Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14
příspěvková organizace, 746 01 Opava

Výroční zpráva ředitele dětského domova za školní rok 2018/2019
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Část 1.
Základní charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný
právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne 1.10.2001 v souladu s § 2 zákona
č.157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je 47811919.
Sídlo organizace je Rybí trh 14/171,746 01 Opava.
internetová adresa: detsky-domov@dd-opava.cz
webová stránka: www.dd-opava.cz
Ředitelem dětského domova je od 1.7.2006 Mgr. Milan Škrabal.
Majetkové poměry:
Budova dětského domova je majetkem Moravskoslezského kraje, rovněž i 2 parcely zahrady a
dvůr. Hřiště DD s asfaltovým povrchem je majetkem města Opavy, kdy ho máme
v dlouholetém užívání. V roce 2015 podala žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,
dříve Řád Německých rytířů na určení vlastnického práva a to proti žalovanému: České
republice, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současnosti jde o setrvalý
vztah, kdy k žádnému soudnímu rozhodnutí v dané věci doposud nedošlo.
Budova dětského domova je po dřívějších rekonstrukcích a zásluhou soustavné údržby ve
velmi dobrém stavu. V průběhu hodnoceného školního roku došlo k dalším drobným
rekonstrukcím neinvestičního charakteru. Byly realizovány drobné stavební úpravy v celém
areálu dětského domova a provedená částečná výměna starých ztrouchnivělých oken směrem
do vnitřního areálu DD. Zde jsme výrazně omezování památkovým úřadem, který kategoricky
zakazuje vyměnit stará okna za nové, požaduje pouze okna v historickém duchu, což je
finančně nemožné realizovat.
Opavský dětský domov je zařízením rodinného typu s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou
zde rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech. Rodinné skupiny jsou smíšené, kdy v
současné době máme přímo v DD jednu rodinnou skupinu zletilých, kteří zde pod
metodickým dohledem vychovatelky žijí samostatně, kdy se připravují na odchod z dětského
domova po ukončení ústavní výchovy. Startovací byt ve městě Opavě, který nám poskytuje
dlouhá léta náš zřizovatel MSK, obývá nyní zletilá dívka, která po ukončení maturitního
studia na střední zdravotnické škole pokračuje ve studiu na Slezské univerzitě v Opavě, obor
sociální patologie a prevence.
Budova dětského domova je velmi prostorná a zcela plní všechny zdravotní a hygienické
normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve
školní přípravě, tak i ve specifických činnostech, kdy jde o provoz a údržbu domácnosti,
vaření, společenské chování, rodinná výchova a další náležitosti.
Velmi silnou stránkou Dětského domova v Opavě jsou nadále nadstandartní prostorové
podmínky a materiální vybavení rodinných skupin, které si děti se svými vychovatelkami
neustále esteticky vylepšují, čehož dokladem je fotodokumentace, která je přílohou této
výroční zprávy.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od 1. 9. 2018 do 31. 7. 2019/
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od 1. 8. 2019/
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Část 2.
Hodnocení výchovné činnosti
Početní stav dětí
Školní rok 2018/2019 jsme v Dětském domově v Opavě zahájili se 30 dětmi. V průběhu
školního roku bylo do DD přijato celkem 18 dětí, došlo tak k velkému navýšení oproti
minulému školnímu roku v počtu přijatých dětí, ze zařízení pak odešlo celkem 7 dětí.
K 31.8.2019 bylo v DD umístěno 41 dětí, v období školního roku v DD pobývalo 48 dětí.
Z nově příchozích dětí jsme přijali 5 chlapců a 13 dívek. Co se týče věkového rozložení dětí,
ve 3 případech se jednalo o děti ve věku od 4 do 6 let, 4 děti byly ve věkové skupině 7 až 10
let, 5 dětí byly ve věku 11 až 14 let a ve věku 15 a více let jsme přijali 6 dětí.
V současné době k 17.10.2019 je v DD umístěno 42 dětí. Z velké části se jedná o děti
s nařízenou ústavní výchovou. V případě některých dětí je jejich umístění ošetřeno
rozhodnutím soudu o předběžném opatření a v 6 případech se jedná o zletilé nezaopatřené
osoby, které v DD pobývají na základě Smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení z důvodu
přípravy na budoucí povolání.
Ve sledovaném období do předškolního zařízení docházely 3 děti. Chlapec, který do zařízení
přišel v průběhu měsíce února, do MŠ nedocházel, pobýval v DD, kde se mu individuálně
věnovala asistentka pedagoga. Zápisu do MŠ na následující školní rok se zúčastnily 2 děti.
Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 absolvovaly dále 3 děti a to na ZŠ
T.G.Masaryka, Riegrova 13 v Opavě.
Povinnou školní docházku v místních opavských základních školách si plnilo 22 dětí. V této
oblasti velmi pozitivně hodnotíme přístup vedení ZŠ T.G.Masaryka v Opavě, kdy i přes
veškeré složitosti přestupů jednotlivých dětí v průběhu školního roku nám vycházeli
maximálně vstříc a vzájemná spolupráce byla na velmi dobré úrovni. 4 děti byly zařazeny do
systému speciálního vzdělávání a vzdělávaly se podle programu základní školy praktické a
základní školy speciální.
2 starší děti, které v loňském školním roce ukončily základní školu, navštěvují střední školu,
obor výrobce potravin a 1 již zletilý chlapec dochází na obor – praktická škola. Starší děti
nadále pokračují v přípravě na budoucí povolání a to v oborech – výrobce potravin,
zdravotnický asistent, zahradník, zámečnické práce.
V dětském domově v hodnoceném školním roce setrvalo 6 nezaopatřených zletilých, jejich
pobyt pokračoval na základě „Smlouvy o prodlouženém pobytu v DD.“ V květnu tohoto roku
1 zletilý úspěšně ukončil studium na vysoké škole a získal titul Mgr. Tento zletilý si ve
spolupráci se zaměstnanci DD Opava zajistil nájemní bydlení v Opavě a osamostatnil se. 1
zletilý chlapec úspěšně ukončil svůj učební obor zahradnické práce a zároveň byl přijat na
obor potravinářská výroba – cukrářské práce.
1 zletilá dívka v hodnoceném školním roce absolvovala maturitu v oboru zdravotnický
asistent, byla úspěšná u praktické části, ústní zkoušku taktéž vykonala velmi dobře, nebyla
však úspěšná v didaktickém testu z JČ. V opravném termínu však byla u písemné maturity již
úspěšná, kdy byla dodatečně přijatá na Slezskou univerzitu v Opavě do 1. ročníku na fakultu
politických studií.
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V tomto školním roce jsme do DD přijali 17 dětí. Ve 3 případech se jednalo o umístění dětí
z nezdařilé příbuzenské pěstounské péče, kdy péče pěstounů byla nedostatečná a samotné děti
již nechtěly v PP nadále pobývat. 1 dívku jsme přijali z DDÚ v Bohumíně, kde již byla
nařízena ústavní výchova, její matka je ve výkonu trestu, otec si prozatím neupravil poměry
natolik, aby dceru převzal do své péče. 7 dětí jsme ve sledovaném období přijali ze zařízení
vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), u všech došlo k nařízení ústavní výchovy. Po
dobu pobytu těchto dětí ve ZDVOPu si rodiče dětí neupravili poměry natolik, aby mohli děti
převzít zpět do péče. Rodiče dvou těchto dětí jsou ve VTOS. V letošním roce jsme přijali 5
dětí na základě rozhodnutí soudu o tzv. předběžném opatření.
Ředitel dětského domova nepodával v tomto školním roce u žádného z dětí návrh na zrušení
ústavní výchovy pro pominutí důvodů pro umístění a setrvání v ústavní výchově.
V průběhu školního roku odešlo z DD 7 dětí. Ústavní výchova byla ukončena u jedné dívky,
která byla svěřena do péče matky, jednalo se již o druhý návrat dívky z ústavní výchovy do
péče matky. Od pracovnice OSPOD však jsme byli informováni, že soužití matky s dcerou
probíhalo bez větších problémů. 2 sourozenci byli svěření do pěstounské péče. U 1 dívky
podával ředitel zařízení podnět na její přemístění do jiného specializovaného zařízení.
Přemístění souviselo s jejím závažným problémovým chováním, nezletilá byla následně
přemístěna do DDÚ v Bohumíně. Ve 3 případech se jednalo o osamostatnění, kdy 2 dívky po
dovršení zletilosti dětský domov opustily, nyní žijí ve společné domácnosti s partnery a 1
zletilý odešel z DD po úspěšném ukončení VŠ.
I nadále zůstávala naší prioritou podpora kontaktu dětí s rodinou. Bohužel v posledním
období jsme zaznamenali snížení počtu dětí, které jsou s rodiči či příbuznými v pravidelném
kontaktu. Z těchto důvodů zůstávala převážná část dětí v době prázdnin v DD. Dětem jsme
vytvořili atraktivní programy např. formou táborových aktivit, společných výletů apod. Letos
zásluhou finančního sponzorského daru režiséra a spisovatele Patrika Hartla strávilo 8 našich
dětí na letním táboře u moře v Chorvatsku a další děti pak pobývaly na letních táborech se
sportovní a historickou tématikou.
Z dětí, umístěných v současné době v dětském domově, bylo v pravidelném kontaktu
s rodinou pouze 8 dětí, v nepravidelném kontaktu s rodinou 19 dětí (pouze občasné návštěvy
v zařízení či 1 až 2 krátkodobé pobyty), u 6 dětí se jednalo o pobyt v hostitelské rodině.
Žádný kontakt s rodinou neprobíhal u 7 dětí. Štědrý den prožívalo v DD 21 dětí. V době
letních prázdnin probíhaly pobyty dětí v rodinách, u příbuzných či v hostitelských rodinách.
Takto trávilo čas v době letních prázdnin pouze 10 dětí. Pro ostatní děti, stejně tak pro děti,
které pobývaly v rodinách pouze kratší čas, jsme zajistili atraktivní prázdninovou činnost
formou táborových aktivit a taktéž se některé děti letos účastnily zahraničního rekreačního
táboru v Chorvatsku, který byl financován ze sponzorského daru spisovatele Patrika Hartla.
Přijímací řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách a vysokých školách
V letošním školním roce absolvovaly přijímací řízení na střední školu 4 děti a 1 zletilý. 1
chlapec byl přijat na obor elektrikář – silnoproud, 1 chlapec na obor truhlář na SOU stavební
v Opavě, 1 dívka byla přijata na SŠ ve Velkých Heralticích, obor potravinářská výroba –
cukrářské práce. Na tento obor byl taktéž přijat 1 zletilý chlapec a 1 dívka byla přijata na obor
výrobce potravin na SŠHS a VOŠ Opava.
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Odchod zletilých nezaopatřených osob z dětského domova
V současné době máme v DD 6 zletilých nezaopatřených osob. Jejich pobyt v DD je možný
po dosažení zletilosti na základě Smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Každá zletilá
osoba má možnost požádat ředitele dětského domova o pokračování pobytu v dětském
domově, pokud studuje či se připravuje na budoucí povolání. V den zletilosti podepisuje
