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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 studuje 3. ročník obchodní
akademie s maturitou a je u ní předpoklad dalšího studia na vysoké škole.
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. 2019/
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Část 2.
Hodnocení výchovné činnosti
Početní stav dětí
V Dětském domově v Opavě jsme školní rok 2019/2020 zahájili se 40 dětmi. V průběhu roku
jsme přijali 7 dětí a 11 dětí jsme vypsali ze stavu DD.
K 31.8.2020 bylo v DD umístěno 37 dětí, kdy k dnešnímu dni 15.10. je v DD 43 dětí.
Věková skupina
1 – 6 let
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let
CELKEM

Počet dětí
2
1
2
2
7

Pohlaví
chlapec
dívka
CELKEM

Počet dětí
6
1
7

Právní titul umístění dítěte
usnesení o nařízení předběžného opatření
rozsudek o nařízení ústavní výchovy
CELKEM
Příchody dětí do DD
z domu
ze ZDVOP
z jiného DD
z pěstounské péče
CELKEM

Počet dětí
1
6
7

Počet dětí
2
3
2
7

Do dětského domova byla umístěna již potřetí po opětovném návratu z biologické rodiny
14letá dívka, kdy její matka podala návrh na nařízení ústavní výchovy u své dcery, jako
důvody uváděla nerespektování její autority dcerou, záškoláctví, toulky a špatné kamarády.
Taktéž 13letý chlapec byl přijat do DD z poručnické péče svého dědečka, důvodem umístění
byly mezigenerační neshody, nerespektování autority a útěky. Ze ZDVOPu jsme přijali
celkem 3 děti a 2 děti byly do DD Opava přemístěny na základě rozhodnutí soudu z DD pro
děti do tří let, protože zde měly další čtyři starší sourozence, tak, aby bylo možné posilovat
sourozenecké vazby intenzivněji než pouhými návštěvami, které probíhaly do doby
samotného přemístění sourozenců.
V období školního roku 2019/2020 v DD Opava pobývalo 47 dětí. Z velké části se jednalo
o děti s nařízenou ústavní výchovou, v případě některých nově příchozích dětí bylo jejich
umístění ošetřeno rozhodnutím soudu o předběžném opatření. V DD pobývalo 7
nezaopatřených osob, které v DD pobývaly na základě smlouvy o prodlouženém pobytu
v zařízení z důvodu přípravy na budoucí povolání.
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Docházka dětí do předškolních zařízení, povinná školní docházka
Ve sledovaném období navštěvovaly děti předškolní zařízení, základní školy a střední školy
v Opavě či přilehlém okolí. O odklad školní docházky nebylo žádáno u žádného z dětí, u 1
chlapce byl vyřizován přestup z běžné základní školy na ZŠ pro děti s vadami řeči. Zápis do
první třídy pro školní rok 2020/2021 absolvoval 1 chlapec a to na ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova
13 v Opavě a zároveň na ZŠ Havlíčkova 1, která se zaměřuje na děti s vadami řeči. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o chlapce se zmiňovanou vadou, byl přijat na výše uvedenou ZŠ.
Školy, které děti navštěvovaly
ve školním roce 2019/2020
Mateřská škola
Rehabilitační stacionář
Základní škola
ZŠ a Praktická škola
Praktická škola
Střední škola
Střední škola
Střední škola
Střední škola
CELKEM

Počet dětí

Místo

5
1
24
3
1
8
2
2
1
47

Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Krnov
Velké Heraltice
Bruntál

Povinnou školní docházku v místních opavských základních školách plnilo 24 dětí. 3 děti
byly zařazeny do systému speciálního vzdělávání a vzdělávaly se podle programu základní
školy praktické a základní školy speciální. 1 zletilý chlapec navštěvoval 2. ročník praktické
školy, 13 dětí navštěvovalo střední školu nejčastěji v Opavě, ve 2 případech v Krnově a
Velkých Heralticích. 1 chlapec navštěvoval SŠ v Bruntále.
Přijímací řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách a vysokých školách
U 4 dětí proběhlo přijímací řízení na střední školu. 1 dívka byla přijata na Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě ke studiu maturitního oboru Současný tanec. 1 chlapec byl přijat na
obor Pekař na Střední Hotelovou školu v Opavě, 1 dívka byla přijata na SŠ ve Velkých
Heralticích, obor Potravinářská výroba – cukrářské práce, 1 dívka byla přijata na Střední
zdravotnickou školu v Opavě, obor Ošetřovatelství.
Ve sledovaném období ukončili vzdělání na střední škole 4 zletilí. 1 chlapec získal výuční list
v oboru Zámečník, 1 dívka se úspěšně vyučila v oboru Zahradník. 1 dívka, která zdárně
absolvovala praktickou i ústní část maturitní zkoušky, ale absolvovala didaktický maturitní
test v opravném termínu v září 2020, stejně jako 1 zletilá dívka, která opakovala ústní část
zkoušky v oboru Výrobce potravin v zářijovém termínu a získala výuční list. 1 zletilý chlapec
ukončil vzdělávání na Praktické škole v Opavě a získal výuční list.
Kontakt dítěte s biologickou rodinou, hostitelská, pěstounská péče
Kontakt dítěte s biologickou rodinou byl ze strany DD maximálně podporován. Snažili jsme
se o pravidelné víkendové pobyty dětí v rodinách a zajišťovali hostitelskou péči. S ohledem
na vyšší věk dětí umístěných v DD, je zprostředkování pěstounské péče obtížné. Děti staršího
věku o pěstounskou péči neměli zájem. Pro děti, které v době prázdnin zůstávaly v DD, byl
zajištěn atraktivní program např. formou táborových aktivit, společných výletů apod.
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Školní rok 2019/2020 byl výrazně poznamenán vyhlášením nouzového stavu v ČR
v souvislosti s epidemiologickou situací COVID 19, která zasáhla osobní kontakty dětí
s rodinami. Příbuzní dětí byli z naší strany vyzývání k častějším telefonickým hovorům, byla
možnost také kontaktování dítěte přes PC apod. Po vzájemné domluvě probíhaly v období
vyhlášení nouzového stavu také návštěvy v DD, a to za splnění všech hygienických a
organizačních opatření dle Krizového epidemiologického plánu DD.
Z dětí, umístěných v dětském domově ve sledovaném období, bylo v kontaktu s biologickou
rodinou či hostitelskou rodinou 40 dětí, z toho bylo v pravidelném kontaktu s rodinou 19 dětí,
v nepravidelném kontaktu s rodinou bylo 21dětí (pouze občasné návštěvy v zařízení či 1 až 2
krátkodobé pobyty), u 5 dětí se jednalo o pobyt v hostitelské rodině. Žádný kontakt s rodinou
neprobíhal u 7 dětí. Štědrý den prožívalo v DD 27 dětí. V době letních prázdnin probíhaly
pobyty dětí v rodinách, u příbuzných či v hostitelských rodinách. Takto trávilo čas v době
letních prázdnin 24 dětí. Pro ostatní děti, stejně tak pro děti, které pobývaly v rodinách pouze
kratší čas, jsme zajistili atraktivní prázdninovou činnost formou táborových aktivit.
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.
Propuštění dětí a zletilých nezaopatřených osob během školního roku:
V průběhu školního roku odešlo z DD 11 dětí.
Věková skupina
1 – 6 let
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let
CELKEM

Počet dětí
1
2
8
11

Pohlaví
Chlapec
Dívka
CELKEM

Počet dětí
7
4
11

Odchody z DD
do rodiny
do jiného zařízení
do pěstounské péče
osamostatnění zletilé/ho
CELKEM

