem zařízení umístěny na základě smlouvy o
setrvání v péči dětského domova do ukončení přípravy na povolání.
Hlavním důvodem umístění nezletilého dítěte do dětského domova je nefunkční rodina, kdy
rodina nezvládá výchovu dítěte, kdy výchova dítěte je hrubě zanedbána, a tak je vážně
ohrožen řádný vývoj dítěte. Soud nařizuje ústavní výchovu tehdy, kdy dříve učiněná opatření
nevedla k nápravě a není žádná fyzická osoba, které by mohlo dítě být svěřeno do výchovy.

Kapacita DD k 1.9.2012: 40 dětí
Kapacita ŠJ k 1.9.2012 : 40 jídel
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Organizační struktura zařízení
Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky
•
•
•
•

Výchovný
Sociální
Provozně-ekonomický
Stravovací

Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný
úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 15 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a
vedoucí vychovatelky.
V každé rodinné skupině je umístěno max. 8 dětí a působí zde 2 vychovatelé a asistent
pedagoga
Sociální úsek – vede sociální pracovnice zařízení, ve své činnosti je podřízena ředitelce. Je
vedoucím pracovníkem, jejími podřízenými jsou 4 pracovníci sociální péče a sociální
pracovnice, která pracuje s rodinami umístěných dětí.
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 pracovníci – hospodářka, pokladní, údržbář, hospodyně,
kteří jsou ji podřízeni.
Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ. Na tomto úseku pracují dvě kuchařky, které jsou ji
podřízeny.
Tento úsek zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí a stravování zaměstnanců DD.
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Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
Přehled zaměstnanců zařízení – počet zaměstnanců, přepočtený počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců:
Přepočtený počet zaměstnanců:

29
27,75

Personální obsazení
Provoz zařízení je rozdělený do 4 úseků :

výchovný úsek
1 ředitelka
1 vedoucí vychovatelka
11 vychovatelů
2 asistentky pedagoga

15 pedagogů / přepočteno 15 /

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

sociální úsek
6 zaměstnanců / přepočteno 5,5 /
2 sociální pracovnice – úvazky 1,5
4 pracovnice sociální péče
školní jídelna
1 vedoucí ŠJ – úvazek 0,75
2 kuchařky

3 zaměstnankyně / přepočteno 2,75 /

Úvazky, vzdělání a praxe zaměstnanců
Úvazky
Počet zaměstnanců : 29
Přepočtený počet zaměstnanců : 27,75
Z toho muži : 3
Úsek
Výchovný úsek
Provozní úsek
Sociální úsek
Školní jídelna

Úvazky
15
4,5
5,5
2,75
5

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

Nekvalifikovaní – doplňující
si odbornou kvalifikaci
Z toho

Asistenti pedagoga
Pracovník soc.péče
Z toho

Vedoucí ŠJ
Kuchařky
Soc.pracovnice
Pokladní
Údržbář
Hospodyně
Z toho
•

Přepočtený počet zaměstnanců
27,75
Počet
1
1
1
11

Z toho muži
3

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

5

5

1
5

1
5

1
2

1
2

2

2

1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1

1
1
4
2
1
1
0,75
2
1,5
0,5
1
2
1
1

Praxe
30
22

SŠ s maturitou+DPS+ spec.pedagogika 10,19,22,
25,3
VŠ speciální pedagogika
15

Pedagogické lyceum
VŠ obor vychovatelství,
Gymnázium+DPS vych.
VŠ jiný obor TV a občanská nauka,
knihovnictví
Kurz asistenta pedagoga
Střední pedagogická škola

4
1, 3

SŠ +kurz asis.pedagoga
SŠ v jiném oboru
ZŠ+kurz asis. pedagoga
Střední hotelová škola
SŠ s VL obor kuchařka
VŠ státní správa, gymnázium
Gymnázium
SŠ s VL automechanik

9,9
3
6
28
1,12?
7, 6
6

SŠ s VL prodavačka
SŠ s VL kadeřnice

27
12

2,5
6
1

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

Ostatní pracovníci jsou ke své práci kvalifikovaní.
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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. Děti
se zde přijímají na základě Usnesení o předběžném opatření soudu, který následně zkoumá
důvody umístění do našeho zařízení a potom vydává Rozsudek o stanovení ústavní výchovy
s vydanou doložkou právní moci. Příjem dětí se do 31.12.2013 uskutečňoval ve spolupráci s
Dětským diagnostickým ústavem v Bohumíně, pod který spadáme dle územního obvodu.
Od 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost Nový občanský zákoník děti do ústavu umisťuje soud na
základě návrhu sociálních pracovnic. V praxi to znamená, že o umístění, přemísťování a
propouštění dítěte rozhoduje pouze soud.
Při přijetí je nutná předepsaná dokumentace, kterou přebírá sociální pracovnice a
kontroluje její úplnost:
- Rodný list dítěte
- Zdravotní průkaz pojišťovny
- Umístěnka DDÚ Bohumín
- Předběžné opatření nebo Rozsudek o nařízení ÚV
- Osobní list dítěte
- Majetkové poměry rodičů
- Zdravotní dokumentace
- Očkovací průkaz
- Občanský průkaz – nad 15 let
- Bezinfekčnost dítěte
- Katalogový list ze školy

Sociální pracovnice DD vede dokumentaci dítěte po celou dobu pobytu v ústavu. Do 24 hod
od přijetí nového dítěte zasílá Hlášení o nástupu dítěte do DDÚ v Bohumíně. Informuje do 3
dnů zákonné zástupce, příslušný okresní soud a sociální pracovnici dítěte na odboru sociálněprávní ochrany dítěte v místě jeho trvalého pobytu.
Sociální pracovnice DD zahajuje správní řízení na stanovení příspěvku poskytované dítěti dle
§ 27 odst. 2 zák.č. 109/2002 Sb.
Ve správním řízení bylo vydáno ve školním roce 2013/2014 7 Rozhodnutí na stanovení
příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení. Proti rozhodnutím nebylo podáno
žádné odvolání.
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Tabulka přijatých dětí do našeho zařízení v školním roce 2013/2014

Přijetí na základě
předběžného opatření

Stanovena ústavní
výchova

4

Prodloužení
předběžného opatření

5

2

Rozdělení dětí dle formy umístění do DD k 31.8.2014

Děti umístěné na
základě předběžného
opatření
2

Děti umístěné na
základě rozsudku o
ústavní výchově
35

Klienti umístění na
základě Smlouvy
s DD
3

Děti umístěny na
základě dohody se
zákonnými zástupci
0

Rozdělení umístěných dětí dle navštěvovaných škol k 31.8.2014
Mateřská
škola

Základní
škola

3

Střední škola

29

7

Nástavbové
studium

Vysoká škola Nezařazené
děti pro
dlouhodobý
útěk z DD
0
0

1

Věkové složení dětí DD k 31.8.2014
Děti do 6 let

Děti ve věku 6-15 let

3

23

Děti 15-18 let
11

Klienti DD nad 18 let
3

Přehled o dětech ve školním roce 2013/2014
Stav dětí k 1.9.2014: 40
Stav dětí k 2.9.2013: 36
Stav dětí k 1.9.2012: 37
Stav dětí k 1.9.2011: 38
Nové dětí přijaté do DD
Propuštěné děti z DD
Z toho:
Zrušení ústavní výchovy a návrat do rodiny
Ukončení pobytu na DD po ukončení přípravy
na budoucí povolání
Ukončení pobytu na DD po dovršení zletilosti
Přemístění dětí z DD z výchovných důvodů

9
4
0
0
1
0
8

do diagnostického ústavu nebo výchovných
ústavů
Umístění dětí do adopce
Umístění dětí do pěstounské péče
Umístění dětí do předpěstounské péče
Vrácení dětí z pěstounské péče
Propuštění dětí z DD z důvodu zrušení
Smlouvy – vlastní žádost klienta

0
0
0
3
3

Část IV. Údaje o výsledcích plnění Individuálních programů rozvoje
osobností dětí a údaje o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti
Ve školním roce 2013/2014 dle Zákona č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o
změně dalších zákonů a vyhl.č. 438/2006 Sb. v platném znění byly v našem zařízení umístěny
děti ve věku 5 – 18 let na základě rozhodnutí příslušného soudu nebo na základě sepsání
smlouvy s klientem starším 18ti let o setrvání v péči Dětského domova a Školní jídelny do
ukončení přípravy na povolání. O umístění dítěte do příslušného dětského domova rozhoduje
soud na základě návrhu sociální pracovnice.
Přehled o umístěných dětech ve škol. roce 2013/2014 dle formy umístění
předběžné opatření

2

stanovená ústavní výchova

35

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti

3

Přehled o nově přijatých dětech v průběhu r. 2013/2014 dle formy umístění
předběžné opatření

4

stanovená ústavní výchova

5

smlouva o setrvání v péči DD po dovršení plnoletosti

0

Děti umístěné do DD jsou citově deprivované, k nám přicházejí z nevhodného rodinného
prostředí a přinášejí si různá zatížení. Snažíme se vytvářet dětem stabilní, výchovně bezpečné
a pozitivně stimulující prostředí jako ve funkční rodině. Je jim poskytována veškerá zdravotní
a sociální péče a odborné pedagogické vedení, aby byly eliminovány dopady nevhodného
prostředí na jejich psychiku a zajištěn další zdravý rozvoj.
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Ve školním roce 2013/2014 jsme se závažnými poruchami chování a postiženími evidovali
z počtu 40 dětí tato postižení:
postižení: Zdravotní Neurolog. Vývojové Výrazné
Děti s
Děti s
Děti s
Děti bez
postižení a psychické poruchy poruchy poruchami návykový extrémními výrazných
postižení
chování chování osobnosti mi látkami poruchami výchovných
drogově
chování
problémů
závislé
celkem:

3

9

0

10

0

1

0

23

Některé děti trpí kombinovanými vadami a některé z těchto dětí jsou ve stálé péči psychiatra s
medikací, nebo krátkodobě pobývají v psychiatrické léčebně dle doporučení dětské
psychiatričky.
Dle zákona č. 109/2002 Sb. § 24 písm. m) je na každé dítě vypracováván Program rozvoje
osobnosti dítěte a 2x ročně se vyhodnocuje jeho plnění. Tento program vypracováváme na
každý školní rok individuálně na každé dítě. Obsah každého tohoto programu navazuje na
program z předchozího školního roku, aby se postupně plnily stanovené body podle fyzických
a psychických schopností dítěte. Podkladem pro nastavení IPROD jsou standardy pro
výchovný program.
Individuální program rozvoje osobnosti dítěte: / IPROD /
1. anamnéza - kde mimo neměnných údajů o dítěti sledujeme a zaznamenáváme průběžně
změny v jeho rodině, zdravotní stav dítěte, informace o rodině a spolupráci s rodinou a se soc.
pracovnicí
2.současná charakteristika - vystihuje aktuální charakteristiku dítěte – povahové vlastnosti,
temperament, city, nálady, vztah k sobě i svému okolí - sourozenci, zájmy, nadání
schopnosti...
3. vzdělávací program - vztah dítěte k učení, jeho rozumové schopnosti ve spolupráci se
školou, školní prospěch, jeho zaměření ve vztahu k volbě budoucího povolání – profesní
orientace
4. výchovný program – ŠVP - Plán sociálního učení je zaměřen na oblasti nezbytné pro život
dítěte v době jeho života na DD i v době po odchodu z DD
a) Osobní hygiena
b) Oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv
c) Úklid, údržba domácnosti, důležité domácí práce
d) Provoz domácnosti
e) Základy vaření, zdravá výživa
f) Etická (mravní) a společenská výchova
g) 1.pomoc, ošetřování nemocného, zdravý způsob života
h) Rodinná, sexuální výchova
i) Výchova k občanství, finanční gramotnost
j) Doprava, cestování, zásilky, telekomunikace, mediální výchova
k) Enviromentální výchova
l) Prevence rizikového chování
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5. Individuální plán rozvoje charakteru dítěte – zde plánujeme eliminaci nevhodných projevů
uvedených
v aktuálním charakteru dítěte (bod 2.), a další možnosti změn v sociálním přizpůsobení se
dítěte ve svém současném i budoucím prostředí.
6. Hodnocení plnění Individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte - hodnotí vychovatelé
2x ročně – vždy za každé pololetí.
Program rozvoje osobnosti dítěte se uzavírá po uplynutí školního roku společně s
koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně, a to celkovým hodnocením –
posouzení dítěte podle § 2, odst.10. Zákona č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o
změně dalších zákonů.
Plněním těchto programů vedeme děti k získání nejen teoretických znalostí, ale k nabytí
praktických dovedností, které budou v samostatném životě po odchodu z DD potřebovat
Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2013/2014

Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2013/2014
A/ samostatné přiměřené věku

12

B/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu

24

C/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu

2

D/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu

0

E/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální
péči

0

Výsledky výchovně vzdělávací práce ve škol.r. 2012/2013
Výchovně vzdělávací práce za šk. rok 2012/2013
A/ samostatné přiměřené věku

13

B/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu

23

C/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu

2

D/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu

0

E/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální
péči

0

Od 1.9.2013 jsme přirozenou cestou ( odchod do důchodu, ukončení pracovního poměru )
přistoupili na snížení počtů stávajících pedagogů ze 3 na 2 u každé rodinné skupiny. Tato
změna přispěla k vytvoření optimálnějších podmínek pro všestranný rozvoj svěřených dětí.
Pedagogům se při užší spolupráci a stabilnějším působením daří lépe dosahovat výchovně
11

vzdělávacích výsledků. Jedním z nich je ukončení devítileté povinné školní docházky a přijetí
3 klientů na zvolený učební obor SŠ, dle jejich volby a přání. Úspěchů dosahují při
nástavbovém studiu 3 zletilí klienti. Dobrou spolupráci s MZŠ v Melči a vzájemnou
komunikací se snažíme klást důraz na pravidelnou přípravu dětí do vyučování, dosažení
školních výsledků v rámci jejich možností a schopností, zařazení do kolektivu třídy,
reprezentace školy a DD, využití volnočasových aktivit a zájmových kroužků, které děti
směřují k rozvoji svých dovedností, talentu a především ke komunikaci a navazování
kamarádství a přátelství s dětmi v obci a okolí. Tato snaha se odráží zejména u dětí mladšího
školního věku, které dosahují výborného prospěchu a jsou svou aktivitou, nápaditostí,
kamarádstvím, dobrodružstvím, dovednostem otevření získávat nové vědomosti, zkušenosti,
rozvíjet svoji osobnost. Nedílnou součástí při dosahování lepších školních výsledků je
dobrovolnická činnost na DD ve spolupráci s křesťanskou společností pro evangelizaci a
diakonii Elim o.s. v Opavě. Dvě dobrovolnice pomáhaly vychovatelům s přípravou na
vyučování. Na našem zařízení působí logopedická asistentka, pracuje s dětmi, které mají
lehké vady řeči – dyslálie a které mají chudou slovní zásobu.
• I přes veškerou snahu a pedagogické působení se nám nepodařilo u 4 klientů dokončit
přípravu na budoucí povolání. Po dovršení plnoletosti se rozhodli ukončit pobyt na
DD. Dva z těchto klientů získali finanční podporu z Nadace manželů Lívie a Václava
Klausových v projektu Řidičské průkazy, dotaci však nezískali pro velkou absenci
v docházce do autoškoly po odchodu z DD
• V rámci výchovně vzdělávací práce se 2 rodinné skupiny (16 dětí + 4 vychovatelé)
zúčastnily v projektu Vím , co chci – Vím, jak na to, zážitkového programu pro děti a
žáky se sociokulturním znevýhodněním, který probíhal na Davidově Mlýně. Cílem
programu bylo podpořit osobnostně sociální rozvoj dětí s nařízenou ústavní výchovou.
Starší klienti se v rámci projektu Inspirace, zúčastnili víkendových pobytů
v hotelovém komplexu Avalanche Dolní Moravice, zaměřené na sociální učení,
přípravu na vstup do samostatného života - finanční gramotnost
• Úspěchem je, že děti mají větší zájem o zájmové kroužky, pro které se nadchly a
setrvaly v nich po celý školní rok. První zkušenost jsme získali s včelařským
kroužkem, který vede dobrovolník z vedlejší vesnice Dolní Životice, kde se dětí učí
potřebám těchto živých tvorů. K nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám patří
hudební, sportovní a taneční aktivity. Děti při reprezentaci DD dosahují dobrých
výsledků, které přispívají k posílení sebevědomí, pocity úspěchů, naplnění a
navazování přátelství. Jedna z dívek uspěla při výběrovém řízení Nadace La Sophia
v Praze a získala školné na ZUŠ v Opavě v oboru zpěv. Úspěchy sklidili na
mezinárodním poli dva naši klienti, chlapec 2.místo - hod koulí, dívka – 3.místo skok
do výšky, kteří se zúčastnili Mezinárodních sportovních her v Maďarsku – akce FICE.
• Druhý rok navštěvují 3 děvčata domova taneční školu Holos v Opavě. Účastnily se
celostátní soutěže v latinskoamerických tancích v České Lípě, kde se svými
vystoupeními obsadily 3. místo
• Spolupracujeme s obcí, v rámci akce Den Země jsme společně uklízeli v okolí obce ,
zúčastnili jsme se společných akcí např. rozsvícení vánočního stromu, karneval,
lampionový průvod. Tyto akce přispěly k přiblížení se občanům zdejší vesnice.
Pravidelně navštěvujeme Slezské divadlo v Opavě, výstavy, knihovnu, besedy aj.
kulturní akce
• Neodmyslitelnou součástí našeho zařízení je zámecký park. V rámci enviromentální
výchovy pečujeme o park a stromy, chováme ovce, chováme zde psa – border kolii
jménem Aron, máme zde dendrologickou stezku – znalost zdejších vzácných stromů.
Pomoc údržbáři s drobnými opravami. Využíváme rozlehlého prostoru parku ke
společným hrám v přírodě, rekreaci a zájmové činnosti, máme zde bazén, víceúčelové
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hřiště, trampolína, posezení - lavičky, kde v létě probíhají i společná hodnocení dětí –
komunitní kruhy, krb s ohništěm, kde s dětmi trávíme příjemné chvíle
• Po celý rok jsme se snažili zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a
podnětném prostředí s cílem dočasně nahradit nefunkční biologickou rodinu, připravit
děti na samostatný život po opuštění DD - uplatňujeme prvky rodinné výchovy,
probíhá výcvik dovedností např. žehlení, praní, vaření, pečení, úklidové práce,
hospodaření s měsíčním rozpočtem. Naší snahou je vytvářet pozitivní atmosféru a
kladný vztah ke svému dětskému domovu a v rodinných skupinách. Snažíme se při
plnění výchovně vzdělávacích úkolů poskytnout pomoc a podporu pedagogům. Na
dětský domov dochází psycholog, a to díky projektu Vím, co chci – vím jak na to.
Psycholog pomáhá dětem i pedagogům v jejich náročné práci.
• Katamnestická práce – návštěvy bývalých klientů, nám přináší zpětnou vazbu a
radostné okamžiky, které nás povzbudí do další náročné práce. Sledujeme život
bývalých klientů, kteří zvládli vstup do samostatného života a založili funkční rodinu.
Tito klienti byli ochotni své životní zkušenosti sdělit našim stávajícím dětem na DD
při akcích „Křeslo pro hosta“. Tyto akce byly jednou z forem práce v projektu Vím,
co chci – vím jak na to.