s ředitelem Smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení. Této možnosti využila ve školním
roce 1 zletilá dívka. 1 dívka opustila DD krátce po dosažení zletilosti, bydlí ve společné
domácnosti se svým přítelem a společně vychovávají syna. 1 dívka, která měla soudem
prodlouženou ÚV do 19 let, podala k soudu návrh na zrušení ÚV její zletilostí, soud jejímu
návrhu vyhověl. Dívka pobývala krátce v DD na základě smlouvy a poté se osamostatnila,
bydlí společně s přítelem.
I v letošním školním roce byl využíván startovací byt, který se nachází v centru města. Tento
byt užívá zletilá dívka, která pobývá v DD na základě Smlouvy o prodlouženém pobytu.
Dívka je velmi samostatná, zodpovědná, aktivně se zapojovala do dění DD co by předsedkyně
Dětské rady. Byla nadále součástí rodinné skupiny, kmenové vychovatelky byly s dívkou
v častém kontaktu, kdy jí byly nápomocny s jejím osamostatněním.
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti:
Provoz rodinných skupin se v maximální možné míře blížil běžnému životu v klasické rodině,
kdy RS měly svůj vlastní finanční rozpočet. Děti se samy podílely na estetizaci svých pokojů
a interiérů rodinných skupin. Celoročně o víkendech se děti věnovaly vaření, což je přípravou
na jejich budoucí samostatný život po odchodu z DD. Ve výchovně vzdělávací činnosti bylo
postupováno dle Školního vzdělávacího programu a dle Programu rozvoje osobnosti dítěte,
kdy na každé dítě byl vypracován individuální plán, ve kterém jsme se zaměřovali na
rozvíjení kladných stránek osobnosti dětí a vedli je k zodpovědnosti a samostatnosti.
Dětská rada, která byla složená ze zástupců dětí ze všech rodinných skupin, se jednou
měsíčně scházela s ředitelem domova, kdy se projednával každodenní život, děti probíraly se
jejich názory a doporučení ke zkvalitnění jejich života v RS.
Bezpečnosti dětí byla nadále věnována maximální pozornost, kdy ve všech pokojích dětí,
interiérech i exteriérech domova máme bezpečnostní reflexní značení, což výrazně napomáhá
předcházení možným úrazům. V maximální možné míře byla věnována pozornost dodržování
organizační směrnice o zákazu vstupu nepovolaných osob do DD, kdy toto během dne
důsledně zabezpečují určení zaměstnanci dětského domova.
O děti, které vyžadovaly speciálně-pedagogickou pomoc, celoročně pečovaly speciální
pedagožka - ZŘ a vychovatelka - metodička - koordinátorka primární prevence Jejich odborná
práce spočívala v úzké spolupráci s konkrétním dítětem a vychovatelkou, dané rodinné
skupiny. Velmi úzce jsme spolupracovali také s dalšími odborníky, jako speciální pedagogové
ve školách, které naše děti navštěvují, dále s poradenským zařízením: PPP, SPC, středisko
výchovné péče, dětská psychiatrická ambulance, psychiatrické nemocnice, kliničtí
psychologové a v neposlední řadě logopedická poradna.
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Zdravotní péče
Velká pozornost byla dětem věnována v zabezpečení celoroční zdravotní péče. Zdravotní stav
dětí byl pečlivě sledován a v případě potřeb okamžitě řešen. Ve školním roce 2018/2019 bylo
celkově nemocných 87 dětí, 10 z nich během své nemoci užívalo lékařem předepsaná
antibiotika. V opavské nemocnici bylo hospitalizováno 1dítě na dětské chirurgii – zlomená
ruka v lokti, 1 zletilá z důvodu kolapsových stavů, bolesti hlavy a akutní selhání ledvin, v
ostravské FN 1 dívka na operaci šedého zákalu. V Psychiatrické nemocnici v Opavě byla
hospitalizována 1 dívka a 1 chlapec, a během letních prázdnin na 14 denním ozdravném
pobytu 2 chlapci. Děti navštěvovaly i další tyto ambulance: alergologické 2, ortodoncie 33,
z čehož 5 dětí má fixní rovnátka, ortopedické 6 dětí, nefrologické 1 dítě, kardiologické 7 dětí,
neurologické 53 dětí, očním vyšetřením prošlo 15 dětí, všichni z nich nosí brýle, psychiatrické
14 dětí, gynekologické 6 dívek, endokrinologie 2, rehabilitace 2 děti, kožní 7 dětí, foniatrie 1
dítě a 8 dětí ošetřeno na chirurgii pro drobná poranění či úrazy.
K nejzávažnějšímu onemocnění patřilo: 1 dívka anafylaktické reakce s největší
pravděpodobností na česnek, kdy nosila neustále balíček s první pomocí s adrenalinovou
injekcí, 1 dívka nemocná na astma a chronické potíže ledvin, chlapec s diagnózou diabetes
mellitus 2. stupně. V loňském školním roce jsme evidovali u dětí 4 úrazy, u tří bylo vyřízeno
odškodnění a jeden se neodškodňoval. V průběhu uplynulého školního roku jsme s dětmi
docházeli do psychologické ambulance k externím psychologům, kteří nám pomáhali řešit
výchovné problémy s dětmi. Pravidelně jsme s dětmi chodili na preventivní prohlídky, na
očkování dle stanoveného očkovacího řádu a na pravidelné stomatologické vyšetření a
následné zubařské zákroky. Během léta 8 dětí trávilo prázdninový čas na ozdravném pobytu
v lázních Křetín a 2 chlapci byli během letních prázdnin na 14denním léčebně-rehabilitačním
pobytu v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Preventivní prohlídky u zaměstnanců probíhaly
dle celoročního kalendářního plánu a spolupráce se závodním lékařem Mudr. Černohorským
byla na velmi dobré úrovni. Všichni zaměstnanci byli a jsou zdravotně způsobilí práce
v našem dětském domově bez omezení.
Část 3.
Školní vzdělávací program a Program rozvoje osobnosti dítěte
Školní vzdělávací program vychází ze Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Je vypracován v souladu
se školským zákonem č. 561/2004 Sb., a slouží všem pedagogickým pracovníkům DD jako
soubor daných, průřezových oblastí strukturovaných dle věkových kategorií, kompetencí a
cílů, které jsou metodickým vodítkem pro pedagogy v každodenní výchovné činnosti.
Naplnění jeho obsahu je závazné, časový plán a metodika jsou individuální dle věku a
schopností dětí.
Dětem v zařízení byla věnována komplexní výchovně vzdělávací péče, která se soustřeďila do
tří oblastí:
- příprava na vyučování potažmo na povolání a schopnost uplatnění se na trhu práce
- příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení
- účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit
Výchovná a vzdělávací činnost v zařízení vycházela
- z ročního Plánu výchovně vzdělávací činnosti – Plán práce
- ze Školního vzdělávacího programu
- z Programu rozvoje osobnosti dítěte
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Provázanost v plnění těchto dokumentů byla vychovateli v elektronické podobě denně
evidována v zápisech o průběhu plnění činností ve výchovně etopedické dokumentaci v
programu Evix.
Konkrétní výchovně vzdělávací cíle byly v rámci výchovně vzdělávací činnosti stanoveny pro
každé dítě zvlášť v Programu rozvoje osobnosti dítěte. Při stanovování dílčích výchovně
vzdělávacích cílů se vycházelo ze všech dostupných anamnestických údajů dítěte, tzn. z
rodinné, osobní a sociální anamnézy a podle toho se pedagogové zaměřovali na konkrétní
klíčové kompetence, kterých by mělo dítě po odchodu ze zařízení dosáhnout a úspěšně se tak
integrovat v běžném životě naší společnosti.
Pedagogičtí pracovníci seznamovali děti s jednotlivými oblastmi a postupy v různých
oblastech života dítěte, při výchovných činnostech s dětmi využívali všech pedagogických
metod s přihlédnutím k aktuálním schopnostem a potenciálu dítěte.
Úkolem pedagogických pracovníků v dětském domově bylo v rámci jednotného a důsledného
působení na děti dbát na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí a na to, aby žádná
z daných oblastí nebyla v popředí na úkor ostatních. Při výchově dětí hrají nemalou roli
dědičné dispozice, proto bylo nutné nežádoucí vlohy výchovou utlumovat a pozitivní rozvíjet.
Plnění výchovně vzdělávacích cílů klade mimořádné nároky na odpovědnost, kvalifikovanost
a profesionalitu pedagogických pracovníků, především však psychickou zdatnost při jejich
uplatňování v přímém výchovném působení na děti.
V hodnoceném školním roce jsme z přijatých dětí evidovali většinu dětí v mladším věku, tzn.
v předškolním, mladším školním věku a méně již ve starším školním věku v pubertě. Přesto u
všech věkových kategorií jsme zaznamenali jisté rizikové projevy chování z dysfunkčních
rodin, nevhodně trávený volný čas, ztotožňování se s nevhodnými vzory chování, slabé
podněty, žádná motivace, poruchy chování různého charakteru. U dvou starších dívek – sester
jsme se setkali s nerespektováním autorit, následně s trestnou činností - loupeží na osobní
vycházce, fyzickém napadení učitelky v ZŠ, které pak vyústilo v opakované dlouhodobé
útěky. Na tomto chování sester se podepsal absolutní nezájem rodičů či úplná rezignace
rodiny. U dětí, u nichž zůstaly alespoň částečné vazby na rodinné příslušníky, jsme s rodiči
spolupracovali a tyto vztahy podporovaly, aby nedošlo k úplnému odcizení, které by po
ukončení ústavní péče mohlo vyústit k navazování předčasných a neuvážených partnerských
vztahů. Rovněž jsme se zaměřili na podporu vzájemných sourozeneckých vztahů u dětí.
Ve spolupráci se sociální pracovnicí a OSPOD jsme zajišťovali a dbali na spolupráci s rodiči,
požadovali jsme od rodičů, aby pravdivě své děti informovali o aktuální rodinné situaci,
neslibovali nereálné sliby vůči dětem, které nejsou schopni splnit, které se pak negativně
promítaly a promítají do chování dětí, zejména u dětí s poruchami chování a mentálním
postižením.
Ve spolupráci se speciálním pedagogem a metodičkou prevence a také s odborníky z řad
lékařů, psychiatrů a psychologů jsme se snažili tyto projevy nejen u nově přijatých dětí, ale i
stávajících korigovat. Zdůrazňuji, že při výchově dětí hrají nemalou roli dědičné dispozice,
které se obtížně eliminují a posléze komplikují vřazení nového dítěte do kolektivu ostatních
dětí na RS. Současně děti přicházejí s problémy výukového rázu, avšak tyto nedostatky mívají
přechodný ráz.
PROD byl vyhodnocován vychovateli na všech pedagogických radách a předkládán společně
s průběžným hodnocením dětí řediteli k celkovému vyhodnocení, které proběhlo 2x za
kalendářní rok. Následně pak byly Programy rozvoje osobnosti dítěte vyhodnoceny dne
12.11.2018 pověřenou etopedkou DDÚ v Bohumíně Mgr. Annou Thérovou, která neshledala
žádné pochybení.
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Dle Zákona o ústavní výchově č.109/2002 Sb., č. 383/2005 Sb., §2. odst. 10 a jeho novelizace
posoudila etopedka DDÚ v Bohumíně děti našeho dětského domova takto:
a/ samostatné přiměřené věku
b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu
c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu
d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu
e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči
f/ nezařazeno