Počet dětí
2
2
1
6
11

Ústavní výchova byla ukončena u 2 sourozenců, kteří byli svěřeni do péče otce, který si
upravil podmínky pro převzetí dětí do své péče. 1 chlapec byl svěřen do pěstounské péče své
babičky. Ve 2 případech dětí se jednalo o přemístění z DD do jiného specializovaného
školského zařízení. V 6 případech se jednalo o zletilé osoby, které ukončily pobyt v DD na
základě své žádosti a osamostatnily se.
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Pobyt zletilých nezaopatřených osob v DD
Pobyt zletilých nezaopatřených osob byl v DD možný po dosažení zletilosti, na základě
smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Každá zletilá osoba měla možnost požádat
ředitele dětského domova o pokračování pobytu v dětském domově v případě, že studovala.
V den zletilosti byla podepsána s ředitelem DD Smlouva o prodlouženém pobytu v zařízení.
Této možnosti využily ve školním roce 3 dívky a 1 chlapec. Dívky se i nadále připravují na
budoucí povolání na středních školách. Chlapec pobyt v DD ukončil na základě vlastní
žádosti ještě před ukončením vzdělání, kdy bydlí ve studentském bytě a pokračuje ve studiu.
V případě dalších tří zletilých nezaopatřených osob, které v DD v průběhu školního roku
pobývaly, byl jejich pobyt v DD ukončen na základě jejich žádosti. Zletilá dívka si zajistila
nájemní bydlení v Opavě, 1 dívka se taktéž osamostatnila a bydlí ve společné domácnosti
v Opavě se svou kamarádkou, obdobně je tomu také u zletilého chlapce, který dokončil
vzdělání výučním listem, našel si práci a bydlí u rodiny svého kamaráda. Ve všech případech
byl DD zletilým osobám se zajištěním bydlení nápomocen.
Ze zařízení odešel také chlapec, v jehož případě byl ředitelem DD Opava podán podnět na
úpravu jeho právní odpovědnosti a ustanovení opatrovníka. U chlapce byla totiž
diagnostikována středně těžká mentální retardace, která jeho samostatný život značně
ovlivňovala. Po realizovaném znaleckém posudku a soudním jednání, které upravilo jeho
právní způsobilosti, byl jmenován opatrovník. Opatrovníkem byla jmenována rodinná
příbuzná a zletilý se přestěhoval do její domácnosti.
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti:
V hodnoceném školním roce bylo v provozu šest rodinných skupin, kdy jedna z nich byla
skupina zletilých žáků, kteří se připravovali na samostatný život po odchodu z DD a to pod
metodickým vedením vychovatelky. Pedagogové se v maximální možné míře snažili o to, aby
se zde všechny děti cítily jako v běžné rodině. Děti se podílely na estetizaci svých pokojů a
interiérů rodinných skupin. O víkendech se děti celodennímu věnovaly vaření a dalším
praktickým činnostem. Ve výchovně vzdělávací činnosti bylo nadále postupováno dle
Školního vzdělávacího programu a dle Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy na každé dítě
byl vychovateli vypracován individuální plán, ve kterém jsme se zaměřovali nejen na
rozvíjení kladných stránek osobnosti dětí, ale i těch, ve kterých měly nějaké rezervy.
Ředitel dětského domova celoročně spolupracoval s Dětskou radou, která byla složená ze
zástupců dětí ze všech rodinných skupin a jednou měsíčně se scházela s ředitelem domova,
kdy se projednával každodenní život dětí, které řediteli dávaly náměty a doporučení k jejich
životu v DD. Ředitel má řadu let na neutrálním místě v budově domova umístěnou tzv.
schránku důvěry, kde mu může kdokoliv z dětí či zaměstnanců sdělit písemně jakékoliv své
pocity, stížnosti a doporučení. Tato možnost je dětmi využívána, v případě, že děti potřebují
pomoc v jakémkoliv směru, tak jim vždy byla ředitelem poskytnuta. Vždy se jednalo o běžné
starosti, které vyplývají ze života.
Nadále byla věnována velká pozornost zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců, kdy ve všech
pokojích, interiérech i exteriérech domova máme bezpečnostní reflexní značení, což výrazně
napomáhá předcházení případným úrazům. V maximální míře byla nadále věnována
pozornost dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob do DD, kdy během dne toto nařízení
ředitele důsledně zabezpečují určení zaměstnanci dětského domova.
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Dlouhodobě máme v dětském domově řadu dětí, které vyžadují speciálně-pedagogickou
pomoc. Po celý školní rok o ně společně pečovaly speciální pedagožka a vychovatelka
metodička, koordinátorka primární prevence Jejich odborná práce spočívala v úzké spolupráci
s konkrétním dítětem a vychovatelkou, dané rodinné skupiny, kdy velmi úzce spolupracovali
se speciální pedagogy ve školách, které naše děti navštěvují, dále pak s poradenskými
zařízeními: SPC, středisko výchovné péče, dětská psychiatrická ambulance, psychiatrické
nemocnice, PPP, kliničtí psychologové a v neposlední řadě také s logopedickou poradnou.
V průběhu prvního pololetí se velmi dobře dařilo plnit veškeré výchovně vzdělávací úkoly
dané ŠV, avšak ve druhém pololetí od měsíce března, kdy v České republice nastala vážná
epidemiologická situace vinou COVID-19 a byl až do června vyhlášen vládou mimořádný
stav, tak došlo k bezprecedentní situaci, kdy výuka ve škole probíhala přímo z DD distanční
formou. Tato situace byla nesmírně pro zaměstnance DD složitá, kdy především pedagogičtí
pracovníci a vedení domova si doslova sáhli na dno svých sil… Pedagogové pracovali obden
ve 12 hodinových směnách, měli přespočetné hodiny a museli často vedle výchovného
působení suplovat i pozici učitele, protože bez pomocí našich vychovatelů by děti nebyly
schopné školní výuku zvládnout. V této složité době se velká řada našich zaměstnanců ze
všech úseků zapojila do šití ústních roušek jak pro naše potřeby, tak pro potřeby MSK.
Chci zdůraznit, že si svého pracovního kolektivu vysoce vážím, všem jsem osobně poděkoval
za výborně odvedenou práci a všem jsem také v červenci udělil mimořádnou finanční
odměnu.
Mé velké poděkování patří také našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, jeho vedení,
školskému odboru pod vedením náměstka hejtmana Mgr. Stanislava Folwarczného a
vedoucího odboru PaedDr. Libora Lenča, také vedoucím jednotlivých odborů a řadovým
metodickým pracovníkům, kdy naprosto všichni byli doslova skvělí! I s jejich pomocí jsme
epidemiologickou krizi zvládli úspěšně. Obrovským oceněním pak byly osobní dopisy
hejtmana MSK a jeho náměstka pro školství, kdy mnozí ze zaměstnanců měli při čtení obou
dopisů v očích doslova slzy z dojetí…
Složitá a náročná epidemiologická situace však bohužel pokračovala i o letních prázdninách,
kdy nám bylo z rekreačního tábora ve Štramberku vráceno 11 dětí, které musely být v DD
umístěny do karantény, protože na táboře došlo pozitivnímu nálezu COVID-19. Naše děti
byly umístěny v karanténě do samostatného křídla po dobu 14 dnů, což bylo nesmírně
náročné nejen pro ně, ale i pro pedagogické pracovníky, kteří o ně pečovali.
Zdravotní péče
V hodnoceném školním roce došlo k organizační změně na úseku zdravotním, kdy
rozhodnutím ředitele dětského domova byla zrušena funkce zdravotní sestry v našem zařízení
z důvodu nadbytečnosti. Po dlouhých letech se ukázalo, že dřívější organizační uzpůsobení již
nevyhovuje současným podmínkám. Nově převzali zdravotní kompetence vychovatelé
rodinných skupin, doprovody dětí k lékařům převzala asistentka pedagoga a zdravotní
dokumentaci pak zabezpečuje vychovatelka - metodička společně s ekonomkou, která vede
také dokumentaci o povinných zdravotních preventivních prohlídkách zaměstnanců. Péče o
děti byla realizována v souladu s jejich individuálními potřebami a směřovala k posilování
sebedůvěry a k rozvoji jejich tělesných, duševních, citových a sociálních dovedností.
Zdravotní stav dětí byl velmi pečlivě sledován a v případě potřeb okamžitě řešen. Ve školním
roce 2019/2020 bylo 51 nemocných dětí, kdy 2 děti užívaly lékařem předepsaná antibiotika. V
opavské nemocnici bylo hospitalizováno 1 dítě. V Psychiatrické nemocnici v Opavě byl
hospitalizován 1 chlapec a během letních prázdnin byl tento chlapec na 14-ti denním léčebněrehabilitačním pobytu. Děti navštěvovaly i tyto odborné ambulance: alergologické 5,
ortodoncii 22, z čehož 5 dětí má fixní rovnátka, ortopedické 6 dětí, nefrologické 2 děti,
kardiologické 7 dětí, neurologické 6 dětí, očním vyšetřením prošlo 20 dětí, všichni z nich nosí
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brýle, psychiatrické 15 dětí, gynekologické 8 dívek, endokrinologie 3 děti, rehabilitace 3 děti,
kožní 6 dětí a 7dětí bylo ošetřeno na chirurgii pro drobná poranění.
Ve sledovaném období jsme neevidovali u dětí žádné úrazy, u kterých by se vyřizovalo
odškodnění. V průběhu uplynulého školního roku jsme s dětmi docházeli do psychologické
ambulance k externím psychologům, kteří nám pomáhali řešit výchovné problémy s dětmi.
Pravidelně se s dětmi docházelo na preventivní prohlídky, na očkování dle stanoveného
očkovacího řádu a na pravidelné stomatologické vyšetření s následným odborným zákrokem.
Během letních prázdnin trávilo 11 dětí prázdninový čas na ozdravném pobytu v lázních.
Preventivní prohlídky u zaměstnanců probíhaly dle celoročního kalendářního plánu a
spolupráce se závodním lékařem doktorem Černohorským byla na velmi dobré úrovní.
Všichni zaměstnanci byli a jsou zdravotně způsobilí pro práci v našem dětském domově bez
omezení.
Část 3.
Školní vzdělávací program a Program rozvoje osobnosti dítěte
Mezi povinné dokumenty v dětských domovech patří Školní vzdělávací program, který
vycházel ze Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Byl vypracován v souladu se školským
zákonem č. 561/2004 Sb., a sloužil jako metodický materiál všem pedagogickým
pracovníkům DD v každodenní náročné výchovné činnosti u všech dětí dle věkových
kategorií. Nejdůležitější součástí ŠVP byl časový plán a klíčové kompetence, které
představovaly soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů využitelné v praktických
životních situacích. Školní vzdělávací program byl založen na zásadách rovného přístupu
dítěte ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, etnického
nebo sociálního původu jakož i zdravotních stavu nebo jiného postavení. Zohledňoval
vzdělávací potřeby jednotlivce a prostřednictvím cílů jsme usilovali o prioritní cíl v tom
smyslu, aby naše děti po přípravě na povolání vstoupily do samostatného života jako vzdělaní
jedinci, schopni se začlenit do společnosti.
Provázanost ročního Plánu práce, ŠVP a plnění PRODu byla vychovateli v elektronické
podobě denně evidována v zápisech o průběhu plnění činností v programu EVIX ve výchovné
dokumentaci, v týdenních plánech a hodnoceních. 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, z jeho individuálních potřeb, z genetické výbavy a
dalších okolností ovlivňující jeho vývoj. Důraz byl kladen na individuální přístup k
jednotlivým dětem, zejména se speciálními vzdělávacími potřebami. V uplynulém školním
roce jsme zaznamenali v evidenci PPP 10 dětí, ve SPC pro děti s mentálním postižením 7 dětí,
v SPC pro děti s vadami řeči 3 děti. Plnění výchovně vzdělávacích cílů bylo s dětmi každý
týden společně s dětmi vyhodnocováno, z tohoto hodnocení vycházelo další plánování
činností. Děti se do plánování také zapojovaly, navrhovaly a dávaly podněty k činnostem,
