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Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, předkládá
Dětský domov Zlín výroční zprávu:
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Charakteristika školského zařízení
Dětský domov Zlín je právním subjektem, příspěvkovou organizací Zlínského kraje, zřizován zákona
č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Je organizován jako koedukované školské zařízení rodinného typu,
poskytující komplexní péči dětem a mládeži ve věku od tří do osmnácti let, respektive do ukončení
přípravy na budoucí povolání, kterým byla soudem uložena ústavní výchova nebo bylo vydáno
předběžné opatření. Školské zařízení dětský domov patří dle § 7 zákona č.561/2004 Sb.(školský
zákon) do vzdělávací soustavy se školami a školskými zařízeními a jeho činnost je řízena zákonem č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Zřizovatel : Zlínský kraj, tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín

Ředitel : Mgr. Helena Stráská
Zástupce statutárního orgánu : Ivana Pekárková

Adresa : Dětský domov Zlín
Lazy 3689, 760 01 Zlín
Tel./fax. 577 210 293
Email : ddzlin@ddzlin.cz

Identifikační číslo organizace : 61 71 67 23
Identifikátor školského zařízení : 600 030 474
IZO : 102 331 146

Dětský domov Zlín byl založen v roce 1951, od 1.1.1995 se stal právním subjektem. Je příspěvkovou
organizací, zařazen do sítě škol a školských zařízení s účinností od 1.9.1996. Poslední aktualizace
v síti proběhla 25.7.2008 pod č.j. 15 253/2008-21, kde se MŠMT rozhodlo s účinností od 1.8.2008 o

změně názvu na současný.
Součástí školského zařízení je i školní jídelna. Školní jídelna zabezpečuje celodenní
stravování dětí i zaměstnanců, oslavy narozenin dětí, atd.
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Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2006/2007
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
7
0
0

Školní rok 2007/2008
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
7
0
0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2007/2008:
Pracovníci pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

Pracovní zařazení,
funkce
ředitelka
zástupce ředitele
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Úvazek

Kvalifikace, obor

Celková
praxe
17
37
27
3
11
2
3

Praxe
v DD
5
17
12
3
5
2
3

1
1
1
1
1
1
1

VŠ, spec. pedagogika
SPgŠ - vychovatelství
SPgŠ - vychovatelství
SPŠ MV, DPS
SPgŠ - vychovatelství
SZŠ, Bc.soc.ped.
SOU, DPS
SEŠ
OU
SOU v oboru
SOU

25
39
30
30

15
4
21
21

ekonomka
domovník, údržbář
pom.vych. švadl.,prad.
uklizečka

1
1
1
0,3

pracovník soc.péče. noční
pracovník soc.péče. noční

1

SOU

37

14

1

EŠ - dvouletá

25

10

vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka

0,5
1
1

Stř.hotelová škola
SOU v oboru
nevyučená

30
30
37

7
7
12

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Věková struktura pracovníků :
Pedagogičtí pracovníci – 1 nad 55 let
1 věk 45 – 55 let
3 věk 35 – 45 let
2 věk 25 – 35 let
Nepedagogičtí pracovníci – 6 věk 45 – 60 let
1 věk 35 – 45 let
Stav pracovníků stabilizován.
Prázdninový provoz byl řešen provozem na 1 rodinu (zbytek dětí tábory) a zástupy, tzn. nadpočetnými
hodinami.
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Každá rodinná buňka má dva kmenové odborné vychovatele a jednoho vychovatele na posilování
náročných úseků výchovné činnosti (příprava dětí do školy, ranní výprava) a na zástup v případě
dovolené a nemoci. V jednom případě se střídá zástupce ředitele. Péče o děti v noci je zabezpečena
jednou noční pomocnou vychovatelkou v celém zařízení. Střídají se tedy 2 pracovnice. Během roku
došlo k odchodu jedné pracovnice do starobního důchodu a pracovní úvazek byl rozdělen jako 0,2
úvazku mezi 5 odborných vychovatelů jako druhý pracovní poměr. Zkvalitnila se tak péče o děti
s přístupem méně osob ve výchově.
V současné době speciální pedagogiku studují tři vychovatelé. Další nově přijatá vychovatelka nemá
odborné vzdělání, ale doplňovala si jej bakalářským vzděláním. Pokud by zůstali pracovníky dětského
domova, součástí pracovní smlouvy je podmínka splnění požadovaného vzdělání. Všichni ostatní
pracovníci se také dostali od 1.1.2005 do problému s kvalifikací se zákonem č.563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, který nařizuje vzdělání v oboru speciální pedagogiky .

