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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
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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 : Mgr.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 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, občerstvení na programy domova,
stravování dětí na pobytech, 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 2010/2011
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Školní rok 2011/2012
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2011/2012 :
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, Mgr.soc.ped.
SPgŠ vych.,Bc.spec.ped.
SŠ, studuje
SPgŠ – vych., spec.
SŠ, studuje
SŠ

8
9
10

ekonomka
domovník, údržbář
hospodyně
švadl.,prad.

1
1
1

SEŠ
OU
SOU v oboru

11

bezpečnostní prac. - 0,4+0,2+ SŠ – odb.vychovatelé,
noční
0,2+0,2 jako 2.pr.poměr
bezpečnostní prac. 1
EŠ - dvouletá
noční

12

13

14

vedoucí
jídelny
kuchařka
kuchařka

školní

Celková
praxe
21
9
30
2
15
2
2

Praxe
v DD
9
6
15
2
9
2
2

29
43
34

19
8
25

29

14

0,5

Stř.hotelová škola

34

11

1
0,5

SOU v oboru
SOU v oboru

34

11
1

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Věková struktura pracovníků :
Pedagogičtí pracovníci – 0 nad 55 let
3 věk 45 – 55 let
2 věk 35 – 45 let
2 věk 25 – 35 let
Nepedagogičtí pracovníci – 5 věk 45 – 60 let
1 věk 35 – 45 let
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V únoru 2012 odešla na mateřskou dovolenou teta jedné rodiny a přijali jsme na zástup novou
vychovatelku. Pro děti to vždy znamená velkou změnu a vyžaduje to oboustrannou adaptaci.
V každé 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. Tento systém se již po třech letech stabilizoval a je velmi
pozitivní pro děti, neboť tím se střídá u dětí méně osob, je tedy lepší šance navázat osobnější vztahy.
Dva vychovatelé nyní studují dálkově speciální pedagogiku a doplňují si tak své nutné vzdělání dle
zákona. Chybí aprobace pro jednu vychovatelku na zástupu. Pokud by zůstala pracovníkem dětského
domova, součástí pracovní smlouvy je podmínka splnění požadovaného vzdělání.
Zkušenost ukázala, že do zaměstnání v dětském domově se nehlásí vysokoškoláci. Většinou jsou to
lidé, kteří by tuto práci vykonávali jako své poslání, ale nemají potřebné vzdělání. Je tedy nutné
vzdělání dokončit, což se našim pracovníkům daří. Práce je velmi složitá, neodpovídá zde platové
zařazení a proti tomu nasazení, osobní poslání pro tuto práci.
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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
pětiletých po osmnáctileté svěřence. Navštěvují mateřskou školu, základní i základní speciální školu,
odborná učiliště a víceleté gymnázium.
Jedna plnoletá dívka na dobrovolném pobytu ukončila druhý ročník učebního oboru, chlapec na
dobrovolném pobytu ukončil druhý ročník učebního oboru s maturitou, dva chlapci ukončili první
ročník učebních oborů.
Celý rok byl kolektiv dětí stabilizován. Práce se hodně soustředila na čtyři menší děti, sourozence,
z nichž jsou dva chlapci s diagnostikovanou mentální poruchou a navštěvují základní speciální školu,
mají řadu zdravotních problémů. Šestiletá dvojčata jsou velmi aktivní, vyžadují zvýšenou pozornost a
předškolní přípravu. Aktivní práci od nás vyžadoval i chlapec, který absolvoval první třídu.
Školní rok 2012/2013 budeme začínat s 15 dětmi (požadovaná kapacita dle zákona č.109/2002 Sb. je
16 pro naše zařízení)
Celkový charakter skladby dětí:
Evidenční stav k 31.8.2012
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
13
0
2
0
0
0

Věkové složení dětí:
MŠ
ZŠ
studenti
učni
ostatní

2
6
2
5
0

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova:
V letošním školním roce nikdo neukončil pobyt v dětském domově. Jedna dívka a jeden chlapec jsou
plnoletí a jsou v dětském domově na dobrovolném pobytu. Oba studují na učebních oborech, dodržují
vnitřní řád a chtějí, do ukončení studia v dětském domově setrvat. Jeden chlapec je plnoletý, ale
vzhledem k jeho nevyzrálosti a možném odchodu z dětského domova před ukončením učebního
poměru, bylo nařízeno na 1 rok prodloužení ústavní výchovy.

7
Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách:
Situace k 31.8.2012
skup./byt
počet dětí
3 – 5 let
6- 11 let
I. HS
8
2
1
II. DS
7
0
2
celkem
15
2
3

12 – 15 let
3
2
5

16 a více
1
3
4

dívky/chlapci
5/3
2/5
7/8

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
skup./byt

MŠ

ZŠ

I.
II.
celkem

2
0
2

3
1
4

speciální
školy
0
2
2

OU, SOU
1
4
5

ostatní SŠ
VŠ
2
0
2

sourozenci
2+2
2 +2
3 sour.skup.

Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám.
Každá rodinná buňka má tři odborné vychovatele, 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. Každému vychovateli náleží péče o dvě až tři děti ve
všech oblastech činnosti – škola, zdravotní stav, kroužky, 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. a schválen diagnostickým ústavem.
V noci pečuje o děti jeden pracovník, práce je zaměřena na klidný spánek dětí, hlídání enuretiků,
nemocných. Služba je spojena s hygienickými úklidy a péčí o domácnost (žehlení, příprava snídaní a
svačin, vypravení dětí do školy).
Práce s osobami odpovědnými za výchovu.
Osoby odpovědné za výchovu jsou rodiče dětí. Dle zákona č. 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 děti k tomu, aby svým rodičům psaly i ony.
Snažíme 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 složitější je při vymáhání stanovené úhrady za péči o dítě.
Rodiče ve výkonu trestu velmi aktivně komunikují písemně, i když je do té doby dítě nezajímalo.
Většinou bohužel zase slibují a jsou akční, ovšem do doby, než je zase z výkonu propustí. Další
skupinou jsou rodiče, kteří 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 svůj životní styl nebo řešit otázky nutné k návratu
dětí domů. Ve všech případech nám velmi akčně pomáhají oddělení sociálně právní ochrany dětí, pod
něž naše děti spadají. Sociální pracovnice pravidelně každé tři měsíce děti navštěvují, komunikují
s nimi o jejich problémech a informují je, pokud si to situace vyžaduje o jejich rodičích.
U dětí, kde není naděje pro návrat do původní rodiny, navrhujeme pěstounskou péči. Daří se to však
jen u velmi malých dětí, pokud takové v domově jsou, ale u dospívajících dětí je to nereálné. Pěstouny
pro velké děti nemáme. Některé děti našly místo v tzv. hostitelské péči, což je možné u osob, se
kterými se dítě cítí dobře a samo chce s nimi trávit nějaký čas (rodiče kamarádů, osoby se kterými
někde navázali přátelství, aj.). Dítě s nimi jezdí na výlety, či zajde k nim na návštěvu či oběd.
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 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 život nebo
příznivý vývoj vážně ohrožen anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřeně jeho věku, jde-li o dítě tělesně
nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Dítě je umisťované v zařízení okamžité péče
- na základě rozhodnutí soudu
- na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
- požádá-li o to dítě
Náležitosti s umístěním jsou podrobně stanoveny v § 42 odst. 3) a 4).
Pokud je dítě umístěno na základě žádosti zákonného zástupce, musí být uzavřena dohoda mezi oběma
stranami, která obsahuje náležitosti dle odst. 5) §42 .
Zařízení ZOP je povinno poskytovat služby a zajistit jeho provoz nepřetržitě (odst. 6 §42). Pokud je
naplněna kapacita zařízení dětského domova i ZOP 16 dětí, nelze další dítě přijmout.
Povinnosti zařízení okamžité 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
Na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsme během roku přijali jednu dospívající dívku.
Z počátku byla svěřena předběžným opatřením a vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně rodinné
situace, byla nařízena ústavní výchova. Nyní je v diagnostickém ústavu a čeká se na její umístění.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
Řízení a realizace preventivních aktivit
PLÁN:
V našem zařízení za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá Miroslava
Havlíčková. Společně s ředitelem a ostatními pedagogickými pracovníky se snaží zařazovat do
programu takové aktivity, které pomáhají dětem lépe se začleňovat do společnosti a poznávat jak
kladné, tak i záporné stránky života. Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou výborné. Zdravý tým
pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu v našem zařízení. Rovněž vztahy dítě
vychovatel jsou na velmi dobré úrovni. Průběh plnění Minimálního preventivního programu a
aktuální situaci v zařízení vyhodnocují pedagogové a ostatní pracovníci dětského domova společně na
pravidelných měsíčních poradách.
HODNOCENÍ:
Plán Minimálního preventivního programu byl realizován nadstandardně. Zapojili se do něj všichni
pedagogičtí pracovníci. Snažili se o to, aby veškeré aktivity přinesly ten správný efekt a měly hlavně
neformální stránku. Tudíž formou her a skvělou přípravou jednotlivých projektů, do kterých jsme se
zapojili. Děti se tak učily zvládat situace, jež mohou nastat v běžném životě. Také spolupráce
pedagogických i nepedagogických pracovníků hrála velkou roli při výchově dětí. Na společných
poradách, které se uskutečňují každý týden, jsme probírali jednotlivé situace a problémy jak dětí, tak i
mezi pedagogy a hledali společně řešení. Děti měly možnost se k problémům vyjádřit buď na
rodinných sešlostech, kde se do diskuze zapojili všichni nebo individuálně s jednotlivými pedagogy.

Možnosti využití projektů, grantů a zapojení se do realizace
PLÁN:
I letos jsme se zapojili do projektu „Bez obav - Zvládnu to sám“, jejímž organizátorem je nezisková
organizace E U F O R A L L.
Cílem projektu je zvýšit sociální gramotnost dětí a mládeže z dětských domovů, zlepšit jejich motivaci
a kvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu po odchodu z dětského domova.
Registrační číslo
projektu:
Číslo Prioritní osy:

CZ.1.07/1.2.12/02.0018

Počáteční vzdělávání
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími
Oblast podpory:
potřebami
„Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími
Název Globálního grantu:
potřebami
Aktivity projektu:
Klíčové aktivity jsou rozděleny do 5 ti vzdělávacích modulů. Moduly č. 1 – 4 jsou určeny dětem a
mládeži dětských domovů. Pro výchovné a pedagogické pracovníky je určen modul č. 5. Metodická
příprava a lektorské zajištění těchto modulů bude adekvátně odpovídat zvolené cílové skupině.
1. Modul – práce s počítačem
Tento modul byl vybrán s výhledem zvýšení možnosti pracovního uplatnění účastníků projektu
v budoucnosti. Obsah modulu bude přizpůsoben schopnostem a dovednostem cílové skupiny.
2. Modul – jazykové dovednosti
Základem je prohloubení a rozšíření znalosti cizího jazyka. Cílem tohoto modulu je osvojení si
znalostí cizího jazyka jak slovem, tak písmem. Intenzivní konverzace s cílem zlepšit schopnost
"domluvit se". Rozšíření slovní zásoby a zlepšení gramatiky. Konverzační pobyt mimo dětský
domov.
3. Modul – praktické dovednosti
Tento modul bude probíhat formou zážitkového vzdělávání, odehrávajícího se za branami DD.
Cílem je osvojení si schopnosti podílet se aktivně na společenském dění a zvládnout sám základní
životní potřeby (uvařit si, opravit malé závady, dbát na hygienu)
4. Modul – psychologické minimum a biofeedback
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Zavedeme do dětských domovů pravidelnou návštěvu psychologa (2x měsíčně během školního
roku), který bude mít vytvořeny podmínky ke kontinuální práci s cílovou skupinou - jak
individuální, tak skupinovou. Při práci s dětmi bude využit biofeedback - přístroj na komplexní
rozvoj osobnosti dítěte.
5. Modul - rozšiřování a prohlubování znalostí pedagogických a výchovných pracovníků
Cílem je zdokonalit schopnosti výchovných pracovníků a pedagogů, které budou potřebovat pro
další kariéru. Půjde o sebereflexi, způsob vyhodnocení krizových situací, problematiku syndromu
vyhoření v práci, agresi.
HODNOCENÍ:
V letošním školním roce jsme v rámci projektu využili modul č. 3 a č.5. Zúčastnily se jej děti
starší 14 let. S nimi jsme pak následně probíraly, co nového se dozvěděly a jak nabité vědomosti
mohou použít v praktickém životě.
Program pro modul č.3 byl následující:
 28.10. 2011 SETKÁNÍ S ČSOB
Celý den děti trávily v prostorách ČSOB banky. K dispozici měly zkušeného průvodce
z řad zaměstnanců, který se jim věnoval. Ukázal dětem, jednotlivá oddělení banky,
seznámil je nejen z prací bankovních úředníků, ale především s možnostmi praktického
využití banky jako takové. Děti si zkusily vyplnit formuláře pro založení bankovního
účtu. Nechyběl ani prostor pro dotazy dětí. Na závěr si děti formou jednoduchého testu
ověřily, co všechno si zapamatovaly. Byla to taková jednoduchá zpětná vazba nejen pro
děti, ale také pro organizátory projektu.
 21.11. 2011 ŠKOLA V LUHAČOVICÍCH
Děti měly možnost se z blízka seznámit s chodem střední školy v Luhačovicích,
vyzkoušely si také praktické dovednosti jednotlivých učňovských oborů. Zvažovaly, zdali by je tyto obory bavily a chtěly se jim v budoucnu věnovat.
 18.2.- 25.2.2012 FINANČNÍ GRAMOTNOST spojená s lyžařským výcvikem
Tento pobyt byl v nádherném prostředí Jeseníků v Koutech nad Desnou. Cílem bylo
utvářet u dětí základní návyky z reálného života, zvyšování sebevědomí, odstraňování
psychologických bariér, zlepšování komunikačních a jazykových schopností a
v neposlední řadě také zdokonalování lyžařských technik.
 13.3.2012 SETKÁNÍ S ČESKOU POŠTOU
Tento den se nesl v podobném duchu jako,,Setkání s ČSOB‘‘. Dětem byl opět k dispozici
zkušený průvodce z řad zaměstnanců České pošty. Poprvé tak měly možnost nahlédnout
na práci poštovních úřednic z druhé strany přepážky. Podívaly se do třídírny dopisů,
balíků a jiných cenin. Také zde jim byl nabídnut prostor pro dotazy, která děti v hojném
počtu využily. Na závěr si opět sedly k jednoduchému testu z toho, co si zapamatovaly
z celého dne. Organizátorům projektu tak poskytly zpětnou vazbu, která je pro tyto
projekty důležitým prvkem.
Program pro modul č.5 byl následující:
 SCHŮZKY REALIZAČNÍCH TÝMŮ
Vždy jednou za měsíc se uskutečňovaly schůzky realizačních týmů. Bylo to setkání
pedagogických pracovníků s organizátory projektu, kde si sdělovali zkušenosti a postřehy
z jednotlivých součástí projektu. Z našeho dětského domova byl hlavním koordinátorem
Stanislav Váňa. Ten nás také na poradách informoval o tom, jaké projekty se v daném
měsíci uskuteční.