které by chtěly realizovat, vyjadřovaly se k naplňování cílů, zapojovaly se do hodnocení.
Úspěšnost při naplňování cílů ŠVP a dílčích cílů u dětí v PRODu byla do značné míry závislá
součinnosti všech zaměstnanců domova a vzájemné spolupráci, na důslednosti a jednotnosti
kmenových vychovatelů, na tvořivosti, kreativitě, dále na zkušenostech, vědomostech a
znalostech ze studia, samostudia, z kurzů a seminářů v rámci DVPP a v neposlední řadě ze
své dlouholeté praxe.
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Jako novinku jsme v pedagogické práci v letošním školním roce zavedli tzv. „metodická
setkání“, které řídila vychovatelka - metodička. Vychovatelé si na „metodickém setkání“
neformálně bez přítomnosti vedoucích předávali informace o plnění cílů a průběhu činností v
jednotlivých rodinných skupinách, o zapojení a aktivitě dětí při pořádání domovních akcí,
měli prostor pro sdělování připomínek a námětů, dále řešili či rozebírali obtížné výchovné
situace s dětmi, kdy jim byl doporučen metodický postup či reálná řešení v budoucnu. Tato
metodická setkání plně splnila plánovaný záměr, kdy jsou pedagogy velmi pozitivně
hodnocena.
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR od 11.3.2020 byla příprava na vyučování u dětí z
odpoledního režimu dne přesunuta do dopoledních hodin, případně u starších dětí i
odpoledne. Z nařízení Vlády ČR a MŠMT nebyla výuka pro děti 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ
celorepublikově realizována ve školách, ale v domácím prostředí, proto se i naše děti do
konce školního roku vzdělávaly distanční formou, tedy formou on-line výuky Meet, výukou
přes Google-classroom, školu-on-line a e-mailovou korespondenci.
Přípravu do vyučování měli kmenoví vychovatelé RS organizačně naplánovanou tak, aby se
na dostupných PC v pravidelných intervalech vystřídaly všechny děti a zároveň se
přizpůsobily i časovým požadavkům školy a splnily tak společně s vychovateli často i složité
požadavky škol. Než se „suplování“ vychovatelů a vzájemná součinnost se všemi vyučujícími
sjednotila „do stejných kolejí“, vyžadovala značné úsilí a souhru všech zainteresovaných.
Vychovatelé i děti si prošli jedním z nejnáročnějších období, kdy dětem chyběl dopolední
sociální kontakt se spolužáky a vychovatelé se tak denně střídali s kolegy ve 12hodinových
směnách od 11.3 do 30.6.2020.
Všem pedagogům se dostalo velké poděkování a uznání za mimořádně náročnou práci od
hejtmana MSK, náměstka hejtmana MSK, vedoucího odboru školství a také od pedagogů ze
ZŠ a SŠ. Každodenní psychickou podporu a vnitřní sílu dětem i vychovatelům pozitivně
„vysílalo“ i celé vedení DD, kteří je motivovali k udržení optimistické nálady a podporovali
ve zvládání nesnadné a pro všechny výjimečné situace.
PROD byl vyhodnocován vychovateli na všech pedagogických radách a předkládán společně
s průběžným hodnocením dětí řediteli k celkovému vyhodnocení za kalendářní rok. Programy
rozvoje osobnosti dítěte byly vyhodnoceny dne 28.1.2020 etopedem DDÚ v Bohumíně Mgr.
Markem Czanieckim, který neshledal žádné pochybení.
Dle Zákona o ústavní výchově č.109/2002 Sb., č. 383/2005 Sb., §2. odst. 10 a jeho novelizace
posoudil etoped 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
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Část 4.
Zájmová a rekreační činnost
Zájmová a rekreační činnost vždy patřila k neodmyslitelné součásti výchovně vzdělávacího
procesu v době mimo školu a o víkendech, která se odvíjela s ohledem a věk, zájmy a přání
dětí. Zájmovou činností jsme motivovali, podporovali a vedli děti k rozvoji osobnosti, k
získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání
volného času, a to nabídkou činností jak v DD, tak ve škole, ve středisku volného času, a to v
bezpečném prostředí s profesionálním týmem pedagogů.
V hodnoceném školním roce v DD probíhaly 4 zájmové kroužky: technický, turistický,
hudební a výtvarný s celkovým počtem 22 dětí. Mimo dětský domov navštěvovaly naše děti
školou povinné tyto zájmové kroužky v SVČ v Opavě: 3 děti street dance, 1 dívka kroužek
taneční gymnastiky, 2 děvčata kroužek Klub přátel zvířat. Dále 1 chlapec fotbal ve škole, 2
chlapci fotbal v FC Slavie Opava, 3 dětí kroužek plavecký, 1 dívka volejbal, 2 dívky
dramatický v rámci školního klubu v ZŠ. Základní uměleckou školu navštěvovala 1 dívka,
která se učila na klavír. V rámci zdokonalování se v jazyce anglickém navštěvovaly
jazykovou školu Helen Doron 3 děvčata. Dále naše děti během vánočních svátků trávily zimní
prázdniny s CK Agenturou H+H v táboře v Beskydech ve Frýdlantu nad Ostravicí a jarní
prázdniny v táboře pořádaných SVČ v Bruntále v turistické základně Železná, která spadá pod
krásné hory Jeseníky.
V hodnoceném školním roce jsme sej již po čtvrté zapojili do potravinové sbírky u
příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby a v průběhu října 2019 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 125,80 kg potravin v odpovídající
hodnotě 6. 290 Kč. Tímto příspěvkem jsme pomohli uživatelům sociální služby Armády
spásy v Opavě podpořit lidi v nouzi.
Školní rok byl od 11.3.2020 poznamenán na základě vládního nařízení z důvodu koronavirové
epidemie výrazným omezením až zrušením docházky zájmových kroužků mimo DD, soutěží,
kulturních a společenských akcí. Přesto do této doby a pak po rozvolnění celorepublikové
situace se děti zúčastnily konkrétních akcí - viz kapitola č. 7
Letní prázdniny proběhly v době od 30. 6. do 31. 8. 2020. O prázdninách byly v provozu
v našem dětském domově průběžně 2 až 3 rodinné skupiny. Na základě povolení OSPOD
bylo z DD ke svým rodinám na přechodnou dobu v průběhu letních prázdnin uvolněno 24
dětí. Pro tyto děti, které netrávily prázdniny z různých důvodů v rodině, byly zajištěny letní
tábory s různým zaměřením a také osvědčený ozdravný pobyt v lázních v Křetíně.
Z každého letního tábora si děti přivezly báječné zážitky, prožily zajímavý program s partou
dětí a vedoucích, navázaly s kamarády různá přátelství a strávily letní dny v nádherné přírodě
jesenických a beskydských hor. Kromě těchto kladných zážitků prožily i jedno velké
zklamání, kdy provoz na 3.LT ve Štramberku musel být předčasně ukončen z důvodu
koronavirové epidemie tím, že se naše děti mohly dostat do kontaktu s pozitivní osobou.
Za těchto okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele LT, a které znemožnily
pokračování konání tábora, bylo našich 11 dětí po 6 dnech pobytu tábora přivezeno zpět do
DD, kde byly umístěné v samostatném křídle DD v nařízené povinné 14denní karanténě. Po
dvou odběrových testech byly výsledky u všech 11 dětí negativní.
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Vedení DD zabezpečilo letní tábory pro děti, kdy včetně lázní jich bylo celkem 10 a
vystřídalo se na nich 89 dětí.
1. LT - CK Agentura H + H RS - Ondrášek, Frýdlant nad Ostravicí
15 dětí
2. LT - CK Agentura TAPAZA
9 dětí
3. LT - Novos Nový Jičín, U Kateřiny ve Štramberku
11 dětí
4. LT - STAN - TZ Orientka, Jeseníky
9 dětí
5. LT - Sdružení pro dětské tábory města Opavy, Campanula - Mnichov u Vrbna 9 dětí
6. LT - CK Agentura H + H RS - Ondrášek, Frýdlant nad Ostravicí
6 dětí
7. LT - Dětská léčebna Křetín
11 dětí
8. LT - Pobytový tábor v PN Opava
1 dítě
9. LT - Dětská agentura MAYA
8 dětí
10. LT - Tábory MAMUT - TZ Olšanka Jeseníky – Staré Město
10 dětí
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Část 5.
Materiálně - technické vybavení dětského domova
Vzhledem k tomu, že materiálně technické vybavení dětského domova bylo již v minulém
období na velmi vysoké úrovni, velmi těžko můžeme tuto situaci překonat.
Došlo k rekonstrukci a modernizaci předposledního ze sociálních zařízení – konkrétně u
chlapců na 5. RS. Pro potřeby dětí byl obnoven některý nábytek – konkrétně sedací souprava
na 3. RS, psací stůl na pracovně 2. RS, předsíňová stěna pro 1. a 5. RS. Dále byly zakoupeny
nové automatické pračky pro 1. a 3. RS, chladnička pro 4. RS, stejně tak došlo k obměně
koberců a to na několika pokojích 2., 3. a 6. RS.
Všem dětem byly zakoupeny nové židle k psacím stolům a další drobný inventář pro zlepšení
života v domově (nové stolní lampy, mikrosystémy, rádia).
V rámci letních pobytů našich dětí na táborech jsme sportovní sklad vybavili novými spacími
pytli a pro účast dětí na florbalovém turnaji jsme zakoupili florbalové hole.
Kancelář ředitele byla vybavena novým kancelářským křeslem, pro všechny zaměstnance byl
pořízen společný kávovar. Dokončili jsme vybavení dílny údržbáře, zároveň byla
zprovozněna i cvičná dílna pro technický kroužek, i sem bylo pořízeno různé nářadí a
přístroje. Velkým pozitivem bylo pro výchovnou činnost zapojení údržbáře do činnosti s
dětmi, kdy byl celoročně vedoucím technického kroužku v DD, kde děti získávaly základy
řemeslné práce a kroužek byl mezi našimi dětmi velmi oblíben.
Na rozložení prostor se nic nezměnilo, stále „běžel“ provoz na všech šesti rodinných
skupinách, jejichž součásti jsou dětské pokoje, obývací pokoj, pracovna – kuchyňka a pokoj
pro pedagogy. V kuchyňkách si děti již mnoho let připravovaly nedělní stravu, tato aktivita se
nám velice osvědčila, děti jí kvitovaly s povděkem, někteří s nadšením. Stejně tak tato
místnost sloužila i jako pracovna – učebna k přípravě menších dětí na vyučování, větší se
připravovaly samostatně na svých pokojích. Po celé budově dětského domova je rozvedený
internet, měly 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.
Provozní zázemí domova je stále na vysoké úrovni. Pravidelnou údržbou, kontrolami a
revizemi veškerého technického inventáře jsme předcházeli větším poruchám, které by vedly
k nutným nákupům nových přístrojů a strojů. Samozřejmě pokud byl přístroj zastaralý a
oprava by byla nerentabilní, pořídili bychom nový. Toto se týkalo kuchyně a prádelny, kde ba
tyto úseky fungovaly bezproblémově. 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, celý dvůr je rozsáhlý, malé děti zde jezdily na kolech a koloběžkách.
Víceúčelová kulturně-společenská místnost byla také využívána na různé kulturní akce
(maškarní karneval, vystoupení gymnastky apod.). Sportovní vybavení bylo a je dle našeho
názoru rozmanité a bohaté. K dispozici měly děti kolečkové i lední brusle, lyže, kola,
koloběžky, vybavení na florbal apod. K reprezentaci domova byly využívány ze skladu
sportovní bundy, dresy apod. Na zahradě již mnoho let udržujeme malý kulatý bazén, který
byl celé léto využíván. Při pobytu na zahradě využívaly děti polohovací lehátka. Dále jsme na
zahradě využívali skleník, v němž děti se svými pedagogy pěstovaly okurky, rajčata, papriky
a jinou zeleninu, kterou pak spotřebovaly k obohacení letního jídelníčku.
Pedagogové využívaly skupinové notebooky pro práci v programu EVIX, v rámci serverové
sítě byly vzájemně propojené. Po materiálně technické stránce byl v uplynulém školním roce
dětský domov vybaven velmi dobře.
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Část 6.
Základní údaje o pracovnících DD k 31. 8. 2020
Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 32,37
z toho: ředitel
zástupce ředitele a speciální pedagog
vychovatelé
asistent pedagoga
sociální pracovnice
bezpečnostní pracovník - noční dohled
hospodářka
účetní
vedoucí jídelny
kuchařky
pradlena
švadlena
uklízečky
domovník – údržbář

