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Základní charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt,
zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne 1.10.2001 v souladu se zák. 157/2000 Sb., § 2,
ve znění zák. č.10/2001 Sb.
Název : Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace
IČ: 47811927

IZO: 6000601578

Zřizovatel : Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Kapacita zařízení : 40 dětí / 45 míst vč. 5 míst rezerva zřizovatele /
Sídlo : 747 84 Melč 4, okr. Opava
Právní forma : příspěvková organizace
Ředitelka zařízení : Mgr. Jiřina Moudrová, 749 01 Vítkov, Budišovská 251, s účinností od
1.7.1995
Adresa pro dálkový přístup : reditelka@dd-melc.cz

hospodařka@dd-melc.cz

WWW stránky : www.dd-melc.cz
Součásti dětského domova
Dětský domov, kapacita 40 lůţek /45 vč. 5 lůţek rezerva zřizovatele /

IZO: 108035671

Školní jídelna, kapacita 65 jídel

IZO: 102932093

Budova dětského domova je renesanční zámecká budova z r. 1798, která je ústřední budovou
obce Melč, je majetkem kraje, její účetní hodnota činí 16 milionů Kč. Na chodbách zámečku
jsou instalovány deskové obrazy akademického malíře Stanislava Holého, které jsem od
autora obdrţeli v rámci sponzorského daru v r. 1998, hodnota tohoto uměleckého díla čítá
1 mil.46 tis. Kč.
Okolo budovy je rozsáhlý park o výměře 25 a , který je v rámci běţné údrţby udrţován
svépomoci zaměstnanci a dětmi. V parku byla v červnu letošního roku 2008 ve spolupráci
s OS Natura Opava vybudována dendrologická stezka. Budova DD je rozsáhlá a prostorná a
splňuje všechny stávající platné zdravotní i hygienické normy. Součástí zařízení dětského
domova je školní jídelna, s kapacitou 65 připravovaných jídel, také ŠJ prošla rekonstrukcí, a
to v r. 2003 také tato splňuje všechny předpisy platné legislativy.
V období červenec 2005 – listopad 2005 proběhla na našem zařízení rozsáhlá rekonstrukce,
a tak byl dětský domov internátního typu přebudován na dětský domov rodinného typu.
Kapacita DD je 40 dětí, ale celkově je na DD moţno ubytovat 45 dětí, proto byl náš dětský
domov vybrán jako domov s rezervními místy pro případnou potřebu zřizovatele.
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Na našem dětském domově působí 5 rodinných skupin s počtem maximálně 8 dětí v jedné
rodinné skupině. Rodinné skupiny se skládají ze sourozenců, kteří jsou zpravidla umisťováni
společně v RS, skupiny jsou koedukované. Kaţdá rodinná skupina obývá jeden samostatný
byt.V rodinných skupinách probíhá výchovná činnost zaloţená především na principech
rodinné výchovy a sociálního učení, tak se děti učí potřebné dovednosti a připravují se tak na
samostatný ţivot, jako tomu je v rodinném prostředí.

Část II.
Údaje o pracovnících a personální obsazení
Celkový počet pracovníků Přepočtený počet pracovníků Z toho muži
30
3
30

Personální obsazení
Ředitelka
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelé
Z toho

Nekvalifikovaní - studující
Pracovník soc. péče
Z toho

Vedoucí ŠJ
Kuchařky
Hospodářka a zástupce ředitelky
Soc.pracovnice
Údržbář
Hospodyně
Z toho
Uklizečka

Počet
1
1
14
1
1
6
6
4
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

Úvazek Vzdělání
VŠ spec.pedagogika vychov.
SPgŠ

1
1
14

Praxe
24
35

VOŠPg
SpgŠ
SŠ s maturitou+DPS, spec.pedagogika
SŠ s maturitou + DPS
4
SŠ s VL+kurz asis.pedagoga
SŠ s VL+sanitární kurz
ZŠ
SHŠ
SŠ s VL kuchařka
SEŠ
gymnázium
SŠ s VL zedník

1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00

SŠ s VL prodavačka
2letá rodinná škola
ZŠ

1,00

6 vychovatelů dle zák.č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nesplňují kvalifikační
poţadavky, musí do 31.12.2009 zahájit studium speciální pedagogiky, a tak získat kvalifikaci
pro práci vychovatele na dětském domově. Uvedení vychovatelé si dálkovým studiem
doplňují poţadovanou kvalifikaci. Ke studiu byli přijati.
Dvě vychovatelky v akademickém roce 2008/2009 nastoupily studium speciální pedagogiky
na UP v Olomouci.
Dvě pracovnice soc.péče si v následujícím školním roce doplní vzdělání absolvováním kurzu
pro asistenty pedagoga.
Ostatní pracovníci jsou ke své práci plně kvalifikovaní.
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Část III.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je důleţitá součást a poţadavek pro zkvalitnění
výchovně vzdělávací práce. Dbát na stále si doplňování poznatků pro svou pedagogickou
práci a seznamování se s novými trendy a metodami ve výchově je nutný a důleţitý úkol
zaměstnavatele a povinností pracovníků vyplývající ze zákona a pracovního řádu.
Výběr vzdělávacích akcí, seminářů a výcviků provádí především vedoucí pracovník dle plánu
dalšího vzdělávání a nebo samotný pedagog dle svého zaměření a zájmu.
Vyuţíváme nabídky vzdělávacích akcí KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogů a informačního centra v Novém Jičíně, dále nabídku seminářů Národního institutu
pro další vzdělávání v Ostravě , OS Resocia - Sociálně psychologické výcviky, Fakta
Havlíčkův Brod aj.
Dva pedagogové jsou dlouholetými členy FICE/ Federace dětských domovů / a zúčastňují se
pravidelně/ 2x ročně / odborných seminářů, které FICE pořádá.
Seznam absolvovaných seminářů

















