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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, t ř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín 
 
 
Ředitel : Mgr. Helena Stráská 
Zástupce statutárního orgánu : Bc.Lucie Grögerová 
 
 
Adresa : Dětský domov Zlín 
                Lazy 3689, 760 01 Zlín 
                Tel./fax. 577 210 293 
                Email : ddzlin@ddzlin.cz 
 
 
Identifika ční 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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Personální zabezpečení činnosti školského zařízení 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
 
 Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 7 7 7 6,6 
Externí pracovníci 0 0 0 0 

 

 

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2008/2009: 
   

Pracovníci - 
pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor Celková 
praxe 

Praxe  
v DD 

1 ředitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 18 6 
2 zástupce ředitele 1 SZŠ, Bc.soc.ped. 3 3 
3 vychovatelka 1 SPgŠ - vychovatelství 27 12 
4 vychovatelka  1 SPgŠ - vychovatelství 38 18 
5 vychovatelka 1 SPgŠ - vychovatelství 12 6 
6 vychovatelka 1 SZŠ, Bc.soc.ped. 1 1 
7 vychovatelka 1 SOU, DPS 4 4 
      
8 ekonomka 1 SEŠ 26 16 

    9  domovník, údržbář 1 OU 40 5 
10 pom.vych. švadl.,prad. 1 SOU v oboru 31 22 
 uklizečka 0,3 SOU 31 22 
      

11 pracovník soc.péče. - 
noční 

0,6+0,2
+0,2 

SŠ – odb.vychovatelé, 
jako 2.pr.poměr 

  

12 pracovník soc.péče. - 
noční 

1 EŠ - dvouletá 26 11 

      
13 vedoucí školní jídelny 0,5 Stř.hotelová škola 31 8 
 kuchařka 1 SOU v oboru 31 8 

14      
 
 
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.  
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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 1 pracovnice na celý úvazek 
(pouze noční), další úvazek je rozdělen mezi 3 pracovnice, které jej mají jako druhý pracovní poměr 
v rozdělení 0,6 + 0,2 + 0,2 úvazku.  Toto zabezpečení se ukázalo jako velmi pozitivní, protože tím se 
střídá u dětí méně osob, je tedy lepší šance navázat osobnější vztahy. 
V současné době speciální pedagogiku studují tři vychovatelé. Jedna vychovatelka studuje magisterské 
studium. Další nově přijatá vychovatelka nemá speciální pedagogiku. Pokud by zůstali pracovníky 
dětského domova, součástí pracovní smlouvy je podmínka splnění požadovaného vzdělání.  
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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 15 dětí ve dvou rodinných buňkách. Věkově zasáhly spektrum od 
osmiletého po dvacetiletého svěřence. Navštěvují základní i základní speciální školu a odborná učiliště 
a střední školu. 
Tři děti dokončují studium, jsou plnoletí a pobývaly v dětském domově tzv. na Dohodu o 
dobrovolném pobytu. Dvě osmnáctiletá děvčata dosáhly v červnu maturity. Z toho jedna byla přijata 
na VŠ, bude tedy dál pobývat v dětském domově. Jeden chlapec ukončil OU s výučním listem. Obě 
děti dostaly sociální bydlení od Města Zlín. 
Během roku došlo k pohybu v zařízení. Hned v září ukončily po dosažení plnoletosti pobyt dva 
svěřenci – chlapec a dívka a odešli po své linii, bez zajištění bydlení. 
V listopadu 2008 jsme přijali sourozence – dívku a chlapce. Stav dětí se tedy pohyboval na 15. 
 