Průběžná spolupráce s odborníky a institucemi
Během celého školního roku spolupracujeme s:
 Dětským psychologem - PhDr. Milenou Szpakovou
 Dětskými domovy Zlínského kraje
 Sborem dobrovolných hasičů v Jaroslavicích
 Atletickým klubem ve Zlíně
 Základní uměleckou školou na Štefánikově ulici ve Zlíně
 OŘ PČR ve Zlíně
 PČR ve Zlíně – kynologická sekce
 Nadací Jana Pivečky s koordinátorkou Karolínou Macharáčkovou
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 Fly United s.r.o.
 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
HODNOCENÍ:
Během celého školního roku jsme úzce spolupracovali s pí. PhDr. Milenou Szpakovou, která
pomáhala nejen s diagnostikou nové dívky, ale i s běžnými problémy ostatních dětí. Vedla supervize
pedagogům. S její pomocí se nám dařilo snadněji řešit některé situace a problémy s dětmi. Využili
jsme letos nabídky Nadace Jana Pivečky a dvě nejstarší děti se zúčastnily víkendového pobytu ve
Slavičíně, kde se seznamovaly s úkoly v běžném životě. Velmi dobré vztahy máme se ZUŠ na
Štefánikově ulici ve Zlíně, kam pravidelně do výuky docházely tři naše děti. Účastnili jsme se
školních koncertů a vystoupení a měli jsme obrovskou radost z pokroků, které děti během roku
udělaly. Také ve spolupráci s kynology PČR ve Zlíně jsme pro děti nejen našeho zařízení, ale i
ostatních dětských domovů Zlínského kraje pořádali v rámci minimálního preventivního programu
různé akce. Díky Nadaci Václava a Lívie Klausových získal jeden z našich chlapců řidičský průkaz.
Také pokračuje již několikátým rokem spolupráce se zaměstnanci firmy Fly United s.r.o. a to nejen ve
Zlíně, ale i v jejich pražské pobočce. Dvěma našim chlapcům umožnili brigádu v této firmě. Také
jsme rádi, že při pobytech v Praze (zejména pak při naší účasti na projektech Hanky Kynychové), nám
poskytují bezplatné ubytování. Bez opomenutí nemůže zůstat ani naše spolupráce s ostatními domovy
Zlínského kraje. Rádi jsme využívali nabídek na sportovní, nebo kulturní akce.
Naše zařízení využívá spolupráce s několika odborníky:
 Dětský lékař - MUDr. Renata Tesaříková
 Ortopedie – MUDr. Gavenda
 Gynekolog - MUDr. Marcela Plšková
 Oční lékař - MUDr. Pavelka; MUDr. Burešová
 Zubní lékař – MUDr. Světlana Mazálková; MUDr. Štěpánka Úlehlová
 Psychiatr – MUDr. Vítezslav Kouřil
 Alergolog – MUDr. Alois Drštička
 Ortodoncie – MUDr. Sylva Matulíková
 Ušní, nosní, krční – MUDr. Marta Gergelová
 Kožní ambulance – MUDr. Nečasová
HODNOCENÍ:
Pro naše zařízení je velmi důležitá spolupráce s odbornými lékaři. Děti k nám často přicházely
s různými zdravotními problémy, které jsme během roku museli řešit. Velmi si vážíme spolupráce
s MUDr. Renatou Tesaříkovou, která se nám vždy snažila vyjít vstříc s našimi potřebami. Také si
vážíme spolupráce s MUDr. Sylvou Matulíkovou, která nám sponzoruje děti v rámci ortodoncie. Také
ostatní odborníci, kteří spolupracovali během celého školního roku s našim zařízením, se vždy snažili
o to nám vyjít vstříc a dětem umožnit vysokou kvalitu zdravotní péče.
Spolupráce s institucemi v rámci města
 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“
 Magistrát města Zlína –odbor kultury, přispívá každoročně dotací na ,,Nejmilejší koncert“
 Úřad práce, OPD
 Nadace J. Pivečky – projekt ,,ATD“
 Základní škola Slovenská
 Základní škola Mostní
 Odborná učiliště
 Střední školy
 Zlínská vodárenská – Veolia
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HODNOCENÍ:
V rámci spolupráce s Magistrátem města Zlína jsme s dětmi během školního roku vystupovali na
Vítání občánků do života. Velmi dobrá je spolupráce se všemi školskými zařízeními, ve kterých se
vzdělávají naše děti. Pravidelně jsme se zúčastňovali třídních schůzek. Vyžili jsme i možnosti
osobních pohovorů s třídními učiteli. Díky tomu jsme mohli vždy včas zasáhnout a řešit problémy
v jejich začátku. Děti i letos pozvaly své třídní učitele na předvánoční posezení u nás v domově. I
nadále pokračuje spolupráce s firmouVeolia, která letos poskytla nejmenším dětem k jejich svátku dětí
vstupenky do zábavného parku Galaxie.
Od nejútlejšího věku se snažíme o socializaci našich dětí. Proto jsme rádi, když se vzájemně
navštěvují se svými kamarády, společně s nimi se zúčastňují víkendových táborových pobytů.
Nezříkáme se ani spolupráce s rodinami dětí, pokud ovšem projeví zájem.