FICE
dvoudenní seminář
„ Moţnosti výchovy dětí mimo primární rodinu „
1 pedagogové
„ Selhání výchovné péče v rodině a jeho důsledky „ 1 pedag.
Seminář „ Rozvoj dovedností prostřednictvím interaktivních her „
2 pedag.
Kombinovaný dvouletý kurz angličtiny / financovaný z prostředků Evr.fondů / 3 pedag.
Novela ZP pro zaměstnance škol a školských zařízení platná od 1.1.2008
2 pedag.
Školení referenčních řidičů
8 pedag.
Malba na hedvábí
1 pedag.
Kouření, drogy, člověk……
2 pedag.
Z pohádky do pohádky
1 pedag.
Muzikoterapie
16 pedagogů
Školní násilí
2 pedag.
Šikana
2 pedag.
Neukázněný a neprospívající ţák
2 pedag.
Hobby dílna
1 pedag.
Hrajeme a zpíváme s pohádkou
1 pedag.
Šikana ve školním prostředí a její řešení
2 pedag.
Pestrá a kvalitní strava provází zdravý ţivotní styl
1 pedag.

Další vzdělávání ředitelky







FICE / Federace DD / dvoudenní semináře 2x ročně
„ Moţnosti výchovy dětí mimo primární rodinu“
„ Selhání výchovné péče v rodině a jeho důsledky“
Novela Zákoníku práce
Kombinovaný dvouletý kurz angličtiny – financovaný z prostředků Evr.fondů
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků
Školení referenčního řidiče
Hledání souvislostí a seminář Muzikoterapie
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Část IV.
Programy rozvoje osobnosti
Programy rozvoje osobnosti jsou individuální plány na jednotlivé děti, kde si vychovatelé dle
provedené diagnostiky naplánují cíle a úkoly práce s dítětem.
Programy rozvoje osobnosti jsou zpracovávány pedagogickými pracovníky vţdy na začátku
školního roku a jsou dvakrát ročně, v pololetí školního roku, vyhodnocovány.
Dle těchto programů pracujeme jiţ od r. 2002, dle zákona č. 109/2002 Sb., 383/2005 Sb., § 2,
odst.10.
Do dětského domova jsou umisťovány děti z nefunkčních rodin, děti tudíţ zanedbané po
všech stránkách, proto návyky, dovednosti a školní znalosti často neodpovídají fyzickému
věku dítěte. Naším úkolem, je tuto skutečnost pozitivně měnit a snaţit se tyto nedostatky co
nejvíce eliminovat. Ve výchově působíme na dítě komplexně, v rámci jednotlivých sloţek
výchovy – rodinná a sexuální výchova, estetická, enviromentální, rozumová, tělesná,
sportovní a branná, pracovní, společenskovědní .
Hlavním naším cílem je, aby naše děti dokončily přípravu na budoucí povolání na středních
školách dle svých moţností a neodcházely z DD v den své plnoletosti. Vedení DD umoţňuje
zletilým nezaopatřeným klientům pobyt na dětském domově na Dohodu o setrvání na DD, a
tak si dokončit vzdělání. Bez dokončeného vzdělání se klienti těţko uplatní na trhu práce,
proto naše snahy jsou, aby děti dosahovaly pokud moţno co nejvyššího vzdělání. To je naše
nejvyšší meta výchovně vzdělávací práce na DD.
Dle zákona č. 109/2002 Sb. o ústavní výchově v platném znění a dle zák. č. 383/2005 Sb., § 2
odst. 3 posoudil koordinátor Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně děti našeho
dětského domova ve škol.r. 2007/2008 – viz tabulka.

Samostatné, přiměřené věku
Samostatné, vyžadující občasnou kontrolu
Vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu
Nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu
Vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči

6

7 dětí
12 dětí
13dětí
1 dětí
0
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Část V.
Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti
Proběhlé aktivity ve škol.r. 2007/2008
Září 2007
 Jarmark pro šikovné ručičky v Praze – prodej výrobků dětí, akce v rámci projektu Nadace
Terezy Maxové „ Najdi svůj směr „
 Vítkovská padesátka – tradiční turistická akce – pořádá MěÚ Vítkov
 Návštěva Domu s pečovatelskou sluţbou v Melči-Mokřinkách ke Dni seniorů
 Aklub Krnov – víkendový integrační vzdělávací program – pro mladistvé odcházejících
z DD po ukončení přípravy na povolání
 Návštěva motorkářů na DD – sponzorská akce pro naše děti
Říjen 2007







Vyhodnocení nejlepších účastníků projektu „Jarmark pro šikovné ručičky“ v Praze za
přítomnosti Terezy Maxové – předání ocenění, společný oběd a filmové představení
9. roč. turnaje ve vybíjené – pořádal náš dětský domov pro dětské domovy v kraji –
financováno ze sponzorských prostředků
účast našich dětí při návštěvě anglické princezny Anny na zámku v Lánech
předplatné ve Slezském divadle v Opavě představení „ Červená Karkulka „
Drakiáda na DD – pořadatel spoluspráva dětí DD
Turnaj ve florbale – pořádal DD Havířov

Listopad 2007







Projekt „ Hejbejte se s Hankou Kynychovou „
Účast na hokejovém utkání na zimním stadionu v Ostravě
Halloween – akce na DD pořádala spoluspráva DD
účast na Memoriálu Jana Zajíce – tradiční vzpomínková akce pořádána MěÚ ve Vítkově
týden zdravého ţivotního stylu na DD – zdravá kuchyně – alternativní pokrmy, cvičení,
přednášky o zdravých potravinách
předplatné ve Slezském divadle v Opavě představení „ Popelka „