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení:
Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení :
Sociálně psychologický výcvik – v rozsahu 80 hodin 2 pracovníci
Agrese a agresivita u dětí – 2 pracovníci
Vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence – 1 pracovník
Dlouhodobé vzdělávání v oblasti prevence - 1 pracovnice
Ručních výrobky - 1 pracovnice
Dítě v krizi – 1 pracovník
Semináře spojené s přijetím nových právních předpisů
Zákoník práce – změny – 2 pracovníci
Celostátní setkání ředitelů DD, VÚ a ZvŠI s aktuálními otázkami v legislativě a problematice dětských
domovů
Pravidelná pracovní setkání ředitelů dětských domovů s DDÚ Olomouc
V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné
konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi :
otázka speciálně pedagogické diagnostiky dětí – diagnostické listy
otázky prevence, rizika spojená s kouřením, drogami, AIDS – jak mluvit s dětmi
jak naučit děti hodnotám
specifické vývojové poruchy
zvládání zátěžových situací
šikana
hrové činnosti - volný čas dětí
Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku a konzultace na
pedagogických radách.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení :
Seminář pro účetní související se změnami předpisů – 1 pracovník
Cestovní náhrady – 1 pracovník
Semináře týkající se změny zákonů o ochraně veřejného zdraví a hygienických předpisů– 2 pracovnice
Semináře týkající se změn v chodu školních jídelen– 2 pracovnice
Semináře k BOZP – 1 pracovník
Semináře k BOZP přímo ve školních jídelnách – 1 pracovnice
Dle denní pedagogické praxe vyvstává potřeba dále se vzdělávat v oblasti ve speciálních metodách
pedagogické speciálně vychovatelské práce. Pro pracovníky dětských domovů jsou nutné delší
výcviky pro zvládání běžných i krizových situací při výchově dětí, pro které je málo finančních
prostředků a časového prostoru.
Je nutné doplnění povinných odborných školení hlavně nepedagogických pracovníků.
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Údaje o svěřencích dětského domova
Určeným diagnostickým ústavem pro Dětský domov Zlín je Dětský diagnostický ústav a středisko
výchovné péče Olomouc Svatý Kopeček, Ústavní 9, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček. Dle zákona
109/2002 Sb. umisťuje děti do dětské domova a 2x ročně zajišťuje činnost odborného pracovníka ve
spádovém zařízení za účelem metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a
výsledků výchovné práce.
V průběhu roku jsme pečovali o 16 dětí ve dvou rodinných buňkách. Věkově zasáhly spektrum od
osmiletého po devatenáctiletého svěřence. Navštěvují základní i základní speciální školu a odborná
učiliště a střední školu.
Dvě osmnáctiletá děvčata, která ukončily učební obor kuchař, číšník a zahradnice, jsou v dětském
domově na Dohodu na tzv. dobrovolný pobyt do doby dostudování. Obě postoupily dále na střední
školu a budou ještě rok studovat, aby dosáhly maturity.
Stav dětí byl stabilizován na 16 dětech.
V červnu 2008 ukončila učební obor zahradnice jedna dívka a byla propuštěna z dětského domova se
zajištěným bydlením i ekonomickým zajištěním dle zákona.

Školní rok 2008/2009 budeme tedy začínat s 15 dětmi (požadovaná kapacita dle zákona č.109/2002
Sb. je 16 pro naše zařízení)
Celkový charakter skladby dětí:
Evidenční stav k 31.8.2008
Kapacita zařízení
Evidenční stav
Počet výchovných skupin/rodinných buněk
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení
Počet svěřenců na útěku
Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou
Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření
Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípravy na povolání
Počet svěřenců na základě dohody s rodiči
Počet svěřenců v péči DPA, DPL
Počet svěřenců v péči neurologa

16
15
2
15
0
0
15
0
0
0
0
3

Věkové složení dětí:
MŠ
ZŠ
studenti
učni
ostatní

0
9
2
4
0

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova:
V červnu 2008 ukončila učební obor zahradnice jedna dívka a byla propuštěna z dětského domova se
zajištěným bydlením i ekonomickým zajištěním dle zákona.
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Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách:
Situace k 31.8.2008
skup./byt
počet dětí
3 – 5 let
6- 11 let
I.
8
0
1
II.
8
0
2
celkem
15
0
3