Plán aktivit dětského domova na rok 2011/2012
ZÁŘÍ
 Zdárné zvládnutí nástupu dětí do školy, zapojení dětí do sportovních a uměleckých kroužků po
celý školní rok
 Výlety na kole; turistické vycházky do okolí spojené se sběrem přírodnin
 ,,Hoří, aneb…“ – představení jedné z dalších složek IZS pro děti z dětských domovů
Zlínského kraje
 Podzimní práce na zahradě – sběr jablek, moštování
 Po celý rok děti přispívají svými články do časopisu Zámeček (časopis pro dětské domovy)
HODNOCENÍ:
I letos bylo pro nás prioritou vybrat s dětmi vhodný zájmový kroužek a vyplnit tak smysluplně jejich
volný čas během celého školního roku. Samozřejmě jsme se snažili o to, aby děti pokračovaly
v kroužcích, které navštěvovaly v předešlém školním roce. To se nám dařilo a díky tomu sbíraly děti
nejeden úspěch v rámci jejich zájmové činnosti. Nejstarší se zúčastnily projektu ATD, jehož cílem je
vždy ukázat dětem realitu běžného života. V rámci socializace jsme přijali pozvání na Den dětí
s kynologickým klubem Mladcová, při jehož realizaci nejstarší děti pomáhaly. Tento typ akcí
podporujeme, neboť děti jsou zapojovány do činností s ostatními a tudíž ,,nevyčnívají‘‘. V PrazeButovicích jsme se zúčastnili finále Albert triatlonu. Děti měly možnost poznat atmosféru velkých
závodů, seznámit se s pořadatelským zázemím. Hlavně přijely vyhrát. Na konci září jsme pořádali již
čtvrtým rokem akci z názvem ,,Hoří, aneb‘‘. Jedná se o představení práce složek IZS. Tentokrát se děti
seznámily s prací kynologů PČR. Snažili jsme se o to, aby akce měla formu nejen odbornou, ale
především hravou. Všichni zúčastnění si změřili síly nejen v kvízových otázkách, nýbrž také
sportovních disciplínách.
ŘÍJEN
 Podzimní práce okolo domu, hrabání listí, sběr žaludů apd.
 Podzimní výzdoba domova výtvarnými pracemi dětí
 Zapojení starších dětí do projektu ,,Bez obav, zvládnu to“
 Návštěvy zimního stadionu Luďka Čajky – trénink na Zlatý puk
 Účast ve hře Branboll – pořádané dětským domovem v Kroměříži
 ,,DD v pohybu‘‘, aneb cvičíme s Hankou a Novou
HODNOCENÍ:
Snažili jsme se o to, aby si děti všímaly prostředí okolo sebe a zapojili se do podzimních prací.
Podporovali jsme v nich jejich estetické cítění k okolnímu prostředí a eliminovali lhostejnost. Na
začátku měsíce října se naše děvčata zúčastnila soustředění ve Zlenicích, které bylo v rámci projektu
,,DD v pohybu‘‘. Na Brannballu v Kroměříži jsme obsadili krásné druhé místo. Děti se také zapojily
do činností projektu ,,Bez obav, zvládnu to‘‘. Nezapomínali jsme ani na pravidelné tréninky na
bruslích na stadionu Luďka Čajky. Podnikli jsme turistický výlet na Oškerovy paseky ve Vizovicích.
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LISTOPAD
 ,,Zlatý puk“ – bruslařské klání dětí z dětských domovů Zlínského kraje
 Finálové závody V. ročníku ,,DD v pohybu‘‘ v Praze
 Příprava pohádky na vánoční besídku
 Představení pro MŠ – krátký program s pohádkou připravený našim dětským domovem
 Výroba dárků, přání a výzdoby na Vánoce
 Návštěva divadelního představení v Městském divadle
HODNOCENÍ:
První akcí, kterou jsme v měsíci listopadu pořádali, byl již sedmý ročník hry o ,,Zlatý puk‘‘. Děti se
aktivně zapojily nejen do soutěží, ale také přípravy, neboť jsme byli pořádající domov. Snažili jsme se
o to, abychom v dětech podporovali zdravého sportovního ducha a bojovnost, ale také chceme tímto
umožnit dětem z ostatních domovů rozvíjet bruslařské dovednosti. Hlavním úkolem vždy je zábava a
soutěže v duchu fair- play. Velkou pozornost jsme věnovali finálovým závodům v Praze v rámci
projektu ,,DD v pohybu, aneb hejbejte se s Hankou Kynychovou a Novou‘‘. I když jsme v letošním
ročníku nesklízeli takové úspěchy jako loni, jsme rádi, že se naše děvčata zúčastnila. Je to dobrá
motivace pro zlepšení výkonu v příštím ročníku.
Společně s dětmi jsme se připravovali na vánoční besídku. Do programu se zapojili všichni. Ať už to
byla role v pohádce, nebo hudební číslo.
PROSINEC
 Výzdoba domova na následující svátky, připomenutí vánočních zvyků
 Vítání občánků do života na radnici
 Provozování zimních sportů – lyžování, bruslení, sáňkování
 Vánoční besídka pro sponzory a přátelé dětského domova
 Vánoční besídka pro bývalé chovance dětského domova a jejich rodiny
 Pobyty dětí o svátcích u rodin, či rodinných příbuzných
HODNOCENÍ:
Celý měsíc prosinec se nesl v duchu vánočních příprav. Začali jsme výzdobou, na které se podílely
samotné děti. V jednotlivých rodinách si spolu s tetami pekly vánoční cukroví, Mikulášské perníčky,
dělaly se také předvánoční nákupy dárků. Učíme tak děti obdarovávat své blízké a kamarády.