Prosinec 2007




účast na turnaji ve stolním tenise – pořádal DD Nový Jičín
Mikulášská nadílka na DD – akce spolusprávy DD
Soutěţ ve střelbě ze vzduchovky – pořádal DD Vrbno pod Pradědem
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Návštěva Domu s pečovatelskou sluţbou v Melči-Mokřinkách – předání vánočních
dárečků obyvatelům domu a přání k vánocům
předvánoční posezení s dětmi - výroba vánoční výzdoby a adventního věnce na hlavní
dveře domova
účast na benefičním koncertě ve Slezském divadle pořádané Městskou policií Opava
vystoupení Pavla Dobeše
vánoční besídka s programem – zpěv koled, diskotéka pro děti DD
akce Daruj hračku – vánoční nadílka s programem – galakoncert v Havlíčkově Brodu
akci pořádá Český rozhlas

Leden 2008




novoroční turnaj v nohejbale – akci pořádal DD Lichnov
projekt „ Zvládnu to „ 1.víkend na TZ Kaménka u Vítkova finančně podpořen OS Člověk
hledá člověka
závody v jízdě na bobech – akce pořádala spoluspráva DD

Únor 2008







divadelní představení „ Zlatovláska „
jarní pobyt s Klubem Modrá kočka „ Jak cvičit draka „
zakoupení nového vozidla DD pro 9 osob – Fiat Ducato
návštěva Hasičské zbrojnice v Opavě – akce v rámci prevence patologických jevů
celodenní výlet do Tošovic – lyţování, sáňkování, bobování
karneval na DD a Valentýnská diskotéka – akce pořádala spoluspráva DD

Březen 2008





Zámecký slavíček – akce z plánu práce DD, pomoc spoluspráva
Projekt „Zvládnu to „ 2.víkendový pobyt na TZ v Kaménce
Beseda o knize – návštěva knihovny ve Vítkově
Nejmilejší koncert – pořádal DD Ostrava-Bukovanského, naše děti vystoupily
s programem – do celostátní přehlídky v Uherském Hradišti postoupila bubenická
skupina našich chlapců

Duben 2008







předplatné ve Slezském divadle v Opavě představení „ Mauglí „
turnaj v sálové kopané v Plzni – pořádal DD Domino Plzeň ve spolupráci s Magistrátem
města Plzně
dopravní soutěţ na DD
projekt „ Hejbejte se s Hankou Kynychovou „
přebory v plavání – pořádal DD Opava
sraz bývalých svěřenců DD – setkání dětí, které opustily dětský domov a rádi se vrací a
zavzpomínají s tetami na dětství strávené na DD v Melči
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Květen 2008








turnaj ve florbale – pořádal DD Ostrava-Hrabová
víkendový pobyt s klubem Modrá kočka „ Ze sedel na skály „
oslava Dne matek – návštěva dětí Domu s pečovatelskou sluţbou v Melči-Mokřinkách
v rámci spolupráce s obcí / obec je zřizovatelem Domu s PS /
projekt „ Hejbejte se s Hankou Kynychovou „ setkání ve Frenštátě
turnaj DD ve fotbale – základní kolo v Brně
projekt“ Zvládnu to „ 3.víkendový pobyt na TZ v Kaménce u Vítkova
projekt „ Vstup do ţivota „ víkendová akce s Městskou policií Opava

Červen 2008








oslava Dne dětí – akce ve spolupráci s Obecním úřadem v Melči
předplatné ve Slezském divadle v Opavě – představení „ O líných strašidlech
turnaj v bowlingu, šipkách a stolním tenise – pořádal DD Nový Jičín
projekt „ Chci umět říci NE“ – získaná dotace od KÚ v rámci prevence soc.patologických
jevů
4. roč. - Jarmark pro šikovné ručičky v Olomouci – projekt Nadace Terezy Maxové –
prodej vlastních výrobků dětí
Den otevřených dveří – 3. Ročník
Slavnostní otevření dendrologické stezky v parku našeho dětského domova ve spolupráci
s OS Natura Opava

Program prázdnin – rekreace, letní tábory, činnosti na DD
Rekreace , letní tábory






OS Eurotopie Opava, klub Modrá kočka - prázdninový pobyt Travná u Javorníka
„ Pirátská odysea „ - 5 dětí
letní tábor Kateřina ve Štramberku – 8 dětí
letní stanový tábor Campanula ve Vrbně pod Pradědem – Mnichově - 3 děti
letní tábor pořádaný Českým červeným kříţem – Malá Morávka – 3 děti
letní tábor pořádalo OS Volání naděje Kunčice pod Ondřejníkem – 4 děti