15 dětí
17 dětí
3 děti
0 dítě
0 dětí
0 dětí

Část 4.
Zájmová a rekreační činnost
V loňském školním roce ve výchovně vzdělávacím procesu dětí v DD byl opět kladen velký
důraz na zájmovou a rekreační činnost, která probíhala v době mimoškolní a víkendové.
Každá zájmová a rekreační činnost se odvíjela s ohledem na věk a přání dětí. Prostřednictvím
zájmových kroužků v DD pedagogové u dětí rozvíjeli jejich výtvarný, umělecký a sportovní
talent, učili děti chápat podstatu aktivního odpočinku, upevňovat sociální vztahy a dovednosti,
posilovat psychickou a emocionální stabilitu, odstraňovat únavu z přetíženého organismu a v
konečném důsledku zažit pocit úspěchu.
Zapojováním do regionálních zájmových soutěží, přehlídek, kulturních akcí naše děti
reprezentovaly náš DD na veřejnosti. Po všech stránkách reprezentují náš dětský domov velmi
příkladně. Jelikož je nám známo, že část veřejnosti stále ještě pohlíží na dětské domovy s
určitým despektem, naší snahou je postupně dokazovat, že tomu tak ve skutečnosti vždy není.
S radostí musíme konstatovat, že naše děti vždy obstály velmi dobře, jak po stránce kázeňské,
tak i z hlediska úrovně umělecké, což dokazuje i z minulých let opakované přední umístění na
Nejmilejších koncertech, vystoupení v pražském divadle, ve sportovních soutěžích či jiných
společenských a kulturních akcích.
Mimo dětský domov navštěvovaly děti zájmové kroužky v SVČ v Opavě - 1 dítě kroužek
taneční JustUs, 1 dívka kroužek taneční gymnastiky, 1 chlapec kroužek kutilský, 2 děti
kroužek Hafík. Dále 2 chlapci florbal, 3 děti fotbal v FC Slavie Opava, 10 dětí kroužek
plavecký, Thai - box 2 chlapci, 1 dívka volejbal, 1 dívka dramatický, 1 dívka fyzikální a 2 děti
kroužek vaření v rámci školního klubu v ZŠ. V DD byly aktivní 3 zájmové kroužky:
výtvarný, hudebně-dramatický, technický a sportovní. Dále naše děti během školního roku
trávily s Elimem Opava podzimní víkend v Karlově, zimní prázdniny s CK Agenturou H+H v
táboře v Beskydech, a jarní prázdniny a dubnový víkend v táborech pořádaných SVČ v
Bruntále v Jeseníkách.
Během celého školního roku se děti v rámci rodinných skupin zúčastňovaly rozmanitých
výletů, sportovních závodů, kulturních a společenských akcí - viz kapitola č. 7.
Náš dětský domov se po třetí zapojil do potravinové sbírky u příležitosti Mezinárodního dne
za vymýcení chudoby a v průběhu října 2018 jsme předali zástupcům Potravinové banky
v Ostravě, z. s. potřebné potraviny. Do sbírky se zapojili naši zaměstnanci spolu s dětmi, kdy
každé z nich věnovalo dle vlastního uvážení a možností ze svého kapesného částku 30 - 150
Kč. Zaměstnanci pak věnovali částku 100 Kč - 200 Kč. Celkově za celý Dětský domov
v Opavě bylo zakoupeno 138,95 kg potravin v odpovídající hodnotě 6 947,50 Kč.
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Letní prázdniny proběhly v době od 30. 6. do 31. 8. 2019. O prázdninách byly v provozu
v našem dětském domově průběžně 1 až 3 rodinné skupiny, v určitém období fungovaly 4
rodinné skupiny. Na základě povolení OSPOD bylo z DD ke svým rodinám na přechodnou
dobu v průběhu letních prázdnin propuštěno 14 dětí. Některé rodiny jak během školního roku,
tak i o prázdninách, o děti nejevily zájem z finančních, zdravotních důvodů nebo z nedostatku
zájmu rodiny. Pro děti, které nemohly trávit prázdniny v rodině, byly zajištěny letní tábory
s různým zaměřením a také ozdravný pobyt v lázních v Křetíně.
V listopadu 2018 spisovatel a režisér Patrik Hartl z pražského divadla Studio Dva věnoval u
příležitosti vydání jeho románu svůj honorář a výtěžek ze vstupného v částce 200.000 Kč
našemu DD. Jeho zásluhou měly děti nejen velmi štědré a bohaté Vánoce v podobě osobního
vánočního dárku, ale také nádhernou letní rekreaci u moře. 8 dětí trávilo prázdniny u moře v
Chorvatsku v areálu Savudrija Plava Laguna v malebné oblasti s borovými lesy, bohatou
středomořskou vegetací, včetně všech atrakcí, které areál nabízel. Děti si z letního pobytu u
moře přivezly spoustu nezapomenutelných zážitků a pocitů, které si v srdci ponesou celý
život. Vzhledem k situaci, že velmi málo dětí odjelo ke svým rodinám, vedení DD již z kraje
kalendářního roku zajišťovalo letní tábory pro děti, které včetně lázní dosáhlo počtu 10, kde
se vystřídalo 97 dětí.
1. LT – Sdružení pro dětské tábory města Opavy, Mnichov u Vrbna
2. LT - SVČ Bruntál, TZ Železná pod Pradědem
3. LT - Klub přátel Eliška, Opava – Davidův mlýn
4. LT - Pobytový tábor při PN Opava
5. LT - CK Sindibád – Chorvatsko
6. LT - Tábory MAMUT - TZ Olšanka Jeseníky
7. LT - CK Agentura H + H RS - Ondrášek, Frýdlant nad Ostravicí
8. LT - Tábory MAMUT - TZ Olšanka Jeseníky – Staré Město
9. LT - STAN TZ - TZ Orientka, Jeseníky
10. LT - Dětská léčebna Křetín
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13 dětí
1 dítě
2 děti
8 dětí
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Část 5.
Materiálně - technické vybavení dětského domova
O materiálně technickém vybavení dětského domova máme jen pozitivní slova. Všechny
rodinné skupiny jsou v podstatě větší domácnosti s plně vybavenou kuchyní, obývacím
pokojem a ložnicemi dětí. Samozřejmostí jsou sociální zařízení, které jsme průběžně
modernizovali a rekonstruovali. Po celé budově dětského domova je zavedený internet, mají
ho k dispozici jak děti, tak zaměstnanci pro pracovní účely. Vybavení výpočetní technikou je
na dobré úrovni, máme jak stolní počítače, tak notebooky, tiskárny, kopírky, scannery. Děti
využívaly internet v rámci přípravy do škol, v době osobního volna i pro zábavu. V období
školního roku se v kuchyních rodinných skupin zajišťovala celodenní nedělní stravování. Děti
pod dohledem pedagoga připravovaly vše od snídaně po druhou večeři. Tato aktivita se
setkala s kladným hodnocením i ČŠI.
Pokoje dětí jsou vybavené prakticky, ale důraz byl dán zejména na útulnost a estetičnost.
Bereme v potaz názory dětí, při nákupech inventáře se jich vychovatelé ptali na jejich přání.
Všichni si přáli, aby se děti v domově cítily jako doma. Byly dokončeny stavební úpravy
pokojů – snížení stropů, nové podlahové krytiny, osvětlení. Největším problémem zůstávají
stará netěsnící okna, jejichž výměna by byla finančně velmi náročná, protože jsou požadované
přesné repliky stávajících kastlíkových oken. Jedná se o křídlo budovy do ulice na Rybí trh.
Okna směřující do dvora nebo do zahrady můžeme řešit sami. Také jsme již první etapu
výměny provedli.
Provozní zázemí domova je rovněž na velmi vysoké úrovni. Srdcem je stále kuchyně, kterou
jsme se snažili doplňovat novými přístroji, popř. měnili staré neopravitelné za nové a lepší
(např. jsme pořídili nový kráječ zeleniny s mnoha nástavci). Vzhledem ke stáří spotřebičů již
bude nutné postupně obměňovat i jiné. Stejně tak je dobře vybavená i prádelna, kde se pere
osobní prádlo a ošacení dětí. Sledujeme kvalitu a stav ložního prádla, podle potřeby u jedné
regionální firmy objednáváme nové (včetně polštářů a prošívaných dek).
V rámci sportovních aktivit děti využívaly venkovní asfaltové hřiště s fotbalovými brankami a
košem na basketbal. Od jara do podzimu byl tento prostor hojně využíván, děti zde jezdily i
na kolech a koloběžkách. V loňském roce jsme pro děti zakoupili nová kola, chlapecké a dívčí
brusle. Víceúčelová kulturně-společenská místnost byla využívána na různé kulturní akce
(maškarní karneval, vystoupení gymnastky apod.).
Volné chvíle trávily děti sledováním televizních programů, kdy jsme jako stěžejní vánoční
dárek koupili pro každou skupinu novou televizi. Staré již dosluhovaly, měly velkou spotřebu
elektřiny, občas nefungovaly. Děti měly z tohoto dárku obrovskou radost.
Ve spolupráci s odbornou firmou Netsotf Opava jsme kontrolovali technický stav výpočetní
techniky a hlavně její funkčnost, kdy pomalu dosluhují staré tiskárny a v brzké budoucnosti se
plánuje jejich obměna.
Sportovní sklad DD je dle našeho mínění velmi dobře vybaven. K dispozici mají děti
kolečkové i lední brusle, lyže, kola, koloběžky, vybavení na florbal apod. Na cestování jsme
koupili velké tašky s kolečky (využití na pobyt na letních táborech). K reprezentaci dětského
domova jsou ve skladu také sportovní bundy, dresy apod. Na zahradě již mnoho let udržujeme
malý kulatý bazén, který se celé léto hodně využíval, kdy jsme k němu pořídili polohovací
lehátka slunečníky, z čehož byly děti doslova nadšené. Na zahradě máme skleník, v němž děti
se svými pedagogy pěstovaly okurky, rajčata, papriky a jinou zeleninu, kterou pak využívaly
k obohacení letního jídelníčku
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Část 6.
Základní údaje o pracovnících DD k 31. 8. 2019
Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 35,91
z toho: ředitel
zástupce ředitele a speciální pedagog
vychovatelé a asistenti pedagoga
sociální pracovnice
bezpečnostní pracovník - noční dohled
hospodářka
účetní
asistent pedagoga
vedoucí jídelny
kuchařky
pradlena
švadlena
uklízečky
domovník – údržbář

upravených: 33
úvazky 30, 625
1
1
12
1
4
1
0,625
1
1
3
0,375
1
2,675
1

Konkrétní dosažené vzdělání zaměstnanců DD:
Pedagogičtí pracovníci bez asistentů pedagoga:

celkem:

14

celkem:

5
0
9
1

Všichni kvalifikovaní, z toho:
Střední pedagogická škola, DPS, spec. ped. na OU
VOŠ
VŠ
Denní asistentka pedagoga:
SŠ
Správní zaměstnanci:
účetní
soc. pracovnice
hospodářka

SEŠ
VŠ
SEŠ

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ
kuchařky

SHŠ
SOU obor kuchařka

Ostatní personál:
údržbář
švadlena
pradlena
uklízečka
bezpečnostní pracovník

celkem:
SOU – instalatér, stolař
SOU - krejčová
SOU – poštovní učiliště
SOU, SŠ
SOU, SŠ

- 14 -

celkem:

2,625
0,625
1
1

celkem:

4
1
3
9,00
1
1
0,375
2,675
4

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14
Výroční zpráva ředitele dětského domova za školní rok 2018/2019

Část 7.
Aktivity dětí a zaměstnanců DD
Zapojení dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem:
-

10. setkání opuštěných a postižených dětí a mládeže v Mořkově
Turnaj ve vybíjené v Melči
Den pěstounství v MSK – Dejme dětem rodinu
Princess auto – moto day
Oslavy 100. Výročí vzniku ČR v Opavě
Den otevřených dveří KÚ MSK
Celodenní výlet do ZOO v Ostravě
Návštěva dětí ve Světě techniky
Celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
Podzimní „ víkendovka“ v Karlově – ELIM Opava
Tvořivé dílny v Mořkově
Halloween
Sponzorské setkání s režisérem a spisovatelem P.Hartlem Praha
Vánoční výstavka prací dětí našeho DD
Strom splněných přání
Vánoční besídky na RS
Zimní tábor – CK Agentura H + H
Návštěva ZOO pro děti z DD pořádaná KÚ MSK
Jarní tábor SVČ Bruntál
Jarní „víkendovka“ v Železné – SVČ Bruntál
Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova
Nejmilejší koncert v Havířově
Čtvrtfinálové utkání v basketbalu
Basketbalové finále v Opavě
Fotbalový turnaj ve Vítkově
Dětský den v DD
Exkurze do věznice
Výlet do Hluboček
Celodenní výlet na Lysou horu
Florbalový turnaj mezi DD
Návštěva na Hlásce Magistrátu města Opavy
Festival Hrady – Hradec nad Moravicí

září
září
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden
březen
březen
duben
duben
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červenec

7dětí
8 dětí
5 dětí
7 dětí
30 dětí
7 dětí
14 dětí
8 dětí
14 dětí
5 dětí
7 dětí
21 dětí
3 děti
23 dětí
30 dětí
30 dětí
3 děti
3 děti
12 dětí
11 dětí
20 dětí
1 dítě
4 děti
10 dětí
7 dětí
7 dětí
6 dětí
7 dětí
6 dětí
7 dětí
8 dětí
8 dětí

Celkově se děti z DD Opava zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky
DD nad rámec vlastních RS na 32 akcích s celkovou účastí 339 dětí.
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Instituce, s kterými Dětský domov v Opavě nejvíce ve školním roce spolupracoval:
1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
2. Dětský diagnostický ústav Bohumín
3. Diagnostický ústav pro mládež Ostrava
4. Magistrát města Opavy a náměstci primátora pro školství a sociální oblast
5. Referáty sociální péče měst a obcí
6. Okresní soudy
7. VOŠ sociální Ostrava
8. Okresní stání zastupitelství Opava
9. Pedagogicko-psychologická poradna Opava
10. SPC Srdce Opava
11. SPC pro žáky s vadami řeči, Havlíčkova, Opava
12. Středisko výchovné péče Opava
13. Policie ČR a Městská policie Opava
14. Slezská univerzita v Opavě
15. Ostravská univerzita v Ostravě
16. Magistrát města Opavy
17. KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Opava
18. Logopedické poradny
19. Úřad práce Opava
20. Sportovní oddíly v Opavě - plavání, kopaná, gymnastika
21. Helen Doron – angličtina pro děti
22. Pediatři a odborní lékaři, zdravotnická zařízení
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Část 8.
Zhodnocení prevence rizikových forem chování
Systém prevence rizikových forem chování byl postaven na „Minimálním preventivním
programu“ (dále jen MPP), který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u
dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období 2013 – 2018. Konkrétní plnění cílů strategie je
rozpracováno v Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem MPP byla Školní preventivní
strategie na období let 2014 – 2018. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené
v Minimálním preventivním programu. Pedagogičtí pracovníci byli na počátku školního roku
v září 2018 s veškerými uvedenými dokumenty seznámeni a v rámci Programu rozvoje
osobnosti dítěte s ním intenzivně a systematicky pracovali.
Velice pozitivní roli měl v DD speciální pedagog, který byl přínosnou posilou především ve
složitých a náročných situacích, kdy fungoval jako prostředník mezi vychovatelem a dítětem,
kdy citlivě nahlížel na vzniklé problémy, které byly momentálně aktuální. Vše se zodpovědně
a podrobně zaznamenával do Evixu (reedukační zápisy) tak, aby metodik prevence a vedení
DD měli dostatečné informace k tomu, aby přirozeně mohli celou situaci pohotově a efektivně
řešit. Speciální pedagog jednal na odborné úrovni se školskými zařízeními, SPC, PPP,
nemocnicí při PL, měl specializované konzultace s odbornými pracovišti a jejich pracovníky.
Od nového školního roku také nově pracoval s problémovými dětmi vychovatel - metodik,
který se snažil poskytnout vychovatelům po konzultacích s dítětem přesnější informace a
skutečný obraz o vzniklých situacích. Jednou za měsíc se vychovatel - metodik scházel s
vychovateli, kde se řešily a konzultovaly různé problémy nejen na rodinných skupinách, ale
také ve školním prostředí. Předávali si tím odborné zkušenosti, efektivní a citlivé řešení tak,
aby vše bylo v zájmu dítěte.
Nedílnou součástí v rámci primární prevence byla také spolupráce s konkrétními učiteli
jednotlivých škol, které naše děti navštěvovaly. V naprosté většině případů šlo o spolupráci,
která byla jak ze strany školy, tak ze strany DD vždy konstruktivní.
S důrazem na zachování rodinné atmosféry našeho dětského domova a s ohledem na to, že
nejblíže mají k našim dětem jejich kmenoví vychovatelé, pokračovali jsme v realizaci
specifické prevence způsobem, který se nám dařil realizovat a to většinou formou
skupinových a individuálních rozhovorů vychovatelů s dětmi na konkrétních rodinných
skupinách. Děti měly prostor svěřit se se svými starostmi a problémy, které je trápily. Pokud
se jednalo o složitější a závažnější situace, řešil to vždy také speciální pedagog s ředitelem
DD. Vždy jsme jednali v zájmu dítěte tak, aby nebyl ohrožen vzájemný vztah s dětmi a
oboustranná důvěra.
Neustále jsme sledovali problematiku rizikové nekontrolované elektronické komunikace,
která je stále velmi aktuální. V rámci bezpečného internetu zanesl ředitel do Vnitřního řádu
DD několik zásadních opatření, která měla za cíl zamezení možného výskytu nebezpečných
rizik. S těmito opatřeními byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni a požádáni o jejich
důsledné dodržování v rámci zkvalitnění výchovně - vzdělávací činnosti.
Mnoho času jsme věnovali prevenci nespecifické, která byla velmi důležitá, protože
podporovala zdravý životní styl a vedla k osvojování pozitivního sociálního chování
prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času. Naše děti v hojné míře
navštěvovaly zájmové kroužky, které vedly k dodržování společenských pravidel, zdravého
rozvoje osobnosti a k odpovědnosti za sebe a své jednání.
Důležitým prvkem komplexní prevence byla zpětná vazba, která velmi dobře fungovala mezi
dětmi a zaměstnanci. V rámci pravidelných hodnocení měly děti možnost vyjádřit svůj názor,
a to nejen přes své zástupce v Dětské radě.
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V hodnoceném školním roce vedení DD, speciální pedagog a metodička prevence opakovaně
řešili u 2 dívek záškoláctví, které byly na dlouhodobém útěku. Opakované útěky byly u 3
dívek, jejichž důvodem bylo odloučení od svých blízkých.
Aktivní kontakt s drogami jsme v DD nezaznamenali. Konzumaci alkoholu dětmi v DD jsme
taktéž za celý školní rok neevidovali. V žádné formě se neobjevily projevy šikanování, což
jsme přisuzovali pohodové a příjemné atmosféře na konkrétních rodinných skupinách. Velice
dobře se nám oproti minulosti dařilo eliminovat kouření u našich dětí, kdy jsme zaznamenali
v DD pouze 5 aktivních kuřáků.
V novém školním roce 2019/2020 se více zaměříme na prevenci, která bude vycházet
především ze života rodinných skupin, protože tam je stále maximální prostor pro vzájemné
sdílení, povídání, besedování a komunikaci s dětmi navzájem. V rámci prevence se budeme
nadále snažit předcházet možným konfliktním situacím, hádkám, pomluvám, úrazům a
dodržovat jisté zásady a pravidla, která vycházejí z VŘ.
Část 9.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Smyslem a cílem těchto vzdělávacích seminářů bylo, aby pedagogičtí pracovníci získali
prohloubení odborné kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii. Dále pak, aby rozvíjeli zájmy,
znalosti a tvořivé schopnosti u dětí.
Ve školním roce 2018/2019 naši pedagogové absolvovali semináře, které jsme zajišťovali ve
spolupráci s KVIC Nový Jičín – odloučené pracoviště Opava a Krnov a společné informace
pro všechny regiony MSK, Hany Kvapilové 20, Opava.
Seminářů se zúčastnilo celkem 24 pedagogických pracovníků dětského domova.
Po jejich úspěšném absolvování získali pedagogové akreditační certifikát.
1. seminář
2. seminář
3. seminář