Finišovalo se s nácvikem pohádky a celého vánočního programu pro naše přátele, kamarády a
sponzory. Na každoročním vánočním setkání se snažíme o to, abychom se naladili nejen my, ale
všichni přítomní na dobu vánočních svátků. Děti mají možnost si na tuto besídku pozvat své třídní
učitele. Také vánoční setkání bývalých chovanců a jejich rodin se nám daří každoročně uskutečňovat.
Je to milá tečka za dosavadním rokem. V rámci udržení vztahů s vlastními rodinami se snažíme o to,
aby děti, pokud je to možné, vánočních prázdniny trávily doma.
LEDEN
 Závody v lyžování - pořádané dětským domovem ve Vizovicích
 Provozování zimních sportů
 Pokračování v projektu ,,Bez obav, zvládnu to“
 Zhodnocení školních výsledků za první pololetí
 Návštěvy střediska volnočasových aktivit na Kotěrově ulici ve Zlíně
HODNOCENÍ:
I letos jsme přijali pozvání dětského domova ve Vizovicích na každoroční ,,Lopatění na Tesáku‘‘. Děti
si zde zasoutěží a změří síly s ostatními, upevňují si i správné návyky v lyžování. Z letošního klání
jsme si přivezli několik medailí. Tyto závody byly pro nás nejen sportovním zážitkem, ale také
rekreací a aktivním odpočinkem. Nadále pokračoval projekt ,,Bez obav, zvládnu to‘‘. V rámci tohoto
projektu náš domov navštívili studenti s divadelním představením zaměřeným právě na výuku finanční
gramotnosti. Vše probíhalo formou interaktivních skečů, do kterých se zapojovaly děti. Studenti tak
vtáhly děti do děje a společně s nimi utvářely děj nový, správný. Velice nás překvapila zpětná vazba
na tuto formu předávání informací. Jako jedna z mála měla u dětí stoprocentní podporu. Forma se jim
líbila a hodnotili ji velmi kladně. Na rodinné sešlosti jsme všichni společně zhodnotili pololetní
výsledky jak školní, tak i ty v mimoškolních činnostech. Nezapomněli jsme na správnou motivaci do
dalšího pololetí.
ÚNOR
 Ozdravný pobyt v době jarních prázdnin
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 Návštěvy městských lázní - otužování
 Vítání občánků do života na radnici
HODNOCENÍ:
V rámci projektu MŠMT jsme s dětmi odjeli na zimní pobyt v Koutech nad Desnou. Také jsme
provozovali zimní sporty v okolí, navštěvovali zimní stadion, otužovali se v městských lázních.
Vystupovali jsme s programem na vítání občánků do nového života. Některé z dětí se zúčastnily
tábora snowboardistů a lyžařů. I takovým způsobem se snažíme děti socializovat v rámci společnosti.
BŘEZEN
 Návštěvy v městských lázních – trénink na závody
 Plavecké závody – pořádané dětským domovem v Uherském Hradišti
 Tradiční kuličkiáda v Bojkovicích
 Nácvik na Nejmilejší koncert
 Atletické závody – pořádané dětským domovem v Uherském Ostrohu
 Pokračování v projektu ,,Bez obav, zvládnu to“
HODNOCENÍ:
Přijali jsme pozvání studentů UTB ve Zlíně k dalšímu ročníku ,,Den Vody‘‘. Jedná se o akci pro děti
z dětských domovů, kde si všichni změřili své síly v plaveckých dovednostech. Soutěžní úkoly byly
vybrány tak, aby se děti hlavně pobavily. Již se stalo tradicí, že ve spolupráci s hasičským sborem
v Jaroslavicích a letos i s kynology PČR jsme uspořádali sběr železného šrotu. Výtěžek byl věnován
Domu pro matky s dětmi na Jižních svazích. Učíme tak děti nejen přijímat od jiných dárky, prezenty
nebo finanční hotovost, ale obdarovávat a pomáhat druhým, kteří pomoc potřebují.
Během celého čtvrtletí se děti zapojily do projektu ,,Vlak štěstí a naděje‘‘, který vyvrcholil v měsíci
březnu. Jednalo se o výtvarné počiny a následné vystavení obrázků na internetu. Tyto obrázky si pak
lidé mohli koupit v aukci a výtěžek z prodeje byl poukázán dítěti na vkladní knížku. Zatím se podařilo
vydražit dva obrázky.
Letos jsme jeli obhajovat loňské prvenství v ,,Kuličkiádě‘‘v Bojkovicích. Opět se soutěžilo ve třech
disciplínách, a i když jsme prvenství neobhájili, všichni se po celou dobu dobře bavili a hlavně se
setkali s kamarády.
DUBEN
 Provozování jarních sportů (jízda na kole, míčové hry)
 Turnaj v Bowlingu se známými osobnostmi v Brně
 Sběr železného šrotu ve spolupráci s hasičským sborem v Jaroslavicích
 Dopravní soutěž pořádaná dětským domovem ve Val. Meziříčí
 Velikonoční jarmark spojený s tradičními zvyklostmi a pomlázkou
 Nejmilejší koncert ve Zlínském kraji
HODNOCENÍ:
Po čas měsíce dubna jsme se připravovali na Nejmilejší koncert s novou pohádkou s názvem ,,Jak se
z Manky stala paní Rumcajsová‘‘. Všechny děti se svých rolí chopily s maximálním nasazením a
výsledek byl skvělý.
Děvčata se zapojila do Jarního tour 2012 s Hankou Kynychovou, které se ve Zlínském kraji konalo
v Kroměříži.
Také stanování není našim dětem cizí, zvlášť když se k tomu přidalo vaření v kotlíku a poznávání krás