Činnosti na DD
V průběhu prázdnin připravovali pedagogové zajímavé a zábavné aktivity pro děti, které
nemohly trávit prázdniny doma, u svých rodičů, nebo nebyly na letním táboře, či rekreaci.
Děti s doprovodem jezdily na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí v rámci kraje.
Díky novému autu pro 9 osob mohla na výlet jezdit celá rodinná skupina a děti a dospělí
nebyli závislí na autobuse a vlaku, a tak projeli mnoho míst, do kterých by se normálně
hromadnou dopravou nedostali.
Uskutečnili např.: výlet v okolí Slezské Harty, koupání na koupališti v Nové Pláni, ve
Vítkově, v Hradci nad Moravicí, motokáry v Bruntále, poznávaly okolí Vítkova a Hradce nad
Moravicí, vojenské bunkry v okolí Hlučína, proběhla exkurze do papíren v Ţimnrovicích,
navštívily zámek Raduň a Kravaře, procházky a výlety v chráněné oblasti Hvozdnice,
akvapark v Kravařích aj. akce a výlety, které byly pro děti zábavné ale i poučné.
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Zapojení dětí do zájmových aktivit
Děti našeho dětského domova mají moţnosti se zapojit do nejrůznějších zájmových aktivit,
které jsou pořádány přímo na dětském domově nebo i mimo dětský domov. Snaţíme se
zapojovat do těchto aktivit co nejvíce, aby děti trávily kvalitně a smysluplně svůj volný čas.
Zájmové aktivity na dětském domově
Zájmový kroužek
Počet dětí
8
Keramika
7
Výtvarný
4
Taneční
8
Aranţování
7
Cvičení na balonech
8
Modelářský
Zájmové aktivity mimo DD
Zájmový kroužek a jiné Počet dětí
3
TJ registrovaní hráči
3
Střelecký
2
Aerobic
5
Pěvecký sbor
1
Náboţenství
4
ZUŠ Vítkov
Účast v projektech
Startovné do ţivota a Startovné do ţivota II. – projekt Nadačního fondu manţelů Lívia a
Václava Klausových
Myšlenkou tohoto projektu je finanční podpora dětí z dětských domovů a usnadnit jim vstup
do ţivota po opuštění ústavu. Děti ve věku od 14 – 18 let mají zaloţený účet Beruška u KB,
ředitel dětského domova je soudem stanoveným opatrovníkem, ten se stará o účet, navrhuje
finanční bonusy ve spolupráci s nadačním fondem a motivuje děti k zodpovědné přípravě na
budoucí povolání a samostatný ţivot po odchodu z dětského domova. Získané peníze jsou
určeny pro účely bydlení, zařízení bytu nebo na vzdělání dětí po odchodu z DD.
Z našeho dětského domova je do projektu zapojeno 5 dětí.
V lednu r. 2008 byl vyhlášen druhý běh projektu Startovné do ţivota, ve kterém je z našeho
dětského domova vybráno 7 dětí, které budou dostávat finanční prostředky na své účty
zaloţené u KB Opava. Účty obhospodařuje ředitelka dětského domova a navrhuje mimořádné
bonusy v rámci tohoto projektu a tak jsou děti motivovány k učení a k aktivitám
Nadační fond manţelů Lívie a Václava Klausových podporuje nejrůznější vzdělávání dětí z
dětských domovů. Např. Úhrada školného v autoškole a získání řidičského průkazu, úhrada
školného na Základní umělecké škole.
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Ţivot rozkvétá v tvých rukou – Jarmark pro šikovné ručičky
Náš dětský domov se tohoto projektu účastnil v tomto školním roce jiţ potřetí.
Posláním projektu bylo aktivně zapojit děti do výroby a prodeje svých výrobků. Děti si měly
vyzkoušet jak funguje obchod, orientovat se v oblasti prodeje a nákupu. Děti získaly
zkušenost, ţe umí vyrobit něco, co se jiným líbí, při prodeji výrobků rozvíjely své
komunikační dovednosti, vystupování na veřejnosti a společenské chování.
Děti v rámci své činnosti tvořily výrobky z keramiky,
Své výrobky děti prodávaly na Jarmarcích v Olomouci a v Praze v areálu ZOO.
Materiál na výrobu výrobků věnovala Nadace ve výši 15 tis. Kč.
Za vzornou reprezentaci a aktivitu byly děti a jejich pedagogové odměněni formou ocenění
cenou veřejnosti, jako nesympatičtější DD a v raze proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu
a předání ocenění ve formě finanční odměny 10.000,- Kč. Tato odměna bude pouţita na
vzdělání a činnost s dětmi.
Děti i dospělí byli velmi aktivní a podařilo se jiţ potřetí postoupit mezi nejlepší dětské
domovy, jiţ potřetí byly děti a jejich vychovatelé v Praze a obdrţely ocenění z rukou patronky
projektu a Nadace Terezy Maxové.
Dejme šanci dětem
Projekt organizuje OPS při Nadaci Terezy Maxové. Hlavní myšlenkou je zajistit nadaným
dětem na DD vybavení a zázemí jejich zájmové aktivity a na rozvoj jejich talentu. Např.
v rámci projektu se podařilo získat finanční prostředky na nákup hudebních nástrojů pro dva
chlapce – elektrické kytary a zesilovače, klávesy. Děti vlastní své hudební nástroje a mohou
kdykoli na ně hrát. Z prostředků tohoto projektu jsme financovali dětem školné na ZUŠ.
Hejbejte se s Hankou Kynychovou
První ročník tohoto projektu se dětem velmi líbil. Projket zaštiťuje a financuje známá
cvičitelka Hanka Kynychová se svými spolupracovníky. Hanka jako známá osobnost chce
přes své cvičitelské aktivity působit na děti a vést je ke zdravému ţivotnímu stylu a k pohybu
a aktivitě všeobecně.
Vyvrcholení projektu byla účast dětí s vychovatelkou na soutěţní přehlídce v Praze, kde se
děti setkaly se známými televizními osobnostmi a s pracovníky TV Nova.
V dalším roce chceme v tomto projektu pokračovat a účastnit se jeho dalšího ročníku. Projekt
má na děti pozitivní vliv, děti tančí, cvičí a hýbou se , a tak pozitivně myslí a formuje se tak
zdravý ţivotní styl.
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Vlastní projekty - financování, realizace
Projekt „ Zvládnu to „ / článek z časopisu DD Zámecký skřítek /
Projekt „ Zvládnu to „ finančně podpořila OS Člověk hledá člověka v rámci dodatečného rozdělování
finančních prostředků vyhrazené na aktivity v dětských domovech. Na uvedený projekt jsme dostali
40.800,- Kč. Projekt se skládá ze tří víkendovek na turistické základně TOM v Kaménce u Vítkova.
Nyní máme uţ dva víkendové pobyty za sebou. Na první pobyt nechtěl nikdo jet, děcka brblaly,
vymlouvaly se, zkoušely i onemocnět apod. jenom, aby mohly zůstat na domově. Díky trpělivosti a
důslednosti dospělých, tety Tamary, Daniely a Jiřiny, jsme nakonec do Kaménky poprvé v lednu
2008 odjeli v počtu 10 vybraných starších dětí a tři tety. My tety jsme se staraly o hladký průběh
pobytu a hlavně o přípravu jídla a zajištění tepla v baráku. Podobně tomu bylo i na víkendovce
v březnu 2008. Na druhý víkend se uţ děti moc těšily a na třetí se uţ nyní stále ptají a myslím, ţe se
uţ těší úplně všichni.
Uţ název projektu „ Zvládnu to“ napovídá, ţe aktivity, které jsme pro naše starší děti z DD připravily
jsou zaměřené na činnosti, dovednosti a znalosti potřebné do jejich samostatného ţivota.
Příprava na samostatný ţivot po opuštění dětského domova je velmi důleţitá. Co se vlastně ti naši
teenegři učili???
Lektoři, Pavel a Pavel, kteří se dětem věnovali je učili zamyslet se a přemýšlet o věcech kolem sebe,
myslet na druhé – jak se cítí, jak jednají, co je pro ně v ţivotě důleţité a co v ţivotě důleţité moc není.
Děti se učily spolu slušně komunikovat, hrály si spolu hry, kde kaţdý hráč byl důleţitý a byl součástí
kolektivu, kde kaţdý zastával své místo. Komunikace, spolupráce, tolerance, úcta a slušnost, nemyslet