upravených: 32,37
úvazky 31, 15
1
1
12
2
1
4
1
1,15
1
2
0,375
1
2,675
1

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

celkem:

14

celkem:

4
0
10
2

Všichni kvalifikovaní, z toho:
Střední pedagogická škola, DPS, spec. ped. na OU
VOŠ
VŠ
Denní asistentka pedagoga:
SŠ a VŠ
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
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celkem:

3,15
1,15
1
1

celkem:

3
1
2
9,00
1
1
0,375
2,675
4
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Část 7.
Aktivity dětí a zaměstnanců DD
Účast dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem:
-

11. setkání opuštěných a postižených dětí a mládeže v Mořkově
Podzimní cyklistický výlet do okolí Opavy
Den otevřených dveří KÚ MSK
Tvořivé dílny v Mořkově
Halloween
Mikuláš v DD
Výtvarná soutěž Magistrátu Opava
Vánoční výstavka prací dětí našeho DD
Koncert metalové skupiny Bohemian Metal Rhapsody
Strom splněných přání
Vánoční besídky na RS
Zimní tábor – CK Agentura H + H
Jarní tábor SVČ Bruntál
Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova
Majáles v DD
Dětský den v DD

září
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
únor
duben
květen
červen

7 dětí
8 dětí
7 dětí
7 dětí
20 dětí
41 dětí
3 děti
30 dětí
11 dětí
41 dětí
41 dětí
13 dětí
12 dětí
25 dětí
38 dětí
36 dětí

Celkově se děti z DD Opava zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky
DD nad rámec vlastních RS na 16 akcích s celkovou účastí 340 dětí.
Počet sportovních, kulturních a společenských akcí od března 2020 byl ovlivněn
koronavirovou epidemií v ČR a všechny plánované akce, aktivity byly zrušeny či omezeny na
minimum.
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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 státní 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 je součástí Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) na
období 2018 – 2023 a vypracovával se pro daný školní rok.
MPP vycházel z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na
období 2019-2027 a z Akčního plánu realizace Národní strategie primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2021.
MPP byl zaměřený na výchovu a vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnost
a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Byl založen na podpoře
vlastní aktivity dětí, pestrosti forem preventivní práce s dětmi, zapojení celého pedagogického
sboru a spolupráci se zákonnými zástupci. Minimální preventivní program byl průběžně
vyhodnocován a účinnost jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti
dětského domova. Pedagogičtí pracovníci byli na počátku školního roku v září 2019 s
uvedeným dokumentem seznámeni a v rámci Programu rozvoje osobnosti dítěte s ním
intenzivně a systematicky pracovali.
Velice pozitivní roli sehrávali v DD speciální pedagog a vychovatel - metodik, kteří svou
aktivní účastí byli přínosnou posilou především ve složitých a náročných situacích, kdy
fungovali jako prostředník mezi vychovatelem a dítětem, kdy citlivě nahlíželi na vzniklé
problémy, které byly momentálně aktuální. Vše se zodpovědně a podrobně zaznamenávalo do
EVIXU (reedukační zápisy) tak, aby speciální pedagog, vychovatel – metodik a vedení DD
měli dostatečné informace k tomu, aby přirozeně mohli celou situaci pohotově a efektivně
řešit. Speciální pedagog jednal na odborné úrovní se školskými zařízeními – poradnami SPC,
PPP, nemocnicí při PN, měl specializované konzultace s odbornými pracovišti a jejich
pracovníky. V rámci zkvalitnění výchovy a péče o naše děti měl vychovatel - metodik 1x za
měsíc s ostatními vychovateli metodickou schůzku, kde řešili a konzultovali nejrůznější
problémy, které se vztahují nejen na rodinné skupiny, ale také na školní prostřední. Předávali
si tím odborné zkušenosti, citlivě projevovali pozitivní vztah k jednotlivým dětem tak, aby
získali důležité diagnostické údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby všichni pedagogičtí
pracovníci věděli, jakým způsobem a metodami přistupovat k jednotlivým dětem tak, aby se
zamezilo dalším rizikovým projevům v chování.
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 dařil realizovat a to většinou formou skupinových a individuálních rozhovorů
vychovatelů s dětmi na konkrétních rodinných skupinách. Děti měly prostor se svěřit se svými
starostmi a problémy, které je trápily. Pokud se jednalo o složitější, 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.
Jelikož jsme měli ve školním roce hodně dospívajících dívek, naším společným jmenovatelem
byla osvěta v oblasti sexuální výchovy, věnovali jsme se tématům, kterými byla antikoncepce,
předčasný začátek pohlavního života, pohlavní nemoci, nechtěné otěhotnění, pohlavně
přenosné nemoci a podpora zdravých postojů k vlastnímu tělu, mezilidským vztahům i sexu
jako takovému.
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Neustále jsme sledovali problematiku rizikové nekontrolované elektronické komunikace,
která je stále velmi aktuální. V rámci bezpečného internetu zanesl ředitel do Vnitřního řádku
DD několik zásadních opatření, která měla za cíl zamezit možného výskytu nebezpečných
rizik. S těmito opatřeními byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni a požádání o jejich
důsledné dodržování v rámci zkvalitnění výchovně – vzdělávací činnosti. Mnoho času jsme
věnovali prevenci nespecifické, která byla velmi důležitá, protože naše děti v dětském
domově jsme vychovávali a vedli ke zdravému životnímu stylu a tím zvyšovali odolnost vůči
rizikovému chování, a to především přirozenou cestou. Podmínkou bylo nastavení pravidel,
obecně platných norem, které byly v našem zařízení akceptovány.
Nespecifická prevence 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 všemi zaměstnanci DD. V rámci
pravidelných hodnocení měly děti možnost vyjádřit svůj názor, a to nejen přes své zástupce
v Dětské radě, ale přímo k řediteli, také vychovatelům, zástupci ředitele a vychovatelimetodikovi.
V hodnoceném školním roce vedení DD, speciální pedagog a metodik prevence opakovaně
řešili u 2 dívek záškoláctví, které byly na dlouhodobém útěku. Opakované útěky byly u 3
dívek a 1 chlapce, jejich důvodem bylo odloučení od svých blízkých v rámci mimořádných
epidemiologických a hygienických opatření nemoci COVID-19, což pro děti bylo velmi
náročné. 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. Špatným zlozvykem mezi příchozími dětmi do dětského domova byla jejich
závislost na tabáku, s čímž se velmi obtížně pracovalo a to zvlášť, pokud se jednalo o starší
děti. V našem zařízení jsme pro tento školní rok zaznamenali 7 aktivních kuřáků, kdy 1 dívka
přestala zcela kouřit a byla oceněna ředitelem dětského domova mimořádnou odměnou.
V novém školním roce 2020/2021 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 seminářů bylo, aby pedagogičtí pracovníci získali prohloubení
odborné kvalifikace pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
zaměřenou zejména psychopedii a etopedii. Dále pak, aby rozvíjeli zájmy, znalosti a tvořivé
schopnosti u dětí.
Ve školním roce 2019/2020 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.
1. seminář
2. seminář
3. seminář
4. seminář

Strategie zvládání obtížných situací. Co ne (funguje) - 1. část - 13 účastníků
Strategie zvládání obtížných situací. Co ne (funguje) - 2. část - 13 účastníků
Kyberšikana, zranění, které není vidět na těle - 1. část - 14 účastníků
Kyberšikana, zranění, které není vidět na těle - 2. část - 14 účastníků
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Zástupkyně ředitele se zúčastnila dalších tří vzdělávacích seminářů v Ostravě:
1. Výchovné přístupy pedagoga k žákům a dospívajícím s rizikovým chováním I. díl
2. Výchovné přístupy pedagoga k žákům a dospívajícím s rizikovým chováním II. díl
3. Výchovné přístupy k dětem a dospívajícím s rizikovým chováním
Dále se zástupkyně ředitele zúčastnila dvoudenního vzdělávacího workshopu ve Skalském
dvoře: Povinná dokumentace v praxi - seminář pro síť zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Sociální pracovnice absolvovala 150 hodinový výcvik v krizové intervenci, účastnila se 3
denního školení týkajícího se asistovaných kontaktů dětí s blízkými osobami v situacích, kdy
je dítě umístěno v ústavní výchově či v jiné formě NRP a také semináře v oblasti GDPR.
Zaměstnankyně ekonomické úseku absolvovala seminář k novele vyhlášky o FKSP v Ostravě.
Část 10.
Kontrolní činnost
Prověrka státní zástupkyně JUDr. Marcely Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství
v Opavě proběhla pouze v měsíci prosinci 2019. U provedené kontroly 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. Druhá
plánovaná kontrola neproběhla z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Magistrátem města Opavy byla prováděna kontrola výplaty sirotčího důchodu, který byl
vyplácen zvláštnímu příjemci – zaměstnanci dětského domova. Celkem byl sir. Důchod
vyplácen přes zvláštního příjemce u 4 dětí. DD provedl vyúčtování sirotčího důchodu, které
bylo na příslušné oddělení Magistrátu města Opavy.
V dětském domově se uskutečnila v měsíci lednu 2020 metodická návštěva Dětského
diagnostického ústavu v Bohumíně, kdy etoped Mgr. Marek Czaniecki se zaměřil na kontrolu
a zhodnocení plnění Programů rozvoje osobnosti dítěte.
V měsíci březnu uskutečnil Hasičský záchranný sbor MSK územní odbor Opava v našem
dětském domově komplexní kontrolu požární ochrany, kdy neshledal žádné závady a
konstatoval celkovou spokojenost s protipožárním zabezpečením.
Návštěva ombudsmana, veřejného ochránce práv:
Dne 21. května 2020 se v našem dětském domově uskutečnila systematická preventivní
návštěva ombudsmana, která z pověření jeho zástupce, Mgr. Moniky Šimůnkové, byla
realizována pověřenými pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Tito právníci pak
vedli obsáhlý rozhovor s ředitelem DD, kdy dále hovořili se ZŘ, sociální pracovnicí,
vychovateli rodinných skupin a náhodně vybranými dětmi. Cílem návštěvy ombudsmana bylo
přímo na místě v DD zjistit, jak byla dodržována práva dětí v době epidemiologické COVID 19 z hlediska krizového řízení dětského domova během epidemie, dále z hlediska kontaktu
dětí s jejich rodinou během epidemie, z hlediska dostupnosti ochranných a dezinfekčních
pomůcek a také z hlediska udělování vycházek mimo areál DD v době koronavirové krize. V
průběhu návštěvy ředitel dětského domova předložil veškeré zásadní dokumenty jako
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„Krizový plán Dětského domova v Opavě ke koronaviru a možné karanténě“ a dále
metodická doporučení ministerstva zdravotnictví a školství k epidemiologické situaci.
Ředitel také podrobně informoval o přijatých opatřeních zřizovatele domova MSK, kdy
vyslovil velkou pochvalu a poděkování za vynikající spolupráci, která byla ze strany
zřizovatele po celou dobu ze strany zřizovatele našemu dětskému domovu poskytována. Po
ukončení návštěvy v našem zařízení jsme obdrželi hodnotící zprávu zástupkyně ombudsmana,
Mgr. Moniky Šimůnkové, ve které bylo konstatováno, že nebylo ze strany Dětského domova
v Opavě v době epidemiologické krize shledáno žádné pochybení. Obecně bylo v šesti bodech
doporučeno postupovat v případě dalšího opakování epidemie dle doporučení, které
zástupkyně ombudsmana přijala pro všechna zařízení ústavní a ochranné výchovy na území
ČR. Následně ředitel DD tato opatření přijal a kontrola tím byla v našem zařízení ke dni
20.7.2020 ukončena.
S podrobnou zprávou ombudsmana o kontrolní návštěvě v našem dětském domově se lze
seznámit na stránkách veřejného ochránce práv.
Část 11.
Praxe, exkurze a návštěvy OSPOD
V našem zařízení v předešlých letech vždy byla umožňována praxe studentům z vysokých
škol a vyšších odborných škol zaměřených na pedagogiku, sociální práci či sociální patologii.
Ve sledovaném období nebyla vykonávána odborná praxe studentů, a to z důvodu vyhlášení
nouzového stavu v ČR. Z důvodu epidemiologického – COVID - 19 a omezení pohybu osob
se ve sledovaném období neuskutečnily v našem zařízení tentokráte žádné exkurze a tzv.
kulaté stoly či metodická setkání.
Ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
vyplývá pro pracovníky odboru OSPOD povinnost návštěv dětí v DD, a to jednou za 3 měsíce
navštěvuje dítě, sociální pracovník z oddělení sociálně právní ochrany dětí dle místa trvalého
pobytu dítěte. V tomto školním roce bylo realizováno celkem 115 návštěv. V době vyhlášení
nouzového stavu v ČR návštěvy pracovníků OSPOD neprobíhaly. S pracovnicemi jsme však
byli v častém telefonickém kontaktu, taktéž probíhaly telefonní hovory pracovníků OSPOD
s dětmi, které měly alespoň částečně pokrýt chybějící osobní návštěvu pracovníky OSPOD
v DD. Na návštěvu sociálního pracovníka jsme se vždycky pečlivě připravovali, byla 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 z OSPODu se
zúčastnila sociální pracovnice DD, kmenová vychovatelka a často také speciální pedagog
zařízení. Tento model spolupráce si sociální pracovnice OSPOD velmi pochvalovaly, i z naší
strany byl vnímán jako velmi přínosný. Mohly jsme tak aktuálně reagovat na danou situaci či
informace. Při každé návštěvě probíhal samostatný rozhovor sociální pracovnice OSPOD s
dítětem bez přítomnosti zaměstnance dětského domova. Spolupráce dětského domova
s jednotlivými odděleními sociálně právní ochrany dětí probíhala na velmi dobré úrovni.
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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 2019/2020 ve správním řízení celkem 17
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 3 usnesení o ustanovení
opatrovníka pro správní řízení, a to v souvislosti se zvýšením sirotčího důchodu v lednu
kalendářního roku. Opatrovníkem pro řízení byl ustanoven OSPOD – sociální pracovnice,
která měla dítě ve své evidenci. 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 2019/2020 zapojen do
rozvojového či mezinárodního programu.
Spolupráce s odborovou organizací
V našem zařízení v hodnoceném období 2019/2020 nepracovala žádná odborová organizace.