 
Školní rok 2009/20010 budeme tedy začínat s 13 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 16 
Evidenční stav 13 
Počet výchovných skupin/rodinných buněk 2 
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení 13 
Počet svěřenců na útěku 0 
Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů 0 
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou 11 
Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření 2 
Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípravy na povolání 1 
Počet svěřenců na základě dohody s rodiči 0 
Počet svěřenců v péči DPA, DPL 0 
Počet svěřenců v péči neurologa 1 
 
Věkové složení dětí: 
 
MŠ 0 
ZŠ 11 
studenti 1 
učni 1 
ostatní 0 
 
 
Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova: 
V září 2008 ukončili pobyt nabytím plnoletosti jeden chlapec a jedna dívka bez zajištění bydlení, ale 
s povinností vyplývající ze zákona 109/2002 Sb. 
V červnu 2009 ukončila maturitou SŠ jedna dívka a jeden chlapec s výučním listem na OU a byli 
propuštěni z dětského domova se zajištěným bydlením i ekonomickým zajištěním dle zákona. 
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Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách: 
Situace k 31.8.2009 
skup./byt počet dětí 3 – 5 let 6- 11 let 12 – 15 let 16 a více  dívky/chlapci 

I. 6 0 0 4 2 2/4 
II. 7 0 2 3 2 5/2 

celkem 13 0 2 7 4 7/6 
 
Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin: 
 
skup./byt MŠ ZŠ speciální 

školy 
OU, SOU ostatní SŠ 

VŠ 
sourozenci 

I. 0 2 2 1 0 2 
II. 0 5 0 0 1 2 +2 

celkem 0 7 2 1 1 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. 
 
 
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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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 
 
Minimální preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který mezi 
sociálně patologické jevy u dětí a mládeže řadí drogové závislosti, alkoholismus , kouření, 
kriminalitu a delikvenci, virtuální drogy(počítače, televize, videa..),patologické hráčství, 
záškoláctví, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobii, rasismus, 
intoleranci a antisemitismus.  
  Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
dětského domova je formovat takovou osobnost dítěte, která přiměřeně svému věku je 
schopna dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, dokáže rozlišovat 
důležité problémy a sílu vlastní osobnosti, dítě, které bude umět účelně využívat svůj 
volný čas, využít vlastní iniciativu a dokáže si vážit svého zdraví. 
 
Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá preventista Miroslava 
Havlíčková. Společně s ředitelem a ostatními pedagogickými pracovníky se snaží zařazovat 
do programu takové aktivity, které pomáhají dětem našeho dětského domova lépe se 
začleňovat do společnosti a poznávat jak kladné, tak i záporné stránky života. Průběh plnění 
Minimálního preventivního programu a aktuální situaci v zařízení vyhodnocují společně na 
pravidelných měsíčních poradách. 
Hodnocení plánu: 
Plán minimální prevence byl ve školním roce 2008/09 plněn opět nadstandardně. Do všech 
projektů a činností spojených s prevencí patologických jevů se zapojovali všichni 
vychovatelé. Děti byly zapojovány do projektů, které napomáhaly jejich lepšímu začlenění se 
do společnosti. Ať už to byly různé besedy, či projekty spojené s jejich odchodem ze zařízení 
a jejich následným osamostatněním se. Na rodinných sešlostech jsme pravidelně hodnotili 
rodinné financování za uplynulý měsíc a děti tak měly možnost samy posoudit, kde bychom 
mohli ušetřit. Rovněž jsme zde řešili jejich úspěchy, či nějaká ta zakolísání a společně hledali 
řešení. Každé z dětí tak má vždy prostor se k dané věci vyjádřit. Taktéž se jak výchovné, tak i 
jiné problémy pravidelně řešili na týdenních poradách vychovatelů, či měsíčních poradách 
všech zaměstnanců našeho zařízení. 
Během celého školního roku spolupracujeme s institucemi a odborníky: 

• Pedagogickou psychologickou poradnou –  PhDr. Milena Szpaková 
• Dětskými domovy zlínského kraje  
• Handicapem,Charitou, kde se společně účastníme sportovních a kulturních akcí 
• Sborem dobrovolných hasičů v Jaroslavicích   
• Atletickým klubem ve Zlíně 
• Základní uměleckou školou na Štefánikově ulici ve Zlíně 
• OŘ PČR ve Zlíně  
•  Nadací Jana Pivečky s koordinátorkou Karolínou Macharáčkovou 
• Fly United s.r.o. –  pořádají  pro děti společenské a poznávací akce 
•  Střediskem volného času na Kotěrově ulici ve Zlíně -  nabídka volnočasových aktivit 
• Kosmetikou Oáza – pí. Drgová 
•  Martinem Šťastou – oprava a čištění počítačů 
• Nadací Terezy Maxové;  Nadací Václava a Lívie Klausových 
 

