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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
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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 mládeţi ve věku od tří do osmnácti let, respektive do ukončení
přípravy na budoucí povolání, kterým byla soudem uloţena ústavní výchova nebo bylo vydáno
předběţné 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 : Bc.Lucie Grögerová
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 zaloţen 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.
Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č.1165/R24/09 ze dne 23.11.2009, v souladu s ustanovením
§42m zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byl Dětský
domov Zlín pověřen k výkonu činnosti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
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Personální zabezpečení činnosti školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2008/2009
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Školní rok 2009/2010
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2009/2010 :
Pracovníci pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7

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

Úvazek

Kvalifikace, obor

1
1
1
1
1
1
1

VŠ, spec. pedagogika
SZŠ, Bc.soc.ped.
SPgŠ vych.,Bc.spec.ped.
SŠ
SPgŠ - vychovatelství
SPgŠ, VOŠ
SŠ, BC.spec.ped.

8
9
10

ekonomka
domovník, údrţbář
hospodyně
švadl.,prad.

1
1
1

SEŠ
OU
SOU v oboru
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pracovník soc.péče. 0,4+0,2+ SŠ – odb.vychovatelé,
- noční
0,2+0,2 jako 2.pr.poměr
pracovník soc.péče.
1
EŠ - dvouletá
- noční

12

13

vedoucí
jídelny
kuchařka

školní

0,5
1

Celková
praxe
19
4
28
0
13
2
4

Praxe
v DD
7
4
13
0
7
2
4

27
41
32

17
6
23

27

12

Stř.hotelová škola

32

9

SOU v oboru

32

9

14

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Věková struktura pracovníků :
Pedagogičtí pracovníci – 0 nad 55 let
3 věk 45 – 55 let
1 věk 35 – 45 let
3 věk 25 – 35 let
Nepedagogičtí pracovníci – 5 věk 45 – 60 let
0 věk 35 – 45 let
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Během školního roku odešla do starobního důchodu zkušená vychovatelka, kterou se podařilo nahradit
vychovatelem muţem. Po novém roce z rodinných důvodů odešla odborná vychovatelka a situace byla
do prázdnin řešena zástupem právě odešlou důchodkyní, pro děti to neznamenalo velké změny.
V kaţdé rodinné buňce pracují stabilně tři kmenoví odborní vychovatelé. Péče o děti v noci je
zabezpečena jedním nočním pracovníkem v celém zařízení. Střídají se 1 pracovnice na celý úvazek
(pouze noční), další úvazek je rozdělen mezi 4 pracovníky, kteří pracují v druhém pracovním poměru
v rozdělení 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2 úvazku. Toto uspořádání se ukázalo jako velmi pozitivní pro děti,
protoţe tím se střídá u dětí méně osob, je tedy lepší šance navázat osobnější vztahy.
V současné době speciální pedagogiku studují dva vychovatelé. Jedna vychovatelka studuje
magisterské studium. Další nově přijatý vychovatel nemá speciální pedagogiku. Pokud by zůstali
pracovníky dětského domova, součástí pracovní smlouvy je podmínka splnění poţadovaného 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 17 dětí ve dvou rodinných buňkách. Věkově zasáhly spektrum od
pětiletého po dvacetiletého svěřence. Navštěvují základní i základní speciální školu, odborná učiliště,
střední školu i první ročník vysoké školy.
Dvě děti dokončují studium, jsou plnoletí a pobývaly v dětském domově tzv. na Dohodu o
dobrovolném pobytu. Chlapec se vyučil tiskařem a k 31.8.2010 odešel do ţivota – bydlí v Domě na
půl cesty a pracuje v tiskařské firmě. Jedna dívka absolvovala první semestr na VŠ, ale bohuţel
nezískala dostatečný počet kreditů a musela studium ukončit. V dubnu odešla do ţivota, našla si práci
a bydlí v Domě na půl cesty.
Během roku došlo k dalšímu pohybu v zařízení. V září jsme přijali dva chlapce ve věku 5 a šest let,
oba nastoupili do mateřské školy – jeden na Slovenské ulici ve Zlíně a druhý do Štípy. V lednu 2010
po soudním řízení byly vráceny do péče matky dvě děti - sourozenci.
V srpnu 2010 jsme přijali dvojčata – dívku a chlapce, jejichţ dva sourozence jsme přijímali v září.
Stav dětí se k 31.8.2010 pohyboval na 14.
Školní rok 2009/20010 budeme tedy začínat s 13 dětmi (poţadovaná kapacita dle zákona č.109/2002
Sb. je 16 pro naše zařízení)
Celkový charakter skladby dětí:
Evidenční stav k 31.8.2010
Kapacita zařízení
Evidenční stav
Počet výchovných skupin/rodinných buněk
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení
Počet svěřenců na útěku
Počet svěřenců s prodlouţeným pobytem u rodičů
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou
Počet svěřenců umístěných na předběţné 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
14
2
14
0
0
13
0
1
0
0
0

Věkové složení dětí:
MŠ
ZŠ
studenti
učni
ostatní

4
9
0
1
0

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova:
V dubnu 2010 ukončila pobyt v dětském domově 21letá dívka, která nemohla pokračovat ve studiu
na vysoké škola a v srpnu 2010 ukončil pobyt ukončením učebního oboru jeden chlapec.
Byli propuštěni z dětského domova se zajištěným bydlením i ekonomickým zajištěním dle zákona
č.109/2002 Sb.. Start do ţivota jim byl maximálně usnadněn – zajištěno materiální vybavení i práce.
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Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách:
Situace k 31.8.2010
skup./byt
počet dětí
3 – 5 let
6- 11 let
I. HS
6
2
0
II. DS
8
0
2
celkem
14
2
2

12 – 15 let
3
3
6

16 a více
1
3
4

dívky/chlapci
4/2
2/5
6/8

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
skup./byt

MŠ

ZŠ

I.
II.
celkem

2
2
4

3
3
7

speciální
školy
0
2
2

OU, SOU
0
1
1

ostatní SŠ
VŠ
0
0
0

sourozenci
2
2 +2
3 sour.skup.

Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám.
Kaţdá rodinná buňka má tři odborné vychovatele, z toho dva jsou bráni jako kmenoví s rozdělením
nejstěţejnějších 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. Kaţdému vychovateli náleţí péče o dvě aţ tři děti ve
všech oblastech činnosti – škola, zdravotní stav, krouţky, zájmy, oblečení, narozeniny, veškeré radosti
i starosti. Vychovatelé s dětmi nakupují, sami si vaří o víkendu a s dětmi připravují večeře. Plán jejich
práce je řízen Rámcovým ročním plánem výchovně vzdělávací práce, vše podléhá Vnitřnímu řádu
zařízení, který je vypracován dle zákona č.109/2002 Sb..
V noci pečuje o děti jeden pracovník, práce je zaměřena na klidný spánek dětí, hlídání enuretiků,
nemocných. Sluţba je spojena s hygienickými úklidy a péčí o domácnost (ţehlení, příprava snídaní a
svačin, vypravení dětí do školy).
Práce s osobami odpovědnými za výchovu.
Dle zákona č. 109/2002 Sb. jsme povinni udrţovat kontakt s osobami odpovědnými za výchovu.
Pravidelně zasíláme 2x ročně zprávu o dítěti, na vyţádání zprávy o dítěti reagujeme ihned a vedeme
děti k tomu, aby svým rodičům psaly i ony. Snaţíme se komunikaci rodičů s dětmi, ale často
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 sloţitější 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.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (dále jen ZOP) bylo zřízeno při Dětské domově Zlín
Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dle §42 zákona č.373/2006 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče nebo jeli jeho ţivot nebo
příznivý vývoj váţně ohroţen anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřeně jeho věku, jde-li o dítě tělesně
nebo duševně týrané nebo zneuţívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
závaţným způsobem ohroţena jeho základní práva.
Dítě je umisťované v zařízení okamţité péče
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-

na základě rozhodnutí soudu
na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
na základě ţádosti zákonného zástupce dítěte
poţádá-li o to dítě

Náleţitosti s umístěním jsou podrobně stanoveny v § 42 odst. 3) a 4).
Pokud je dítě umístěno na základě ţádosti zákonného zástupce, musí být uzavřena dohoda mezi oběma
stranami, která obsahuje náleţitosti dle odst. 5) §42 .
Zařízení ZOP je povinno poskytovat sluţby a zajistit jeho provoz nepřetrţitě (odst. 6 §42). Pokud je
naplněna kapacita zařízení dětského domova i ZOP 16 dětí, nelze další dítě přijmout.
Povinnosti zařízení okamţité péče :
- zabezpečuje plné přímé zabezpečení
- poskytuje výchovnou péči
- zajišťuje poskytnutí zdravotní péče
- poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu
- zajišťuje pomoc při přípravě dětí na vyučování a doprovod dětí do školy
V nově zřízené součásti našeho dětského domova jsme podle těchto pravidel přijali jedno dítě, jehož
matka se ocitla bez bydlení a žádala o pomoc pro své dítě okamžitě. Pobyt dítěte byl dvouměsíční, kdy
si matka uspořádala své možnosti k bydlení a dceru si vzala zpět do své péče.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
Plán aktivit prevence na rok 2009/20010 a jejich hodnocení.
ZÁŘÍ

 Zdárné zvládnutí nástupu dětí do školy, zapojení dětí do sportovních a uměleckých
krouţků po celý školní rok
 ,,Hoří, aneb..“ – II. ročník soutěţe pro dětské domovy v rámci IZS
 Vítání občánků do ţivota na radnici
 Setkání v Lánech – pozvání od nadace Lívie a Václava Klausových
 Turistické vycházky do okolí spojené se sběrem přírodnin
 Přespolní běh ,,Liptálské kufrování“ – pořádané dětským domovem Liptál
 Pravidelné přispívání do časopisu Zámeček
HODNOCENÍ:
Nástup do školy jsme zvládli bez problémů. Společně s dětmi jsme vybrali zájmový krouţek. Tak jako
kaţdý rok, i letos jsme přihlíţeli k tomu, aby děti pokračovali v docházce krouţků jiţ vybraných.
Učíme je tak vytrvalosti a zdokonalování se.
Začátek školního roku nám odstartoval II. ročník soutěţe ,,Hoří, aneb...", která měla hojnou účast dětí
dětských domovů Zlínského kraje a u dětí úspěch. Vyzkoušely si v praxi své znalosti z oboru
zdravotnictví, shlédly ukázky práce záchranářů Zlínského kraje a poseděly s kamarády u táboráku.
Velkou radost jsme měli z pozvání do Lánů od manţelů Klausových. Byla to pro nás čest setkat se
osobně s paní Lívií Klausovou.
Přespolního běhu ,,Liptálské kufrování " jsme se zúčastnili jiţ potřetí a jsme rádi, ţe jednotlivé
domovy pořádají akce tohoto typu, neboť máme moţnost změřit své síly s ostatními dětmi.
V časopise Zámeček vycházejí naše články o práci s dětmi a jsou dobrou reprezentací našeho dětského
domova.
ŘÍJEN