Část 14.
Náhradní rodinná péče
Ve stavu dětského domova bylo k 31.8.2020 37 dětí, z toho pouze 3 děti mladší 6 let a 5 dětí
ve věku 7 až 10 let, ve věku 11 až 14 let 14 dětí a ve skupině 15 let a více bylo celkem 15
dětí. Náhradní rodinná péče ve formě pěstounské péče nebo alespoň hostitelské péče byla
aktuálním tématem u každé pravidelné návštěvy sociálních pracovníků v DD. Ve sledovaném
období byl do příbuzenské pěstounské péče umístěn pouze 1 chlapec ve věku 7 let.
V případě starších dětí jsme se ve většině případů setkávali s tím, že neměly zájem o
zprostředkování náhradní rodinné péče, DD byl pro ně stabilním zázemím. Rády by však
využily možnosti hostitelské péče. Hostitelská péče sloužila k navázání sociálních i citových
vazeb mimo dětský domov, umožňovala poznat fungování a mezilidské vztahy v běžných
rodinách. Vhodným vyústěním hostitelské péče byla možnost stabilního, trvalého kontaktu i
po opuštění DD. V tomto školním roce probíhaly pobyty v hostitelských rodinách u 5 dětí. U
1 chlapce bylo zahájeno seznamování s hostitelskou rodinou.
Útěky
Ve školním roce 2019/2020 se dopustily útěků z DD 3 dívky a 1 chlapec, kdy ve 3 případech
se jednalo o krátkodobé útěky. U 1 dívky jsme řešili dlouhodobý útěk. Útěk byl vždy ihned
řešen ve spolupráci s Policií ČR v Opavě. Informace o útěku byly předány příslušnému
orgánu sociálně právní ochrany dětí, soudu a zákonným zástupcům dítěte.
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Část 15.
Koncepční záměry Dětského domova v Opavě pro školní rok 2020/2021
Koncepční záměry našeho zařízení pro další školní rok budou vyplývat z hlavních úkolů
Plánu práce na školní rok 2020/2021, ze Školního vzdělávacího programu a to v oblastech:
-