V letošním školním roce jsme opět využili spolupráce se všemi našimi specializovanými 
institucemi a odborníky. Několikrát jsme využili odborné pomoci PPP ve Zlíně, konkrétně 
pak paní PhDr. Mileny Szpakové. Nadále se účastníme akcí pořádaných ostatními 
domovy zlínského kraje a tak máme možnost si předávat a získávat nové zkušenosti při práci 
s dětmi. S Handicapem jsme spolupracovali při tradiční Mikulášské besídce, kde se všichni 
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opět těšili na novou pohádku, kterou jsme si pro ně připravili. I v letošním školním roce jsme 
společně s Jaroslavickými hasiči uspořádali sběr železného šrotu. Tentokrát byl výtěžek 
věnován Zlínskému útulku pro opuštěná zvířata. Chtěli bychom si tuto tradici udržet i do 
budoucna. Základní umělecká škola pořádala v letošním školním roce několik 
absolventských koncertů, kterých jsme se účastnili nejen jako diváci, ale i samotní aktéři, 
neboť čtyři z našich dětí navštěvují hudební obor. Díky našim přátelům z firmy Fly United  
měly děti možnost navštívit několik velkých podniků: Zbrojovku v Uherském Brodě;  firmu 
TPCA, kde se poprvé setkaly s velkovýrobou aut; firmu Lego. Také jsme rádi za spolupráci 
s nadací Terezy Maxové, nadací Václava a Lívie Klausových, či nadací Jana Pivečky, 
která umožňuje dětem účastnit se poznávacích kurzů, které jsou zaměřeny především na jejich 
zapojení se do běžného života po odchodu z dětského domova.    
 
Spolupráce s institucemi v rámci Města Zlín 

• Magistrát města Zlína-  zajišťujeme několikrát do roka kulturní vystoupení při 
příležitosti vítání občánků do života  

• Magistrát města Zlína – přispívá každoročně dotací na soutěž dětských domovů 
zlínského kraje ,, Zlatý puk“ 

• Divadlo Malá scéna 
• Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 
• Úřad práce, OPD 
•  Nadace T. Bati – projekt ,,ATD“ 
•  Základní škola 
• Odborná učiliště 
• Základní škola praktická.  
• Zlínská vodárenská – Veolia-  společně s domovem usnadňuje nejstarším dětem 

,,start“ do samostatného života projektem ,,Zaostřeno na  život“ 
 
Již v nejútlejším věku se snažíme o socializaci našich dětí, a proto jsme rádi, když se 
vzájemně navštěvují se svými kamarády, ať už v našem zařízení, nebo mimo něj. Nezříkáme 
se ani spolupráce s rodinami dětí, pokud ovšem projeví zájem.  
Dětský domov ve svých aktivitách a povinnostech spolupracuje s institucemi v rámci města. 
Magistrát města Zlína opět finančně přispěl na akci ,,Zlatý puk“, kterou náš domov pořádá. 
Letos proběhl již čtvrtý ročník. Velice dobře probíhá spolupráce mezi domovem a školskými 
zařízeními. S třídními učiteli jsme vždy a včas dokázali reagovat na vzniklé situace, ať už to 
byly kázeňské problémy, či problémy s výukou.  Děti si třídní učitele pozvaly také na 
Vánoční besídku. V oblasti prevence využíváme i nabídky programů pro děti v rámci různých 
institucí: Dům dětí Astra – letos jsme se zúčastnili fotbalového turnaje, Středisko 
volnočasových aktivit na Kotěrově ulici, Muzea jihovýchodní Moravy. Navštěvujeme 
pravidelně s dětmi divadelní představení na Malé scéně. 

Jsme rádi, že v  rámci socializace jsou  naše děti  zvány na narozeninové oslavy svých 
spolužáků a kamarádů, nebo se jen tak navštěvují. I k nám do domova přicházejí jejich 
kamarádi a tráví s dětmi volný čas. 
 