12 – 15 let
3
3
6

16 a více
3
3
6

dívky/chlapci
3/4
5/3
8/7

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
skup./byt

MŠ

ZŠ

I.
II.
celkem

0
0
0

2
5
7

speciální
školy
2
0
2

OU, SOU

ostatní SŠ

sourozenci

2
2
4

1
1
2

3a2
2
3 skupiny

Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám.
V každé rodinné buňce pracují tři odborní vychovatelé, z toho dva jsou bráni jako kmenoví
s rozdělením nejstěžejnějších úkolů a třetí zabezpečuje posilování náročných úseků výchovné činnosti
(péče o učně s problémy, příprava dětí do školy, péče o děti se specifickými poruchami) a na zástupy
v případě dovolené a nemoci kmenových vychovatelů. V jedné pracuje zástupce ředitele a ředitel se
zkráceným úvazkem.
Dle zákona o ped. prac. jsou všichni pracovníci nekvalifikovaní. Jsou to středoškoláci vychovatelé,
případně lidé s DPS z pedagogiky, ale všichni bez speciální pedagogiky, podmínkou pro stálý
pracovní poměr je další kvalifikační studium.

Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova.
Velké starosti nám činí poruchy chování u dětí, se kterými už jsou do dětských domovů přijímány. Je
to jedna z nejčastějších příčin nařízení ústavní výchovy u dětí, protože díky nedůsledné, rozvolněné
výchově rodiče své dítě nezvládnou a často jeho výchova končí tímto řešením. Navíc se k nám děti
dostávají už ve věku pubescentů, kdy je velmi obtížné jakékoli výchovné působení.
V průběhu roku jsme zaznamenali problémy s kouřením u velkých dívek problémy. Děti však mají
přísný zákaz kouření v areálu dětského domova, tedy i na zahradě. Bohužel se nám během prázdnin
objevilo i kouření návykových látek u jedné dívky. Zpočátku řešeno domluvou, později zákazy
osobního volna a prací. Bohužel dívka, také vlivem nižšího intelektu, nerada akceptuje autoritu a
neustále porušuje pravidla. V říjnu dosáhne 18 let.
Sexuální výchova dětí se daří pravidelnou otevřenou komunikací s dětmi. Osmnáctiletá děvčata již
užívají antikoncepci, navštěvují kosmetiku k pěstění svého zevnějšku.
Spolupráce s rodiči se celoročně daří díky těsné spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí.
Většina dětí pravidelně své rodiče navštěvuje v místě jejich bydliště, většinou v době vánoc a hlavních
prázdnin, u některých dětí jsou pravidelné víkendové návštěvy 1x za měsíc. Rodiče sami v domově
kdykoli mohou své dítě navštívit, případně s ním komunikovat. Rodičům nabízíme i konzultační
hodiny pro pomoc při přístupu k výchově svých dětí a sociálních problémech, při pohybu na úřadech.
Velkým pozitivem našeho dětského domova je jeho poloha. Je umístěn v lokalitě, která nám umožňuje
rekreaci, klid, ale přitom jsme blízko všech aktivit, škol a centra velkého města. Jsme tedy součástí
Města Zlína a ten nás zve na účast akcí zábavných i poučných, radní města, firmy, pedagogové a další
naše děti zapojují do různých aktivit. Díky naší reprezentaci se snadněji přátelíme s lidmi, kteří se
často stávají našimi sponzory.
Děti jsou začleněny do aktivit Města Zlína – do sportovních oddílů, do počítačových a jiných kroužků
institucí vyplňujících volný čas dětí. Je tak stoprocentně naplněna idea socializace – začleňování se
mezi různé skupiny dětí a dospělých.
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Pozitivem je taktéž vybavení našeho domova. Ať je to zahrada, která umožňuje dětem přirozenou
cestou seznámit se se sezónními pracemi. Taktéž je využívána pro hry dětí, sáňkování, lyžování,
bruslení, jízdu na kole i koloběžce a také posezení u táboráku. V domě využíváme větší hernu, kde
děti tráví čas sportem, tanci, v případě nepřízně počasí.
Mimořádné události.
Mimořádnými událostmi jsou problémy ve škole a s chováním dětí. Často inklinují k vrstevníkům,
kteří se chtějí nějak lišit či jejich chování se vymyká běžným normám. Přibývají k tomu krádeže.
Řešení těchto problémů je často ve spolupráci se školou, často je nutné psychologické vyšetření a
konzultace a speciálně pedagogický pohovor. Děti dostávají od vychovatelů výchovná opatření.
Práce s osobami odpovědnými za výchovu.
Dle zákona 109/2002 Sb. Jsme povinni udržovat kontakt s osobami odpovědnými za výchovu.
Pravidelně zasíláme 2x ročně zprávu o dítěti, na vyžádání zprávy o dítěti reagujeme ihned a vedeme k
děti k tomu, aby svým rodičům psaly i ony.
Snažíme se být v kontaktu s těmito osobami, ale v některých případech je to věc marná. Jejich
spolupráce se odvíjí podle momentální nálady, stadia nemoci, momentálního psychického stavu či
řešení problému. Kontakt je kvalitnější při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv
doklad, a složitější je při vymáhání stanovené úhrady za péči o dítě. Další skupinou jsou rodiče, kteří
jsou pro různé delikty vyhledáváni policií, dětem telefonují minimálně a nechávají děti v nejistotě a
jen jim slibují.
Poslední skupinou jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze přes soudy.
Většina rodičů však buduje v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami však nejsou
ochotni a v mnohých případech ani schopni změnit svá negativní jednání nebo řešit otázky nutné
k návratu dětí domů.
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Zvláštnosti dětského domova
Na podzim roku 2007 byla zrekonstruována vila, ve které náš dětský domov sídlí. Děti získali velmi
komfortní bydlení se všemi náležitostmi dle zákona o ústavní výchově. Domov poskytuje opravdu
rodinné prostředí ve vilovém objektu v centru města, které umožňuje maximální sociální začlenění
dětí do společenského života. Jeho zvláštností oproti jiným ústavním zařízením v republice je jeho
počet dětí a rodinná vila, která působí opravdu rodinným dojmem.