Přehled zájmový kroužků ve škol.r. 2013/2014 a docházka dětí do ZK

ZK na DD

aranžování
keramický a výtvarný
hra na klavír a zpěv
včelařský

6
7
7
5

ZK při MZŠ v Melči

Pěvecký sbor
Pohybové hry
Výtvarný

2
2
1

ZK ve Vítkově

Mladý hasič

1

ZK v Opavě
sportovní oddíl

Florbal

1

Taneční škola Holos
v Opavě

Tanec – Pom - Pom
Latinskoamerické tance

3

ZUŠ Opava

Obor zpěv

1

ZK v obci

TJ – kopaná

8
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Hudebně nadané děti z našeho DD mají možnost navštěvovat hodiny hry na klavír a hodiny
zpěvu. Dětský domov jednou týdně navštěvuje učitelka hry na klavír a zpěv. Tyto děti
vystoupily s programem na vánočním koncertě, který jsme pořádali na DD.
Sportovně nadané děti a hudebně nadané děti podporujeme v jejich aktivitách. Jeden chlapec
a jedna dívka se zúčastnili výběrového řízení Nadace La Sophia v Praze. Byli vybráni a
účastnili se prázdninového soustředění v S-Centru v Benešově u Prahy. Tyto děti se mají na
podzim zúčastnit Galakoncertu v Praze, kde vystoupí společně s garantkou projektu Ivetou
Blanarovičovou.
Úspěch a zájem ze strany dětí jsme zaznamenali v enviromentální výchově – zvýšil se
zájem dětí o chov drobných zvířat, a to především chov akvarijních rybiček na 2 rodinných
skupinách a andulek na jedné RS.
V parku při našem zařízení jsme vybudovali ohradu a jsme chovali dvě ovečky, které nám
spásají trávu, šetříme tak čas a práci údržbáře a PHM do traktorku při údržbě parku. Děti se
zároveň učí chovat ke zvířatům – krmí je a dozvídají se o jejich životě a zajímavosti o jejich
chovu.
Ústředním zvířecím miláčkem našich dětí je domovní pes Aron – border kolie, o kterého se
starají již několik let děti ve spolupráci s vychovatelkou.
Ve sportovních aktivitách si naše děti vedou velmi dobře – podle možností se účastní různých
sportovních turnajů organizovaných spřátelenými DD. Bývají úspěšní, a to zvláště v kopané,
vybíjené, nohejbalu a florbalu. Není výjimkou, že se do těchto sportů zapojují aktivně i
děvčata.
I v loňském školním roce se nám dařilo u dětí zvyšovat zájem o četbu časopisů, které na DD
pravidelně odebíráme v rámci předplatného. Jsou to : Mateřídouška, Sluníčko, ABC, Junior,
Méďa Pusík, Dupito, Nezbeda“. V rámci výchovně vzdělávacího programu a plnění bodů
Individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte jsou děti pravidelnými návštěvníky
knihovny v Melči i v Opavě. Navštěvujeme besedy, které organizuje městská knihovna ve
Vítkově. Na našem dětském domově máme velkou dětskou i učitelskou odbornou knihovnu.
V loňském školním roce se snížil počet útěků z DD. Ve škol.r. 2013/2014 jsme evidovali
pouze 1 útěk, kdy se nám včas nevrátil jeden starší chlapec z prázdnin.

Část V. Údaje o prevenci rizikového chování
Prevence rizikového chování vycházela z pokynů MŠMT, č.j.:14541/2000-51, který do
prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog, vč. alkoholu, kriminalitu, kouření,
šikanování a jiné násilí, záškoláctví, rasismus, virtuální drogy a gambling, xenofobii,
intoleranci a antisemitismus.
Plán prevence byl plněn v jednotlivých měsících, ve spolupráci s dětmi, mládeží, externími
pracovníky, psychologem, sociálními pracovníky a ostatními pedagogickými pracovníky.
Při řešení problémů jsme se obraceli na odborníky, rodiče, sociální pracovníky psychology,
psychiatry a PČR.
Cílová skupina děti umístěné do DD a ŠJ Melč. U těchto dětí hovoříme o selektivní prevenci,
neboť rodinné zázemí a složitá životní situace přináší vyšší rizikovost. U většiny dětí
hovoříme o indikované primární prevenci, neboť se již vyskytly známky rizikového chování
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(experimentování s návykovými látkami, ubližování v kolektivu, kouření, záškoláctví –
neplnění školních povinností, vulgarity).
Schránka důvěry: Zde děti volně vhazovaly během školního roku svá přání, prosby, stížnosti
či problémy. Snažili jsme je operativně řešit ve spolupráci se spolusprávou, ředitelkou a
vychovateli rodinných skupin.
Září 2013
• Seznámení dětí, mládeže a pedagogických pracovníků s MPP na šk. rok 2013/2014
• Přidělení úkolů – témat ke zpracování dětem a pedagogickým pracovníkům dle plánu
• Poučení dětí o bezpečnosti při cestě do škol, v dopravním prostředku aj.
• Seznámení dětí a mládeže, pedagogických pracovníků s vnitřním řádem
• Vypracování individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte na školní rok
2013/2014
• Zahájení školní roku na základních, středních školách, komunikace s řediteli a pedag.
pracovníky
• Rozhovory s dětmi na téma rodina (znaky funkční a nefunkční rodiny).
• Katamnestika – návštěva bývalých klientů DD – stěhování do vlastního bytu,
informace o pohybu a životě mimo DD
• Návštěva psychologa na DD, rozhovory s dětmi.
• Vítkovská padesátka – pěší turistika, tradiční akce.
• Vystoupení tanečního školy Holos Opava – 3 děvčata.
• Vzdělávání pedagogů – srovnávací pedagogika – projekt Inspirace
• Turnaj ve vybíjené
• Komunikace s pedagogy na středních školách – třídní schůzky.
• Porady ředitelů a vychovatelů
Říjen 2013
• Setkání metodiků prevence v PPP Opava (zpráva z konference, konzultace MPP.
• Výroční zpráva a plnění MPP na pedagogické radě, zainteresování pedagogů do
programu.
•

Projekt Vím, co chci, vím jak na to - seminář Komunikace

15

• Návštěva DD Lichnov – Den otevřených dveří
• Budišek CUP – turnaj v malé kopané
• Fice Strážnice – seminář
• Pobyt na TZ TOM v Kaménce u Vítkova – plnění programu prevence – téma :
osobní bezpečí, trestné činy a jejich sazby – návštěva PČR Vítkov – interaktivní
seminář.
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to – Supervize hotel Kamzík v Karlově
• Účast na Galakoncertu La Sophia Praha – spolupráce s nadačním fondem La Sophia
• Prezentace DD a ŠJ Melč – Den otevřených dveří – 60. výročí fungování školského
zařízení v Melči
• Projekt Inspirace – stáž Německo 20.10 - 26.10.2013 – účast 4 pracovnic z našeho
zařízení – seznámení se se systémem péče o problémovou mládež v Německu
• Podzimní prázdniny – komunikace se sociálními pracovníky, rodiči, odjezdy dětí
domů.
• Drakiáda
• Lampionový průvod v Melči – spolupráce s obcí
• Volby do spolusprávy na DD
• Zapojení dětí do zájmových kroužků na ZŠ, SVČ a jiných organizacích

Listopad 2013
• Florbal Cup - turnaj ve florbalu mezi dětskými domovy v MSK– pořádal DD Havířov.
• Den boje za svobodu a demokracii, Den studenstva – povídání s dětmi, práce
s informacemi, diskuse – účast na memoriálu J. Zajíce ve Vítkově. Tradiční pochod,
pietní akt u hrobu. Jana Zajíce ve Vítkově
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to… Sebezkušenostní výcvik – Davidův Mlýn v
Kružberku
• Porady s vychovateli
• Turnaj v nohejbalu – pořádaný DD Lichnov
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to… Zážitkový program pro děti Davidův Mlýn
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• Seminář – právní předpisy ve školství – pořádal DD Srdce Karviná
• Porada ředitelů DD – konaný v DD Velké Heraltice
• Konference – Dejme dětem rodinu – 2. ročník, pěstounská péče, náhradní rodinná péče
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to… Supervizní výcvik
• Den otevřených dveří v DDÚ Bohumín
• Turnaj ve stolním tenise – pořádal DD Nový Jičín
• Psycholog na DD
• Spolupráce s mysliveckým sdružením Myšák v Melči – sběr kaštanů a bukvic beseda - předání informací dětem o činnosti mysliveckého sdružení a jak mohou děti
pomoci zvířatům
• návštěva OSPOD - sociálního odboru na MěÚ ve Vítkově – interaktivní seminář pro
děti s Mgr. Klapetkovou – vedoucí odboru
• pozitivní výsledek na THC – u jednoho chlapce
• návštěva aquaparku v Kravařích
• Komunikace se středními školami – zjištěn nedostatečný prospěch u dívky
• Požití alkoholických nápojů – u jedné dívky
• neomluvená absence – výchovné opatření u chlapce
• Téma měsíce – kriminalita a vandalismus. Práce s PC, literaturou, zkušenosti dětí.