Konflikty a jejich zvládání - 1. část - 11 účastníků
Konflikty a jejich zvládání - 2. část - 11 účastníků
Legislativa ve věcech rizikového chování na KÚ v Ostravě - 2 pedagogové

Zástupkyně ředitele se zúčastnila dalších tří vzdělávacích seminářů v Ostravě:
1. Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení
2. Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka
3. Rizikové chování dětí a mládeže se speciálním zaměřením na školská zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy
Sociální pracovnice absolvovala řadu seminářů a konferencí v oblasti sociální problematiky,
rizikové faktory psychického vývoje dítěte, důsledky nedostatků základních sociálních potřeb,
možné vlivy rodiny na rizikové chování dítěte a mladistvého, konkrétní poruchy chování dětí
a mládeže, náhradní rodičovské péče (NRP) – potřeby a vývojové úkoly dítěte v pěstounské
rodině, školní úspěšnost a neúspěšnost, podpora dítěte v rodině a GDPR.
Zaměstnankyně ekonomického úseku absolvovala řadu seminářů a vzdělávacích aktivit
v oblasti ekonomické úseku organizované MSK a vzdělávací agenturou RESK a také aktuální
semináře v oblasti GDPR.
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Část 10.
Výsledky inspekční činnosti ČŠI a další kontrolní činnost
Ve dnech 16.10 až 18.102018 proběhla v našem dětském domově komplexní inspekční
činnost České školní inspekce, která se zaměřila na zhodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání a školských služeb poskytovaných naším zařízením podle § 174 odst. 2
písm. b/ zákona č. 561/2004 školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy ve znění pozdějších předpisů
Dále se ČŠI zaměřila na zjištění a zhodnocení naplnění Školního vzdělávacího programu pro
dětský domov podle § 174 odst. 2 písm. c/ školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu inspekční a kontrolní činnosti se ČŠI podrobně seznámila s provozem našeho
zařízení, hovořila se zaměstnanci na všech pracovních úsecích, uskutečnila podrobnou
hospitační činnost na rodinných skupinách, kdy s každým dítětem hovořila interně bez
přítomnosti pracovníků DD. Inspekce konstatovala, že děti hodnotily pobyt v dětském
domově pozitivně a optimisticky, s tím, že mají důvěru ke svým pedagogům, kdy největší
oporou je pro ně ve složitých situacích ředitel DD.
ČŠI celkově vyhodnotila ve svém inspekční zprávě výsledky své inspekční činnosti kladně,
kdy konstatovala, že neshledala při kontrole právních předpisů žádné pochybení a její
Protokol o kontrole vyzněl jako tzv. čistý.
Ve své inspekční zprávě inspekce konstatovala, že silnou stránkou našeho zařízení je estetické
prostředí DD, které přispívá ke kladnému vztahu dětí k materiálním hodnotám. Dále
vyzdvihla podporu a účelnou motivaci dětí k dosahování dobrých výsledků v zájmových
činnostech. Jako silnou stránku inspekce ocenila také účelně nastavený systém postupného
osamostatnění dětí.
V rámci dalšího výchovně vzdělávacího působení doporučila ČŠI vyvažovat zaměstnance
dětského domova ve větší míře mužským prvkem a Program rozvoje osobnosti dítěte provázat
s týdenními programy výchovně vzdělávací činnosti.
Z několikadenního průběhu samotné inspekční činnosti v našem zařízení, z mnoha
metodických rozhovorů s pracovníky školní inspekce a z rozboru závěrečné zprávy ČŠI, i z
protokolu o kontrole lze konstatovat, že celkově byla činnost Dětského domova v Opavě
hodnocena Českou školní inspekcí pozitivně.
Miniaudit: Hodnocení síly pracoviště DD Opava…
Na základě rozhodnutí Rady kraje MSK se naše organizace zúčastnila výše uvedeného
projektu, jehož cílem bylo formou analýzy zjistit, jaké je pracovní prostředí, které má přímou
souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců. Anonymního dotazníkového šetření se
zúčastnili všichni pedagogové a vedoucí pracovníci našeho dětského domova.
Celkově bylo všem respondentům položeno 15 otázek, kdy z vyhodnocení certifikačního
auditu vyplynulo, že kultura pracoviště je v Dětském domově v Opavě na vysoce
nadprůměrné úrovni, a že naše školská organizace splnila podmínky pro certifikaci SILNÉHO
PRACOVIŠTĚ.
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V hodnoceném období proběhly tradiční prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely
Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě a to v měsíci prosinci a květnu.
Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí okresních soudů u nově
přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí, správnost výchovných opatření u dětí, plné
moci zákonných zástupců k výkonu důležitých kroků v oblasti školní docházky a vzdělání,
k realizaci pedagogických vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách, souhlasy
s letní rekreací dětí a další náležitosti dle zákona č. 109/2002 Sb. a jeho posledních novelizací.
Magistrátem města Opavy byla prováděna kontrola výplaty sirotčích důchodů dětem, které
jsou vypláceny zvláštnímu příjemci – zaměstnanci dětského domova. Celkem byl sirotčí
důchod vyplácen přes zvláštního příjemce u 5 dětí. V případě 1 zletilého, kterému byl přiznán
invalidní důchod třetího stupně, je zajištěna výplata ID taktéž přes zvláštního příjemce. DD
pravidelně 1x do roka provádí vyúčtování sirotčího důchodu a toto vyúčtování je zasíláno na
příslušné oddělení Magistrátu města Opavy.
Část 11.
Praxe, exkurze, návštěvy OSPOD a jiné
V našem zařízení jsme umožnili praxi studentům z vysokých škol a vyšších odborných škol
zaměřených na pedagogiku, sociální práci či sociální patologii. V DD vykonávaly odbornou
praxi 2 studentky VOŠ sociální Ostrava a 1 studentka Univerzity Karlovy, FF, programu
sociální politika a sociální práce, v rámci souvislé a průběžné praxe a to na úseku sociálním.
Studentky byly s praxí v DD velmi spokojené, obě ji hodnotily jako velmi přínosnou a
obohacující. Spolupracujeme při vypracování podkladů pro bakalářské a diplomové práce.
Dne 25.9. proběhla v prostorách DD exkurze pracovníků OSPOD Krnov. Přítomné přivítal
ředitel dětského domova, seznámil je s činností DD, následně si pracovníci prohlédli prostory
našeho zařízení. V DD také byla realizována exkurze studentů z Pedagogické školy v Krnově.
Dále se v našem zařízení se uskutečnily v měsíci listopadu 2018 a v květnu 2019 metodické
návštěvy etopeda Dětského diagnostického ústavu Bohumín, kdy etoped se zaměřil na
kontrolu Programů rozvoje osobnosti dítěte a další pedagogické náležitosti.
V hodnoceném školním roce bylo realizováno celkem 114 návštěv z magistrátů jednotlivých
OSPOD. Na návštěvu sociálního pracovníka jsme se vždy pečlivě připravovali, protože je to
pro nás velmi důležitá vzájemná informovanost. Kmenoví vychovatelé pro tento účel
vypracovávali pedagogické hodnocení dítěte, které bylo doplněné o informace o zdravotním
stavu dítěte, poznatky ze sociální agendy sociální pracovnice. Setkání se sociální pracovnicí
se účastnili sociální pracovnice, kmenová vychovatelka a často také speciální pedagog DD.
Tento model spolupráce si sociální pracovnice OSPOD velmi pochvalují, i z naší strany je to
vnímáno jako velmi přínosné. Můžeme tak aktuálně reagovat na danou situaci či informace.
Při každé návštěvě probíhal samostatný rozhovor sociální pracovnice OSPOD s dítětem bez
přítomnosti zaměstnance dětského domova. Spolupráci dětského domova s jednotlivými
odděleními sociálně právní ochrany dětí hodnotíme jako velmi dobrou.
V hodnoceném školním roce jsme na půdě DD uskutečnili 3 případové konference, obsahem
se týkaly postupného osamostatnění zletilé dívky a umístění její nezletilé sestry z příbuzenské
péče do DD. V rámci další případové konference byla řešena situace zletilého chlapce
s výhledem na jeho samostatné fungování, Tyto případové konference se konaly za účastí
všech zainteresovaných stran – rodičů, zástupců OSPOD a dalších spolupracujících sociálních
organizací.
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Část 12.
Správní řízení
Ředitel dětského domova vydal na základě zákona č. 564/1990 Sb., O státní správě a
samosprávě ve školství § 3 odst. 2, ve školním roce 2018/2019 ve správním řízení celkem 12
rozhodnutí, ve všech případech se jednalo o rozhodnutí o stanovení příspěvku na úhradu
nákladů. Z důvodu neznámého pobytu rodičů nebylo vydáno žádné usnesení o ustanovení
opatrovníka. U stanovení příspěvků na úhradu péče poskytované dětem ve školském zařízení,
dětem, které pobíraly sirotčí důchod, byly vydány dětským domovem 4 usnesení o ustanovení
opatrovníka pro správní řízení, a to v souvislosti s výšením sirotčího důchodu v lednu
kalendářního roku. Opatrovníkem pro řízení byl ustanoven OSPOD – sociální pracovnice,
která měla děti ve své evidenci.
Ve 2 případech rozhodl ředitel DD ve správním řízení o zamítnutí pobytu v domácnosti
žadatele, a to z důvodu nepovolení pobytu ze strany OSPOD. V 1 případě bylo v rámci
správního řízení vydáno ředitelem DD usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o povolení
pobytu a to z důvodu bezpředmětnosti žádosti.
Část 13.
Rozvojové a mezinárodní programy a spolupráce s odborovou organizací
Dětský domov v Opavě nebyl v hodnoceném období školního roku 2018/2019 zapojen do
rozvojového či mezinárodního programu.

Spolupráce s odborovou organizací
V našem zařízení v hodnoceném období 2018/2019 nepracovala žádná odborová organizace.