Aktivity dětského domova
Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností.
Rámcový roční plán aktivit dětského domova je zakotven do Ročního plánu výchovně vzdělávací
práce. Prioritou výchovy dětí v našem dětském domově je maximální zapojení dětí do života s cílem
poznání a dobrého sociálního začlenění do společnosti. Snažíme se tedy o aktivní zapojení dětí do
mimoškolních aktivit ať už pořádaných školami, Domem dětí, sportovními kluby Města Zlína,
zájmové organizace aj.. Děti sportují v oddíle atletiky, aerobiku, basketbalu, kopané. Díky spolupráci
se ZUŠ Štefánikova mohou děti bezplatně navštěvovat tuto školu – 2 děti hrají na hudební nástroj, dvě
děti navštěvují výtvarný obor, jedna dívka chodí do pohybové výchovy.
Mezi „domácí aktivity“, které patří k běžnému životu jako v rodině je pomoc všech dětí při úklidu,
společné práce na zahradě, péče o hřiště.
Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností je velmi nabitý
a jeho realizaci nám umožňuje již zmíněná poloha domu a přátelské vztahy s blízkými dětskými
domovy, dobrá komunikace s Magistrátem města Zlína a lidmi, kteří patří mezi naše dobré přátele a
sponzory.
Mezi významné aktivity patří zapojení se do akcí ostatních dětských domovů jako je stolní tenis,
atletika, kuličkiáda, orientační běh, sportovní hry dětí, ale i akcí pořádaných organizacemi města a
samotným Městem Zlín. Další nejdůležitější aktivity:
- pravidelné vítání občánků na Magistrátu města Zlína
- aktivní účast s vlastním nastudováním divadla na Koncertě dětských domovů s umístěním na
prvním místě
- plavání dětí v městských lázních
- lyžařský týden na horách
- Bowling Cap Brno
- Zlínský vánoční sedmiboj – souboj našich sponzorů
- mikulášská nadílka se studenty středních škol
- vánoční setkání s hosty, přáteli, sponzory dětského domova s nadílkou
- Ledová Praha – dvoudenní pobyt v Praze s návštěvou památek a muzeí
- přebory dětských domovů v lyžování a bobování na Tesáku
- Lyžařský tábor na Dolní Bečvě
- příprava tomboly pro večírek SRPŠ 3. ZŠ
- Kuličkiáda Bojkovice
- Turistický výlet s paní senátorkou Alenou Gajdůškovou na Moravsko- slovenské pomezí
- koncert na Žofíně v Praze Děti dětem
- sportovní den v Uherském Ostrohu, pořádaný tamním dětským domovem
- plavecké závody v Uherském Hradišti
- atletické závody pořádané Uherským Ostrohem
- účast dospělých dětí na programu nadace p. Pivečky pro dobrý start do samostatného života
- pomoc dětí domova při Krajské výstavě psů ve Zlíně
- Děti dětem – sběr šrotu v naší lokalitě
- Májová Štípa – cyklistická soutěž s „dospělákama“ obyvateli Štípy
- Mosty Přerov – velký zábavný den pro děti s naším vystoupením
- Liptálské kufrování pořádané DD Liptál
- Hoří – hasičská soutěž dětských domovů
- Den s integrovaným záchranným systémem
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Dětský den s Policií České republiky
pobyt ve Velkých Karlovicích díky sponzorům
prázdninová pouť se soutěžemi a táborákem
ozdravný pobyt V Krkonoších a na Pálavě
výlet na Pulčinské skály, Držkovou, Lukov, Kroměříž dětem, aj.