 Podzimní práce okolo domu
 Podzimní výzdoba domova výtvarnými pracemi dětí
 Zapojení starších dětí do projektu ,,TO JE ŢIVOT“ (aneb jak se nebát úřadů)
 Nejmilejší koncert- celostátní přehlídka vítězů okresních kol v Praze
 Návštěvy zimního stadionu Luďka Čajky – trénink na Zlatý puk
HODNOCENÍ:
K měsíci říjnu neodmyslitelně patří podzimní úpravy v okolí domu. Ať uţ je to hrabání listí, či výroba
okrasných truhlíků do oken. Během celého školního roku jsou starší děti zapojeny do projektu ,,To je
ţivot". Děti společně s vychovateli navštívili různé instituce v našem regionu, měly moţnost si vyplnit
dotazníky a zjistit, kde mají rezervy. Formou sobotních a nedělních nákupů se učily hospodařit s
penězi a zvládat nakoupit potraviny, které byly potřeba k zajištění stravovacího reţimu po celý den.
Zúčastnili jsme se ,,Nejmilejšího koncertu" a s pohádkou Mauglí jsme zvítězili a postoupili do Prahy.
Zde jsme s ostatními výherci regionálních kol vystupovali v divadle Jiřího Grosmana.
Ve volných chvílích jsme trénovali na bruslařské klání ,,Zlatý puk".
Společně s dětmi jsme naplánovali a zrealizovali výlet do Trenčína. Navštívili jsme Trenčínský hrad,
prošli jsme si historickou část města. Kaţdé z dětí pak mělo moţnost nákupu v eurech, coţ je opět pro
děti moţnost srovnání ţivota jiných zemí.