jen na sebe, to bylo důleţité si uvědomit a pouţívat ve svém ţivotě. Děti mluvily o svých plánech do
ţivota a co musí pro splnění svých snů a plánů udělat.
Na doplnění večerního programu děcka bubnovaly s děvčatama – bubenicema z dětského domova
z Vrbna.
Druhý pobyt na Kaménce jsme si zpestřili návštěvou boowlingu ve Vítkově, kde jsme si zahráli
s dětmi z vrbenského děcáku.
Děti se uţ těší na třetí pobyt v květnu, kde se také budou učit jak jednat se zaměstnavatelem, jak
vypadá pracovní smlouva, něco málo o pracovním řádu a povinnostech v zaměstnání. Jak si zaloţit
účet v bance a jak s penězi hospodařit, šetřit apod. Budeme váţně mluvit o úvěrech a půjčkách, které
mohou někdy pomoci, ale také pěkně ublíţit a zkomplikovat ţivot. Na besedu chceme pozvat staršího
bývalého svěřence DD, aby nám povykládal o svém ţivotě.
Věřím, ţe s odstupem času děti vyuţijí poznatky, které se na projektu naučily a budou je umět v ţivotě
pouţívat. To je náš cíl a přání, atˇse mají v ţivotě dobře a atˇse jim daří, atˇjsou slušnými lidmi, ale
stále i v dnešní době platí staré lidové přísloví :
Komu se nelení, tomu se zelení nebo Bez práce nejsou koláče, Pečení holubi nelétají do pusy
apod……………………………………..
Projekt „ Chci umět říci Ne „
Na projekt nám v rámci Programu na podporu aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů
u dětí a mládeţe (MŠMT I.) byla poskytnuta účelově neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši
15.200,- Kč.
Projekt probíhal formou víkendového pobytu pro děti 8 – 15 let v prostorách Hasičské školy
v Mokřinkách. Byl zaměřen na seznámení s nebezpečím uţívání návykových látek a nabízení těchto
látek, a to formou odborných seminářů vedených Městskou policii a Hasičským záchranným sborem
z Opavy. Pro zaţití získaných poznatků byl za pomocí dobrovolníků z řad pedagogů DD zorganizován
orientační běh ( motivace-najít zdrogovaného kamaráda, odolat svodům při hledání). Zde si děti
ověřovaly své nabyté vědomosti, vyuţívali i svých vlastních teoretických zkušeností.
Projekt bude ukončen závěrečným testem v listopadu 2008.
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Zámecký skřítek - motivační projekt našeho dětského domova
Jeden ze záměrů výchovně vzdělávací práce s dětmi na našem dětském domově je vytváření
zvyků a tradic. Tak vznikla tradiční akce spojená s koncem školního roku, dříve neţ se děti
rozjedou na prázdniny udělujeme vybranému dítěti zvláštní cenu pod názvem „ Zámecký
skřítek „ Zámecký skřítek je dítě, které je správný kamarád, má rád upřímnost,
pravdomluvnost je pilný jako včelka, snaţí se ve škole, něco dokáţe a snaţí se dělat dobré
skutky, pracuje např. v zájmovém krouţku, zpívá, hraje na hudební nástroj, tancuje , je prostě
vzor pro všechny děti.
Tento program probíhá celý školní rok. Ocenění Zámecký obdrţí to dítě, které splňuje
všechna kritéria a poţadavky.Hodnotí se dítě po všech stránkách – chování ve škole, na
domově i veřejnosti, aktivity dítěte ve sportu, kultuře a v jiném společenském dění, prospěch
ve škole nebo snaha dítěte dosáhnout co nejlepších výsledků, mimořádné zásluhy, mimořádný
čin apod.
Na poslední pedagogické radě navrhnou vychovatelé za svou skupinu děti k udělení této ceny
a všichni vychovatelé hlasují o tom, které dítě cenu obdrţí. Cena Zámecký skřítek se
vyhlašuje na slavnostním ukončení škoního roku - posledním setkání – komunitě dětí a
pracovníků domova před prázdninami. Vyhodnocené dítě obdrţí dárek a keramickou sošku „
Skřítka „ pro sebe na památku, kterou vyrábějí děti v keramickém krouţku. Druhá soška
„Skřítka“ je vystavena se jménem dítěte ve vitríně na hlavní chodbě budovy DD.
Ve škol. Roce 2006/2007 jsme pořádali jiţ 4. roč.ceny „ Zámeckého skřítka „
Podpora studentů středních škol romského původu
Kaţdý školní rok MŠMT ČR vyhlašuje program „ Podpora studentů středních škol romského
původu“. Jiţ několik let ve spolupráci se školami, které naše děti romského původu
navštěvují, se ucházíme o finanční prostředky na studium. Získáváme tak prostředky příspěvky na učební pomůcky, školné, stravu, ubytování a cestovné pro romské děti DD.
Časopis „ Zámecký skřítek „
Náš dětský domov začal od 2. pololetí školního roku 2006/2007 vydávat svůj časopis , který
se příznačně nazývá „ Zámecký skřítek.“ Časopis je vydáván čtvrtletně. V časopise vycházejí
příspěvky dětí i dospělých o dění na DD, zveřejňujeme zde články o našich aktivitách,
výletech, rekreacích a vydařených akcích. Děti zde mají i rubriku pro pobavení i poučení,
mají moţnost napsat svůj příspěvek. Chceme také tímto zaktivizovat spolusprávu dětí, aby se
více podílela na aktivitách DD a ţivotě na dětském domově. Časopis rozesíláme svým
sponzorům a spolupracujícím organizacím, např. Obecní úřad v Melči, zřizovatel KÚ MSK,
školám, které navštěvují naše děti apod.
Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených dětí na DD
Naše zařízení dle § 27 zák.č. 109/2002 Sb. Poskytuje zletilým nezaopatřeným klientům
moţnost po 18. roce věku zůstat na dětském domově aţ do doby ukončení přípravy na
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budoucí povolání. S klientem se sepíše v den jeho 18. narozenin Smlouva o dalším setrvání na
DD, nejdéle však do 26 let věku.
Ve školním roce 2007/2008 jsme měli na dobrovolný pobyt na smlouvu na dětském domově
čtyři klienty.
V tomto školním roce ukončili pobyt na DD po ukončení přípravy na budoucí povolání dva
klient, dětský domov jim zajistil ubytování i zaměstnání.
Třetí klientka ukončila pobyt z důvodu nezvládnutí studijních poţadavků na nástavbovém
studiu, je však vyučena prodavačka s výučním listem, dětský domov ji zajistil ubytování v
bytě nadace Radima Masného v Opavě a za pomoc sociální pracovnice našeho DD bude
hledat zaměstnání ve svém oboru.
Klientům, kteří odešli z DD bylo vyplacena finanční podpora a zakoupena výbava do ţivota v
celkové výši 39 tis.Kč.
Činnost dětské spolusprávy – parlamentu – aktivity a hodnocení činnosti
Spoluspráva dětí pracuje na našem zařízení jiţ pátý školní rok. Děti mají zastoupení všechny
rodinné skupiny.
Členy spolusprávy si děti volily samy, volbami.
Spoluspráva dětí pracovala s pomocí jednoho vychovatele DD, který dětem pomáhal při
organizaci akcí a při komunikaci s ostatními dospělými a ostatními dětmi.
Spoluspráva dětí spolupracovala i s vedením DD, některých schůzek spolusprávy se účastnila
i ředitelka DD.
Na schůzkách děti řešily problémy jednotlivých rodinných skupin, např. Připomínky ke
stravě, vycházkám, ke kapesnému aj. Záleţitostí, které se týkají jejich ţivota na DD.
Spoluspráva má na chodbě dětského domova svou nástěnku, která informuje děti i dospělé o
její činnosti a o akcích, které se chystají.
Spoluspráva se aktivně podílela na průběhu a organizaci některých zdařilých akcích, které
proběhly na DD. Byla to především akce : maškarní ples, Zámecký slavíček – pěvecká soutěţ,
dopravní soutěţ a Den otevřených dveří na DD.
Spolupráce s institucemi
Náš dětský domov spolupracuje s mnoha partnery a institucemi, jsou to např. :
