Programová náplň školních prázdnin
Prázdniny dětí začínají již tradičně pobytem rodin na vlastních dovolených se svými tetami a je na
rodině, co si vybere. Horňáci si letos vybrali Pálavu, kde jezdili na kolech a dolňáci Krkonoše.
Prázdniny byly jako každý rok velmi pestré. Podařilo se u většiny dětí, aby mohly strávit aspoň pár dní
se svými zákonnými zástupci či různými rodinnými příslušníky, po čemž děti vždy velmi touží. Děti
starší šestnácti let pracovali aspoň měsíc na brigádách dle vlastního výběru a možností. Vydělané
peníze zčásti uložili do dalšího života a část použili na vysněné věci.
Všechny děti si užily na letních táborech. Část dětí v Karlovicích a část zase na táboře v Sidonii, v
Kunčicích pod Ondřejníkem, ve Velkých Karlovicích. Všichni se předháněli čí tábor je lepší a
vyprávěli si nové zážitky. Tento způsob léta opět ukázal, že děti navázaly nové sociální kontakty a
vzájemně si byly zase vzácní. Při pobytu „doma“ v domově jsme navštěvovali koupaliště, chodili do
lesa, jeli na výlet či si hráli doma na zahradě a na hřišti.
Spolupráce s institucemi, nakloněnými a sponzory
Udržujeme stálé kontakty s přáteli a příznivci dětského domova, kteří nám pomáhají zkvalitnit složitý
život dětí a umožnit dobré vybavení dětského domova. Díky sponzorům se podařilo dokončit
venkovní hřiště oplocením a vybavením.
Taktéž dobře spolupracujeme s různými médii, ať už novinami či rádii, které vždy zajímá dění
v našem domově a my prezentujeme veřejnosti naši činnost. Tradiční už je spolupráce se 3. základní
školou ve Zlíně, Slovenské ulici na pořádání různých akcí a s 10. základní školou ve Zlíně. Dobrá je
spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu a s referáty Magistrátu Města Zlína,
ale i se sociálními OSPOD měst odkud pocházejí naše děti.

Zapojení dětského domova do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo odborem
školství, mládeže a sportu
Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu.
Realizace podaných projektů
Dětský domov podal 2 projekty, které realizoval :
Zlatý puk – bruslení pro dětské domovy z kulturního fondu Města Zlína
Hoří – soutěž v hasičských dovednostech dětí dětských domovů z Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje
Samostatné projekty – financovány díky sponzorům a vlastní činností :
Zapojení do života – sociální program pro zapojení do života velkých dětí
Děti dětem – sběr železného šrotu v lokalitě Lazů, výtěžek pro dětské oddělení Baťovy nemocnice.
Zapojení do rozjetých projektů ostatních subjektů :
Nadace T.Maxové
Dejme šanci dětem
Duhová dílna - ČEZ
Startovné do života – Nadační fond manželů L. a V. Klausových
Plaváček
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2007/2008 neproběhla v našem domově kontrola ze strany České školní inspekce.
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Základní údaje o hospodaření dětského domova