Prosinec 2013
• Dodržování tradic, společná večeře na rodinkách, povídání s dětmi, předávání dárečků
• Psycholog na DD
• Pohovor s chlapcem – zničený odpadkový koš, úmysl
• Pohovor s chlapcem za neomluvenou absenci (100 hodin) ve škole a neprospěch –
výchovné opatření
• Komunikace se školou – pohovory s třídními učiteli – zpětná vazba
• Štědrý večer – Nad stájí – Jakartovice – sponzorská akce 24.12.- 25.12.2013
• Mikulášská nadílka na DD
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• 2.pedagogická rada na DD
• Vánoční besídka – tradiční vánoční zastavení – krájení jablíček, výroba svíček, lití
olova aj. Promítání fotografií, předání dárečků od sponzora, karaoke – zábava s dětmi
• Rozsvícení vánočního stromu – spolupráce s obcí Melč
• Mikulášský Turnaj ve florbalu – pořádal DD a ŠJ Melč pro ostatní DD v MSK
• Návštěva výstavy panenek na zámku v Hradci nad Moravicí
• Komunikace s rodiči a sociálními pracovníky – odjezdy dětí domů, schválené pobyty

Leden 2014
• Návštěva místní tělocvičny v MZŠ Melč – míčové a kolektivní hry, vedení ke
zdravému životnímu stylu, aktivní trávení volného času.
• Psycholog na DD
• Téma - rizikové módní trendy, prezentace stylů v odívání – PUNK, ROCK, SÁRÍ,
RETRO, BARBIE, SCATE, HIP HOP, METAL, punkový syndrom – film všichni
spolu
• Porady vychovatelů
• Den otevřených dveří a ukázkové hodiny na MZŠ Melč
• Tříkrálová sbírka, rozhovory s dětmi, dobrovolné příspěvky od dětí
• Novoroční turnaj ve volejbale – pořádal DD Lichnov
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to - metodické setkání vychovatelů, PhDr. Svoboda.
• Předplatné v divadle Opava – pohádka O Kůzlátkách.
• Zápis dětí do 1. třídy na MZŠ
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to – seminář na téma Citová deprivace
• Pololetní prázdniny, komunikace s rodiči a soc. pracovníky, odjezdy dětí na schválené
pobyty.
• Bruslení dětí
• Pohovor s chlapcem – změny nálad, upozornění ze školy od třídního učitele na důtku
za vulgarity ve škole
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• Pohovor s chlapcem – neomluvená absence ve škole, odmítnutí návštěvy závodního
lékaře, která byla nutná pro výkon praxe v provozu

Únor 2014
• Pololetní prázdniny - odjezdy dětí, komunikace s rodiči a soc. pracovník, jarní
prázdniny – schválené pobyty mimo zařízení.
• Pobyt na TZ TOM v Kaménce u Vítkova.
• Vystoupení na vernisáži výstavy paní Pavly Hájkové v IC centru Stará pošta v Novém
Jičíně - kulturní vystoupení 2 děvčata
• Schůzka spolusprávy ředitelkou
• Porada ředitelů DD na KÚ MSK
• Projekt Vím,co chci, vím jak na to – seminář na téma Sebepoškozování
• 3.pedagogická rada – výsledky ve školách – navržení výchovných opatření
• Dětský rej masek – tradiční karneval v KD v Melči - pořádaný obcí Melč
• Pohovor s chlapcem – velká změna v chování, slovní napadení bratra
• Pohovor s chlapcem – nespolupráce, neplnění školních povinností, nerespektování
vnitřního řádu DD – výchovné opatření

Březen 2014
• Nejmilejší koncert 2014 – odeslání přihlášek
• Galavečer La Sophia v Praze hotel Grand Bohemia – vystoupení jedné dívky z DD
• Porada s vychovateli
• Porada ředitelů DD na dětském domově ve Velkých Heralticích
• 6. celostátní florbalový turnaj dětí z dětských domovů - pořádal DD Ústí nad Labem
• Třídní schůzky na ZŠ a SŠ komunikace s učiteli a rodiči. Výsledky dětí
• Zámecký Slavíček – pěvecká soutěž na DD
• Interaktivní beseda na téma Březen - měsíc knihy v místní knihovně
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• Pohovor s chlapcem – neomluvená absence na praxi, nepřipuštěn k závěrečným
zkouškám, nerespektování školních povinností a povinností na DD. Nejeví zájem o
spolupráci, v den svých 18. narozenin chce opustit DD
• Pohovor s dvěma chlapci, kteří požívali alkoholické nápoje na autobusové zastávce při
návratu z nákupu – navržené výchovné opatření
• Pohovor s dívkou na téma plnění školních povinností – nedostatečný prospěch,
motivace k lepším výsledkům
Seminář na téma ADHD – metody práce s dětmi. Téma měsíce – bezpečnost silničního
provozu, pohyb po veřejných komunikacích. Metoda a práce – prožitková a outdoorová
pedagogika, vzájemná interakce, otázky a odpovědi. Výchovný cíl: rozvíjet dovednosti a
znalosti v oblasti BESIPU, které mohou děti uplatnit v každodenním životě při pohybu na
veřejných komunikacích.
• Projekt vím, co chci, vím jak na to – semináře Výtvarné techniky, Supervizní výcvik,
Krizová intervence.
• Seminář na téma - Standardy péče v zařízeních náhradní rodinné péče Jihlava
• Seminář Nový občanský zákoník ve školní praxi
• Interaktivní seminář pro děti a mládež DD konaný na Psychiatrické nemocnici
v Opavě, posezení v kruhu, představení našeho zařízení, PL: léčba, komunity, denní
režim – povinnosti, nahodilé kontroly, vycházky
• Projekt vím, co chci, vím jak na to - Vliv kyberšikany a sociálních sítí. Efektivní
komunikace
• Předplatné v divadle – Kubula a Kuba Kubikula
• FICE aplikace NOZ v praxi ústavní výchovy – Poděbrady
• Turnaj v deskových hrách – pořádal DD Fulnek

Duben 2014
• Psycholog na DD – pohovory s dětmi
• Porada vychovatel.
• Turnaj ve florbalu – pořádal DD v Ústí nad Labem
• Třídní schůzky na středních školách, informace o studijních výsledcích
• Projekt vím, co chci, vím jak na to – semináře Jak mohu pomoci se čtením a psaním?
Duševní poruchy v podmínkách DD a v adaptačním období
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• Návštěva divadla v Opavě – předplatné – Sindibád mořeplavec
• Téma měsíce – sexuální výchova – proveden test jako zpětná vazba
• Třídní schůzky na MZŠ, informace
• Velikonoční prázdniny, komunikace se sociálními pracovníky, rodiči, schválené
pobyty mimo DD
• Seminář k problematice hospodaření FKSP
• Přijímací řízení na nástavbové studium SŠ Ahold Ostrava – jedna zletilá klientka
• Přijímací řízení na SŠ Nové Město na Moravě – jeden chlapec
• 4. pedagogická rada – výchovná opatření
• Velikonoce – pobyty dětí mimo DD – povolení soc. pracovnicemi, Velikonoční
tradice
• Dopravní soutěž
• Den Země – úklidy v okolí obce a v obci, vycházka s přírodovědcem Hvozdnice
• Regionální kolo Nejmilejší koncert 2014 – konaný v Kofola music klub v Krnově
• Turnaj ve fotbale – pořádal OKD o pohár české fotbalové reprezentace 2014 –
úmístění na 3. Místě a postup do celorepublikového kola soutěže
• Filmové představení – „Všechny moje děti“ – kino Mír Opava

Květen 2014
• Akce Vítání jara - stavění Májky v Zálužné – vystoupení našich dětí
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to - Metodické setkání vychovatelů DD
• Regionální kolo - Sportovní hry mládeže DD – pořádá DD Ostrava Vizina
• Psycholog na DD, pohovory s dětmi
• Melčské kulturní jaro - akce MZŠ Melč a obce
• Casting La Sophia hudba Ostrava – jedna dívka DD
• Projekt Inspirace – Finanční gramotnost- starší děti DD konaný na Avalanche v Dolní
Moravici
• La Sophia Praha – casting sport – 2 chlapci z DD
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• Turnaj v malé kopané FC Dukla Hranice
• Projekt Inspirace – seminář na téma Rovné příležitosti
• Seminář NOZ v kontextu s ústavní výchovou konaný na našem DD
• Turnaj ve florbale – DD Hrabová
• Po stopách historie obce Melč
• Projekt Vím, co chci, vím jak na to seminář na téma Duševní poruchy dětí
v podmínkách DD, Vliv sexuální výchovy na zdravý rozvoj jedince. Efektivní
komunikace v roli výchovné autority.
• Koncert skupiny Lucie v ČEZ Aréně v Ostravě – vstupenky zdarma věnovala Nadace
Terezy Maxové
• Rozpravy – seminář k problematice ÚV
• Kulturní akce - Havířov se baví
• Projekt Inspirace – finanční gramotnost
• Nejmilejší koncert 2014 – celostátní přehlídka v Bruntále v prostorách divadla, akci
pořádal DD Vrbno pod Pradědem – postoupila jedna naše dívka
• Cyklistická soutěž - pořádal DD v Čeladné
• Kuličkiáda – pořádal DD Srdce Karviná
Téma měsíce – Zadlužování dětí a mladistvých. Vysoké účty za telefon, mobilní telefony,
internet. Zdravotní pojištění – platby. Vysvětlení pojmů, zapůjčení dlužných upomínkových
faktur, exekuční příkaz od bývalé klientky – pro vzor, že tato situace může nastat
VC: rozvíjení dovedností, informace a práce s nimi
•