KÚ MSK OŠMS – zřizovatel
odbory soc. Věcí OSPOD v místech trvalých bydlištˇumístěných dětí
dětská lékařka DZS Melč
psycholog
logopedická asistentka
PL Opava a DPA
odborné zdravotnické ambulance
SPC Srdce v Opavě
Základní školy našich dětí v Melči, Vítkově, Opavě
Obecní úřad v Melči
Městský úřad ve Vítkově
DDÚ Bohumín
PČR
soudy
Státní zastupitelství v Opavě
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Dětské domovy v republice, zvláště v Moravskoslezském kraji
DDM ve Vítkově, Opavě
ZUŠ ve Vítkově
Se sdělovacími prostředky – MF Dnes, týdeník Region, Český rozhlas
Nadace a Nadační fondy – Nadace Radima Masného v Opavě, Nadace Terezy Maxové
v Praze, Nadační fond manţelů Lívie a Václava Klausových v Praze
Občanská sdruţení a neziskové organizace– Člověk v tísni, Eurotopie, Barevný svět
dětí, Děti našeho světa
OS Resocia – vzdělávací agentura
OS Natura Opava
Universita Palackého v Olomouci
Ostravská universita Ostrava
sponzoři viz.dále v textu

Naši sponzoři a jejich příspěvky
Provident

10.000,-

Nadační fond manţelů Klausových

10.972,-

Nadace Terezy Maxové

20.000,-

Nadace Radima Masného
Nadace Terezy Maxové

18000,7.990,-

p. Aleš Chovanec
p. Jaroslav Horký
SOV Trading
Nadace Terezy Maxové výhra
OS Člověk hledá člověka

20.000,40.000,9.000,10.000,40.800,-

Doprava do divadla akce Den
dětí
Doprava na představení
Shakespearovské slavnosti
Nákup materiálu v rámci
projektu Ţivot rozkvétá v tvých
rukou
Školné na soukromé škole
Jarmark v Olomouci – trţba za
prodané výrobky
Na činnost dětí
Na činnost dětí
Na činnost dětí
Na vzdělávání a aktivity dětí
Projekt „Zvládnu to „