Část 14.
Náhradní rodinná péče
Ve stavu dětského domova bylo k 31.8.2019 41 dětí, z toho byly pouze 3 děti mladší 6 let.
Z celkového počtu bylo 5 dětí ve věkové kategorii 7 až 10 let, ve věku 11 až 14 let bylo v DD
16 dětí a ve věkovém rozpětí 15 a více let bylo v zařízení16 dětí a nezaopatřených osob.
Náhradní rodinná péče ve formě pěstounské péče nebo alespoň hostitelské péče byla
aktuálním tématem u každé pravidelné návštěvy sociálních pracovníků v DD. U všech dětí
docházelo k nahlášení do registru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který poté
vybíral k dětem vhodné pěstouny. V hodnoceném školním roce byly do pěstounské péče
umístěny 2 děti, samotnému umístění předcházel pobyt v domácnosti pěstounů na základě
usnesení o předběžném opatření. Samotnému umístění dětí do pěstounské rodiny předcházely
osobní kontakty, které probíhaly nejprve v DD za přítomnosti pracovníků DD, posléze
žadatelé s dětmi trávili volný čas mimo dětský domov. Po vyhodnocení připravenosti dětí na
další krok, byly uskutečňovány víkendové pobyty v domácnosti žadatelů. O jednoho chlapce
v době seznamování s možnými budoucími pěstouny, začala projevovat zájem i jeho
biologická rodina. V rámci soudního jednání o svěření do příbuzenské pěstounské péče a PP
žadatelů, rozhodl soud o svěření do péče biologické rodině - babičce chlapce.
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V případě starších dětí se ve většině případů setkáváme s tím, že samotné děti nemají zájem o
zprostředkování náhradní rodinné péče, DD je pro ně stabilním zázemím, kdy by však rády
využily možnosti hostitelské péče. Tato péče slouží k navázání sociálních i citových vazeb
mimo dětský domov, umožňuje dětem poznat fungování a mezilidské vztahy v běžných
rodinách. Vhodným vyústěním hostitelské péče je pak možnost stabilního, trvalého kontaktu i
po případném opuštění DD. V hodnoceném školním roce probíhaly pobyty v hostitelských
rodinách u 9 dětí.
V hodnoceném školním roce se dopustilo útěku z dětského domova 7 děvčat, kdy v 6
případech se jednalo o krátkodobé útěky. U jedné dívky jsme řešili dlouhodobý
několikatýdenní útěk. Útěky byly vždy ihned řešeny ve spolupráci s Policií ČR v Opavě.
Informace o útěku jsme okamžitě předávali příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí,
soudu a zákonným zástupcům dítěte.
Část 15.
Koncepční záměry Dětského domova v Opavě pro školní rok 2019/2020
Koncepční záměry našeho zařízení pro další školní rok budou vyplývat z hlavních úkolů
Plánu práce na školní rok 2019/2020 a to v oblastech:
-

pedagogická
personální
provozní
řízení a kontroly

Oblast pedagogická
-

-

-

-

Hlavním cílem pedagogické práce bude vytvářet dětem stabilní prostředí v jejich
rodinných skupinách. Vychovatelé budou podporovat a rozvíjet kladné sourozenecké
vztahů, důsledně připravovat děti k samostatnosti, pěstovat u nich čestnost, poctivost,
pracovitost. Každodenní výchovnou činností budou pedagogové postupovat dle Standardů
kvality péče o děti v ústavní výchově a to v rámci plnění Školního vzdělávacího programu
a Programu rozvoje osobnosti. Provázanost plnění těchto zásadních záměrů bude vyplývat
z každodenní evidence ve výchovné dokumentaci v programu EVIX.
Vychovatelé na RS budou nadále v maximální míře napomáhat kontaktům dítěte s jeho
biologickou rodinou, o čemž povedou pravidelnou evidenci o četnosti návštěv v rodině,
vzájemný dopisový a telefonický kontakt. K návštěvám dětí v dětském domově budou
sloužit 2 návštěvní místnosti.
Nadále bude maximální pozornost věnována dodržování práv dětí, kdy za všech okolností
musí být plně respektováno soukromí dítěte a nikdo ze zaměstnanců DD nesmí děti nijak
hanit, pomlouvat či jinak ponižovat. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se stanoviskem
ředitele, že v případě porušení by to považoval za hrubé narušení pracovní kázně se všemi
právními důsledky dle zákoníku práce.
Pedagogové RS budou úzce spolupracovat se školami, které budou naše děti v průběhu
školního roku navštěvovat a osobně konzultovat výsledky dětí s učiteli na ZŠ, SŠ.
Výchovné působení RS bude také věnováno tomu, aby děti byly kvalitně připravovány na
úspěšný přechod do samostatného života po ukončení ústavní výchovy. Půjde o pomoc
DD při získání bytu či podnájmu a o pomoc při zajišťování jejich zaměstnání. Zletilí, kteří
dosáhnou 18 let věku, budou ubytovávání na 4. RS, kde pod pedagogickým dohledem
vychovatelky se budou připravovat v rámci Smlouvy DD k úspěšnému ukončení studia.
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-

-

Velká pozornost bude věnována zájmové a rekreační činnosti, která bude probíhat v době
mimoškolní a o víkendech. Prostřednictvím zájmových kroužků budou pedagogové u dětí
rozvíjet jejich výtvarný, umělecký a sportovní talent. Zapojováním do regionálních a
celostátních zájmových soutěží budou děti reprezentovat náš dětský domov pozitivně na
veřejnosti.
Maximální pozornost bude nadále věnována prevenci rizikových forem chování, přičemž
budeme důsledně vycházet ze Strategie Moravskoslezského kraje a MŠMT, kterou má náš
DD rozpracovanou v Minimálním programu, kdy primární prevence se bude realizovat
především v samotných rodinných skupinách pod vedením vychovatelů v součinnosti
s metodičkou prevence a vychovatelkou metodičkou.

Oblast personální
-

-

Všichni zaměstnanci dětského domova budou dodržovat pracovní řád DD, budou jej plně
respektovat, kdy v případě jeho porušení bude ředitelem DD postupováno dle pracovně
právních předpisů.
Pedagogové a správní zaměstnanci budou nadále efektivně využívat program EVIX,
přičemž budou mít na vědomí, že se jedná o citlivé a důvěrné informace, kdy zde musí být
důsledně dodržována metodika GDPR !
Nadále budeme spolupracovat se sociálními odbory městských a obecních úřadů v místě
bydliště našich dětí na integraci těch dětí do samostatného života, které nemají žádné
rodinné zázemí. Půjde především o Domy na půl cesty, ale i o jiná obdobná zařízení s
organizační a sociální pomocí dětem.
Významnou výchovnou činností bude příprava dětí vhodných pro pěstounskou péči a
adopci. Ve spolupráci s OSPODY dětí budeme pokračovat také v tzv. hostitelské péči pro
děti, u kterých je malá pravděpodobnost, že se je podaří umístit do pěstounské péče.
Na straně druhé bude ze strany DD probíhat intenzivní spolupráce s rodinami dětí žijících
v našem dětském domově, kdy budeme napomáhat ke zlepšení rodinných vztahů.
Dětský domov bude opětovně realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) a bude vyvíjet maximální úsilí k získání nových kvalitních pedagogů.

Oblast provozní
-

V průběhu školního roku budou realizovány potřebné nákupy pro rodinné skupiny a různé
spotřební věci pro děti a provoz RS.
Pro zimní a letní prázdninovou činnost zabezpečíme dětem rekreaci, tábory a lázně.
Celoročně budeme vyvíjet aktivity k získání sponzorských prostředků pro naše děti v DD.
Nadále budeme realizovat dle potřeb veškeré potřebné vybavení a spotřební věci pro děti,
včetně postupné výměny starého inventáře za nový na rodinných skupinách.
Celoročně budeme provádět novou estetizaci prostředí dětského domova, kdy dle
finančních možností dojde k postupnému vymalování pokojů dětí a prostor domova.
Postupně budeme do sportovního skladu z rozpočtu DD a ze sponzorských peněz
dokupovat potřebný sportovní inventář k letní prázdninové a zimní činnosti naších dětí.
V průběhu měsíce října až prosince 2019 budeme realizovat v rámci kontrolní činnosti
roční inventury majetku DD, které budou komplexně uzavřeny do 20. ledna 2020.
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Oblast řízení a kontroly
-