LISTOPAD
 ,,Zlatý puk“ IV. ročník bruslařského klání dětských domovů Zlínského kraje
 Příprava pohádky na vánoční besídku
 Výroba dárků, přání a výzdoby na Vánoce
 Návštěva divadelního představení v Městském divadle
 Celodenní výlet
 Vítání občánků do ţivota na radnici
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HODNOCENÍ:
IV. ročník soutěţe ,,Zlatý puk" se opět vydařil. Cenu obhájily děti z dětského domova v Uherském
Ostrohu. V příštím roce budeme muset vynaloţit větší úsilí v trénincích, abychom na vytouţený dort
(Zlatý puk) dosáhli i my.
Na rodinných sešlostech jsme společně s dětmi diskutovali o výrobě dárků a přání pro své nejbliţší,
vánoční výzdobě našeho domova.
Děti pravidelně přispívají svými články do časopisu Zámeček.
Navštívili jsme divadelní představení ,,Eva tropí hlouposti“. Po celý měsíc listopad jsme i my pilně
pracovali na přípravě vánoční pohádky.
PROSINEC
 Výzdoba domova na následující svátky, připomenutí vánočních zvyků a tradic
 Mikulášská besídka ve spolupráci s Handicapem
 Vánoční jarmark na náměstí spojený s ukázkou tradic
 Provozování zimních sportů – lyţování, bruslení, sáňkování
 Vánoční sedmiboj – turnaj známých osobností; divadelní vystoupení dětí
 Vánoční besídka pro sponzory a přátelé dětského domova
 Vánoční besídka pro bývalé chovance dětského domova a jejich rodiny
HODNOCENÍ:
Tak jako kaţdý rok, i letos jsme rádi přijali pozvání Handicapu a na jejich besídce zahráli pohádku
Mauglí. K vánoční pohodě patří uţ i tradiční předvánoční jarmark, kde si děti za ušetřené peníze měly
moţnost nakoupit dárky pro své kamarády a zároveň shlédnou práci řemeslníků a ukázky vánočních
zvyků a tradic. Ty se pak velice hodily při štědrovečerním posezení.
Nezapomněli jsme poděkovat našim přátelům a sponzorům dětského domova, kteří byli pozvaní na
Vánoční besídku. Jak uţ se stalo tradicí u nás v domově, pořádáme i Vánoční posezení s bývalými
chovanci, kteří se zde se svými rodinami na chvíli zastaví v tom předvánočním ruchu a zavzpomínají
na své dětství. Často se dozvíme o jejich radostech, úspěších a plánech do budoucna.
Také jsme se byli podívat na vánoční vystoupení jednotlivých dětí v rámci zájmového krouţku. Mohli
jsme tak zatleskat Hance, která hrála na kytaru, nebo jsme shlédly aerobikové vystoupení našich
děvčat na vánoční besídce.
LEDEN
 Závody v lyţování - pořádané dětským domovem ve Vizovicích
 Provozování zimních sportů okolo domu, stavění sněhuláků a iglů
 Pokračování v projektu,,TO JE ŢIVOT“ (aneb jak se nebát úřadů)
 Lyţařský ozdravný pobyt spojený se sportovními aktivitami
 Rodinná sešlost – konec I. Pololetí; zhodnocení dosavadních výsledků, odměny
HODNOCENÍ:
Vţdy rádi přijmeme pozvání dětského domova ve Vizovicích na závody v lyţování a i letos jsme si
přivezli několik ocenění. Zimním sportům se naše děti v tomto období věnují v kaţdé volné chvíli.
Letos jsme po dlouhé době díky iniciativě strýce vytáhli i běţky. Byl to malý trénink na ozdravný
pobyt na horách, kde se vyuţívaly často. Děti se zde zdokonalily v lyţování, a ty nejzdatnější pak své
umění vyzkoušely na sjezdovkách v Itálii.
Nadále jsme pokračovali v projektu ,,To je ţivot", který byl tentokrát zaměřen spíše na domácnost.
Děti měly za úkol vytvořit rodinný rozpočet, orientovaly se v cenách a snaţily se najít místa, kde je
moţno finance ušetřit. Na rodinné sešlosti, jsme společně s dětmi zhodnotili uplynulé pololetí. Jejich
školní výsledky, ale i výsledky v mimoškolních aktivitách. Bylo rozdáno několik finančních odměn a
samozřejmě i ty sladké.
ÚNOR
 Návštěvy střediska volnočasových aktivit na Kotěrově ulici ve Zlíně
 Návštěvy městských lázní
 Vítání občánků do ţivota na radnici
 Bruslení na zimním stadionu Luďka Čajky
 Zapojení do soutěţí pořádaných různými organizacemi
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HODNOCENÍ:
Během celého školního roku děti navštěvovaly středisko volnočasových aktivit ve Zlíně na Kotěrově
ulici. Starší děti i zcela samostatně. Pracovníci tohoto střediska, po domluvě s námi pro děti připravili
zábavné odpoledne plné soutěţí spojené s výrobou předmětů z keramiky.
V době jarních prázdnin se děti zúčastnily táborového lyţařského pobytu na Horní Bečvě. Tento pobyt
byl pro děti vhodnou maximální socializací.
Po celý rok vítáme nové občánky na radnici krátkým kulturním pásmem. V rámci otuţování
navštěvujeme Městské lázně.
BŘEZEN
 Návštěvy v městských lázních – trénink na závody
 Plavecké závody – pořádané dětským domovem v Uherském Hradišti
 Tradiční kuličkiáda v Bojkovicích
 Nácvik na Nejmilejší koncert ve spolupráci s divadlem Malá scéna
 Atletické závody – pořádané dětským domovem v Uherském Ostrohu
 Návštěva divadelního představení v Městském divadle Zlín
HODNOCENÍ:
Letos byly plavecké závody v Uherském Hradišti trochu netradiční a to z důvodu rekonstrukce
bazénu. Pořádající domov se své úlohy ujal na výbornou a tak děti měly moţnost si zasoutěţit trochu
jinak, neţ jak byly zvyklé.
Další akcí, které se rádi zúčastňujeme, je i Kuličkiáda v Bojkovicích. Letošní ročník nám vyhrál
nejmladší člen týmu, sedmiletý Jakub, který svým výkonem ohromil všechny závodníky.
Nadále jsme zůstali věrni divadlu, a na Nejmilejší koncert začali nacvičovat divadelní představení
Malá mořská víla. Děti se zapojily do výroby dekorací a rekvizit.
DUBEN








Návštěvy v Útulku pro psy
Provozování jarních sportů (jízda na kole, míčové hry)
Nejmilejší koncert – přehlídka uměleckých činností dětí z dětských domovů
Sběr ţelezného šrotu ve spolupráci s hasičským sborem v Jaroslavicích
Turistické vycházky s přípravou jídla v přírodě
Přípravy na Velikonoční svátky – pečení perníčků, barvení vajíček
Velikonoční jarmark spojený s tradičními zvyklostmi a pomlázkou

HODNOCENÍ:
Na přehlídce dětských domovů s názvem Nejmilejší koncert, jsme opět postoupili do Prahy a zároveň
jsme vyhráli cenu porotců, za nejlepší umělecký dojem.
Ve volných chvílích pořádáme s dětmi výlety na kole spojené s přípravou jídla v přírodě, navštívili
jsme Útulek pro psy, kterým jsme nezapomněli přinést nějaký ten mls.
Společně s dobrovolnými hasiči z Jaroslavic se letos uskutečnil jiţ potřetí sběr ţelezného šrotu.
Výtěţek jsme se po domluvě s dětmi rozhodli věnovat sponzoringu zvířete v ZOO Lešná. Neopomněli
jsme si připomenout velikonoční tradice, ať uţ návštěvou tradičního jarmarku, velikonoční výzdobou
domu spojenou s pečením medových perníčků. Hoši si sami za pomocí strýce upletli tradiční
velikonoční pomlázku. Letos jsme pro děti připravili aprílové překvapení. Navštívili jsme Technické
sluţby města Zlína. Děti měly moţnost si prohlédnout areál a dostaly za úkol vyčistit část jejich
provozovny od odpadků. Návštěva Technických sluţeb Zlín byla pro děti přínosná i v rámci přípravy
na budoucí samostatný ţivot.
KVĚTEN