Královce. Menší děti si osvojovaly jízdu na kole, s velkými jsme pak podnikaly cyklistické výlety do
okolí. Nezapomněli jsme na tradiční Velikonoční jarmark s ukázkami lidových tradic. Kluci si sami
upletli velikonoční pomlázku. S děvčaty jsme barvily vajíčka, pekly a zdobily velikonoční perníčky.
Snažíme se o to, aby se děti naučily dodržovat tradice a hlavně, aby věděly, proč se jednotlivé svátky
slaví.
KVĚTEN
 Účast na oblastní výstavě psů, výpomoc dětí pořadatelům
 Cyklistický závod ,,Májová Štípa“
 Každoroční Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit pro děti
 Pokračování v projektu ,,Bez obav, zvládnu to“
 Malování na ploty – akce pořádaná dětským domovem v UH. Ostrohu
HODNOCENÍ:
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Měsíc květen je vždy měsícem plným aktivit. Nejinak tomu bylo i letos. Byli jsme opět osloveni
pořadateli oblastní výstavy psů o pomoc při realizaci. Jsme za to rádi, neboť děti mají možnost si zde
vydělat i finanční hotovost. Ta je pro ně pak motivací do dalších brigád. Také jsme přijali pozvání na
cyklistický závod ,,Májová Štípa‘‘, kde slavíme i sportovní úspěchy. Každoročně se s dětmi účastníme
integračního workshopu ,,Pojďme sčítat hrušky s jablkama‘‘. Tento projekt je zaměřen na práci
s dětmi ohrožených exkluzí. Jednalo se o činnost jednotlivých lektorů z řad speciálních pedagogů,
kteří společně s dětmi během celého dne nacvičili divadelní představení. Zpětnou vazbou jim pak vždy
je předvedení se před publikem.
Nadále se pokračovalo v projektu ,,Bez obav, zvládnu to‘‘.
ČERVEN
 Dětský filmový festival - návštěva kinematovlaku, a různých doprovodných akcí
 Přespolní běh ,,Liptálské kufrování“ – pořádané dětským domovem Liptál
 Návštěva divadelního představení v Městském divadle
 Turistické vycházky, celodenní výlety
 Bezpečnost při sportovních a rekreačních činnostech
 Ukončení školního roku ,,Letní pouť“ s hrami a soutěžemi, zakončená táborákem
HODNOCENÍ:
V tomto měsíci jsme se snažili o to, motivovat děti k tomu, aby měli představu, co dělat o
prázdninách. Větší děti vedeme, aby si během letních prázdnin našly brigádu. Ke Dni dětí, dostaly děti
krom jiného finanční hotovost, kterou použily na některé z filmových představení v rámci Filmového
festivalu pro děti. Chtěli jsme, aby každé dítě mělo možnost vybrat si film dle svého vkusu, učit je tak
samostatnosti.
Podnikali jsme jednodenní výlety, ale také víkendové pobyty. Děti se zúčastnily festivalu ,,Holešovská
regata‘‘, který se konal v prostorách Holešovského zámku. Zhlédly přehlídku netradičních plavidel a
také hudební vystoupení známých i méně známých interpretů. V tomto směru jsme se opět snažili o
socializaci dětí do běžného prostředí.
Přijali jsme pozvání na ,,Všeminění‘‘, což je kulturně tematická akce a byli jsme požádáni, abychom
zde vystoupili s naší pohádkou ,,Jak se z Manky stala paní Rumcajsová‘‘.
Závěr každého školního roku patří v našem domově tzv. Letní pouti. Je to bláznivé rozloučení se
školním rokem, zakončené táborákem a opékáním špekáčků.
ČERVENEC
SRPEN
 Ozdravné a rekreační pobyty dětí na táborech
 Týdenní rodinné pobyty
 Pobyty dětí u rodičů
 Jednodenní výlety a vycházky do okolí
 Návštěvy koupališť a městských lázní
 Sportovní vyžití (jízda na kole, míčové hry, turistika)
 Kulturní vyžití (návštěva kina, divadla, výstav)
 Tradiční výlet na závěr prázdnin
HODNOCENÍ:
Začátek prázdnin byl pro naše nejmenší sportovní. Rozjeli se na cyklistické závody ,,Cyklobrána do
prázdnin‘‘. Bylo to krásné nastartování prázdninových dnů. Jako každým rokem, i letos se obě rodinné
buňky rozjely na rodinné dovolené. Kam se pojede, je předmětem dlouhých debat mezi dětmi a
vychovateli. Vždy se snažíme o správný kompromis. I to je jeden z výchovných momentů. Týdenní
pobyty tedy byly v krásném prostředí Jeseníků. I když každá rodina na jiném místě tohoto kraje.
Pořádali jsme výlety, turistické vycházky, nechybělo ani koupání. Vždy se snažíme o to, aby si děti
odpočinuly, ale také se něco naučily a poznaly krásy České republiky. Důležitá je pro nás zpětná
vazby a ta byla letos velmi pozitivní. V rámci projektu ,,Bez obav, zvládnuto‘‘ se děti zúčastnily
poznávacího putovního tábora, který byl zaměřený na finanční gramotnost. Jeho cílem je samostatná
práce s přidělenými financemi, plánování nákupů, samostatné vaření, plánování přesunů. Nechyběly
ani hry směřující k samostatnosti a pozitivnímu přístupu ke svému okolí a k sobě samému. Také se
snažíme o socializaci dětí a tak se zúčastňují rekreačních pobytů na táborech. Ve většině případů je
jedná o letní tábory, kde se nepotkávají s ostatními dětmi z dětských domovů.