Provoz dětského domova s dvěma rodinnými buňkami byl plynule a nepřetržitě zajišťován po celý rok
2007. V roce 2007 jsme dle zákona č. 109/2002 Sb. dodrželi obsazení 16 lůžek – počátkem roku jsme
měli ještě 15 dětí, během června 2007 jsme přijali jednu 9letou dívenku. Jejím příchodem byla
kapacita zcela naplněna a tento stav setrval do konce roku 2007. Dvě dívky, které ukončily v červnu
2007 učiliště, úspěšně složily zkoušky a pokračují v dvouletém nástavbovém studiu, které by mělo být
ukončeno maturitou.
Dětský domov má jako součást školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravu všem dětem. Dále se
zde stravuje denně cca 9 zaměstnanců. Kuchařky vaří i v sobotu, v neděli oběd připravují tety s dětmi
společně. Účtuje se pouze na jeden paragraf, a to dětský domov (4322).
V roce 2007 pracovalo v dětském domově fyzicky 7 nepedagogických pracovníků (celkem 7,7
úvazku): 1,0 ekonomka, 1,0 údržbář, 1,0 hospodyně, 0,2 uklízečka, 2,0 kuchařky, 0,5 úvazku vedoucí
ŠJ, 2,0 pracovnice sociální péče.

Základní ekonomické ukazatele - závazné ukazatele
Mzdové náklady se nám podařilo díky celoročnímu sledování vyčerpat dle plánovaného rozpočtu.
Původní rozpočet na platy byl 3 318 768,-Kč. V měsíci září nám byl rozpočet navýšen o 40 tis. Kč na
základě naší žádosti vzhledem k zajištění prázdninového provozu tj. na 3 358 725,-Kč. Tento limit
mzdových prostředků nám postačil pouze za předpokladu, že byly opět mírně sníženy osobní příplatky
a odměny byly vyplaceny v té nejmenší míře, přesto, že zaměstnanci zvlášť v roce 2007 vyvinuli
mimořádné úsilí v souvislosti s rekonstrukcí dětského domova (balení, stěhování, úklidy).
Původní rozpočet na financování provozních nákladů nám byl přidělen ve výši 1 400 000,-Kč.Náš
požadavek na rozpočet obsahoval i položky v souvislosti s rekonstrukcí dětského domova, především
náklady na náhradní ubytování a částečné vybavení nově vzniklých prostor. Navýšení rozpočtu nám
bylo schváleno o 600 000,-Kč tedy na 2 000 0000,-Kč v říjnu 2007.
Investiční dotace: ZZK dne 20.12.2006 usnesením č. 0456/Z16/06 schválilo dotaci pro Dětský

domov a Školní jídelnu Zlín ve výši 13 205 000,-Kč na realizaci akce „Stavební úpravy
objektu Dětského domova“ dle investičního záměru č. 264/3/150/105/06/06, schváleného
usnesením RZK č. 0594/R16/06 ze dne 17.7.2006..
Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0545/Z18/07 ze dne 20.6.2007 nám byla
schválena investiční dotace z rozpočtu ZK na realizaci akce ve výši 309.000,-Kč
(nevyčerpané dotace z roku 2006). Celkový schválený rozpočet pro rok 2007 byl 13 514 000,Kč.

Kompletní zpráva o hospodaření bez tabulek je přílohou výroční zprávy.
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Závěr výroční zprávy
Uplynulý rok 2007/08 se v Dětském domově Zlín nesl v naplňování prioritních cílů
dlouhodobého záměru
Velkou změnu v životě dětského domova znamenala rekonstrukce celého objektu. Život v náhradním
bydlení vyzkoušel flexibilitu pracovníků a stupeň socializace dětí. Návrat zpět znamenal zase mnoho
změn v pracovních systémech – systému služeb, systému postupů v v jednotlivých pracovních
náplních, změny v přidělených kompetencích a v nových ustanoveních v nárocích na odvedenou
výchovnou práci. Nový dům je však pro děti i pracovníky krásným domovem a luxusním pracovištěm,
nesoucím se v duchu kulturní památky.
Ve složení dětí a charakteru přístupu k nim nebyly výrazné změny.
Zapojení do života města Zlína a sociální začlenění dětí do různých skupin bylo velmi aktivní. Školní
rok byl nabitý aktivitami dětí i zaměstnanců. Dětský domov však si zachoval svoji intimitu a
soudržnost s cílem zabezpečit dětem pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Dětský domov tak neustále
potvrzuje svoji funkci a schopnost suplovat dětem rodinu o kterou přišly ne vlastní vinou a také
prokazuje potřebnost a nezastupitelnost této formy náhradní rodinné péče.
Prioritou naší práce zůstává udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a sociální začlenění
našich svěřenců do života společnosti.

Příloha : Zpráva o hospodaření roku 2007

Výroční zpráva byla projednána na poradě všech pracovníků dětského domova 8.10.2008

Mgr. Helena Stráská
ředitelka dětského domova