Účast na oblastní výstavě psů, výpomoc dětí pořadatelům
Tradiční akce ,,Mosty“ v Přerově charitativní akce, vystoupení dětí s pohádkou
Cyklistický závod ,,Májová Štípa“
Kaţdoroční Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit pro děti
Hodnocení a kontrola projektu ,,TO JE ŢIVOT“ aneb jak se nebát úřadů
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 ,,Hoří, aneb..“ – III. ročník soutěţe tentokrát zaměřené na práci Policie ČR
HODNOCENÍ:
Opět jsme s dětmi navštívili přehlídku volnočasových aktivit Bambiriáda, kde mají moţnost vyzkoušet
si i netradiční zájmové činnosti.
S pohádkou Malá mořská víla jsme vystupovali na divadelním festivalu Oddech v Otrokovicích.
Zúčastnili se cyklistického závodu ,,Májová Štípa", výtvarné soutěţe pořádané dětským domovem v
Uherském Ostrohu ,,Malování na ploty". Odtud jsme si odnesli cenu nejvyšší a to dort za první místo.
Nezapomněli jsme ani na relaxaci a tak ve volných chvílích jsme hráli společenské hry, navštívili jsme
divadelní představení, nebo chodili do přírody. Hodnotili jsme také projekt ,,To je ţivot" - kaţdé z
našich starších dětí je schopno orientovat se na úřadech jako je pošta, úřad práce. Umí hospodařit s
finančním obnosem a nakoupit za něj potraviny k přípravě jídla na celý den.
ČERVEN
 Dětský filmový festival - návštěva kinematovlaku, a různých doprovodných akcí
 MDD – oslava svátku dětí s Policií ČR v Napajedlích
 Víkend ve spacáku – stanování v přírodě
 Vítání občánků do ţivota
 Rozloučení s Pepou – odchází do samostatného ţivota
 Bezpečnost při sportovních a rekreačních činnostech
 Ukončení školního roku ,,Letní pouť“ s hrami a soutěţemi, zakončená táborákem
HODNOCENÍ:
V rámci dětského filmového festivalu jsme v ZOO Lešná předali finanční obnos ze sběru ţelezného
šrotu, který jsme věnovali právě narozenému ţirafímu mláděti. Děti vystoupily na zámeckém nádvoří
s pohádkou, Malá mořská víla.
Také navštívily ať uţ jednotlivě nebo společně filmová představení v rámci MFF pro děti. Měly
moţnost se setkat s panem Zdeňkem Svěrákem a poloţit mu několik otázek.
Přijali jsme pozvání Policie ČR na dětský den v Napajedlích, kam jsme kaţdoročně zváni.
Na závěr školního roku se jiţ stala tradicí tzv. Letní pouť, která se letos nesla v duchu basketbalovém.
Po rodinné sešlosti, kde se zhodnotily školní výsledky a úspěchy v mimoškolní činnosti, rozdaly se
odměny a řekly plány na prázdniny, si tak nejen děti, ale i tety a strejdové změřili své síly na hřišti.
Všichni jsme se rozloučili se školním rokem a připravili se na zaslouţené prázdniny.
Závěr patřil rozloučení s Pepou a Lenkou, kteří odcházejí z našeho zařízení, a začne jim nová etapa
jejich ţivota.
ČERVENEC
SRPEN
 Ozdravné a rekreační pobyty dětí na táborech
 Týdenní pobyty jednotlivých rodin
 Pobyty dětí u rodičů
 Jednodenní výlety a vycházky do okolí
 Návštěvy koupališť a městských lázní
 Sportovní vyţití (jízda na kole, míčové hry, turistika)
 Kulturní vyţití (návštěva kina, divadla, výstav)
HODNOCENÍ:
Jiţ v měsíci dubnu jsme s dětmi plánovali prázdninové pobyty. Dolní rodina strávila týdenní pobyt v
Jizerských horách, horní rodina pak cyklistický pobyt na Pálavě.
Děti s námi také mluvily o prázdninových pobytech na táboře, kdy kaţdý měl moţnost najít si tábor
podle sebe a děti toho vyuţily. Dále pak některé z dětí tráví prázdniny i u svých rodin, ať uţ jsou to
rodiče, či jiní rodinní příslušníci.
Během prázdninových dní nejstarší děti chodí na brigádu. Vydělané peníze pak z části ukládají a se
zbytkem hospodaří.
Letos proběhl i prázdninový pobytový týden pro starší děti v rámci přípravy na samostatný ţivot,
projektu „Bez obav – zvládnu to“. Ten bude pokračovat i v následujícím školním roce dalšími
aktivitami spojenými s odchodem dětí z dětských domovů do samostatného ţivota.
V době prázdnin jsme několikrát navštívili koupaliště, pořádali výlety do okolí ať uţ pěší, autobusem,
nebo na kole.
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Celoroční aktivity
 Efektivní vyuţívání volného času dětí
 Zapojení do zájmových a sportovních organizací
 Spolupráce s dětskými domovy na společných akcích a problémech
 Zařazování témat týkajících se problémů dětí, negativismu a poruch chování do
odborných příspěvků na pedagogických radách
 Vyvinout maximální úsilí při výchově dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
 Cvičné hry na výchovu k manţelství a rodičovství; tréninkový byt
 Pravidelné návštěvy bazénu a sauny v Městských lázních
 Pravidelné povídání s dětmi o problémech, ale i úspěších na rodinných sešlostech
 Návštěvy společenských a naučných institucí – divadla, muzea, knihovny, Zoo.
HODNOCENÍ:
Po celý školní rok jsme se snaţili o to, aby děti uměly nakládat se svým volným časem. V rámci
socializace navštěvují zájmové krouţky, navštěvují se s kamarády, a naopak si je zvou k nám domů.
Po celý rok jsme spolupracovali s dětskými domovy Zlínského kraje, pořádali jsme pro děti sportovní
akce a zúčastňovali se sportovních, či kulturních akcí jiných domovů. Na pravidelných rodinných
sešlostech probíráme s dětmi různá témata, která je momentálně nejvíce zajímají, společně pak
hledáme odpovědi na jejich otázky. Nezapomínáme, při tomto povídání vyzdvihnou před ostatními
úspěchy jednotlivých dětí a podpořit je tak v další snaze být ještě lepší. Je spousta problémů, které
řešíme individuálním přístupem ke kaţdému dítěti. Skvěle funguje tréninkový byt, který je výbornou