DD Cup – účast našich chlapců – fotbalistů v celostátním kole v Praze. – pořádal DD
Dolní Počernice

Červen 2014
• Psycholog na DD, rozhovory s dětmi
• Seminář NOZ konaný na našem DD pro ředitele DD MSK
• Projekt inspirace – setkání na DD ve Velkých Heralticích – soutěž v tanci, přednáška
p. Slavaty – cyklisty
• Projekt vím, co chci, vím jak na to - Metodické setkání ředitelů.
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• Seminář pro vychovatele, sociální pracovníky a asistenty pedagoga v rámci MPP RCH
konaný na PL Opava ve spolupráci s psychologem DD PhDr. Trubkou- téma
Závislosti
• Turnaj ve vodním fotbálku – pořádal náš DD pro děti dětských domovů MSK
• Projekt Inspirace – konference k projektu NOZ, sociálně právní ochrana dětí aj.
• Casting La Sophia v Brně – zpěv – jedna dívka DD
• Celorepubliková Taneční soutěž konaná v České Lípě – účast našich děvčat
s tanečním představením nacvičené v taneční škole Holos Opava
• Oslava Dne dětí, pouť v Melči
• Mezinárodní sportovní hry v Maďarsku – ČR reprezentovalyi 2 děti z DD Melč (skok
do výšky, hod koulí)akci pořádalo FICE
• Projekt Vím co chci, vím jak na to - Zážitkový program pro děti na Davidově Mlýně
• Projekt Inspirace – téma semináře Pohlaví a nerovnost
• Casting La Sophia Praha sport – dva chlapci z našeho DD
• Sportovní akce - Cvilínské schody – pořádal DD Lichnov pro ostatní DD MSK
• Velký komunitní kruh – slavnostní ukončení školního roku, kulturní vystoupení,
vyhodnocení úspěšných dětí a vyhlášení a předání ceny Zámecký skřítek
• Provozní porada se zaměstnanci – organizace prázdnin, čerpání FKSP
• Odjezdy dětí na prázdniny, komunikace se sociálními pracovníky a rodiči.
• Neckiáda – akce obce Litultovice, účast našich dětí na této akci
• Vodácký tábor sjezd Vltavy – odjezdy dětí.
• Pedagogická rada - vyhodnocení Individuálních plánů programu rozvoje osobnosti na
školní rok 2013/2014, výchovná opatření – 3 důtky ředitele, 2x neprospěch
Zápisy z komunit jsou uschovány v archivu. Pravidelně probíhají společná setkání s dětmi,
rozhovory s dětmi, blahopřání oslavencům, plán akcí, hodnocení uplynulých akcí, hodnocení
skupin dle zájmu, poučení dětí hra na navození motivace, zpětná vazba od dětí, vedení dětí ke
komunikaci.
Nespecifická prevence: systém volnočasových aktivit umožňující rozvoj osobnosti, nadání,
zájmů (sportovní, hudební, taneční aj) a smysluplné trávení volného času. Výtvarné soutěže –
můj nejhezčí prázdninový zážitek, pěvecké soutěže.
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Specifická prevence: V rámci kompetencí předcházíme vzniku problémů spojené s docházkou
do školy, neprospěch, záškoláctví, krádeže včasné řešení, experimentování s marihuanou,
požití alkoholu, náprava: výchovná opatření, přeřazení do výchovného ústavu hospitalizace,
spolupráce s PČR, psychologem, lékaři, sociálními pracovníky, státní zástupkyní aj.
Hlavní úkoly, které jsme si stanovili byly splněny. Nové problémy při výchovně vzdělávací
práci - neplnění školních povinností, nerespektování vnitřního řádu, vulgarity vůči
pedagogům, krádeže, vztahové problémy, požití alkoholu, experimentování s marihuanou,
kouření, záškoláctví aj. jsme racionálně v průběhu školního roku řešili. Pracovali jsme
s dětmi na jejich sebevědomí, zlepšení komunikačních dovedností, sebehodnocení,
sebevyjádření. Děti a vychovatelé plnily úkoly z plánu prevence svědomitě a se zájmem.
Odnesly si spoustu nových zkušeností a zážitků, mnohému se naučily. Prevenci v letošním
školním roce hodnotím jako méně zdařilou . Nové úkoly - zlepšení situace v komunikaci
s rodiči, včasná navržení výchovných opatření, větší aktivita ze stran vychovatelů –
důslednost a jejich požadavky pro práci s dětmi, zapojit rodiče do výchovy. Snažit se plnit
školní povinnosti, omezit nebo pokud možno zmírnit již vyskytlé projevy rizikového chování.
Navázání spolupráci s jinými organizacemi. Hovořit s dětmi o důsledcích rizikového chování
– tresty, právní vědomí a legislativa. Věnovat se nadále finanční gramotnosti a osvětě na téma
bezpečný internet, zdravý životní styl. Podporovat zájmy dětí a aktivní využití trávení
volného času.

Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Dále se vzdělávat je povinností vyplývající z pracovně právního vztahu, je zákoníkem práce a
pracovním řádem pracovníků ve školství. Dalším vzděláváním získávají pracovníci potřebné
kompetence ke své práci, a tak
přispívá ke zkvalitňování práce pedagogů i jiných zaměstnanců škol a školských zařízení.
Další vzdělávání pedagogů se řídí Plánem dalšího vzdělávání pedagogů, který ředitelka
zařízení zpracovává na daný školní rok dle § 24 zák.č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a dle vyhl. č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Na
základě Plánu provádíme výběr seminářů a jiných vzdělávacích akcí, které vybíráme dle
aktuální potřeby a zaměření pedagogů. Dále se zapojujeme do projektů pořádaných jinými
organizacemi a využíváme možností vzdělávat zaměstnance z jiných finančních zdrojů.
Využíváme nabídky vzdělávacích zařízení, které se zaměřují na školskou problematiku. Jsou
to vzdělávací zařízení KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogů a informačního
centra v Novém Jičíně, Národní institut pro další vzdělávání v Ostravě, dále vzdělávací
agentury Fakta, PARIS, OS Resocia. Specifické vzdělávání pedagogů a zaměstnanců pro
školská zařízení vykonávající ústavní výchovu uskutečňuje FICE – Federace dětských
domovů. FICE pořádá 2x ročně odborné semináře zaměřené na problematiku výchovy a
vzdělávání dětí vychovávané mimo rodinu. Těchto odborných seminářů se z našeho zařízení
účastní čtyři pracovníci – členové FICE 3 pedagogové / ředitelka, vedoucí vychovatelka a
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vychovatelka RS a sociální pracovnice /. S problematikou prevence rizikového chování se na
vzdělávacích akcích aktuálně seznamuje preventista rizikového chování.
V dubnu 2012 jsme se naše zařízení stalo partnerem v projektu Vím, co chci - vím jak na to.
Ve škol.r.2013/2014 jsme se v tomto dále vzdělávali. Projekt realizuje KVIC zařízení pro
další vzdělávání pracovníků školství. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. V rámci projektu probíhají kurzy zaměřené na děti,
pedagogické pracovníky, ale i na vedoucí pracovníky.
Díky tomuto projektu jsme ušetřili finanční prostředky na další vzdělávání pedagogů a navíc
vzdělávací semináře byly připraveny přímo na naši problematiku, která je napříč školstvím
specifická.
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Semináře a výcviky v rámci projektu Vím, co chci – vím, jak na to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervizní výcvik – vedoucí vychovatelka a ředitelka
Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli výchovné autority
Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte
Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptačním období
Metodické setkání vychovatelů
ADHD – metody práce s dětmi
Citová deprivace
Sebepoškozování – jak mu rozumět a co s ním?
Jak ti mohu pomoci se čtením a psaním
Sebezkušenostní výcvik
Krizová intervence
Videotrénink interakcí
Supervizní výcvik – vychovatelé
Zkušenostní reflektivní výcvik pro pracovníky DD
Základní kurz krizové intervence