Část VI.
Hodnocení prevence sociálně patologických jevů
V průběhu škol.r.jsme na tomto úseku pracovali dle Minimálního preventivního programu v
oblasti návykových látek, který vycházel ze Strategie prevence patologických jevů u dětí a
mládeţe v působnosti rezortu MŠMT ČR a ze Strategie protidrogové politiky
Moravskolszeského kraje na období 2005-2009 a jeho akčního programu. S obsahem MPP
byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci a je pravidelně vyhodnocován na
pedagogických radách.
Prevence zneuţívání návykových látek, drog, patologického chování a jednání můţe být
úspěšná pouze v případě, ţe se do plnění daného programu zapojí všechny děti a všichni
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zařízení .
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Prevence soc. pat. jevů a jeho plnění v našem zařízení je zaměřena na všechny věkové
kategorie - od mateřské školy aţ po studenty středních škol. Ke kaţdému dítěti jsme
přistupovali individuálně dle jeho potřeb, vědomostí, schopností a znalostí.
Po celý školní rok jsme se snaţili plnit všechny body našeho programu. I přesto se nám
nepodařilo všechny body splnit, proto je budeme mít v programu na nový školní rok.
V uplynulém školním roce jsme dětem připravili mnoho kulturních i sportovních akcí ,
pobytů, projektů, abychom jim smysluplně naplnili jejich volný čas. Tím jsme se snaţili
předejít nevhodnému patologickému a společenskému chování. Většina těchto akcí se
uskutečnila mimo náš dětský domov. Na těchto pobytech se děti setkali např. s pracovníky
PČR , pracovníky integrovaného záchranného sboru , pracovníky soudu, exekutory, ale
samozřejmě také získali nové kamarády, proţili spoustu legrace, zaţili nová dobrodruţství.
Protoţe prevence není pouze o besedách a přednáškách, ale především o záţitcích, proţitcích
při kterých děti vhodnou formou potřebné informaci získají.
Uplynulý školní rok nebyl v otázce prevence sociálně patologických jevů příliš úspěšný.
V našem zařízení došlo ke krádeţi sluţebního auta, k několika krádeţím v obci,
k neoprávněnému vniknutí do zařízení DD. Všechny tyto přečiny jsme řešili dle zákona. Vše
bylo vţdy nahlášeno na PČR, paní ředitelce DD a posléze řešeno na policii. Také jsme měli
problémy s docházkou dětí do školy, vulgárním a agresivním chováním jednoho ţáka ve
škole. Chlapci, kterých se tyto problémy týkali byli jiţ umístění ve výchovných zařízeních, u
jednoho chlapce je zaţádáno o diagnostiku.
Na základě těchto skutečností bylo s dětmi provedeno povídání a rozbor těchto přestupků.
Plnění MPP
V průběhu školního roku jsme úspěšně reprezentovali domov v několika sportovních
soutěţích. Za zmínku stojí – fotbalový turnaj v Plzni – 4. místo
- florbalový turnaj v Havířově – 1.místo
- volejbalový turnaj v Lichnově – 3. místo
- turnaj ve vybíjené – 2. místo
Zúčastnili jsme se dalšího kola projektu pod záštitou Terezy Maxové – „ Ţivot rozkvétá ve
tvých rukou “ v Olomouci. Protoţe jsme byli velice úspěšní, postoupili jsme do dalšího kola,
které bude v Praze v září 2008.
Za zmínku stojí také úspěšné projekty. Jedná se o projekt, který byl určen pro děti ve věku
13-18 let s názvem „ Zvládnu to “. Tento projekt byl rozpracován do třech víkendových
pobytů, kde se dětem věnovali odborníci - lektoři na vztahy, komunikaci, sebepoznávání,
zvládání agrese…, dále pak bankovní úředník, exekutor. Výcvik probíhal prostřednictvím
proţitkových aktivit. Vyvrcholením tohoto projektu bylo natočení si vlastního filmu.
Další projekt, který byl velmi úspěšný byl určen pro děti od 8-13 let s názvem „ Chci umět
říci Ne “. Tento projekt se uskutečnil v rámci jednoho víkendového pobytu. Děti se zde setkali
se sloţkami integrovaného záchranného systému, získali mnoho informací v otázkách první
pomoci, nelegálního uţívání návykových látek…..Všechny tyto získané informace měli děti
moţnost prokázat v orientačním běhu, který byl vyvrcholením pobytu. Dále děti hráli několik
interaktivních her, her na sebepoznávání, toleranci, překonání překáţek.
Další body preventivního programu byly realizovány formou besed, přednášek. Vyuţili jsme
odborníků PPP Opava, organizace Pod Slunečníkem se sídlem v Opavě.

16

1
6

Ostatní body programu jsme si organizovali sami a to ve spolupráci metodika s ostatními
pedagogickými pracovníky s vyuţitím pomůcek, prostřednictvím názorné ukázky, vhodnou
literaturou a s vyuţitím Internetu.