přípravou na osamostatnění se nejstarších dětí.
Myslíme si, ţe náš cíl „maximálně socializovaný mladý člověk“ se nám daří uskutečňovat.
Ve školním roce 2009/2010 byl náš preventivní program vyhlášen jako jeden ze 16 nejlepších
v rámci Zlínského kraje.
Vážíme si ocenění Zlínského kraje za náš preventivní program a snažili jsme se ho maximálně
naplnit.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků zařízení.
Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení :
Spolupráce orgánů OSPOD se zařízeními pro výkon ÚV – 1 pracovníci
Profesní příprava zástupců ředitele
Šikana a vrstevnický program – 1 pracovník
Motivační rozhovory – 1 pracovník
Vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence – 1 pracovník
Dlouhodobé vzdělávání v oblasti prevence - 1 pracovnice
Dítě v krizi – 2 pracovníci
Semináře spojené s projekty Evropské unie
Ředitel se účastní dvoudenních seminářů vzdělávání na tvorbu projektů během celého roku
Semináře spojené s přijetím nových právních předpisů
Platová zařazení, mzdové předpisy
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
Personální marketing
V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné
konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi :
Šikana dětí
Otázky finanční gramotnosti
Vývojová psychologie – děti 3-6 let
otázka speciálně pedagogické diagnostiky dětí – diagnostické listy
otázky prevence, rizika spojená s kouřením, drogami, AIDS – jak mluvit s dětmi
zvládání zátěţových situací
hravé činnosti - volný čas dětí
Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku a konzultace na
pedagogických radách.
V rámci evaluace a zpětné vazby probíhaly měsíční supervize všech pedagogických pracovníků
s odbornými pracovníky PhDr.Věrou Facovou a MUDr.Miroslavem Orlem v rámci jejich Programu
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného Evropskou unií.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení :
Seminář pro účetní související s novou účetní skladbou – 2x 1 pracovník
Seminář pro účetní související se změnami předpisů – 1 pracovník
Semináře týkající se změny zákonů o ochraně veřejného zdraví a hygienických předpisů– 1 pracovnice
Semináře týkající se změn v chodu školních jídelen– 1 pracovnice
Semináře k BOZP – 1 pracovník
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 běţných i krizových situací při výchově dětí, pro které je málo finančních
prostředků a časového prostoru.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti
Dětský domov Zlín má své pevné místo mezi institucemi pečujícími o děti v rámci Města Zlína, ale je
aktivní i mezi příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje. Všechny své aktivity má zakotveny
v Rámcovém ročním plánu aktivit dětského domova.
Prioritou výchovy dětí v našem dětském domově je maximální zapojení dětí do ţivota s cílem poznání
a dobrého sociálního začlenění do společnosti. Snaţíme se tedy o aktivní zapojení dětí do
mimoškolních aktivit ať uţ pořádaných školami, Domem dětí, sportovními kluby Města Zlína,
Základní uměleckou školou Štefánikova ulice, zájmovými organizacemi aj.. Děti sportují v oddíle
atletiky, aerobiku, basketbalu, stolním tenise. 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.
Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běţný rámec týdenních povinností je velmi nabitý
a jeho realizaci nám umoţňuje jiţ 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 nejdůleţitější aktivity:
- Hoří – soutěţ s integrovaným systémem pro dětské domovy Zlínského kraje – navázán druhý
ročník – soutěţe se Zlínskou záchrannou lékařskou sluţbou – velká akce pro všechny dětské
domovy Zlínského kraje
- Projekt Zlatý puk – kaţdoroční soutěţe na ledě – akce pořádaná dětským domovem pro
všechny dětské domovy Zlínského kraje
- Projekt Děti dětem – sběr ţelezného šrotu v naší lokalitě – výtěţek věnován na humanitární
účely – jiţ třetí ročník – letos výtěţek pro ţirafu v ZOO Lešná
- 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 – soutěţ kynologických psů – pomoc dětí při organizaci
- lyţařský týden na horách
- Bowling Cup Brno
- DD v pohybu – Hejbejte se s Hankou Kynychovou – děti vyhrály 1.místo !
- 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 lyţování a bobování na Tesáku
- Lyţařský 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
- dopravní soutěţ Valašské Meziříčí
- účast dospělých dětí na programu nadace p. Pivečky pro dobrý start do samostatného ţivota
- pomoc dětí domova při Krajské výstavě psů ve Zlíně
- Májová Štípa – cyklistická soutěţ 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 soutěţemi a táborákem
- prázdninový pobyt v Bedřichově
- prázdninový pobyt na kolech na Pálavě
- výlet na Hostýn, Brno, Ostrava, Kroměříţ dětem, aj.
Toto je výčet jen těch vybraných aktivit, všechny aktivity s dětmi zaznamenány v hodnoceních
výchovně vzdělávacích plánů.
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Programová náplň školních prázdnin
Doba prázdnin je pro dětský domov dobou aktivit. Jen málo dětí se dostane mezi nějaké své blízké.
Musíme skloubit zaslouţenou dovolenou pracovníků a aktivity pro děti.
Na začátku prázdnin byla kaţdá rodina na „své dovolené“. Dolňáci putovali do Bedřichova, kde se
soustředili na poznávání krkonošské přírody, města Liberec a zajímavostí tohoto kraje.
Horňáci pojali svoji dovolenou aktivně. Poznávali Pálavu na kolech.