-

-

Od 1. 9. 2019 budou realizovány strukturální a personální změny včetně zrušení úseku
zdravotního a to z organizačních důvodů, kdy podstatnou část této problematik bude
převeden na pedagogický úsek, a částečně i na úsek ekonomický.
Celoročně budeme nadále provádět prověrky BOZ a PO, proškolování všech zaměstnanců
dětského domova a to nejméně čtvrtletně. Pravidelně dle nastavených právních předpisů
budeme realizovat odbornou výměnu hasicích přístrojů a všech dalších bezpečnostních
komponentů.
Porady vedení dětského domova se budou konat 1 x za 3 týdny, dle potřeb i častěji, kdy
jednou čtvrtletně bude projednáván podrobný rozbor hospodaření DD. Nepravidelně dle
aktuálních potřeb bude na poradu vedení zvaní metodička prevence coby nepravidelný
člen vedení.
Celoročně bude na všech úsecích dětského domova realizována kontrolní a hospitační
činnost, včetně dodržování Vnitřního řádu, kontrola povinné dokumentace v programu
EVIX a ostatní povinné dokumentace dětského domova a to i u správních zaměstnanců.
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Část 16.
Vlastní hodnocení činnosti Dětského domova v Opavě za školní rok 2018/2019
Budova dětského domova i se zahradou a dvorem je majetkem Moravskoslezského kraje.
Hřiště DD s asfaltovým povrchem je majetkem města Opavy, kdy ho máme v dlouholetém
užívání. V roce 2015 podala žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova / dříve Řád
Německých rytířů / na určení vlastnického práva a to proti žalovanému: České republice, úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současnosti jde o setrvalý vztah, kdy
k žádnému soudnímu rozhodnutí v dané věci doposud nedošlo.
Opavský dětský domov je zařízením rodinného typu s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou
zde rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech. Rodinné skupiny jsou smíšené, kdy v
současné době máme přímo v DD jednu rodinnou skupinu zletilých, kteří zde pod
metodickým dohledem vychovatelky žijí samostatně, kdy se připravují na odchod z dětského
domova po ukončení ústavní výchovy.
Budova dětského domova je velmi prostorná a plní všechny zdravotní a hygienické normy a
příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní
přípravě, tak i ve specifických činnostech, kdy jde o provoz a údržbu domácnosti, vaření,
společenské chování, rodinná výchova a další náležitosti. Velmi silnou stránkou Dětského
domova v Opavě jsou nadále nadstandartní prostorové podmínky a materiální vybavení
rodinných skupin, které si děti se svými vychovatelkami neustále esteticky vylepšují, čehož
dokladem je fotodokumentace, která je přílohou této výroční zprávy.
Výchovná a vzdělávací činnost v zařízení vychází: z ročního Plánu výchovně vzdělávací
činnosti, z Plánu práce, ze Školního vzdělávacího programu a z Programu rozvoje osobnosti
dítěte. Dětem v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče, která se
soustřeďuje do tří oblastí: příprava na vyučování potažmo na povolání a schopnost uplatnění
se na trhu práce a dále příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení a účelné
využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.
V hodnoceném období bylo hlavním výchovným cílem vytvářet dětem, které neměly možnost
vyrůstat ve vlastní rodině takové prostředí, které se přiblíží co nejvíce chodu klasického
života v běžné rodině. Důraz ve výchovně vzdělávacím působení na děti byl kladen na to, aby
děti po ukončení ústavní výchovy odcházely z dětského domova všestranně připraveny na
samostatný život a uměly se v něm dobře orientovat. Naše děti se nijak neodlišují od dětí
v klasických rodinách, rozdíl je pouze v tom, že vyrůstaly často v závadovém prostředí, které
na nich zanechalo negativní stopy. Ve spolupráci s odbornými školskými a zdravotními
pracovišti se snažíme tyto děti úspěšně začlenit do běžného života.
Ve dnech 16.10.až 18.10.2018 proběhla v našem dětském domově komplexní inspekční
činnost České školní inspekce, která se zaměřila na zhodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání a školských služeb poskytovaných naším zařízením podle § 174 odst. 2
písm. b/ zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve znění pozdějších předpisů
Dále se ČŠI zaměřila na zjištění a zhodnocení naplnění Školního vzdělávacího programu pro
dětský domov podle § 174 odst. 2, písm. c školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu inspekční a kontrolní činnosti se ČŠI podrobně seznámila s provozem našeho
zařízení, hovořila se zaměstnanci na všech pracovních úsecích, uskutečnila podrobnou
hospitační činnost na rodinných skupinách, kdy s každým dítětem hovořila interně bez
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přítomnosti pracovníků DD. Inspekce konstatovala, že děti hodnotily pobyt v dětském
domově pozitivně a optimisticky, s tím, že mají důvěru ke svým pedagogům, kdy největší
oporou je pro ně ve složitých situacích ředitel DD.
ČŠI celkově vyhodnotila ve svém inspekční zprávě výsledky své inspekční činnosti kladně,
kdy konstatovala, že neshledala při kontrole právních předpisů žádné pochybení a její
Protokol o kontrole vyzněl jako tzv. čistý.
Ve své inspekční zprávě inspekce konstatovala, že silnou stránkou našeho zařízení je estetické
prostředí DD, které přispívá ke kladnému vztahu dětí k materiálním hodnotám. Dále
vyzdvihla podporu a účelnou motivaci dětí k dosahování dobrých výsledků v zájmových
činnostech. Jako silnou stránku inspekce ocenila také účelně nastavený systém postupného
osamostatnění dětí.
V rámci dalšího výchovně vzdělávacího působení doporučila ČŠI vyvažovat zaměstnance
dětského domova ve větší míře mužským prvkem a Program rozvoje osobnosti dítěte provázat
s týdenními programy výchovně vzdělávací činnosti.
Z několikadenního průběhu samotné inspekční činnosti v našem zařízení a z mnoha
metodických rozhovorů s pracovníky školní inspekce i z rozboru závěrečné zprávy a
protokolu o kontrole lze konstatovat, že celkově byla činnost Dětského domova v Opavě
hodnocena Českou školní inspekcí pozitivně.
Na základě rozhodnutí Rady kraje MSK se naše organizace účastnila auditu v hodnocení síly
pracoviště. Cílem zmíněného projektu bylo formou analýzy zjistit, jaké je pracovní prostředí
v našem zařízení, které má přímou souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců.
Anonymního dotazníkového šetření se zúčastnili všichni pedagogové a vedoucí pracovníci
našeho dětského domova. Celkově bylo všem respondentům položeno 15 otázek, kdy z
vyhodnocení certifikačního auditu vyplynulo, že kultura pracoviště je v Dětském domově
v Opavě na vysoce nadprůměrné úrovni, a že naše školská organizace splnila podmínky pro
udělení certifikace „Silného pracoviště“.
V hodnoceném období proběhly tradiční prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely
Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě a to v měsíci prosinci a květnu.
Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí okresních soudů u nově
přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí, správnost výchovných opatření u dětí, plné
moci zákonných zástupců k výkonu důležitých kroků v oblasti školní docházky a vzdělání,
k realizaci pedagogických vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách, souhlasy
s letní rekreací dětí a další náležitosti dle zákona č. 109/2002 Sb. a jeho posledních novelizací.
Nadále velmi dobře pracovala tzv. Dětská rada, složená ze zástupců dětí z rodinných skupin.
Pod vedením své předsedkyně - zletilé studentky se děti scházely k pravidelnému hodnocení
života na rodinných skupinách a to bez přítomnosti pedagogů. Členové DR pak na setkáních s
ředitelem dávali různá doporučení, která on pak následně řešil na poradě vedení a přijímal
potřebná opatření k celkovému zkvalitnění života dětí v dětském domově.
Systém prevence rizikových forem chování byl postaven na „Minimálním preventivním
programu, který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
v působnosti MŠMT na období let 2013 – 2018. Plnění cílů strategie bylo rozpracováno v
Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem MPP byla Školní preventivní strategie na
období let 2014 – 2018. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené v
Minimálním preventivním programu.
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Přetrvávají značné problémy s velkým počtem dětí, které mají vážné psychické problémy, kdy
také stále přibývá počet dětí se závažnými výchovnými problémy, které by neměly být vůbec
do DD umístěny, ale měly by být v dětských domovech se školou, případně ve výchovných
ústavech pro mládež. Toto je mnoholetá záležitost, kterou MŠMT dlouhodobě neřeší a zavírá
oči před kritickými slovy a upozorněními odborné veřejnosti na ústavní výchovu.
Širokou problematiku u dětí s výchovnými a psychickými problémy často zvládáme pouze
s vypětím všech sil a zásluhou úzké spolupráce s klinickým psychologem, kterého hradíme
z provozních prostředků. Máme také výbornou spolupráci s dětskou psychiatričkou a
psychoterapeutkou, kdy finanční náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění dětí. Ve všech
případech je spolupráce na vynikající úrovni. Na částečný úvazek pracuje v našem DD
speciální pedagožka, která společně s vychovatelkou metodičkou je pedagogům na rodinných
skupinách velmi nápomocná při řešení složitých pedagogických kauz.
V loňském školním roce ve výchovně vzdělávacím procesu dětí v DD byl opět kladen velký
důraz na zájmovou a rekreační činnost, která probíhala v době mimoškolní a víkendové.
Každá zájmová a rekreační činnost se odvíjela s ohledem na věk a přání dětí. Prostřednictvím
zájmových kroužků v DD pedagogové u dětí rozvíjeli jejich výtvarný, umělecký a sportovní
talent, učili děti chápat podstatu aktivního odpočinku, upevňovat sociální vztahy a dovednosti,
posilovat psychickou a emocionální stabilitu, odstraňovat únavu z přetíženého organismu a v
konečném důsledku zažit pocit úspěchu. V listopadu 2018 spisovatel a režisér Patrik Hartl z
pražského divadla Studio Dva věnoval u příležitosti vydání jeho románu svůj honorář a
výtěžek ze vstupného v částce 200.000 Kč našemu DD. Jeho zásluhou měly děti nejen velmi
štědré a bohaté Vánoce v podobě osobního vánočního dárku, ale také nádhernou letní rekreaci
u moře.
Zapojováním do regionálních zájmových soutěží, přehlídek, kulturních akcí naše děti
reprezentovaly náš DD na veřejnosti. Po všech stránkách reprezentují náš dětský domov velmi
příkladně. Celoročně, vždy ve dvou měsíčních periodách, vydávala redakční rada složená
z dětí a vychovatelek časopis Dětský domováček, kde děti popisovaly své pocity a zážitky
z každodenního života v opavském dětském domově. Obsah každého čísla je přístupný široké
veřejnosti na našich webových stránkách: www.dd-opava.cz
Stále přetrvává zásadní problém se získáváním plně kvalifikovaných pedagogických
pracovníků, kdy se nám nedostává hotových absolventů studia speciální pedagogiky.
Pozitivním prvkem je, že v hodnoceném období jsme zapojili do výchovně vzdělávací
činnosti jednoho vychovatele muže a dále údržbáře, čímž jsme posílili potřebný mužský prvek
v dětském domově, což naše děti hodnotí velmi kladně.
Hodnocený školní rok 2018/2019 hodnotím jako velmi úspěšný. A to i přes mnohé složitosti,
kdy lze jednoznačně konstatovat, že se v plné míře podařilo realizovat výchovně vzdělávací
činnosti pro děti na vysoké pozitivní úrovni, za což patří pedagogickým, provozním a
správním zaměstnancům mé velké poděkování a uznání.
Mgr. Milan Škrabal, ředitel
V Opavě dne: 17.10.2019
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Část 17.
Hospodaření dětského domova v roce 2018
Víme, že se každoročně opakujeme, ale ani v uplynulém roce jsme nezaznamenali žádný větší
problém, který by se týkal finančních prostředků. Bez starostí jsme zajistili veškeré potřeby
dětí (energie, potraviny, ošacení, školní potřeby, kulturní a sportovní vyžití apod.). Velkou
částku jsme investovali do jejich rekreací, o této problematice se zmíníme podrobněji
v komentáři níže.
Stejně tak jsme byli schopni zafinancovat velké množství různých drobných stavebních oprav
a úprav včetně malování obytných prostor, vybavení rodinných skupin i provozu.
1) Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
1.1 Náklady v hlavní činnosti v roce 2018
Ve Zprávě o činnosti budeme porovnávat uplynulé 2 roky, zejména u těch největších položek.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na provoz je pravidelně navyšován, následně byl na naší
žádost snížený, porovnání není zcela přesné, je mírně zkreslené, nicméně představu o čerpání
nejvýznamnějších položek si můžeme udělat.