Mimo vzdělávání pedagogů se vzdělávají pravidelně i správní zaměstnanci dětského domova.
Všichni zaměstnanci DD se periodicky vzdělávají v oblasti BOZP a PO a v jiných oblastech,
které se týkají pracovněprávní problematiky – 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.
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Vzdělávání ředitelky v rámci projektu Vím, co chci – vím, jak na to :
• Metodická setkání ředitelů DD
• Supervizní výcvik
• Seminář Citová deprivace
Vzdělávání ředitelky v rámci projektu Inspirace / Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti
ohrožených dětí reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00179
• Seminář Pohlaví a nerovnost
• Seminář Profesní dráhy a mobilita
• Stáž v rámci projektu Inspirace v Německu – problematika výchovy a vzdělávání
mládeže s poruchami chování 20.10. – 26.10.2013
• Konference k projektu Inspirace - Inspirujeme se a sdílíme
Jiné vzdělávání ředitelky :
• NOZ při řízení školy
• Seminář Sociálně právní ochrana dětí
• Seminář Pracovnělékařské služby
• FICE - seminář na téma Aplikace Nového občanského zákoníku v praxi ústavní
výchovy a seminář Výchova láskou – Jiřina Prekopová autorka teorie výchova
pevným objetím
• Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy se zaměřením na
školská zařízení pro výkon ústavní výchovy
• Právní minimum
• Konference k projektu Abeceda
• Konference Dejme dětem rodinu
• Rozpravy o institucionální výchově – současnost a perspektivy
• Půlroční tréninkový kurz pro fundraisery
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Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti
Naše zařízení v rámci výchovně vzdělávací práce a začleňování dětí a klientů zde umístěných
se snaží vyvíjet aktivity nejen v rámci zařízení, ale i aktivity na veřejnosti. Aktivity na
veřejnosti a pro veřejnost je důležitým nástrojem socializace dětí a klientů. Naše zařízení
provádí aktivně akce pro druhé, ale účastníme se také řady aktivit, které pořádají jiné subjekty
např. v obci, ve školách našich dětí, akce jiných dětských domovů v kraji a někdy i mimo
hranice našeho kraje. Mnohé aktivity se staly tradicí a děti se těší na jejich další ročníky, ale
využíváme nabídky nových projektů a akcí. Spolupracujeme s řadou neziskových organizací,
nadací a spolků. Během školního roku proběhne nespočetné množství aktivit, proto nelze dnes
již říci, že děti v dětských domovech žijí „za zdí“ – izolovaní, ale naopak naše děti mají
pestrou paletu možností jak smysluplně trávit svůj volný čas, udělat něco pro sebe i ostatní,
pro veřejnost.

Prezentace zařízení na veřejnosti ve škol.r. 2013/2014
Velký turnaj ve vybíjené – jedná se o tradiční akci, v loňském září proběhl již 13. ročník této
oblíbené sportovní akce. Na turnaj zveme spřátelené dětské domovy z našeho MSK a děti si
zahrají svou oblíbenou míčovou hru. Všechny děti, které se turnaje účastní si odváží odměnu
za svůj sportovní výkon. V průběhu akce je samozřejmostí pořadatele poskytnutí občerstvení
pro všechny zúčastněné děti i dospělé. Nejlepší si odváží putovní pohár, diplom a dort. Akce
je hrazena ze sponzorských prostředků našeho DD. Turnaj je příležitostí setkání dospělých pedagogických pracovníků, kteří si vyměňují zkušenosti ze své práce. Děti i dospělí k nám na
tuto akci rádi jezdí, proto v této tradici budeme pokračovat.
Turnaj ve florbale – florbal je další oblíbenou hrou našich dětí, proto jsme loni v listopadu
poprvé uspořádali turnaj pro ostatní dětské domovy. Turnaje se zúčastnilo pouze 5 družstev,
ale i přesto tuto akci považujeme za zdařilou. Děti samy přišly s nápadem tuto akci uspořádat,
proto při organizaci akce aktivně pomáhaly. V dalším školním roce chtějí tuto akci znovu
uspořádat. Akce se konala v tělocvičně místní školy, kde jsou na tuto hru ideální podmínky.
Turnaj ve vodním fotbálku – tuto akci jsme uspořádali k příležitosti dne dětí a zároveň
blížícího se konce školního roku tedy v měsíci červnu, 8.6.2013. Vodní fotbálek je atrakce,
která děti velmi láká a baví. Využili jsme ideálních podmínek v našem zámeckém parku, kde
máme velké zatravněné plochy, tedy vhodné plochy pro postavení atrakce. Děti si dostatečně
zahrály i pobavily. Také počasí bylo příznivé a všude vládla napjatá atmosféra z napínavé hry
a dobrá nálada z pěkně stráveného dne. Přáním dětí je, v turnaji v dalším období pokračovat.
Taktéž dospělí z jiných dětských domovů se pobavili a těší se na další ročník.
Den otevřených dveří - je tradice s cílem, nahlédnout veřejnosti, přátelům, sponzorům,
bývalým klientům do našeho zařízení, seznámit se s životem a s činností dětí, jejich zájmy a
tvorbou. Děti vystoupily s ukázkou latinskoamerických tanců a sólovým zpěvem. Při této
příležitosti byla v prostorách budovy uspořádána výstava obrazů malířky pí. P.Hájkové
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z Vrážného. Během Dne otevřených dveří jsme odhalili obraz našeho dětského domova, tato
malířka věnovala k 60. Výročí fungování školského zařízení v Melči.
Vánoční večírek – pořádáme před vánočními prázdninami, abychom prožili společné chvíle a
rozptýlili se před citlivým obdobím, jako jsou vánoce, především pro děti, které zůstávají na
domově. V loňském roce se nám to opravdu podařilo, celý večer moderoval a zábavnou
formou provázel klaun Pepíno Prcek, který získal u dětí velký ohlas. Naopak jako poděkování
vystoupily naše děti s tanečním programem. Starší děti a dospělí se pobavili u Karaoke. Na
závěr byly dětem rozdány společné dárky v podobě společenských her, které věnovala
domovu sponzorsky firma Prestar s.r.o. z Opavy. Vánočního večírku se zúčastnili spolužáci,
rodiče, veřejnost, učitelé, zaměstnanci DD.
Melčské jaro - je kulturní akce v obci, kterou každoročně pořádá místní ZŠ v Melči. Náš
dětský domov se zapojil a přispěl do programu svým vystoupením. Tak se podílíme na
spolupráci se školou a obcí.
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Další projekty
Inspirace
Projekt Inspirace je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, projekt realizuje Centrum evropské
spolupráce. Celý název projektu je „ Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených
dětí .“ Během projektu probíhaly aktivity pro děti i dospělé, kteří s dětmi pracují. Nejčastější
formy práce byly semináře na téma Finanční gramotnost pro děti, pro dospělé to byly
semináře na téma Pohlaví a nerovnost, Profesní dráhy a mobilita. Semináře se konaly
v hotelovém komplexu Avalanche v Dolní Moravici u Malé Morávky v pěkném kraji
Jeseníků.
Abeceda
Projekt pořádala Ostravská Universita. Projekt byl určen starším dětem a byl zaměřen
především na finanční gramotnost a na dovednosti, které budou děti z DD potřebovat po
opuštění ústavní výchovy. Děti v doprovodu vychovatelů z DD s lektory projektu strávily dva
víkendy mimo dětský domov a učila se v příjemném prostředí Beskyd v hotelu Mesit. Pobyty
děti hodnotily velmi kladně.
Spolupráce s Nadací La Sophia
Nadace La Sophia provozuje herečka a zpěvačka Iveta Blanarovičová, která podporuje
sportovně a umělecky nadané děti. Do projektu jsou z našeho dětského domova zapojeny dvě
děti, které absolvovaly casting v Praze a prázdninové soustředění v Benešově u Prahy.
Finanční podporu získala jedna dívka, která bude v příštím školním roce navštěvovat ZUŠ
obor zpěv, kdy jí nadace uhradí školné.
Projekt Vím, co chci – vím, jak na to
Projekt probíhá již od dubna r. 2012, je financován z ESF a rozpočtu ČR. Projekt pořádá
KVIC Nový Jičín a je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců dětských domovů a na vzdělávání
dětí. V rámci projektu se účastníme mnoha aktivit v nejrůznějších rekreačních zařízeních.
Díky projektu se zaměstnanci i děti dětských domovů poznávají, učí se spolu a navazují
přátelství.
Dobrovolníci na DD – spolupráce s křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii
Elim z Opavy.
Řidičské průkazy – projekt Nadace manželů Lívie a Václava Klausových
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Enviromentální výchova - na dětském domově v parku chováme v rámci environmentální
výchovy dvě ovce, které spásají trávu v našem rozsáhlém parku, šetříme tím pohonné hmoty
při údržbě trávníku, šetříme práci a čas údržbáře DD a zároveň se děti učí chovat se ke
zvířatům. K tomuto účelu máme ovce zapůjčeny, na základě loňské dobré zkušenosti
budeme s chovem ovcí pokračovat. Jejich chov se osvědčil a splnil účel, pro který jsme ovce
pořizovali.

Přehled aktivit ve škol.r. 2013/2014
Září 2013
• Projekt zaměřen na dopravní výchovu Rozhlédni se – pořádala Nadace Kolečko
• V. Setkání opuštěných a handicapovaných dětí v Novém Jičíně – pořádal fond pro
opuštěné děti. Zábavná akce pro děti – hudba, zpěv, tanec, divadlo
• Vítkovská padesátka
• Turnaj ve vybíjené 12. ročník – akce pořádá náš DD pro ostatní DD
v Moravskoslezském kraji
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Říjen 2013
• Galakoncert v Praze pořádala nadace La Sophia
• Drakiáda – akce ve spolupráci s obcí
• Turnaj v nohejbale – pořádal DD Lichnov
• Lampionový průvod – akce ve spolupráci s obcí
• Den otevřených dveří na našem DD / 16.10.2013 /
Listopad 2013
• Turnaj ve florbalu – pořádal DD Havířov
• Turnaj ve stolním tenise – pořádal DD Nový Jičín
• Den otevřených dveří v Dětském diagnostickém ústavu v Bohumíně
• Výroba vánočních ozdob na vánoční strom v obci
• Zážitkový program pro děti na Davidově mlýně – projekt Vím, co chci – vím, jak na to
• Spolupráce s mysliveckým sdružením - sběr kaštanů a bukvic
• Mikulášský Turnaj ve florbale – pořádal náš DD pro DD Moravskoslezského kraje
• Memoriál Pochod Jana Zajíce – pořádá MěÚ ve Vítkově
• Návštěva Slezského divadla v Opavě – představení pro malé děti
Prosinec 2013
• Výroba adventních věnců – výzdoba prostorů DD a vstupních dveří
• Mikulášská nadílka
• Beseda o myslivosti – spolupráce s místním mysliveckým sdružením
• Rozsvícení vánočního stromu v obci - spolupráce s obcí
• Sponzorské vystoupení skupiny Kryštof Ostrava areál Staré Vítkovice – Vodojem
• Vystoupení našich dětí pro sponzora – náš DD obdržel finanční sponzorský dar od pí.
Urbanské ze Zálužné - Bílé Holubice
• Štědrovečerní večeře na rodinných skupinách – Vánoce na nečisto
• Vánoční setkání dětí a zaměstnanců – program pro mladší děti – Pepíno Prcek a pro
starší děti - Karaoke
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• Vánoční pobyt v penzionu Pod stájí v Jakartovicích – dvoudenní pobyt pro děti, které
zůstaly na vánoce na DD – věnoval sponzor, děti dostaly finanční příspěvek na
vánoční dárky ve výši 1000 Kč na dítě