Část VII.
Výsledky inspekční činnosti provedenou ČŠI, kontroly
Ve škol.r. 2007/2008 na našem dětském domově neproběhla komplexní inspekce ČŠI.
Jiné kontroly :
 Kontrola VZP pracoviště Opava – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného
Zjištění : nebyly zjištěny nedostatky
Datum kontroly : 20.9.2007
 prověrky Státního zastupitelství Opava JUDr. Marcela Mazačová v rámci dozoru nad
výkonem ústavní výchovy. Kontroly byly zaměřeny na správnost a platnost
Rozhodnutí u nových přijatých dětí, na rozhodnutí při propouštění dětí, dále na
dodrţování 3 měsíční lhůty přehodnocení vydaných předběţných opatření, na
kontrolu Vnitřního řádu a dodrţování zák. č. 109/2002 o ústavní výchově a zák.č.
383/2005 Sb.
Zjištění : nebyly zjištěny nedostatky
Datum kontrol : 1.4.2008, 28.7.2008
 kontroly OSPOD umístěných dětí – soc.pracovnice dětí z míst trvalých bydlištˇnad
výkonem ÚV provádějí dle zák. č. 359/1999 Sb. Kontroly probíhají dle zák. O soc.
Právní ochraně dětí 2x za pololetí. Při návštěvě soc.pracovnice hovoří s dítěte, se soc.
Pracovnicí DD a vychovateli dítěte. Soc.pracovnice se zajímají o plnění Programů
rozvoje osobnosti, které vychovatelé zpracovávají na celý školní rok, pololetně jsou
vyhodnocovány.Mezi soc.pracovnicemi a pracovníky domova je velmi dobrá
spolupráce a komunikace.
Zjištění: nebyly zjištěny nedostatky
 kontrola Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě. Kontrola byla zaměřena na
dodrţování právních předpisů o krmivech a potravinách – Nařízení EP a Rady č.
882/2004, dále zák.č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a zák.č. 552/1001 o
státní kontrole
Zjištění : viz. Protokol – prošlé garanční doby u koření, nevyhovující lednice na uskladnění
vajíček
Datum kontroly : 10.6.2008
 kontrola Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě
Zjištění : viz. Protokol – nedostatky v provozní hygieně, uskladnění masa, prošlé garanční
doby některých potravin aj.Lhůta na odstranění zjištěných nedostatků : 30.8.2008
Datum kontroly : 18.8.2008
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Postih : pracovnicím ŠJ byla na základě platebního příkazu udělena pokuta ve výši 2000,- Kč
a 1000,- Kč za náklady řízení.

Část VIII.
Správní řízení
Rozhodnutí ředitelky DD a ŠJ, Melč 4, PO na základě zák.č. 561/2004 Sb., Školský zákon
bylo ve škol.r. 2007/2008 vydáno 6 rozhodnutí o vši částečného příspěvku na výdaje spojené
s pobytem dětí na dětské domově. - tzv. ošetřovné stanovené dle § 27 odst. 2 zák.č. 109/2002
Sb. Proti rozhodnutí ředitele nebylo podáno ţádné odvolání.

Část IX.
Náhradní rodinná péče
Problematice náhradní rodinné péče / adopce a pěstounská péče / věnujeme velkou pozornost.
Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi z míst trvalých bydlištˇ dětí, které umístěné děti v
dětském domově navštěvují sledujeme zájem rodičů o jejich děti a dáváme podněty a návrhy
pro umístění dětí do NRP.
Ve školním roce 2007/2008 jsme umístili do náhradní rodinné péče – pěstounské péče 3 děti,
sourozence.
Statistické údaje
Vyuţití kapacity dětského domova
Stav dětí k datu 1.9.2007:
Stav děti k datu 31.8.2008 :

42
36

6
Nové děti umístěné do domova
13
Propuštěné děti z domova
4
Z toho -zrušení ústavní výchovy a návrat do své rodiny
0
Ukončení ústavní výchovy po ukončení přípravy na povolání
Ukončení pobytu na smlouvu po ukončení přípravy na povolání 3
1
Ukončení pobytu po dovršení zletilosti – 18 let věku
2
Přemístění dětí z výchovných důvodů
0
Umístění dětí do,adopce
3
Umístění dětí do pěstounské péče
0
Umístění do předpěstounské péče
0
Vrácené děti z pěstounské péče
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Část X.
Závěr
Práce ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětském domově je práce sloţitá a
nejednoduchá. Do dětského domova jsou umisťovány děti z problémových rodin, děti hrubě
zanedbané po všech stránkách a často jsou tyto děti do ústavu umisťovány v pokročilém věku,
tedy v době, kdy se jen velmi těţko napravuje absence výchovy a zanedbání rodičů. V mnoha
případech se nedaří získat rodiče ke spolupráci, a proto výchovné úsilí pedagogů dětského
domova se míjí účinkem. Dětské domovy se dostávají pod velký tlak médií a zkreslených
statistických údajů. Problematika dětských domovů a jejich postavení ve školském systému
není jednoduchá a nedá se vyjádřit statistickými údaji. Kaţdý případ umístěného dítěte je
individuální a jen spoluprací zainteresovaných sloţek působících v oblasti sociálně právní
ochrany a výchovně vzdělávací péče o problematické rodiny a jejich děti a kvalitní
preventivné péče můţe vést ke sníţení počtu umístěných dětí do ústavů jakými jsou výchovné
ústavy a dětské domovy.
Úkolem dětského domova je řádně se po materiální stránce postarat o svěřené děti a snaha na
ně výchovně působit, tak aby se napravilo to, co se dá ještě napravit, avšak víme, ţe ve
výchově nelze činit zázraky a není všemocná.
Práce, kterou pedagogové na dětských domovech dělají si zaslouţí ocenění a ne stálou kritiku.
Svou práci mnohdy musíme před veřejností obhajovat v médiích, a to si pracovníci dětských
domovů nezaslouţí. Dětské domovy mají své nepopiratelné místo ve vzdělávací soustavě ČR
a patří do systému náhradní rodinné péče a pokud není pro dítě jiná moţnost řešení jeho
sloţité ţivotní situace je dočasně umístěno v dětském domově. Instituce, které mají zmocnění
pro zajištění náhradní rodinné péče by spolu měly spolupracovat a ne jít proti sobě, a to
v zájmů jim svěřených dětí, pokud jim o děti jde.

Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje, část šestá a Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanovují náleţitosti výročních zpráv.
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci DD na provozní poradě pracovníků dne
14.10.2008 a odeslána orgánu kraje 14.10.2008.
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