V hodnocení dále figuruje seznam aktivit z oblasti prevence v jednotlivých měsících, celý 
výčet je obsažen právě v hodnocení Minimálního preventivního programu. 
Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je 
formovat takovou osobnost dítěte, která přiměřeně svému věku je schopna dělat samostatná (a 
pokud možno správná) rozhodnutí, dokáže rozlišovat důležité problémy a sílu vlastní 
osobnosti, dítě, které bude umět účelně využívat svůj volný čas, využít vlastní iniciativu a 
dokáže si vážit svého zdraví. 
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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 
hravé 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 aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti 
 
 
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 – 3 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 
- den s Městskou policií 
- Liptálské kufrování pořádané DD Liptál 
- Hoří – soutěž s integrovaným systémem pro dětské domovy Zlínského kraje 
- plavání dětí v městských lázních  
- lyžařský týden na horách 
- Bowling Cup Brno 
- 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 
- 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 
- Den s integrovaným záchranným systémem 
- Dětský den s Policií České republiky 
- prázdninová pouť se soutěžemi a táborákem  
- ozdravný pobyt v Chorvatsku 
- výlet na Pulčinské skály, Držkovou, Lukov, Kroměříž dětem, Trenčín, Rožnov p.Radhoštěm, 

aj. 
Toto je výčet jen těch vybraných aktivit, všechny aktivity s dětmi zaznamenány v hodnoceních 
výchovně vzdělávacích plánů. 

 
Programová náplň školních prázdnin 
 
Prázdniny byly jako každý rok velmi pestré. Hned na začátku díky Nadaci Olgy Havlové a Unii 
odborových svazů děti mohli 10 dní strávit u moře v Chorvatsku. Podařilo se u většiny dětí, aby mohly 
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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. Vydělané peníze zčásti 
uložili do dalšího života a část použili na své potřeby. 
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. Tento způsob léta opět ukázal, že děti 
navázaly nové sociální kontakty a vzájemně si os sebe odpočinuly. 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. Taktéž dobře spolupracujeme s různými médii, 
ať už novinami či rádii, které vždy zajímá dění v našem domově a my prezentujeme veřejnosti naši 
činnost. Jedním z nejdůležitějších partnerů je ZUŠ Štefánikova, která nám umožňuje vyplňovat 
aktivně volný čas dětí. 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. 
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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 
  

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. Zřizovatelem je  
Zlínský kraj, tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín. 
Na podzim roku 2007 byl zrekonstruován objekt, ve které dětský domov sídlí. Děti získali velmi 
komfortní bydlení se všemi náležitostmi dle zákona o ústavní výchově.  
Provoz dětského domova s dvěma rodinnými buňkami byl plynule a nepřetržitě zajišťován po celý rok 
2008.  
I v tomto roce  jsme dle zákona č. 109/2002 Sb. dodrželi  obsazení 16 lůžek. 
 30. června 2008 po úspěšném složení závěrečných učňovských zkoušek  ukončila pobyt v dětském 
domově 1 dívka. V průběhu měsíce října pak ukončili dobrovolný pobyt 1dívka a 1 chlapec. Začátkem 
listopadu jsme přijali sourozence ve věku 9let (dívka) a 13 let (chlapec) a tento stav 15 dětí zůstal do 
konce roku 2008. 
Dětský domov má jako součást školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravu všem dětem. Dále se 
zde stravuje denně cca 9 zaměstnanců.  
 
V první polovině 2008 pracovalo v  dětském domově fyzicky 7 nepedagogických pracovníků (celkem 
7,7 úvazku) a 7 pedagogických pracovníků (7,0 úvazků).  
V druhé polovině roku 2008 byl tento stav: 5 nepedagogických pracovníků (celkem 6,7 úvazku) a 7 
pedagogických pracovníků (6,6 úvazku). 
 