Leden 2014
• Novoroční turnaj ve volejbale – pořádal DD Lichnov
• Návštěva divadla – Slezské divadlo Opava – předplatné
• Celodenní výlet do Tošovic – sportovní areál – lyžování, sáňkování aj. zimní sporty

Únor 2014
• Návštěva Slezského divadla v rámci předplatného
• Karneval v KD v Melči
• Vystoupení dvou děvčat DD na vernisáži výstavy paní Pavly Hájkové – IC na Staré
• poště v Novém Jičíně

Březen 2014
• Galavečer Nadace La Sophia v Praze v hotelu Grand Bohemia – pěvecké vystoupení
jedné naší dívky
• Návštěva knihovny – Melč, Vítkov, Opava
• Návštěva Slezského divadla v Opavě - předplatné
• Vystoupení dvou děvčat DD na vernisáži výstavy paní Pavly Hájkové – IC na Staré
poště v Novém Jičíně
• Jarní prázdniny – pobyt dětí mimo DD zaměřený na prevenci rizikového chování – TZ
asociace TOM
• Turnaj v deskových hrách – pořádal DD Fulnek
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Duben 2014
• Finále Turnaj ve florbalu – pořádá DD Ústí nad Labem
• Návštěva Slezského divadla v Opavě - předplatné
• Nejmilejší koncert – pořádal DD Lichnov v Kofola music clubu v Krnpvě – naše děti
postoupily do přehlídky nejlepších pořádanou v Bruntále v Městském divadle
• Vítání jara - akce ve spolupráci s obcí
• Návštěva filmového představení „ Všichni moje děti „
• Den Země – přírodovědecká vycházka - Hlavnice
• Zámecký slavíček – pěvecká soutěž na našem DD
• Turnaj ve fotbale o pohár české fotbalové reprezentace 2014 – pořádal OKD

Květen 2014
• Turnaj ve florbale – pořádal DD Ostrava Hrabová – naše dívky obsadily 2. místo
• Sportovní hry mládeže z DD – pořádal DD Ostrava – Vizina
• Turnaj v malé kopané pro děti z DD – pořádala FC Dukla Hranice
• DD Cup – celostátní kolo v Praze na Spartě – umístili jsme se na 8. místě – velký
úspěch
• Koncert hudební skupina Lucie v ČEZ Aréně v Ostravě
• Charitativní akce Havířov se baví
• Kuličkiáda – pořádal DD Srdce Karviná
• kulturní akce Melčské jaro – kulturní akce v obci – spolupráce s obcí a s místní školou
• Cyklistická soutěž – pořádal DD Čeladná
• Nejmilejší koncert – postoupení do celostátní přehlídky nejlepších vystoupení
v Městském divadle v Bruntále

Červen 2014
• Turnaj ve vodním fotbálku – pořádal náš DD a oslava Dne dětí
• Casting Nadace La Sophia v Praze – 2 chlapci – sportovci
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• Casting Nadace La Sophia v Brně – 1 dívka – zpěvačka
• Účast v taneční soutěži V České Lípě
• Účast na Mezinárodních sportovních hrách mládeže v Maďarsku – dívka – skok do
výšky, chlapec – vrh koulí
• Turnaj ve fotbale – pořádal DD Frýdek-Místek
• Oslava Dne dětí – pouť v Melči – akce ve spolupráci s obcí
• Cvilínské schody – pořádal DD Lichnov
• Neckiáda v Litultovicích – akce obce Litultovice
• Zámecký skřítek – slavnostní vyhodnocení školního roku 2013/2014 a předání ceny
Zámecký skřítek

Prázdninová činnost – červenec a srpen 2014
V uplynulém školním roce jsme zorganizovali dětem našeho domova bohaté a aktivní
prázdniny. Některé děti odjely na pobyt ke svým rodičům, pro děti, které proto zůstaly na DD
vychovatelé připravovali program - zájmové činnosti – výlety, koupání a týdenní společnou
rekreaci.
Letní tábory a pobyty během prázdnin – červenec a srpen 2014
Letní tábor pro hyperaktivní a enuretické děti při PL v Opavě 2 děti
Vodácký tábor – sjíždění řeky Vltavy – pořádala Česká televize Praha

2 děti

LT v Olšovci u Hranic na Moravě – tábor tematicky zaměřený na život Indiánů s názvem
Rudé tváře Bizonních plání 4 děti
Sportovní soustředění Nadace La Sophia Ivety Blanarovičové v Benešově u Prahy – 2
chlapci-sportovci
LT Českého červeného kříže v Osice u Jindřichova Hradce
Soustředění taneční školy Holos Opava ve Vlaštovičkách – 2 dívky
LT Mraveniště ve Valašské Bystřici – pořádal DD Fulnek - program tábora byl zaměřen na
finanční gramotnost dětí
6 děti
Společná týdenní rekreace v Malé Morávce v hotelu Brans ve spolupráci s Majetkovou a
delimitační unií odborových svazů Praha. Rekreace se účastnilo 27 dětí+ 4 vychovatelé.
Během rekreace jsme uzavřeli zařízení a ostatní pracovníci čerpali dovolenou.
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Zájmová činnost
Je popsána v bodu IV. této VZ tabulka

Spolupráce s institucemi
Dětský domov při své práci spolupracuje s mnohými dotčenými organizacemi a institucemi.
• Zřizovatel DD – KÚ MSK
• OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí z míst trvalého bydliště umístěných
dětí
• Dětská a dorostová lékařka DZS v Melči
• PPP v Opavě a ve Vítkově
• PL Opava a DPA v Opavě
• Logopedická asistentka
• Odborné lékařské ambulance
• Základní školy umístěných dětí – Melč, Vítkov, Opava
• Střední školy umístěných dětí – Opava, Hlučín, Vítkov
• VŠ finanční a správní v Praze
• Obecní úřad v Melči – spolupráce na území obce
• MěÚ Vítkov
• PČR
• Soudy
• Státní zastupitelství v Opavě
• Dětské domovy v republice, nejvíce v MSK
• Středisko volného času ve Vítkově
• Asociace TOM ve Vítkově
• ZUŠ ve Vítkově
• Nadace a Nadační fondy – Nadační fond La Sophia, Výbor dobré vůle Nadace Olgy
Havlové, Nadace Terezy Maxové
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• Občanská sdružení – Natura Opava, Resocia, Člověk v tísni, Eurotopie, Modrá kočka,
Barevný svět dětí, Ve spojení, Bílý nosorožec
• Domy na půl cesty např. v Bruntále, Ostravě
• Ostravská universita Ostrava – Ústav celoživotního vzdělávání
• Universita Palackého v Olomouci
• KVIC a NIDV
• Centrum evropské spolupráce a.s. Zlín
• Sdělovací prostředky – týdeník Region, Opavsko, MF Dnes, Český rozhlas
• Sponzoři našeho dětského domova
• ELIM Opava – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava , o.s.
• dobrovolníci