pedagogická
personální
provozní
řízení a kontroly

Ve všech oblastech budeme navazovat na předchozí cíle a záměry realizované v uplynulých
letech.
Oblast pedagogická
Vychovatelé budou nadále podporovat a rozvíjet kladné sourozenecké vztahy a 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 RS budou v maximální míře napomáhat kontaktům dětí s 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 návštěvní místnosti.
Maximální pozornost bude 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 byli na pedagogické radě v srpnu 2020
opětovně ředitelem DD seznámeni s jeho stanoviskem, že v případě porušení by šlo o hrubé
porušení 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.
Velká pozornost bude věnována tomu, aby děti byly kvalitně připravovány na úspěšný
přechod do samostatného života po ukončení ústavní výchovy. DD bude nápomocen při
získání bytu či podnájmu a o pomoc při zajišťování jejich zaměstnání při ukončení ústavní
výchovy. V dostatečném předstihu budou pedagogové, sociální pracovnice a vedení domova
připravovat s konkrétním zletilým jeho přechod do samostatného života.
Zájmová 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.
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Oblast personální
Všichni zaměstnanci dětského domova budou nadále dodržovat pracovní řád DD, který budou
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! 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.
Ze strany DD probíhat intenzivní spolupráce s rodinami dětí žijících v našem dětském
domově, kdy budeme napomáhat ke zlepšení rodinných vztahů.
Dětský domov bude nadále realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Oblast provozní
V průběhu školního roku budou průběžně realizovány potřebné nákupy pro rodinné skupiny a
sportovní a spotřební věci pro děti a provoz rodinných skupin.
Pro zimní a letní prázdninovou činnost 2021 zabezpečíme rekreaci, LT tábory a lázně.
Dle potřeb zabezpečíme potřebné vybavení a spotřební věci pro děti, včetně další postupné
výměny starého inventáře za nový na rodinných skupinách a v interiérech DD.
Na základě finančních možností dojde k vymalování pokojů dětí a prostor domova.
Do sportovního skladu budeme postupně dokupovat potřebný sportovní inventář k letní
prázdninové a zimní činnosti naších dětí a vyřazovat opotřebovaný a nepoužitelný.
V průběhu měsíce listopadu a prosince 2020 budeme realizovat v rámci kontrolní činnosti
roční inventury majetku DD, které budou komplexně uzavřeny do konce ledna 2021.
Oblast řízení a kontroly
Ve spolupráci s bezpečnostním technikem panem Ing. Polášem budeme provádět pravidelné
prověrky BOZP a PO, proškolování všech zaměstnanců dětského domova.
V říjnu uskutečníme proškolení vybraných zaměstnanců k řízení motorových vozidel za
účelem služebních cest pro DD.
Dle právních předpisů budeme realizovat pravidelnou 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.
Celoročně bude na všech úsecích dětského domova realizována vedoucími úseků a ředitelem
dětského domova kontrolní a hospitační činnost a to včetně kontroly dodržování Vnitřního
řádu, povinné dokumentace v programu EVIX a ostatní dokumentace DD včetně kontrol u
správních zaměstnanců.
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Část 16.
Vlastní hodnocení činnosti Dětského domova v Opavě za školní rok 2019/2020
Opavský dětský domov je zařízením rodinného typu s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou
zde rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech, kdy rodinné skupiny jsou smíšené.
Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak školní přípravou, 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
nadstandartní prostorové podmínky a materiální vybavení rodinných skupin, které si děti se
svými vychovatelkami neustále esteticky vylepšují, což dokladuje fotodokumentace, která je
přílohou této výroční zprávy.
V hodnoceném období bylo hlavním výchovným cílem vytvářet dětem, které neměly možnost
vyrůstat ve vlastní rodině takové prostředí, které se co nejvíce blíží klasickému životu 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 připravené na samostatný
život a uměly se v něm dobře orientovat. Ve výchovně vzdělávací činnosti bylo nadále
postupováno dle Školního vzdělávacího programu a dle Programu rozvoje osobnosti dítěte,
kdy na každé dítě byl vychovateli vypracován individuální plán, ve kterém jsme se
zaměřovali nejen na rozvíjení kladných stránek osobnosti dětí, ale i těch, ve kterých měly
nějaké rezervy.
Ředitel dětského domova celoročně spolupracoval s Dětskou radou, která byla složená ze
zástupců dětí ze všech rodinných skupin a jednou měsíčně se scházela s ředitelem domova,
kdy se projednával každodenní život dětí, které řediteli dávaly náměty a doporučení k jejich
životu v DD. Ředitel má řadu let na neutrálním místě v budově domova umístěnou tzv.
schránku důvěry, kde mu může kdokoliv z dětí či zaměstnanců sdělit písemně jakékoliv své
pocity, stížnosti a doporučení. Tato možnost je dětmi využívána, v případě, že děti potřebují
pomoc v jakémkoliv směru, tak jim vždy byla ředitelem poskytnuta. Vždy se jednalo o běžné
starosti, které vyplývají z běžného života.
V průběhu prvního pololetí se dařilo plnit veškeré výchovně vzdělávací úkoly dané Školním
vzdělávacím programem, avšak, ve druhém pololetí od měsíce března, kdy v České republice
nastala vážná epidemiologická situace vinou COVID-19, a kdy byl až do června vyhlášen
vládou mimořádný stav, tak došlo k bezprecedentní situaci, kdy výuka ve škole probíhala
přímo v DD distanční formou. Tato situace byla nesmírně pro zaměstnance DD složitá, kdy
především pedagogičtí pracovníci a vedení domova si doslova sáhli na dno svých sil…
Pedagogové pracovali obden ve 12 hodinových směnách, měli přespočetné hodiny a museli
často vedle výchovného působení suplovat i pozici učitele, protože bez pomocí našich
vychovatelů by děti nebyly schopny školní výuku zvládnout.
V této složité době se velká řada zaměstnanců ze všech úseků zapojila do šití ústních roušek
jak pro naše potřeby, tak pro potřeby MSK. Chci zdůraznit, že si celého pracovního kolektivu
DD vysoce vážím, všem zaměstnancům jsem osobně poděkoval za výborně odvedenou práci,
a všem jsem také v červenci udělil mimořádnou finanční odměnu.
Složitá a náročná epidemiologická situace však bohužel, pokračovala i o letních prázdninách,
kdy nám bylo z rekreačního tábora ve Štramberku vráceno 11 dětí, které musely být umístěny
do karantény, protože na táboře došlo k pozitivnímu nálezu COVID-19. Děti byly v karanténě
v samostatném křídle DD po dobu 14 dnů. Což bylo nesmírně náročné nejen pro ně, ale i pro
pedagogické pracovníky, kteří o ně po celou dobu pečovali.
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V letošním školním roce jsme nově zavedli tzv. „metodická setkání pedagogů“, které řídila
vychovatelka metodička. Vychovatelé si zde bez přítomnosti vedoucích v neformální
atmosféře předávali informace o plnění cílů a průběhu činností v jednotlivých rodinných
skupinách. O zapojení a aktivitě dětí při pořádání domovních akcí, měli prostor pro sdělování
připomínek a námětů, řešili či rozebírali obtížné výchovné situace s dětmi, kdy jim byl
doporučen metodický postup či reálná řešení v budoucnu. Tato metodická setkání plně splnila
sledovaný záměr, kdy jsou samotnými vychovateli hodnocena velmi pozitivně.
Systém prevence rizikových forem chování byl opětovně postaven na „Minimálním
preventivním programu“, který je součástí Školní preventivní strategie. MPP byl zaměřený na
výchovu a vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnost a sociální rozvoj a
rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Byl založen na podpoře vlastní aktivity
dětí, pestrosti forem preventivní práce s dětmi, zapojení celého pedagogického sboru a na
spolupráci se zákonnými zástupci.
Zájmová a rekreační činnost vždy patřila v DD k neodmyslitelné součásti výchovně
vzdělávacího procesu. V době mimo školu a o víkendech se odvíjela s ohledem na věk, zájmy
a přání dětí. Zájmovou činností jsme motivovali, podporovali a vedli děti k rozvoji jejich
osobnosti. Avšak, školní rok byl od 11.3.2020 na základě vládního nařízení z důvodu
koronavirové epidemie poznamenán výrazným omezením až zrušením zájmových kroužků
mimo DD, soutěží, kulturních a společenských akcí. Přesto, do této doby a pak po opětovném
rozvolnění epidemiologické situace, se děti zúčastnily řady akcí, viz kapitola č. 7.
V hodnoceném školním roce jsme se již po čtvrté zapojili do potravinové sbírky u příležitosti
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby a v průběhu října 2019 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 125,80 kg potravin v odpovídající hodnotě
6. 290 Kč. Tímto příspěvkem jsme pomohli uživatelům sociální služby Armády spásy v
Opavě podpořit lidi v nouzi.
Náhradní rodinná péče ve formě pěstounské péče nebo alespoň hostitelské péče byla
aktuálním tématem u každé pravidelné návštěvy sociálních pracovníků v DD. Ve sledovaném
období byl do příbuzenské pěstounské péče umístěn 1 chlapec ve věku 7 let. V případě
starších dětí jsme se ve většině případů setkávali s tím, že neměly zájem o zprostředkování
náhradní rodinné péče, kdy DD byl a je pro ně stabilním zázemím. Mnohé děti by však rády
využily možnosti hostitelské péče, což se jim snažíme v úzké spolupráci s jednotlivými
OSPODy zajistit. Samotná hostitelská péče sloužila k navázání sociálních i citových vazeb
mimo dětský domov a umožňovala poznat fungování a mezilidské vztahy v běžných rodinách.
V hodnoceném období probíhaly pobyty v hostitelských rodinách u 5 dětí.
Velkým úspěchem v hodnoceném školním roce bylo, že se podařilo stabilizovat po personální
stránce všechny úseky v dětském domově, kdy na úseku pedagogickém je nyní kvalitní
pedagogický kolektiv, který je posílený několika mladými kvalifikovanými lidmi, z nichž je
jeden vychovatel, což dětí velmi pozitivně kvitují. Mužský prvek je ve výchově posílen také
zapojením našeho údržbáře do činnosti technického a hudebního kroužku, které přímo
v areálu DD odborně vede.
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Návštěva ombudsmana - veřejného ochránce práv
Dne 21. května 2020 se v našem dětském domově uskutečnila systematická preventivní
návštěva ombudsmana, která z pověření jeho zástupce, Mgr. Moniky Šimůnkové, byla
realizována pověřenými pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Tito právníci pak
vedli obsáhlý rozhovor s ředitelem DD, kdy dále hovořili se ZŘ, sociální pracovnicí,
vychovateli rodinných skupin a náhodně vybranými dětmi. Cílem návštěvy ombudsmana bylo
přímo na místě v DD zjistit, jak byla dodržována práva dětí v době epidemiologické –
COVID-19 a to z hlediska krizového řízení dětského domova během epidemie, dále z
hlediska kontaktu dětí s jejich rodinou během epidemie, z hlediska dostupnosti ochranných a
dezinfekčních pomůcek a také z hlediska udělování vycházek mimo areál DD v době
koronavirové krize. V průběhu návštěvy ředitel dětského domova předložil veškeré zásadní
dokumenty jako „Krizový plán Dětského domova v Opavě ke koronaviru a možné karanténě“
a dále metodická doporučení ministerstva zdravotnictví a školství k epidemiologické situaci.
Ředitel také podrobně informoval o přijatých opatřeních zřizovatele domova MSK, kdy
vyslovil velkou pochvalu a poděkování za vynikající spolupráci, která byla ze strany
zřizovatele po celou dobu našemu dětskému domovu poskytována. Po ukončení návštěvy v
našem zařízení jsme obdrželi hodnotící zprávu zástupkyně ombudsmana Mgr. Moniky
Šimůnkové, ve které bylo konstatováno, že nebylo ze strany Dětského domova v Opavě v
době epidemiologické krize shledáno žádné pochybení.
Obecně bylo v šesti bodech doporučeno postupovat v případě dalšího opakování epidemie dle
doporučení, které zástupkyně ombudsmana přijala pro všechna zařízení ústavní a ochranné
výchovy na území ČR. Následně ředitel DD tato doporučení přijal a kontrola tím byla v
našem zařízení ke dni 20.7.2020 ukončena. S podrobnou zprávou ombudsmana o kontrolní
návštěvě v našem dětském domově se lze seznámit na stránkách veřejného ochránce práv.
Celý školní rok 2019/2020 probíhal ve velmi složitých a náročných podmínkách, kdy mohu
konstatovat, že všichni naši zaměstnanci na všech úsecích obstáli naprosto skvěle. Vlivem
epidemie COVID-19 se všichni semkli v jednolitý celek, který se našim dětem věnoval v
maximální možné míře. Obdivuji pedagogické pracovníky, kteří to měli zvláště obtížné, kdy
obden pracovali u dětí ve 12 hodinových směnách, museli mít přesčasy, které byly na úkor
jejich vlastních rodin. Někteří zaměstnanci mohli zůstat na ošetřovném, avšak, neučinili tak.
Hluboce si svých pedagogů vážím a za odvedenou práci pro děti je obdivuji!
Stejně tak se skláním s hlubokou úctou k našemu zřizovateli - Moravskoslezskému kraji, k
jeho vedení, ke školskému odboru, k jeho vedoucím pracovníkům a řadovým referentům.
Všichni byli doslova skvělí, naprosto! I s jejich velkou pomocí jsme v Dětském domově v
Opavě epidemiologickou krizi zvládli úspěšně.
Mgr. Milan Škrabal, ředitel
V Opavě dne: 9.10.2020
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Část 17.
Hospodaření dětského domova v roce 2019
V hodnoceném roce jsme poprvé v dlouhodobé historii hospodaření dětského domova
zaznamenali pokles finančních prostředků na provoz DD. Na rozdíl od předchozího období,
kdy jsme zřizovateli vrátili z provozních prostředků částku 300 tis. Kč, v roce 2019 jsme
museli sáhnout do rezerv, které jsme měli vytvořené z kladných VH z minulých let. Podrobně
se touto problematikou budeme zabývat v rámci komentáře k čerpání fondů.
1) Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
1.1 Náklady v hlavní činnosti v roce 2019
Celkové náklady za rok 2019 činily v hlavní činnosti 23.945.541,01 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 4.922 tis. Kč,
k tomu účelově na odpisy pod účelovým znakem 205 dalších 250 tis. Kč. Celkem tedy bylo
na provoz přiděleno a plně vyčerpáno 5.172 tis. Kč.
Spotřeba energií a materiálu
Nejvýznamnější položkou v účtové skupině 50. je každoročně spotřeba energií. Celkově jsme
za tyto položku utratili částku 1.212 tis. Kč, což je o 122 tis. Kč více než v roce 2018.
Spotřeba vody ve finančním vyjádření byla o 23 tis. vyšší, stejně tak se zvýšila i spotřeba
elektrické energie a plynu.
I nadále se snažíme o maximální šetření energiemi, v posledních letech hlavně u vody.
V tomto případě jsme narazili na havarijní stav rozvodů vody, kde došlo k určitému úniku
vody do země, naštěstí jsme na tento problém zareagovali okamžitou opravou.
Spotřeba materiálu – účet 501 – náklady na položky těchto účtů činily celkem 2.319 tis. Kč,
což je o 409,30 tis. Kč více než v roce 2018.
Potraviny – největší položka u spotřeby materiálu. U téměř všech položek se projevil vyšší
počet dětí. V roce 2018 jsme za potraviny utratili částku 958,16 tis. Kč, v roce 2019 pak činily
tyto náklady částku o 239,69 tis. vyšší, tj. 1.197,85 tis. Kč. Jedná se o celkovou sumu za
potraviny pro děti, jejich víkendové vaření, samostatné stravování zletilých nezaopatřených
osob, potraviny pro zaměstnance, pro výuku do školy a na pohoštění v rámci skupinových
oslav, výletů apod. Samozřejmě se v těchto částkách odrazily i stoupající ceny potravin, které
se mění dodávku od dodávky. V maximální možné míře jsme využívali nákupní portál
zřizovatele.
Pokračovali jsme v osvědčené nedělní praxi, kdy si děti pod vedením vychovatelů
připravovali celodenní stravu samy.Z celkové spotřeby potravin v roce 2019 děti „provařily“
115 tis. Kč, což je téměř 26tis. více než v minulém období. Projevil se zde vyšší počet dětí na
skupinách a zvýšený normativ u všech věkových kategoriích strávníků.
Jedním z hlavních výdajů pro děti byl nákup ošacení. Tato položka byla o 49 tis. vyšší než
v roce 2018. V hodnoceném roce přišlo více dětí, které bylo třeba obléct tzv. „od hlavy
k patě“. Dále jsme navýšili námi stanovenou normu umožněním jednorázového nákupu na
každé dítě v hodnotě 2 tis. Kč, kdy jsme po důkladných rozborech usoudili, že stanovené
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finanční částky již v současné době nestačí. Část takto zakoupeného ošacení byla využita na
Vánoce 2019 jako další vánoční dárek dětem.
Po výměně prošívaných dek a polštářů z roku 2018 jsme v roce 2019 pořídili nová bavlněná
prostěradla pro všechny rodinné skupiny i na válendy v místnostech nemocných. Jinak
ložního prádla máme dostatek, v pověřenou pracovnicí jej pravidelně kontrolujeme a dle
potřeby zajistíme nové.
Rovněž jsme pravidelně zajišťovali nákup tonerů, papírů do tiskáren a kopírek, kancelářského
a školního materiálu. Do těchto komodit jsme investovali celkem 131,5 tis. Kč, což je o
necelých 10 tis. Kč více než v předchozím roce. Navýšení vidíme zejména u školních potřeb
pro děti – také souvisí s nově příchozími dětmi a celkově vyšším počtem žáků různých škol.
U dalších položek jako jsou čistící, desinfekční, hygienické a toaletní prostředky a ostatní
úklidový materiál jsme proti roku 2018 utratili o 40 tis. Kč více. 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. Zmíněné navýšení se týká hlavně
položek nakupovaných pro děti na rodinné skupiny. Celková suma činila 159,5 tis. Kč za celý
rok.
Další sledovanou položku pak činí poplatky za léky – 23,67 tis. Kč. Za zdravotnický materiál,
vybavení lékárniček a zdravotní pomůcky (brýle, rovnátka, stranice apod.) jsme utratili částku
ve výši 33 tis. Kč. Celkem jsme proti roku 2018 ušetřili 14 tis. Kč. Poměrně vysokou částku
jsme investovali do všeobecného materiálu s přímou spotřebou – celkem za rok 2019 to bylo
314,03 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 to bylo o 103,96 tis. Kč více. Za materiál pro
opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku, vozového parku a výpočetní techniky jsme
vydali 33,78 tis. Kč. Je to o 11,56tis. Kč méně než v roce 2018. Za evidovaný majetek jsme
celkem utratili 168,89 tis. Kč.
V hodnoceném období jsme obměnili neopravitelný inventář na rodinných skupinách a ve
všech prostorách dětského domova. Dětem byly zakoupeny nové židle k psacím stolům na
jejich pokojích, několik křesel do obývacích pokojů, skříňky a botníky na chodby. Po
několika letech došlo k výměně stolních lamp dětí, byly pořízeny různé drobné
elektrospotřebiče do kuchyněk RS, spací pytle na letní tábory, florbalové hole na turnaje,
hrnce do kuchyně apod. Dále jsme dovybavili dílnu údržbáře a zároveň i dílnu pro fungování
technického kroužku, který se rozběhl a každé pondělí odpoledne probíhá.
Opravy a udržování – i v roce 2019 jsme do těchto prací investovali poměrně velkou částku
a to konkrétně 556,04 tis. Kč, což bylo o 86,79 méně než v roce 2018. Z toho bylo 491 tis. Kč
vloženo do oprav a údržby nemovitého majetku.
Cestovné – opět nižší čerpání proti předchozímu roku, ve finančním vyjádření o 3,02 tis. Kč.
Celkem jsme na cestovném vyplatili 13,15 tis. Kč.
Služby – v roce 2019 byly tyto náklady o 426,82 tis. Kč vyšší než v roce 2018, celkově jsme
za služby utratili 1.364,42 tis. Kč, kdy téměř 75% zvýšených výdajů se týkalo rekreačních
pobytů dětí. Děti absolvovaly mnohem větší počet turnusů různých táborů včetně pobytu u
moře, který byl financován ze sponzorského daru. Táborů se zúčastnil také mnohem větší
počet dětí než v roce 2018.
Správa sítí a www stránek, licence, domény, uprgade byly srovnatelné náklady s rokem 2018,
celkem 121,17 tis. Kč. Došlo k ustálení IT techniky, služeb v rámci softwaru ubylo,
neprováděly se tak často změny hesel. Částku 22,08 tis. Kč jsme zaplatili navíc u nákupu
školních služeb – plavání, lyžařské výcviky, školy v přírodě, adaptační kurzy, zájmové
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kroužky dětí apod. Děti chodí 2x týdně do bazénu, kde absolvují plavecký výcvik, hoši i
dívky navštěvují sportovní kroužky. I zde se projevil vyšší počet dětí v DD v průběhu roku.
Stravné dětí v MŠ a na školách se proti roku 2018 období zvýšilo, protože se nyní ve školních
jídelnách kmenových škol stravovat větší počet dětí a to z důvodu doporučení ČŠI, aby děti
neobědvali příliš pozdě po návratu ze školy.
Za likvidaci odpadů jsme zaplatili 44,13 tis. Kč. Velkoobjemový kontejner na likvidaci
rozbitého a nepotřebného inventáře jsme si nechali přistavit dvakrát na odvoz vyřazeného
inventáře (sportovní potřeby, nábytek, koberce, kola, koloběžky, apod.).Dalšími službami,
které jsme využívali, je pravidelné praní ložního prádla, a jednorázové využití čistící firmy na
mytí oken. Zpracování mezd činilo v roce 2019 celkem 91,58 tis. Kč. Poplatky za
telekomunikace, poštovné, spotřeba poštovních známek, internet – 63,25 tis.
Ostatní služby – tato položka byla o více než 36 tis. Kč vyšší než v roce 2018. Jednalo se o
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 2019 činily Kč 23.963.304,24 (hlavní činnost 23 725.644,24 Kč,
doplňková činnost 237.660,-- Kč)
- z toho příspěvky na provoz a přímé náklady na vzdělávání 22 724 841,-- Kč
- ostatní výnosy 1 238 463,24 Kč (výnosy z činnosti, finanční výnosy, doplň. činnost)
Výnosy (dotace) ze státního rozpočtu i z rozpočtu zřizovatele byly zcela vyčerpány,
nevracíme žádnou částku.V roce 2019 zůstal stejný příjem z doplňkové činnosti, nájem se
prozatím nezvyšoval, platby od nájemců nám chodí pravidelně.
1.3 Výsledek hospodaření
Dětský domov Opava uzavřel hospodaření v roce 2019 s minimálním kladným výsledkem
hospodaření, na který jsme dosáhli doplňkovou činností.
V hlavní činnosti jsme skončili minusovým VH ve výši 219.896,77 Kč, v doplňkové činnosti
činil VH částku 234.832,-- Kč.
Konečný výsledek hospodaření činil 14.935,23 Kč a byl finančně zcela krytý..
2) Čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních
znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání:
Příspěvky a dotace z MŠMT:
a) ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání

17.552.841,--

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

12.787.571,-84.645,-4.376.381,-255.751,-48.493,--

- 30 -

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14
Výroční zpráva ředitele dětského domova za školní rok 2019/2020

Všechny tyto příspěvky byly plně vyčerpány, přičemž bylo dodrženo uvedené členění.
Dotace od zřizovatele
ÚZ 1
ÚZ 205

provozní náklady
krytí odpisů

Provozní náklady celkem:

4.922.000,-250.000,-5.172.000,--

22.724.841,-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 12.922.077,-- Kč,
z toho platy zaměstnanců ze státního rozpočtu byly 12.787.571,-- Kč, další položkou bylo
25.000,-Kč z provozních prostředků na pokrytí zvýšených administrativních nákladů. Na
náhradách za pracovní neschopnost jsme vyplatili 24.861,-- Kč. Také v roce 2019 jsme žádali
o přesun z prostředků na platy na ostatní osobní náklady – odstupné v částce 84.645,-- Kč.
Po dohodě se zřizovatelem byl nejprve snížen na 33 osob, následně došlo ještě k jednomu
přehodnocení a snížení na 32 osob (usnesení RK č. 72/6555 ze dne 21. 10. 2019).
Skutečný stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 činil 32 fyzických osob, v přepočtených úvazcích
to bylo 30,6875.
U provozních zaměstnanců došlo k přirozené obměně po odchodu kuchařky a švadleny do
starobního důchodu. Do školní kuchyně byla přijata nová kuchařka, na pozici švadleny přešla
bývalá uklízečka, která byla vyučená, a místo ní jsme přijali novou pracovnici na úklid.
Největší fluktuace probíhala na úseku bezpečnostních pracovníků – nočního dohledu. Zde se
v poměrně krátké době vystřídalo 6 zaměstnanců, noční služby jim dělaly obrovské problémy
jak zdravotní, tak psychické. Nyní se situace ustálila, kolektiv nočních služeb je již trvalý.
V průběhu celého kalendářního roku nastoupili 3 noví vychovatelé, jedné vychovatelce nebyl
prodloužen pracovní poměr. Rozhodnutím ředitele o organizační změně byl zrušen zdravotní
úsek, včetně funkce dětské sestry. Výpověď podala denní asistentka pedagoga. Agendu
týkající se nemocných dětí začala nově zabezpečovat asistentka pedagoga.
Na pedagogickém úseku jsme se museli vyrovnat s poměrně velkými problémy v zajištění
plynulého provozu. Nevyhnuli jsme se tím proplacením velkého množství přespočetných
hodin za přímou pedagogickou činnost. Za tuto náročnou a obětavou práci byly pedagogům
vyplaceny mimořádné odměny Průměrné platy u pedagogů byly následně vyšší, ale odráží se
v nich výše zmiňované problémy.
Zahraniční pracovní cesta nebyla našimi zaměstnanci uskutečněna v roce 2019 žádná.
4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, pojištění,
inventarizace majetku
Přestože budova dětského domova je stará, naší péčí a investovanými finančními prostředky
je ve velmi dobrém technickém stavu. Plně vyhovuje po všech stránkách, hygienických,
bezpečnostních, estetických apod. k pobytu dětí a práci všech zaměstnanců.
Jako každoročně jsme i v roce 2019 investovali velkou část do oprav a údržby jednotlivých
úseků. Veškeré drobné zásahy prováděl v rámci pracovní náplně údržbář, který je všestranně
nadán a zvládá spoustu řemesel. Na větší a rozsáhlejší opravy jsme si volali odborné firmy.
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Investiční činnost – v loňském roce jsme provedli investiční akci, která byla naplánovaná již
na předchozí rok, ale vzhledem k havarijní situaci v tělocvičně jsme upřednostnili tuto
záležitost. Byla provedena modernizace a rekonstrukce sociálního zařízení chlapců na 5. RS
v celkové hodnotě 320 tis. Kč. Celá investice byla hrazena z vlastních zdrojů – fondu investic.
V současné době nám zbývá poslední sociální zařízení, které na modernizaci čeká – jedná se o
dívky na 4. RS. I tato akce je již naplánovaná.
Údržba a opravy
V roce 2019 probíhaly v budově DD různé práce, kterými stále udržujeme celý objekt ve
velice dobrém stavu, což se následně projeví např. i při hodnocení návštěv zaměstnanců KÚ,
kteří s uznáním kvitují prostory, v nichž žijí naše děti nebo pracují naši zaměstnanci.
Opět jsme investovali velkou částku a to 566 tis. Kč. Do oprav nemovitého majetku z toho
bylo vloženo 491 tis. Kč.
Pokračovali jsme v opravách jednotlivých místností ve sklepních prostorech, údržbář se
dočkal důstojnějšího sociálního zařízení a zcela nových sanačních omítek v dílně a přilehlém
skladu. Část suterénu, který slouží jako mandlovna prádla, malá a velká sušárna a spojovací
chodba mezi dvorem a zahradou, byla také postupně opravena. Ruku v ruce se stavebními
pracemi probíhaly i opravy rozvodů elektřiny, byla nainstalována nová světla – chváleno
pracovnicí KHS při kontrole prostor. Z dílny byl zaveden odtah prachových částic. Dokončili
jsme montáž schodišťového osvětlení, vyměnili jsme stará světla na pokojích dětí za moderní
s nízkou spotřebou energie.
V rámci elektroprací a rozšířením osvětlení byl ve sklepní chodbě vyměněn celý rozvaděč.
Zprovoznili a hlavně jsme opravili WC v chodbě mezi dvorem a zahradou a také v průjezdu,
aby je mohly děti využívat v době pobytu na dvoře a na zahradě a nemusely chodit bez dozoru
na své skupiny. Také jsme malovali některé chodby a pokoje, zejména ty, v nichž je
soustředěn provoz o hlavních prázdninách, které „trpí“ nejvíce. Další akcí byla výměna
klasických dveří mezi ředitelnou a kanceláří sociální pracovnice za protihlukové, aby při
psychologických a pedagogických pohovorech s dětmi a návštěvami z OSPOD a jinými,
nedocházelo k vzájemnému rušení se.
V červnu nás nemile zaskočil problém s poruchou přívodu vody do DD. Byli jsme nuceni
tento havarijní stav okamžitě řešit, nakonec se ukázal jako mnohem závažnější, než se
původně zdálo. Do výměny se zapojila i firma SmVaK, protože se muselo vyměnit i potrubí
hlavního přívodu do budovy. Další havárie byla naštěstí včas podchycena o prázdninách, kdy
na zahradě praskl v zemi přívod vody pro napouštění bazénu. Voda z hloubky pronikla na
povrch a tím jsme zjistili únik a závadu.
Další opravy se týkaly např. vrat do areálu domova a to jak v průjezdu, tak na dvoře. Další
vrata, která slouží k příjezdu do zahrady, jsme nechali vyměnit za nová. Stará byla v natolik
špatném stavu, že oprava by byla dražší než zhotovení nových.
Samozřejmostí je, že všechny tyto opravy, práce i větší údržba probíhali za plného provozu.
Děti i zaměstnanci byli natolik tolerantní, že to přijímaly s velkým pochopením. Následně pak
byli potěšeni novými zlepšeními svých pokojů a interiéru dětského domova..
Do oprav movitého majetku jsme investovali 33,78 tis. Kč (výpočetní technika, služební
automobil, nábytek, pračky, kuchyňské stroje apod.). Částka nižší než v roce 2018.
Pravidelné, nejméně 1 x měsíčně probíhalo sečení všech travnatých ploch DD s následným
odvozem trávy, stříhání živých plotů a postřik plevele.
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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 15.345.057,--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 provedenou investiční akci v hodnotě
320.045,-- 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, kdy celková hodnota pozemků k 31. 12. 2019 činila Kč 3.405.190,-Majetek - movitý majetek
Účet 022 – Samostatné movité věci, počáteční stav k 1. 1. 2019 byl 925.728,-- Kč, konečný
zůstatek k 31. 12. 2019 zůstal stejný. Nedošlo k žádnému pohybu.
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek: počáteční stav k 1. 1. 2019 činil
5.987.505,80 Kč. Ve finančním vyjádření činilo pořízení nového majetku 107.885,07Kč,
vyřazen byl majetek v hodnotě 413.356 Kč. Hodnota DDHM k 31. 12. 2019 byla
5.682.034,87 Kč. V rámci celoročních prací na inventarizaci majetku jsme se zaměřili na
funkčnost a bezpečnost inventáře. Zakoupen byl nábytek do pokojů dětí (výměna za
vyřazený, koberce, na dvě rodinné skupiny byly pořízeny nové pračky a jedna lednička..
5) Peněžní fondy v roce 2019
Fond investic – počáteční stav ke dni 1. 1. 2019 ve výši 89,87 tis. Kč byl posílen tvorbou
odpisů dlouhodobého majetku, které v roce 2019 činily částku ve výši 257,91 tis. Kč a navíc
byl posílen schváleným převodem z rezervního fondu o 54 tis. Kč. Fond byl v hodnoceném
roce použit následovně: proběhla rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení chlapců na
5. RS v hodnotě 320 tis. Kč. V současné době nám chybí zrekonstruovat poslední sociální
zařízení, které máme v dlouhodobém plánu realizovat v roce 2021 ve 2. pololetí.
Rezervní fond byl rozdělen na RF tvořený z kladného výsledku hospodaření a fond tvořený
z darů. Po schválení VH za rok 2018 jsme do něj převedli částku 54.761,97 Kč.
V roce 2019 jsme z fondu vyčerpali na další rozvoj organizace částku 240 tis, kdy fond byl
využit zejména na úhradu letních táborů dětí (152 tis. Kč), na havarijní opravy čerpadla
v kotelně a rozvodů vody v suterénu (40,5 tis. Kč). Dále jsme z fondu uhradili výměnu vrat
z parku do zahrady (27,6 tis. Kč) a opravu služebního automobilu (20,3 tis. Kč).
Konečný zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 byl 136,22 tis. Kč.
Rezervní fond účtu 4140500 dary měl k 1.1.2019 počáteční stav 148,35 tis. Kč.
Sponzoři nám v uplynulém roce věnovali finanční dar ve výši 12 tis. Kč. a konečný zůstatek
k 31.12.2019 byl 479,75 Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav ve výši 80,22 tis. Kč jsme posílili
přídělem 2 % hrubých mezd. V roce 2019 tento příděl činil 256,75 tis. Kč. Čerpání fondu bylo
následující:
příspěvek na stravné zaměstnanců
59,46 tis. Kč
rekreace zaměstnanců
191,08 tis. Kč
penzijní připojištění
53,9 tis. Kč
nepeněžní dary k jubileím
14,10 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019 činil 18,43tis. Kč, kdy fond byl finančně je krytý v plné výši.
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Fond odměn
Počáteční stav činil 166,14 tis. Kč.
Z kladného VH za rok 2018 nebyl posílen žádnou částkou.
Čerpán v hodnoceném období rovněž nebyl.
Zůstatek k 31. 12. 2019 byl 166,14 tis. Kč., kdy fond byl finančně krytý v plné výši, kdy
jeho čerpání v roce 2020 využijeme případně pouze v případě nezbytné nutnosti.
Závěrečné shrnutí hospodaření Dětského domova v Opavě:
Podrobné informace o hospodaření Dětského domova v Opavě v roce 2019 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. Z důvodu
koronavirové epidemie se nerealizovala ani jedna souvislá praxe pro studenty.
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Příloha č. 2
Nově zahájené projekty: Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2020