Celkové náklady za rok 2018 činily v hlavní činnosti 21.416.001,82 Kč.
Finanční prostředky, které jsme obdrželi od zřizovatele a jeho prostřednictvím z MŠMT, jsme
v plné výši vyčerpali. Týká se to všech účelových znaků. Dále jsme na provoz využili i vlastní
příjmy z hlavní činnosti, kladný výsledek hospodaření vznikl z námi provozované doplňkové
činnosti.
Od zřizovatele jsme obdrželi na provoz pod účelovým znakem 1 částku 4.480 tis. Kč, k tomu
účelově na odpisy pod účelovým znakem 205 dalších 245 tis. Kč. Celkem tedy bylo na provoz
přiděleno a plně vyčerpáno 4.725 tis. Kč.
Spotřeba energií a materiálu
Nejvýznamnější položkou v účtové skupině 50. je každoročně spotřeba energií. Celkově jsme
za tyto položku utratili částku 1.090 tis. Kč, což je o 33 tis. Kč více než v roce 2017.
Spotřeba vody ve finančním vyjádření byla naprosto vyrovnaná (- 193 Kč), u plynu pak byla
úspora téměř 12 tis. Kč, elektřina však byla o 42,6 tis. Kč vyšší.
Přestože faktická spotřeba elektrické energie byla nižší než v roce 2017, finančně se zvýšila.
Spotřeba vody byla však o 115 m3 nižší než v předcházejícím roce (viz podklady aplikace
FaMa+ - odečty odběrných míst), zvýšením cen vodného i stočného se stav zcela vyrovnal
přechozímu roku.
Plyn (topení, vaření, ohřev vody mimo topnou sezonu) rovněž úspora.
Postupně jsme dokončili opatření k zamezení úniků tepla přes vysoké stropy na pokojích dětí
a v obývacích pokojích. Tepelný komfort byl okamžitý.
Spotřeba materiálu – účet 501 – náklady na položky těchto účtů činily celkem 1.910 tis. Kč,
což je o 87,88 tis. Kč více než v roce 2017.
Potraviny – největší položka u spotřeby materiálu. V roce 2018 jsme za potraviny utratili
částku 958.159,81 Kč. Jedná se o celkovou sumu za potraviny pro děti, jejich víkendové
vaření, potraviny pro zaměstnance, pro výuku do školy a na pohoštění v rámci skupinových
oslav, výletů apod. Bylo to však o 51 tis. Kč méně než v předchozím roce.
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Od 1. 10. 2018 jsme zvýšili normy u všech kategorií strávníků, přinutily nás k tomu stále
stoupající ceny potravin.
Nedělní vaření dětí je již naprosto normální běžnou záležitostí. Děti se svými pedagogy
naplánují jídelníček, spočítají normu dle daných kategorií, následně většinou samy děti chodí
nakoupit potraviny. V neděli potom z těchto surovin zajišťují celodenní stravu – rovněž více
či méně se děti snaží pod dohledem pedagoga uvařit pro celou rodinnou skupinu.
Z celkové spotřeby potravin v roce 2018 děti „provařily“ 89 tis. Kč, což je téměř o 7 tis. méně
než v minulém období. Projevil se zde nižší počet dětí na skupinách.
Tak jako ve všech předchozích Zprávách o činnosti se musíme zmínit i o ostatních položkách,
které spadají do účtů 501, a které jsou nedílnou součástí výdajů, potřebných pro zajištění
potřeb dětí, provoz rodinných skupin a celého domova.
Nedílnou součástí výdajů pro děti je nákup ošacení. Přesto, že bylo nakupováno pro menší
počet dětí, finančně došlo k navýšení o 14,9 tis. Kč. Kdybychom před koncem roku
nerozhodli o „finanční injekci“ o 2 tis. Kč na každé dítě navíc, bylo by čerpání nižní než
v roce 2017. Ale chtěli jsme, ať mají děti jako součást vánočních dárků i nějaké kvalitnější a
dražší kusy oblečení, protože v průběhu roku jsou nákupy prováděny v běžných obchodech,
vychovatelé se řídí hlavně cenami.
Také jsme z hygienických důvodů všem dětem (včetně izolace) vyměnili prošívané deky i
polštáře. Staré byly ušpiněné, některé potrhané. Přestože byly pravidelně v naší prádelně
prané, po dohodě s dětskou sestrou jsme objednali a zajistili nové (38,5 tis. Kč)
Rovněž jsme pravidelně zajišťovali nákup tonerů, papírů do tiskáren a kopírek, kancelářského
a školního materiálu. Do těchto komodit jsme investovali o 121 tis. více než v předchozím
roce. Navýšení vidíme zejména u tonerů, které nakupujeme přes NP MSK. Vzhledem k nově
pořízeným tiskárnám a ke špatné kvalitě repasovaných tonerů jsme po celý rok pořizovali
originální kazety, které jsou však dražší. Ale předešli jsme nepříjemnostem, které by nás
čekaly s případnými poruchami tiskáren. Tyto komodity jsou objednávány na základě
požadavků jednotlivých uživatelů hromadně, po jejich dovozu jsou distribuovány na
jednotlivé rodinné skupiny a kanceláře.
U dalších položek jako jsou čistící, desinfekční, hygienické a toaletní prostředky a ostatní
úklidový materiál jsme proti roku 2017 ušetřili 19 tis. Kč. Pro potřeby provozu (prádelna,
kuchyně, úsek úklidu a údržby) nakupujeme drtivou většinu těchto prostředků přes nákupní
portál MSK. Hygienické potřeby pro děti a na běžný provoz rodinných skupin jsou
zakupovány pedagogy dle potřeb a vzniklých požadavků. Celkem jsme za tyto položky vydali
119 tis. Kč.
Další sledovanou položku pak činí poplatky za léky – 33 tis. Kč. Za zdravotnický materiál,
vybavení lékárniček a zdravotní pomůcky (brýle, rovnátka, stranice apod.) jsme utratili částku
ve výši 39 tis. Kč. Celkem jsme proti roku 2017 ušetřili 6 tis. Kč.
Poměrně vysokou částku jsme investovali do všeobecného materiálu s přímou spotřebou –
celkem za rok 2017 to bylo 216,34 tis. Kč a ve sledovaném roce 210,07 tis. Kč, takže téměř
vyrovnané čerpání.
Za materiál pro opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, vozového parku a
výpočetní techniky jsme vydali 33 tis. Kč. Je to o 19 tis. Kč více než v roce 2017.
Za evidovaný majetek v rozpětí 500 – 3000 Kč jsme také utratili více než v roce 2017,
konkrétně o 64,5 tis. Kč. Celkem to pak bylo 165,8 tis. Kč.
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Jednalo se o drobný nábytek do startovacího bytu v Opavě Kateřinkách, konferenční židle do
ředitelny a kanceláře sociální pracovnice, 2 kusy koberců (1.RS a ošetřovna). Největší část
této položky se pak týkala vybavení dílny nového údržbáře. Na přání dětí jsme pořídili
zahradní lehátka k bazénu a na zahradu. A pro potřeby RS a do skladu bylo zakoupeno 17
velkých cestovních tašek. Pro uklízečky jsme objednali nové úklidové sety PROFI.
Z bezpečnostních důvodů jsme vyměnili hliníkové schůdky za nové, pevné, kvalitní. Do
příručního skladu údržbáře bylo zakoupeno 8 kusů pozinkovaných regálů. Další nákupy pak
činily drobné domácí spotřebiče. Do kuchyně se pořídily nové nerezové hrnce a příslušenství
ke kráječi zeleniny. A v neposlední řadě jsme do skladu sportu koupili 23 párů chlapeckých,
pánských a dívčích bruslí.
S vybavováním rodinných skupin a provozu souvisí i pořizování hodnotnějšího inventáře nad
3.000 Kč – dlouhodobý drobný hmotný majetek účet 558….
V rámci těchto nákupů jsme utratili poměrně vysokou částku 393 tis. Kč., což je o 18 tis. Kč
více než v předcházejícím roce.
V tomto případě se jedná o nový krouhač zeleniny (plus příslušenství) a s tím související
nerezové stoly do kuchyně (staré byly vyrobené z melaminu, byly zpuchřelé, posuvné dveře
špatně fungovaly). Do startovacího bytu jsme nechali vyrobit novou potravinovou a šatní
skříň, položit nový koberec, do kuchyně jsme dali novou ledničku. Do zrekonstruované
víceúčelové kulturně-společenské místnosti byly pořízeny nové kryty radiátorů. Dále se na
dva pokoje 3. RS zakoupily nové koberce, na 4. RS pak vertikální žaluzie.
Největší položku činí stěžejní dar na Vánoce pro každou rodinnou skupinu – jedná se o
televizory, z nichž měly děti obrovskou radost. Stejně tak byly nadšené z nových jízdních kol,
náš „vozový park“ byl obměněn po mnoha letech.
Na zahradu a na dvůr byly umístěny dřevěné stoly spojené s lavicemi, pro potřeby uklízeček
jsme pořídili 2 nové průmyslové vysavače, ředitel převzal nový notebook.
Opravy a udržování - v roce 2018 jsme do těchto prací investovali velkou částku 642,8 tis.
korun. Z toho bylo 575,5 tis. Kč vloženo do oprav a údržby nemovitého majetku.
Podrobně se této položce budeme věnovat v odd. 5.
Cestovné – – poměrně nižší čerpání proti roku 2017, ve finančním vyjádření o 12,1 tis. Kč.
Celkem jsme na cestovném vyplatili 16,17 tis. Kč. Uskutečnilo se mnohem méně pracovních
cest.
Služby v roce 2018 byly tyto náklady o 497 tis. Kč nižší než v roce 2017, celkově jsme za
služby utratili 937,6 tis. Kč.
Jako každoročně největší položku v daném roce opět činily platby za tábory dětí, a to jak o
hlavních prázdninách, tak i jarních, podzimních a zimních. Rekreace dětí vyšla na 189,63 tis.
Kč. Neuskutečnil se žádný zahraniční pobyt. I na tábory jsme vyslali menší počet dětí, které
byly schopny absolvovat mnohdy náročné programy. Proti roku 2017 došlo k obrovskému
snížení těchto nákladů a to o 306,8 tis. Kč.
Se všemi tábory je spojená i doprava na místo určení. V rámci přepravného, které se nejvíce
týká těchto akcí, jsme vyčerpali částku 92,57 tis. Kč. I u této položky došlo k velkému snížení
výdajů, a to o 72,39 tis. Kč.
Další úspora proti roku 2017 byla u správy sítí a www stránek, licencí, domén, uprgade apod.
V domově došlo k ustálení IT techniky, služeb v rámci softwaru ubylo, neprováděly se tak
často změny hesel. V tomto případě se jedná o 57,11 tis. Kč.
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Částku 54,64 tis. Kč jsme ušetřili i u nákupu školních služeb – plavání, lyžařské výcviky,
školy v přírodě, adaptační kurzy, zájmové kroužky dětí apod. Děti chodí 2x týdně do bazénu,
kde absolvují plavecký výcvik, hoši navštěvují sportovní kroužky. Ale i zde se projevil menší
počet dětí v domově.
Toto jsou hlavní položky, díky nimž byl tak velký rozdíl proti roku 2017. Ostatní zůstaly
srovnatelné s minulým obdobím.
Snad pouze revize a odborné prohlídky byly díky revizi elektro celé budovy (1x za 5 let)
vyšší.
Stravné dětí v MŠ a na školách se proti minulému období snížilo – 12,95 tis. Kč (stravovaly
se pouze 2 děti v mateřské škole a část roku 1 studentka).
Za likvidaci odpadů jsme zaplatili 55,15 tis. Kč. Bylo to 12 tis. více než v roce 2017. Za
odvoz odpadů hradíme Technickým službám Opava stále stejnou částku, ale objednali jsme
2x velkoobjemový kontejner na likvidaci rozbitého a nepotřebného inventáře, různého odpadu
uloženého ve sklepních prostorách apod. Dále jsme odvezli nebezpečný odpad na skládku do
Chlebičova (zářivky, plechovky od barev, střešní lepenka apod.).
Dalšími službami, které využíváme, je pravidelné praní ložního prádla, a nárazové využití
firmy na mytí oken a úklid startovacího bytu po jeho opravách.
Tyto služby nás vyšly na 61,58 tis. Kč, což bylo o 11,24 tis. více než v roce 2017.
Zpracování mezd činilo 95,21 tis. Kč. Poplatky bance zůstaly stejné (o 5 Kč nižší).
Poplatky za telekomunikace, poštovné, spotřeba poštovních známek, internet – 51,28 tis.
Zvýšily se poplatky u mobilních telefonů, byla uzavřena nová smlouva na čísla ředitele, jeho
zástupce a ekonomky – vyšší tarif.
Ostatní služby – tato položka je o více než 56 tis. Kč nižší než v roce 2017. Jedná se o služby
- veškeré vstupné na sportovní, kulturní a jiné akce, psychologická vyšetření dětí, stříhání,
fotografování a další poplatky.
1.2 Výnosy z vlastní činnosti
Výnosy celkem za rok 2018 činily Kč 21 473 472,79 (hlavní činnost 21 232 436,59 Kč,
doplňková činnost 241.036,20 Kč)
- z toho příspěvky na provoz a přímé náklady na vzdělávání 20 438 553,-- Kč
- ostatní výnosy 1 034 919,79 Kč (výnosy z činnosti, finanční výnosy, doplň. činnost)
Výnosy (dotace) ze státního rozpočtu i z rozpočtu zřizovatele byly zcela vyčerpány,
nevracíme žádnou částku.
Hodnocení vlastních příjmů z hlediska možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech:
Teoreticky by se nám měly výše uvedené vlastní příjmy pravidelně opakovat, rozdíly mohou
vznikat zejména v předpisech příspěvku na péči na dítě při velkém výkyvu příchodů a
odchodů dětí.
Přídavky na děti záleží rovněž na počtu a věkové struktuře dětí, platby chodí pravidelně.
Zúčtování fondů vyplyne každoročně z provozu a z plánu čerpání fondů (dary, investiční
posílený rezervním na velké opravy apod.).
V roce 2018 zůstal stejný příjem z doplňkové činnosti, nájem se prozatím nezvyšoval, platby
chodí pravidelně.
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1.3 Výsledek hospodaření
Dětský domov Opava uzavřel hospodaření v roce 2018 s kladným výsledkem hospodaření, na
který jsme dosáhli doplňkovou činností (komentář níže v odst. 6).
V hlavní činnosti jsme skončili minusovým VH ve výši 183.565,23 Kč, v doplňkové činnosti
činil VH částku 238.327,20 Kč.
Konečný výsledek hospodaření pak činil 54.761,97 Kč a je finančně zcela krytý.
Navrhujeme jej přidělit do rezervního fondu, z něj pak částku 54 tis. Kč přesunout do fondu
investičního.
2) Čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních
znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání:
Příspěvky a dotace – MŠMT:
a) ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání

15.713.553,--

- prostředky na platy
- ostatní osobní náklady – odstupné
- zákonné odvody
- FKSP
- přímý ONIV

11.411.657,-108.000,-3.916.702,-228.234,-46.960,--

14.183.688,-Příspěvky a dotace MŠMT celkem
Všechny tyto příspěvky byly plně vyčerpány, přičemž bylo dodrženo výše uvedené členění.
Dotace od zřizovatele
ÚZ 1
ÚZ 205

provozní náklady
krytí odpisů

Provozní náklady celkem:

4.725.000,-245.000,-4.725.000,-20.438.553,--

Celkem činil příspěvek na provoz:

Celý příspěvek na provoz byl zcela vyčerpán dle jednotlivých účelových znaků, nevracíme
zřizovateli ani do SR žádné finanční prostředky. Žádné další příspěvky ani granty jsme
nečerpali.
3) Mzdové náklady u zaměstnanců, údaje o počtu zaměstnanců
Celkové mzdové náklady činily v hodnoceném období částku ve výši 11.578.622,-- Kč,
z toho platy zaměstnanců ze státního rozpočtu byly 11.411.657,-- Kč, další položkou bylo
25.000,- Kč z provozních prostředků na pokrytí zvýšených administrativních nákladů. Na
náhradách za pracovní neschopnost jsme vyplatili 33.965,-- Kč. V roce 2018 jsme žádali o
přesun z prostředků na platy na ostatní osobní náklady – odstupné v částce 108 tis. Kč. Tuto
sumu jsme bez 396,-- Kč vyčerpali, tato malá zbývající částka byla použita na dohodu o
provedení práce, tudíž byla celá částka zcela vyčerpána.
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Výchozí limit zaměstnanců se prozatím nemění, zůstal i na hodnocený rok stanovený na 35,91
osob.
Po dohodě se zřizovatelem byl nejprve snížen na 34 osob, následně došlo ještě k jednomu
přehodnocení a snížení na 32 osob (usnesení RK č. 51 ze dne 27. 11. 2018).
Skutečný stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 31 fyzických osob, v přepočtených úvazcích
to bylo 29,9375.
I v roce 2018 jsme zaznamenali problémy s obsazováním pracovních pozic, zejména na
pedagogickém úseku. Na provozním a správním úseku došlo pouze k jedné změně a to ve
funkci domovníka – údržbáře, protože náš dlouholetý zkušený pracovník nečekaně v době
prázdnin zemřel.
Přestože jsme si plánovali, že se situace na pedagogickém úseku snad podaří personálně plně
zkonsolidovat, musíme konstatovat, že se nám tento plán nepodařilo splnit. Zajistit kvalitního
a plně kvalifikovaného pedagoga je čím dál těžší.
V průběhu celého kalendářního roku nastoupilo 5 nových vychovatelů, další 1 pracovnice
přišla na zástup za opakovaně nemocnou sílu na úseku nočního dohledu. Tato nemocná
pracovnice následně v měsíci červenci odešla do plného invalidního důchodu.
Dále po skončení pracovního poměru na dobu určitou již nebyla prodloužena smlouva se
třemi pedagogy, dvě vychovatelky odešly na dohodu na vlastní žádost, stejně tak další noční
služba.
V měsíci říjnu ukončila pracovní poměr vedoucí vychovatelka, s níž byl rozvázán pracovní
poměr po vydání organizačního opatření o zrušení její funkce.
Denní asistentka pedagoga, která dojížděla až z Oborné u Bruntálu, sehnala pracovní místo
blízko místa svého bydliště, a rovněž požádala o ukončení PP.
Takže jsme se na výše uvedeném úseku potýkali s většími či menšími problémy v zajištění
plynulého provozu. S tím pak souvisí proplacení velkého množství přespočetných hodin za
přímou pedagogickou činnost na rodinných skupinách a následně i za zástup za denní
asistentku pedagoga, která byla delší dobu nemocná. Samozřejmě se toto odrazilo na čerpání
mzdových prostředků, příplatky za tuto složku platu činily 162 tis. Kč, s tímto a
s vyplacenými odměnami za náročnou práci pak dochází k navýšení průměrných platů.
Tyto problémy se však naštěstí neprojevily v běžném životě dětí, které prožívaly normální
každodenní provoz a fungování skupin.
Fond odměn nebyl v roce 2018 čerpán.
4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, pojištění,
inventarizace majetku
Péči o spravovaný majetek věnujeme stále velkou pozornost, do této činnosti investujeme
maximum pracovní doby údržbáře, v neposlední řadě investujeme i nemalé finanční
prostředky.
S příchodem nového údržbáře od září 2018 došlo k obrovskému posunu v této oblasti,
zejména v dlouho opomíjených sklepních prostorech (viz komentář níže).
Údržbář provádí veškeré drobné opravy, na které má odbornost (truhlář, který zvládá i opravy
a výměny sanitárního vybavení). Dále dokáže opravit i spoustu různých maličkostí na všech
úsecích domova. Na větší a rozsáhlejší opravy si objednáváme odborné pracovníky a firmy.
Investiční činnost – na rok 2018 jsme měli původně naplánovanou v pořadí další
rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení (na 5. RS). Vzhledem k tomu, že v tělocvičně
došlo k havarijnímu stavu podlahy (hrozilo nebezpeční úrazu dětí), proběhla tato rozsáhlá
akce, po níž byla tělocvična změněna na víceúčelovou kulturně-společenskou místnost.
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Po dohodě se zřizovatelem jsme změnili plánovanou investici i v aplikaci FaMa+, zaevidovali
jsme výše uvedenou akci a také výměnu oken v 1. NP směrem do dvora.
Tak jako každoročně, i tyto investice jsme si hradili z vlastních zdrojů, požadavek na
investiční dotaci jsme od doby přechodu pod MSK nepodali ani jednou. Celkem jsme
v hodnoceném roce investovali 330 tis. Kč, v plánu bylo 320 tis. Kč. I další naplánované
investiční akce budeme financovat ze svého.
Údržba a opravy
V roce 2018 jsme do těchto prací investovali velkou částku 642,8 tis. korun. Z toho bylo
575,5 tis. Kč vloženo do oprav a údržby nemovitého majetku.
Pokračovali jsme v zateplování pokojů dětí – dokončili jsme snižování stropů, malovali jsme
další pokoje a chodby, vyměnili jsme střešní okno v podkroví, odstranili jsme staré podlahové
krytiny na několika pokojích dětí a nahradili novými.
Nemalou částku jsme postupně investovali do startovacího bytu, který máme ve správě.
Původní záměr – renovace vany nám naprosto selhal v okamžiku, kdy se údržbář pokusil
demontovat výpusť. Zjistili jsme, že vše je ještě v původním stavu (minimálně 40 let staré).
Proto jsme začali s výměnou zařizovacích předmětů, byla udělána nová dlažba a obklad.
Naštěstí bytové jádro bylo zděné, oprava nebyla tak nákladná. A když už byla „nová“
koupelna a WC, po zhodnocení celkového stavu bytu jsme se rozhodli nechat opravit veškeré
omítky v pokoji i chodbě (kuchyně byla v dobrém stavu). Následovalo vymalování celého
bytu, výměna dveří. Byt těmito drobnými opravami velice získal. Od března v něm bydlí
studentka střední zdravotní školy.
Po zhodnocení a na základě požadavků revizního technika jsme vyměnili veškeré nouzové
osvětlení v budově, v rámci těchto prací byly provedeny i další drobné opravy rozvodů a
světel.
Další finance jsme vložili do oprav venkovních altánů – u obou jsme nechali vyměnit
lepenkovou středu za plechovou. Také jsme opravili pružinové houpací prvky, staré byly již
nebezpečné.
Před koncem roku nás zaskočil havarijní stav vrat u garáží – rezavé, zprohýbané, těžko
uzavíratelné. Takže jsme nechali vyrobit nové a vyměnit je u obou garáží (původně byly
v plánu jedny).
Do oprav movitého majetku jsme investovali 42 tis. Kč (výpočetní technika, služební
automobil, nábytek, pračky, kuchyňské stroje apod.). Částka srovnatelná s rokem 2017.
Pozemek – probíhá pravidelné sečení všech travnatých ploch s následným odvozem trávy,
stříhání živých plotů a chemický postřik plevele. Celkem za rok 27 tis. Kč, což je o 6,5 tis. Kč
méně než v roce 2017.
Majetek - nemovitý majetek
Dětský domov Opava má ve správě následující nemovitosti: budova dětského domova,
katastrální území Opava – Město, adresa Rybí trh 171/14, Opava v hodnotě Kč 15.025.012,--a
dále byt na adrese Ratibořská 1035/14, Opava v hodnotě Kč 182.230,--. Hodnota budovy
pravidelným technickým zhodnocením (rekonstrukce a modernizace) rok od roku stoupá.
Účet 0210200 – budovy se v průběhu roku navýšil o provedené investiční akce v hodnotě
330.983,-- Kč.
Dalším nemovitým majetkem, o který se staráme, jsou 2 garáže v hodnotě 455.770,-- Kč (účet
0210600). Jedna je využívána pro parkování služebního automobilu, druhá slouží jako sklad
právě nevyužívaného inventáře.
Účet 031 – Pozemky zůstal ve stejné výši
Celková hodnota pozemků k 31. 12. 2017 činí Kč 3.405.190,--
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Majetek - movitý majetek
Účet 022 – Samostatné movité věci – počáteční stav k 1. 1. 2018 byl 967.618,-- Kč, konečný
zůstatek k 31. 12. 2018byl po vyřazení krouhače zeleniny a mandlu prádla (41.890,--) potom
925.728,-- Kč.
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek: počáteční stav k 1. 1. 2018 činil
5.820.175,10 Kč. Ve finančním vyjádření činilo pořízení nového majetku 393.196 Kč,
vyřazen byl majetek v hodnotě 225.865,30 Kč. Hodnota DDHM k 31. 12. 2018 je
5.987.505,80 Kč.
5) Peněžní fondy v roce 2018
Fond investic – počáteční stav ke dni 1.1.2018 ve výši 72,81 tis. Kč byl posílen tvorbou
odpisů dlouhodobého majetku, které v roce 2018 činily částku ve výši 248,04 tis. Kč a navíc
byl posílen schváleným převodem z rezervního fondu o 100 tis. Kč.
Fond byl v hodnoceném roce použit následovně: rekonstrukce a modernizace tělocvičny
s následnou změnou užívání na víceúčelovou kulturně-společenskou místnost. Dále v 1. patře
směrem do dvora byla vyměněna okna – jiný materiál, účinnější tepelně-izolační vlastnosti,
sjednocení velikostí oken (některá se musela dozdít, další vysekat větší otvory – nyní stejná
velikost). Obě tyto investiční akce vyšly na 330,98 tis. Kč.
Rezervní fond
Rezervní fond účtu 4140500 dary měl k 1.1.2018 počáteční stav 148,88 tis. Kč.
Na darech jsme v průběhu roku získali částku 208 tis. Kč, celá suma byly neúčelové dary.
Čerpání pak činilo 209,54 tis. Kč. Ze sponzorských darů jsme hradili dárky dětem na vánoční
besídky, na Štědrý den, zimní tábor a stěžejní dar pro každou rodinnou skupinu: nový
televizor. Konečný zůstatek k 31.12.2018 je 147,35 tis. Kč. Bude čerpán na letní zahraniční
rekreaci dětí. Celková výše fondu je kryta prostředky na účtu.
Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav ve výši 107,11 tis. Kč jsme posílili
přídělem 2 % hrubých mezd. V roce 2018 tento příděl činil 229,41 tis. Kč.
Čerpání fondu bylo následující:
53,76 tis. Kč
příspěvek na stravné zaměstnanců
rekreace zaměstnanců
183,65 tis. Kč
vstupenky
18,89 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018 činí 80,22 tis. Kč. Finančně je krytý v plné výši.
Závěrečné shrnutí hospodaření Dětského domova v Opavě:
Podrobné informace o hospodaření Dětského domova v Opavě v roce 2018 jsou uvedeny
v samostatné Zprávě o hospodaření, kterou má k dispozici náš zřizovatel, MSK.
Mgr. Milan Škrabal, ředitel
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Příloha č. 1
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
viz Část č. 9

Jiné – vypište:
DD Opava dlouhodobě umožňuje výkon souvislé praxe studentům VOŠ sociální
v Ostravě i studentům jiných VŠ. Dále spolupracujeme při vypracování podkladů
pro bakalářské a diplomové práce studentům VŠ z celé republiky.
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Příloha č. 2
Nově zahájené projekty: Ve školním roce 2018/2019 jsme nezahájili žádné projekty.
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner

(v případě, že škola
je partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

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

Projekty již v realizaci: Ve školním roce 2018/2019 jsme nerealizovali žádné projekty.
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner

(v případě, že škola
je partner, uvést
příjemce)
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Rozpočet
projektu

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

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace
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Z fotodokumentace Dětského domova v Opavě ve školním roce 2018/2019

Sponzorské a jedinečné setkání s režisérem a
spisovatelem Patrikem Hartlem při křtu jeho
románu v divadle Studio DVA v Praze

Naše Vaneska po tanečním vystoupení v
divadle obdarovaná kyticí od Patrika Hartla
odjíždí hrdě zpět do dětského domova

Zástupci z řad dětí RS při předávání dárků z Předvánoční přátelské posezení s
projektu Vánoční strom splněných přání
Křibíkovou ze Stromu splněných přání

Blahopřání ředitele našemu Martinovi k
získání magisterského titulu na Ostravské
univerzitě Pedagogické fakulty v Ostravě

paní

Návštěva ředitele, vychovatelky a dětí DD na
pozvání 1. náměstkyně primátora a tajemníka
JUDr. Tomáše Elise na Hlásku v Opavě
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Vánoční besídky na rodinných skupinách v DD

Bohatá nadílka čekala děti 2. rodinné
skupiny na tradiční vánoční besídce

Slavnostně připravená tabule na vánoční
besídce 2.RS, kde se všichni těší na večeři

Při sledování poutavého programu na
vánoční besídce na 1.RS

Radost a skvělá nálada při rozbalení dárků na
vánoční besídce na 1.RS

Vánoční besídka na 5.RS a proslov ředitele
ke sponzorským dárkům

Chvíle napětí a očekávání před samotným
rozbalením dárečků na 5.RS
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Vánoční výstavka a společný Štědrý večer v DD

Tradiční vánoční výstavka prací dětí v sále
dětského domova pod vedením vychovatelů

Vlastní výrobky dětí z různého materiálu
vytvořily příjemnou vánoční atmosféru

Slavnostní tabule, kouzelná atmosféra před
štědrovečerní večeří

Napjaté očekávání, radost i nervozitu
prožívali všichni u stromečku na Štědrý den

Bohatá nadílka u stromečku pro děti, jak z
rozpočtu DD, tak i ze sponzorských
příspěvků dárců dětem

Rozbalené dárky potěšily a jednoznačně
uspokojily všechny děti, ale i naše zletilé …
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Největší úspěchy našich dětí ve školním roce 2018/2019

Turnaj ve vybíjené pořádaný DD v Melči,
kde naši chlapci vybojovali 1. místo

Vystoupení Vanesky na akci Den pěstounství
MSK v Ostravě

Regionální kolo Nejmilejší koncert v
Spokojená Vaneska po vystoupení se svou
Havířově, kde se Vaneska umístila na 2.místě trenérkou a vychovatelkou tetou Olinkou

Naše mladší družstvo získalo 3. místo ve
fotbalovém turnaji ve Vítkově

4. místo ve florbale, pořádané odborem
sociálních věcí v Opavě, foto s primátorem
města Opavy…
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Společenská činnost našich dětí organizovaná jinými subjekty

10. ročník „Setkání opuštěných a postižených
dětí“ v Mořkově u Nového Jičína

Společné foto dětí s organizátorem Dr.
Vítězslavem Černochem v Mořkově

Den otevřených dveří na Krajském úřadě MSK Návštěva dětí ve Světě techniky v Ostravě
při příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky.

Charitativní společenská akce – Princess
automoto se světovými vítězi na půdě Libros
Ostrava Centrum bezpečné jízdy

Fandění na basketbalovém utkání ve
víceúčelové hale v Městských sadech Opava
s Děčínem
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Zájmová a společenská činnost našich dětí

Vyhodnocení říjnové Drakiády v tělocvičně
dětského domova

Při oslavách 100. Výroční založení
Československa na náměstí v Opavě

Relaxační a sportovní víkendová činnost na
zimním stadioně před bruslením

Zapojení malých a velkých dětí do pracovní
činnosti na zahradě DD při sázení levandulí a
aranžování kamení

Jarní práce na zahradě při stříhání větví ze
skáceného stromu

Oslava Dětského dne s bohatým a
atraktivním programem připraveným
vychovateli probíhala v areálu našeho DD
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Další zájmová a společenská činnost našich dětí

Celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm
spojený s prohlídkou dřevěného městečka

Společné foto dětí v nejnavštěvovanějším
skanzenu ČR - Valašském muzeu v přírodě

Víkendový výlet do Hluboček na bobovou
dráhu poskytující celoroční zábavu pro děti

Děti si užívaly atraktivních lákadel zejména
jízdy na bobové dráze dlouhé 1,5 km

3.RS pořádala sobotní červnový výstup na
Lysou horu – královnu MSK Beskyd

Lysá hora nabídla všem zúčastněným
nádherný výhled na celé Beskydy
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Letní prázdninová rekreace v Chorvatsku u města Savudrija

Výhled na moře v areálu Plava Laguna

Každodenní báječná relaxace v mořské vodě

Společné občerstvení v tamní restauraci

Aktivní odpočinek na tamním hřišti ve stínu

Azurové moře a rozpálené slunce v tento
okamžik jen pro naši Vanesku a Veroniku

Společná vzpomínková fotografie dětí při
západu slunce, která se již nebude
opakovat…
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Letní prázdninová činnost v dětském domově

Účast na zábavném bloudění v kukuřičném
poli v Opavě pro malé a velké

Příprava na dobrodružství v kukuřičném
bludišti poskytující plno tajemství

Koupání v bazénu našeho DD je velmi
příjemné nejen pro malé, ale i velké

Radost, pohoda z koupání v křišťálové vodě
vyzařuje ze všech dětí

Společné foto při návštěvě bowlingu v Opavě

Odpolední výlet dětí směřoval k návštěvě
zvířátek v mini ZOO v Opavě Jaktaři
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Letní prázdninová činnost v okolí Opavy

Odpolední relaxace v přírodním koupališti
tzv. biotopu v Úvalně na Bruntálsku

Příjezd dětí do jednoho z letních táborů v
Jeseníkách, kde byly ubytované v turistické
základně Olšanka

Výlet do Mlýna u vodníka Slámy nabízí
spoustu atrakcí pro děti např. jízda na koni

Areál Mlýn u vodníka Slámy ve Lhotě u
Opavy poskytuje i příjemný stín u řeky

Účast na festivalu – ČESKÉ HRADY v
Hradci nad Moravicí zásluhou Nadace
Terezy Maxové dětem

Báječné zážitky si odnesly děti ze sobotního
festivalu českých hudebních skupin…
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