Část VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné
kontroly
Ve školním roce 2013/2014 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekce.
Jiné kontroly a prověrky
1. Prověrky Státního zastupitelství v Opavě - prověrky byly zaměřeny na kontrolu
dodržování předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu ustanovení
§ 39 zák.č. 109/2002 Sb.
Prověrky proběhly v termínech : 2.12.2013 a 9.6.2014
Zjištění : nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Mimořádná prověrka proběhla dne 8.7.2014
Mimořádná prověrka proběhla na základě mimořádné události ze dne 2.7.2014, kdy starší
svěřenec podal nezletilému chlapci marihuanu. Chlapci se po požití marihuany udělalo
nevolno, navštívili jsme s ním lékaře a lékař chlapce nechal odvést do nemocnice na oddělení
JIP k detoxikaci. Po dvou dnech v nemocnici byl chlapec propuštěn do péče DD.
Tuto událost jsme nahlásili státní zástupkyni v Opavě, která tuto oznámenou mimořádnou
událost přijela prošetřovat. Dne 8.8.2014 přijela na zařízení ještě k doplnění údajů do své
zprávy.
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2. Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
pracoviště Opava – předmětem a účelem kontroly bylo plnění povinností stanovených
v zák.č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady č.852/2004 o hygieně
potravin, nařízení Evropského parlamentu a ES č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví zásady a
požadavky potravinového práva, zák.č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami
působenýmu tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, vyhl. č.
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Zjištěné nedostatky : nedostatky v jídelníčcích – malo zeleniny, ryb, mnoho uzenin,
šunkových pěn a sladkého pečiva, v jídelníčku chyběly netradiční potraviny – jáhly, pohanka,
oves, burgur, červená čočka a např. obilné kaše, dále nedostatečná provozní hygiena,
v lednicích byly nalezeny jogurty s prošlou dobou spotřeby.
Na základě zjištěných nedostatků byla vyměřena pokuta ve výši 2000,- Kč.
Kontrola proběhla v termínu: 4.6. 2014
3. Kontroly OSPOD umístěných dětí – dle zák.č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí v platném znění
Na základě zák.č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí provádí sociální pracovnice
z míst trvalých bydlišť umístěných dětí šetření a kontrolu nad výkonem ústavní a ochranné
výchovy. V průběhu školního roku sociální pracovnice navštěvují dětí v dětském domově 1x
za 3 měsíce, řeší s nimi jejich situaci a problémy týkající se rodiny a dítěte samotného. Při
návštěvách soc. pracovnice kontrolují Individuální programy rozvoje osobnosti dítěte, které
zpracovávají pedagogové na jednotlivé děti na daný školní rok. Spolupráce se sociálními
pracovnicemi byla v uplynulém školním roce velmi dobrá a bezproblémová. Ve školním roce
2013/2014 byli umístěny do náhradní rodinné péče ve spolupráci se soc. pracovnicemi
OSPOD a s odborem sociálně právní ochrany dětí KÚ MSK tři děti – sourozenci.
Ve školním roce 2013/2014
navštívily sociální pracovnice naše zařízení a děti celkem 43x návštěvy vyplývají ze zák.č.
258/2000 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí.
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Část IX. Základní údaje o hospodaření zařízení v roce 2013
Přidělené prostředky na platy a odvody ze státního rozpočtu a prostředky na provoz
a odpisy z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2013 plně vyčerpány. Závazné limity byly
dodrženy.
Účelové dotace ze státního rozpočtu - prostředky na platy a odvody v Kč:
ÚZ
Legenda
přiděleno
33353

Přímé náklady
V tom: Prostředky na platy

10 121 000,7 408 000,-

Ostatní platby za provedenou práci
Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 %

60 000,2 539 000,-

Zákonné odvody na FKSP 1 %

74 000,-

Přímý ONIV

40 000,-

Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele - prostředky na provoz a odpisy v Kč:
ÚZ
Legenda
přiděleno
0

Provozní náklady

205

Účelově na odpisy
Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele

3 627 000,513 000,4 140 000,-

Vlastní příjmy organizace byly ve výši 1 440 884,- Kč. Byly tvořeny převážně z
přídavků na děti - PND, z tržeb za stravování zaměstnanců, předpisů příjmů ošetřovného a
přijatých věcných darů. Do hospodaření byl zapojen Fond rozvoje investičního majetku
(oprava fasády budovy), RezervníV zařízení je 5 rodinných skupin s maximálním počtem 8
dětí v rodinné skupině. Dětský domov je zařízení s nepřetržitým provozem s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou pro jednotlivé pracovníky. Na našem zařízení jsou díky tomu
vytvořeny příznivé podmínky pro individuální práci s dítětem a pro realizaci rodinné výchovy
a sociálního učení svěřených dětí a klientů. fond a Fond odměn.

Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč:
Druh příjmu
Tržby ze stravování
Předpisy příjmů ošetřovného na děti
Startovné - sportovní akce pro ostatní DD
Předpisy příjmů PND
Úroky z finančních prostředků na bankovním účtu
Přijaté věcné dary
Zaúčtování FO
Zaúčtování FRIM
Zaúčtovaní RF - finanční dary
Úhrada nadstandardu - zdravotní pojišťovny

rok 2013
124 574
75 931
4 500
260 290
5 551
44 798
6 389
814 358
48 679
9 300
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Druh příjmu

rok 2013

Časové rozpuštění Investičního transferu - výměna oken

46 306

Ostatní drobné příjmy

208

Celkem

1 440 884

Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2013 v Kč:
Výnosy organizace celkem

15 524 118

Náklady organizace celkem

15 526 884

Hospodářský výsledek

+ 2 766

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 2013“, kterou Dětský domov a ŠJ Melč 4 odevzdal ve stanoveném termínu zřizovateli a
zveřejnil na svých webových stránkách

Část X. Údaje o zapojení DD do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013/2014 nebylo naše zařízení zapojeno do žádného rozvojového ani do
mezinárodního programu.

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

Část XII. Údaje o předložených a dětským domovem realizovaných
projektech financovaných z jiných zdrojů
Ve škol.r. 2013/2014
naše zařízení nepředložilo a nerealizovalo žádný projekt.

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.

40

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. 17/919 ze dne 27.5.2009 s účinností ode dne 27.5.2009 , úplné znění k 1.1. 2014
a vyhlášky č. 195/2012 Sb., která mění vyhl. č. 225/2011 Sb., kterou se stanovují náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. S výroční zprávou byli
zaměstnanci seznámeni dne 22.10.2014 . Výroční zpráva byla odeslána zřizovateli dne
22.10.2014.
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Informační leták našeho zařízení:

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MELČ 4, PO

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

Kontakt:
Dětský domov a školní jídelna, Melč 4, PO
747 84 Melč 4
Ředitelka:
Mgr. Jiřina Bejdáková
Tel: 556 309 231, kl-202
Fax: 556 309 231
Mobil: 606 424 451
Email: reditelka@dd-melc.cz
www.dd-melc.cz
ID: 8vnfd7h
IČ: 47811927
č. ú: 1737821/0100 KB Opava
Soc. pracovnice:
Bc. Veronika Fischerová
Soc. pracovnice - práce s rodinou:
Andrea Vedrová
Tel: 556 309 231
Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
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Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO působí v malebné vesničce Melč v Nízkém Jeseníku, která má cca 650
obyvatel, je vzdálená 17 km od Opavy a 11 km od města Vítkova. V obci je potřebné zázemí – MŠ, úplná ZŠ,
zdravotní středisko / obvodní lékaři vč. dětského lékaře, zubař, gynekolog / pošta, obchody.
Obec je spojena s okolím pravidelnými autobusovými linkami Opava – Vítkov, Kružberk a okolní obce.
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO jako samostatný právní subjekt funguje od 1.1.1994. Od r. 2005 je dětským
domovem rodinného typu. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí a vzniklo 5 samostatně fungujících bytů –
rodinných skupin.
Rodinná skupina – byt disponuje kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, sociálním zařízením, pokoji dětí po 2-3
lůžkách a pracovnou vychovatele. Kapacita zařízení je 40 dětí.
Výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu Sociální učení – příprava na život
s důrazem na etickou výchovu a finanční gramotnost
Co nabízíme
Multidisciplinární péče – kvalifikovaný personál, psycholog, logoped, 2 sociální pracovníce
na DD - individuální přístup k dětem a rodinám dětí, učitelka hry na klavír a výuka zpěvu
Individuální přístup ve výchově– vzhledem k biologickým, psychologickým, pedagogickým
a sociálním potřebám jednotlivých dětí
Práce s rodinami dětí a klientů – katamnestická práce, návštěvy v rodinách, poradenská činnost a
pomoc dle konkrétních potřeb

43

Komunitní systém výchovy – společná setkávání a společná řešení aktuálních problémů – malé a
velké komunitní kruhy
Zapojení dětského domova do projektů - Abeceda, Vím, co chci-vím,jak na to, Nová cesta, Řidičské
průkazy, Jazykové kurzy, Dejte šanci dětem
Spolupráce s nadacemi a neziskovými organizacemi – Nadace Terezy Maxové, Nadační fond
manželů Lívie a Václava Klausových, Bílý nosorožec, Elim, La Sophia – podpora nadaných dětí
Dobrovoníci na zařízení – do DD dochází studenti a vypomáhají při doučování dětí
a při akcích pořádaných pro veřejnost – spolupráce s křesťanskou organizací Elim z Opavy
Kvalitní preventivní program – výjezdy mimo zařízení, besedy, témata měsíce zaměřené
na rizikové chování, setkávání se zajímavými lidmi
Zájmová činnost – na DD - florbal, kopaná, vybíjená, výuka zpěvu a hry na klavír, včelařský kroužek,
aranžování, keramika. Zájmové aktivity jiných subjektů: SVČ Vítkov, Taneční škola Holos Opava,
zájmové kroužky dle individuálního zaměření dětí v Melči, Opavě a Vítkově
Akce pořádané pro veřejnost – turnaj ve florbalu, turnaj ve vybíjené, turnaj ve vodním fotbálku, Dny
otevřených dveří, Srazy bývalých klientů
Prázdninové rekreace – rekreace individuální dle zájmu dětí
Vybavenost DD: park přilehlý k budově – dendrologická stezska vzácných stromů, chov ovcí v parku,
domovní pes Aron – border kolie, víceúčelové hřiště, trampolína, pískoviště, houpačky, bazén, krb
s posezením, vybavení na lyžování, kolečkové brusle, horská kola.
Vlastní posilovna, keramická dílna, knihovna. Rodinné skupiny vybavené PC s internetem .
Autopark DD:
Škoda Felície – pro potřeby zásobování – nákupy, opravy apod.
Škoda Octávie combi – pro potřeby dětí a dospělých – dovoz k lékařům, nákupy,školení
Fiat Ducato – pro 9 cestujících – pro potřeby dětí – výlety, turnaje, rekreace, zásobování
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