11. ročník „Setkání opuštěných a postižených
dětí“ v Mořkově u Nového Jičína v září 2019
společně s Dr. Vítězslavem Černochem

Tvořivé dílny v Mořkově pod záštitou Dr.
Černocha a Fondu handicapovaných a
ohrožených dětí na podzim 2019

Každoroční účast na Dni otevřených dveří na Před odjezdem do zimního tábora H+H ve
Krajském úřadě MSK při příležitosti 101. Frýdlantu nad Ostravicí během prázdnin po
výročí založení České republiky
vánočních svátcích

Jarní tábor v TZ v Železné pořádaný SVČ v
Bruntále zajistil dětem prázdninový pobyt

Děti si přivezou z tohoto tábora vždy
nesmírně zajímavé zážitky a vlastní výrobky
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Mikuláš, vánoční výstavka a předvánoční akce v DD

Návštěva Mikuláše, anděla a čerta, který měl
touhu odnést do pekla i hodné děti z 1.RS

Čertovským hrátkám a umazáním od sazí
neunikly ani děti z 2.RS.

Celkový pohled na vánoční výstavku v sále
domova, která se stala několikaletou tradicí

Na vánoční výstavce se každoročně podílí
všechny děti z rodinných skupin

Účast na adventním koncertu metalové
skupiny Bohemian Metal Rapsody konaný
v kostele sv. Václava v Opavě

3. ročník projektu „Strom splněných přání“
opavského obchodního centra Breda opět
daroval dětem hodnotné dárky
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Vánoční besídky na RS a společný Štědrý večer v DD

Společné vánoční foto s ředitelem DD na
vánoční besídce 1.RS

Děti z 2.RS se připravují k vystoupení na
vánoční besídce

Radostná atmosféra dětí 5. rodinné skupiny
na tradiční besídce před rozbalením dárečků

Návštěva vedení a proslov ředitele na jedné z
vánočních besídek

Nejen nastrojený vánoční stromeček, ale i
nastrojené děti si nenechají ujít společnou
památeční vánoční fotografii

Slavnostně připravená štědrovečerní tabule,
kde se všichni přítomní s napětím těší na
bohatou večeři
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Úspěchy našich dětí a velikonoční výstavka v DD

3. místo Davida Z. ve výtvarné soutěži
„Památky jako malované 2019 “

1. místo ve výtvarné soutěži „Pod noční
oblohou“ 2019 získal náš Erik M.

Na prvních třech místech ve výtvarné soutěži Jarní velikonoční výstavka je výsledkem
Magistrátu v Opavě se umístila naše děvčata každoroční výtvarné činnosti všech dětí z
z 2.RS Karolína, Michaela a Barbora.
rodinných skupin dětského domova

Rozmanité barevné velikonoční výrobky
každého naladí na očekávající svátky jara

Každá RS má vymezené na stole své
místečko pro prezentaci svých výrobků
- 40 -

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14
Výroční zpráva ředitele dětského domova za školní rok 2019/2020

Šití roušek pro MSK a dárky pro DD v době nouzového stavu

Zaměstnanci DD se aktivně zapojili do šití
2000 ks roušek pro MSK

Společné foto s organizátorem Fotbalového
andělu při věnování trička našemu Lukášovi

Hypermarket Globus věnoval dětem
mimořádnou velikonoční nadílku v podobě
čokoládových figurek a jiných dobrotek

Zdravotní štíty pro zvládání koronavirové
epidemie darovala našemu DD organizace
„Lidé pro lidi“

Firma „Design“ darovala v nouzovém stavu
módní sportovní obuv pro naše děvčata, ze
které měla obrovskou radost

Sdružení Opavané věnovali DD finanční
dar, za který byly zakoupeny sladkosti a
drobné suvenýry pro děti na různé akce
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Zájmová činnost našich dětí v přírodě před a po epidemii

Sobotní výlet do okolí Krnova na Cvilín a
rozhlednu byl naladěn do barev podzimu

Celodenní výlet v krnovské přírodě byl
zakončen opékáním buřtů a dobrou náladou

Podzimní vycházka do nedaleké opavské
přírody za roztomilými zvířátky

Trávení volného času a procházka dětí v
předjaří v únorových prázdnin tohoto roku

Relaxační cyklistická vyjížďka dětí 5.RS na
kolech po stezkách Opavy koncem května po
uvolnění nouzového stavu

Povinná relaxační přestávka k načerpání
nových sil a splnění vytouženého cíle
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Další zájmová a společenská činnost našich dětí v době epidemie

Do šití roušek se kromě zaměstnanců DD
zapojili nejen děvčata z 1.RS, ale i Lukáš P.

Společná příprava děvčat a chlapců 1.RS
pečení k velikonočním svátkům

Tvořivá zájmová činnost na 2.RS, děvčata
své výrobky prezentovaly na výstavce

Odpolední odpočinková činnost na 5.RS při
skládání puzzle

Přebytečnou energii naši chlapci „vybili“
každodenním hraním fotbalu na dvoře DD

Oslava 18. narozenin slečny Míši, 16.
narozeniny Nicolase a 13. narozeniny Terezy
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Příprava do školy a společenská činnost našich dětí v DD v květnu a červnu 2020

Domácí příprava do školy v době epidemie
se odehrávala jak elektronickou cestou, tak i
klasickým způsobem

Při běžné dopolední přípravě do školy, na
kterou si děti časem zvykly, i když kontakt se
spolužáky a učiteli jim hodně chyběl

Společné foto v květnovém Majálesu
pořádaný v naší krásné zahradě

Společné foto u příležitosti Dne dětí
v zahradě našeho dětského domova

Netradiční společenské hry a velmi zábavné
vymyslela teta Terezka s tetou Libuškou

Zajímavý program na Dni dětí uspokojil
nejen malé děti, ale i náctileté z celého DD
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