 
Základní ekonomické ukazatele - závazné ukazatele  
 
Mzdové náklady se nám podařilo díky celoročnímu sledování vyčerpat dle plánovaného rozpočtu. 
Původní rozpočet na platy byl 3 369 503,00 Kč. V měsíci srpnu byl rozpočet posílen o 16 058,00 Kč 
na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství ve smyslu ust.§163 odst.1písm a) zákona č.561/2004 Sb.  tj. na 3 385 561,00 Kč. 
Tento limit mzdových prostředků nám postačil pouze díky personálním změnám, které v průběhu roku 
nastaly. Na ostatní přímé náklady nám byla vyčleněna částka 18.719,-Kč, která postačila pouze na 
úhradu zákonného pojištění zaměstnanců u Kooperativy  a málo přes 4 tis. měly postačit na ochranné 
pracovní pomůcky. Tím nebyly vykryty naše požadavky na další vzdělávání pracovníků a ochranné 
pomůcky byly značně sníženy. V té souvislosti byla zpracována nově vnitřní směrnice vymezující 
ochranné pracovní pomůcky pro jednotlivé profese a omezila nárok na jejich nákup pouze pro 
kuchařku,údržbáře a pradlenu. Veškeré náklady na vzdělávání pracovníků jsme museli v rozpočtu 
čerpat  z provozních prostředků. 

Koncem listopadu 2008 nám byl limit ostatních přímých nákladů povýšen o 10 tis.Kč. Tyto jsme 
v plné výši využili právě na krytí nákladů na další vzdělávání zaměstnanců. 

Rozpočet na financování provozních nákladů nám byl přidělen ve výši 1 650 000,-Kč a v této výši 
byl také vyčerpán. 

Investiční dotace: V roce 2007 byly veškeré investiční dotace v souvislosti s rekonstrukcí dětského 
domova zúčtovány. Na účtu byla na rok 2008 pouze ponechána pozastávka ve výši 1 241 300,35 Kč, 
která byla po odstranění veškerých závad v březnu 2008 uvolněna a zaslána na účet dodavatele prací. 
 
 

 
Kompletní zpráva o hospodaření bez tabulek je přílohou výroční zprávy.
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Další údaje 
 
 
Zapojení dětského domova do rozvojových nebo mezinárodních programů vyhlášených MŠMT 
nebo odborem školství, mládeže a sportu 

 
Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu. 
 
 
 
Realizace podaných projektů 
 
Dětský domov podal dva  projekty, které realizoval :  
Zlatý puk – bruslení pro dětské domovy z kulturního fondu Města Zlína 
Hoří – soutěž integrovaného záchranného systému v záchranářských  dovednostech dětí dětských 
domovů  
 
Samostatné projekty – financovány díky sponzorům a vlastní činností : 
Zapojení do života – sociální program pro zapojení do života velkých dětí 
Umíme pomáhat druhým – sběr železného šrotu v lokalitě Lazů, výtěžek pro Zlínský útulek pro psy. 
 
Zapojení do rozjetých projektů ostatních subjektů : 
Startovné do života – Nadační fond manželů L. a V. Klausových 
Plaváček 
Nadace T.Maxové 
Dejme šanci dětem 
Duhová dílna – ČEZ 
Atd. – zapojení dětí do života 
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Závěr výro ční zprávy 
 

    

Rok 2008/2009 byl v životě dětského domova velmi pestrý na události, život dětí i práci pedagogů. 
Bydlení v zrekonstruované vile přineslo mnohá pozitiva. Děti jsou spokojené ve svých pokojích a 
pracovníci mají vytvořeny výborné podmínky pro práci. 
Pracovní aktivity se celý rok nesly v souvislosti s událostmi ve městě, v souvislosti s tím, co školní rok 
dětem přináší. Personálně je domov stabilizován. V dětském obsazení domova došlo ke změnám, které 
byly bolestné, spojené s negativními jevy dnešního světa – drogami. Děly se i věci velmi pozitivní. 
Dvě slečny zvládly dobře maturitu a jedna z nich se stala studentkou vysoké školy. 
 
Pracovníci domova, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů 
vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Díky této práci má domov dobré renomé mezi 
pracovišti podobného charakteru i na půdě Města Zlína..  
 
Dětský domov však zachoval dětem jejich intimitu a snažil se 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, pokud děti nemohou formu osvojení či pěstounské péče využít.  

Prioritou naší práce zůstává udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a sociální začlenění 
našich svěřenců do života společnosti.  

 

 
 
Příloha : Zpráva o hospodaření roku 2008 
 
 
 
 
   
 

Výroční zpráva byla projednána na poradě všech pracovníků dětského domova 22.9.2009 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Helena Stráská 
ředitelka dětského domova 
 