Děti starší šestnácti let pracovaly aspoň měsíc na brigádách. Vydělané peníze zčásti uloţily do dalšího
ţivota a část pouţily na své potřeby.
Všechny děti si uţily na letních táborech. Část dětí na Rusavě a část zase na táboře v Ratiboři a
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tento způsob léta opět ukázal, ţe děti navázaly nové sociální kontakty
a vzájemně si od sebe odpočinuly.
V srpnu se velké děti zúčastnily v rámci projektu Evropské unie pobytu zaměřeném na přípravu do
ţivota ve Viganticích.
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
Udrţujeme stálé kontakty s přáteli a příznivci dětského domova, kteří nám pomáhají zkvalitnit sloţitý
ţivot dětí a umoţnit dobré vybavení dětského domova. Taktéţ dobře spolupracujeme s různými médii,
ať uţ novinami či rádii, které vţdy zajímá dění v našem domově a my prezentujeme veřejnosti naši
činnost. Jedním z nejdůleţitějších partnerů je ZUŠ Štefánikova, která nám umoţňuje vyplňovat
aktivně volný čas dětí. Tradiční uţ 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,
mládeţe a sportu Krajského úřadu a s referáty Magistrátu Města Zlína, ale i se sociálními OSPOD
měst odkud pocházejí naše děti. Mezi naše stálé a velké sponzory patří Cross Zlín, s.r.o., Nadace
České spořitelny, Ahold Czech Republic, a.s., HP Tronic Zlín, s.r.o., Polyconcrete s.r.o., Axiom
Tech.s.r.o., pracovníci a děti Základní školy Dřevnické, B-Projekting, spol.s.r.o., Maxim Zlín,
spol.s.r.o..
Dále bychom jmenovali desítku dalších drobných sponzorů a přátel, kteří nám pomáhají s drobnými
opravami (Petas Petřík,s.r.o., Pontigas Ivo Sádlo), s ošacením dětí, drogistickými potřebami, hračkami,
atd. Vše podrobně lze nalézt na našich internetových stránkách www.ddzlin.cz .
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2009/20010 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 mládeţi ve věku od tří do osmnácti let, respektive do ukončení
přípravy na budoucí povolání, kterým byla soudem uloţena ústavní výchova nebo bylo vydáno
předběţné 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 21, 760 01 Zlín.
Na podzim roku 2007 byl zrekonstruován objekt, ve kterém dětský domov sídlí. Děti získaly velmi
komfortní bydlení se všemi náleţitostmi dle zákona o ústavní výchově.
Provoz dětského domova s dvěma rodinnými buňkami byl plynule a nepřetrţitě zajišťován po celý rok
2009, který jsme zahajovali v počtu 15 dětí.
30. června 2009 po úspěšném sloţení závěrečných maturitních zkoušek ukončila pobyt v dětském
domově 1 dívka. K 31. 7. 2009 pak ukončil pobyt 1 chlapec, který úspěšně zakončil studium
závěrečnými učňovskými zkouškami. Koncem září jsme přijali sourozence-chlapce ve věku 5 a 6 let a
tento stav 15 dětí zůstal do konce roku 2009.
Dětský domov má jako součást školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravu všem dětem. Dále se
zde stravuje denně cca 8 zaměstnanců.
Téměř celý rok 2009 pracovalo v dětském domově fyzicky 5 nepedagogických pracovníků (celkem
6,7- od května pak 6,6 úvazku) a 7 pedagogických pracovníků (6,6 úvazků). Pouze v měsíci říjnu byl
stav 6 pedagogických pracovníků (5,6 úvazků) z důvodu odchodu do důchodu 1 vychovatelky koncem
září a nástupem nového vychovatele od listopadu 2009.
Základní ekonomické ukazatele - závazné ukazatele
Mzdové náklady se nám podařilo díky celoročnímu sledování vyčerpat dle plánovaného rozpočtu.
Původní rozpočet na platy byl 3 455 859,00 Kč. V měsíci dubnu byl rozpočet posílen o 68 382,00 Kč
na zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství ve smyslu ust.§163 odst.1písm a) zákona č.561/2004 Sb. tj. na 3 524 241,00 Kč.
V květnu došlo k dalšímu navýšení o 31 618,00Kč, tentokrát na posílení úrovně odměňování
nepedagogických pracovníků. Poslední úprava nastala v listopadu 2009 – navýšení o 25.000,00Kč.
Tento limit mzdových prostředků v konečné výši 3 580 859,00Kč nám postačil také díky personálním
změnám, které byly provedeny v roce 2008. Na ostatní přímé náklady nám původně bylo přiděleno
18 720,-Kč a částka 15 002,-Kč na případné proplacení nemocenských dávek v prvních dnech nemoci.
V druhé polovině roku jsme na slevách na pojistném získali částku ve výši 19 361,-Kč. Vzhledem
k tomu, ţe za celý rok 2009 jsme nepropláceli ţádnou neschopenku, zůstala nám na ostatní přímé
náklady k dispozici celková částka 53 083,00Kč. Tu jsme vyuţili na úhradu zákonného pojištění
zaměstnanců u Kooperativy ve výši cca 15 tis.Kč, ochranné pracovní pomůcky jsme mohli dokoupit i
chybějící z roku 2008 - v celkové výši cca 11 tis. Částečně jsme hradili cestovné ve výši cca12 tis.,
školení a semináře zaměstnanců ve výši cca 14 tis. a uhradili jsme preventivní prohlídky zaměstnanců
ve výši 1 tis.Kč.
Rozpočet na financování provozních nákladů nám byl přidělen ve výši 1 690 000,-Kč, v květnu byl
navýšen o částku 25 tis.Kč, a to na nákup programu EVIX, který je specielně programován pro
potřeby dětských domovů.
Z Města Zlín nám byla přidělena účelová dotace ve výši 15.000,-Kč na financování akce Zlatý puk,
kterou DD Zlín kaţdoročně pořádá pro děti dětských domovů Zlínského kraje.
Investiční dotace:
Dotace na investice nebyly, pouze jsme měli uloţen odvod do rozpočtu zřizovatele v celkové výši
397 000,-Kč.
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Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009
v Kč
neinvestiční:
platy
ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní

schválený rozpočet
3 455 859,00
0
1 277 832,00
1 690 000,00

upravený rozpočet
3 580 859,00
0
1 322 942,00
1 715 000,00

0

0

6 423 691,00

6 618 801,00

NIV ostatní
Celkem

investiční:

schválený rozpočet

upravený rozpočet

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí

0
0
0

0
0
0

dotace ze státních fondů

0

0

Celkem

0

0

Odvod z investičního fondu:

0

397 000,00

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 ţádného rozvojového programu.

Realizace podaných projektů
Dětský domov podal dva projekty, které realizoval :
Zlatý puk – bruslení pro dětské domovy z kulturního fondu Města Zlína
Hoří – soutěţ integrovaného záchranného systému v záchranářských dovednostech dětí dětských
domovů Zlínského kraje
Samostatné projekty – financovány díky sponzorům a vlastní činností :
Zapojení do života – sociální program pro zapojení do ţivota velkých dětí
Umíme pomáhat druhým – sběr ţelezného šrotu v lokalitě Lazů, výtěţek pro ZOO Lešná.
Příprava projektu BEZ OBAV DO ŢIVOTA v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se
specifickými vzdělávacími potřebami, kde hlavním partnerem je Dětský domov a základní škola
Vizovice.
Zapojení do rozjetých projektů ostatních subjektů :
Projekt – „Bez obav – zvládnu to“- Euroforall o.s.
Startovné do ţivota – Nadační fond manţelů L. a V. Klausových
Finanční gramotnost dětí dětských domovů – COFET a.s.
Plaváček - Jakubiskovi
Nadace T.Maxové
Dejme šanci dětem
DD v pohybu Hanky Kynychové
Atd. – zapojení dětí do ţivota – p.Macharáčková
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Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva našeho zařízení je vypovídající o tom, ţe Dětský domov Zlín je velmi akční
organismus, který na straně jedné pečuje o děti a snaţí se o jejich maximální socializaci a kompenzaci
rodiny, ze které musely být odňaty. Na druhé straně je akčním subjektem zasahujícím do dění Města
Zlína i celého Zlínského kraje, i kdyţ je tak „maličký“.
Rok 2009/2010 byl v ţivotě dětského domova opět velmi pestrý v ţivotě dětí i práci pedagogů a
bohatý na události.
Náš dům umoţňuje dětem kvalitně bydlet, mít kousek do centra dění i do přírody 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. Postavili jsme do ţivota zase dva nové občany, jednu maturantku a chlapce s výučním
listem a věříme, ţe zúročí ve svůj prospěch vše, co se je snaţili pracovníci domova naučit.
Naše organizace rozšířila své odborné sluţby dětem, které se mohou ocitnout v nebezpečí otevřením

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Tím rozšířila svoji síť sluţeb ohroţeným
dětem.
Pracovníci domova, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů
vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Pracujeme v Projektech Evropské unie nejen
v regionu, ale v celorepublikové působnosti. Díky této práci má domov dobré renomé mezi pracovišti
podobného charakteru v rámci České republiky, ve Zlínském kraji i na půdě Města Zlína.
Dětský domov se při všech činnostech a aktivitách snaţí zachovat dětem jejich intimitu a vytvořit
dětem pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Dětský domov tak 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 vyuţít.
Prioritou naší práce zůstává pomoci společnosti vychovat a maximálně socializovat děti, které
musí být umístěny v této náhradní péči, udrţet si velmi kvalitní úroveň výchovy a integrovat
společnost nezainteresovaných lidí do oblasti náhradní výchovy dětí.

Příloha : Zpráva o hospodaření roku 2008

Výroční zpráva byla projednána na poradě všech pracovníků dětského domova 30.8.2010

Mgr. Helena Stráská
ředitelka dětského domova