Také je dětem umožněno trávit prázdninový čas doma u rodičů. Bohužel se nám letos stalo, že se nám
z prázdnin u rodičů vrátila 18ti letá dívka o týden dříve. I tuto situaci jsme museli zvládnout. V době
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letních prázdnin jsme se snažili vytvořit společně s dětmi takový program, který by je bavil.
Navštěvovali jsme koupaliště, sportoviště, jezdili na kole, chodili do kina, na výstavy. Každé z dětí,
jež dovršilo 15ti let chodilo na brigádu. Finance pak užilo dle svého uvážení. Hovoříme s dětmi o tom,
že je důležité také myslet na budoucnost a část výdělku si uložit.
Celoroční aktivity
 Zapojení do zájmových a sportovních organizací
 Zapojení do celoročního projektu ,,Bez obav, zvládnu to‘‘
 Efektivní využívání volného času dětí
 Spolupráce s dětskými domovy na společných akcích
 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
 Využití tréninkového bytu, hry na finanční gramotnost apd.
 Pravidelné návštěvy bazénu a sauny v Městských lázních
 Pravidelné povídání s dětmi o problémech, ale i úspěších na rodinných sešlostech
 Návštěvy společenských institucí a naučných institucí – divadel, muzeí, knihovny,
Zoo.
HODNOCENÍ:
Během celého školního roku se děti aktivně zapojovali do mimoškolních zájmových činností. Také
jsme využívali nabídky města, různých organizací a nabídek ostatních dětských domovů. Hlavním
letošním úkolem bylo zapojení starších dětí do projektu ,,Bez obav, zvládnu to‘‘.
Na rodinných sešlostech se děti měly možnost vyjadřovat k danému problému. Našim cílem bylo učit
děti nebát se vyjádřit svůj názor a naopak podpořit názor ostatních. Snažili jsme se o to, aby byl dětem
prostor k vyjádření jejich názoru dán. Tato cesta se nám zpětně vrátila v tom dobrém slova smyslu.
Děti s námi otevřeně hovoří o problémech. Samozřejmě je to individuální, ale malé pokroky jsou znát.
Snažili jsme se spolupracovat s rodinami dětí, vyhovět co nejvíce rodičům samozřejmě ve prospěch
jejich dítěte. Spolupráce s ostatními domovy je na výborné úrovni a při společných akcích jsme se
snažili o předávání zkušeností. Návštěvami divadel, muzeí, dodržováním tradic jsme dětem vštěpovali
kladný vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví. Tímto jsme je také učili estetice a estetickému cítění.
Minimální preventivní program v našem zařízení byl v loňském roce plněn nadstandardně a všichni
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci přistupovali k dětem s těmi nejlepšími úmysly.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků zařízení.
Dva pracovníci studují dálkově VŠ druhým rokem speciální pedagogiku.
Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení :
Bezpečnost žáků při sportovních činnostech- 1 pracovník
Etické a neetické chování učitele - 1 pracovník
Úspěšná práce s dětmi s problémovým chování – 30 hodin - 1 pracovník
Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým závislostním chováním - 1 pracovník
Finanční gramotnost – 1 pracovník
Vzdělávací kurz pro školní metodiky prevence – 1 pracovník
Konference k prevenci – 2 pracovníci
Dítě v krizi – 2 pracovníci
Semináře spojené s projekty Evropské unie :
Projekt – „Bez obav – zvládnu to“ – rozsáhlý projekt vzdělávání dětí i dospělých na celý školní rok
pro dětské domovy, konkrétní aktivity směřující k samostatnosti a socializaci dětí, zabírá celé víkendy,
semináře, vzdělávání dětí, pobyty dětí – 2 pracovníci
Ředitel – další vzdělávání :
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
Semináře FICE

Workshopy v rámci setkání ředitelů a zástupců ředitelů
V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné
konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi :
komunikace ve skupině
předškolní příprava, školní zralost
otázky finanční gramotnosti jednotlivých děti a financování rodiny
otázka speciálně pedagogické diagnostiky dětí – diagnostické listy
otázky prevence, rizika spojená s kouřením, drogami – jak mluvit s dětmi
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 občasné 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 se změnami v účetnictví –1 pracovník
Seminář elektronické spisové služby – 3 pracovníci
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

Školení řidičů – 5 pracovníků
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. Dle denní pedagogické
praxe vyvstává potřeba dále se vzdělávat v oblasti ve speciálních metodách pedagogické speciálně
vychovatelské práce.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti
Dětský domov Zlín jako instituce pro děti funguje ve Zlíně již 61 let. Je mezi institucemi pečujícími o
děti v rámci Města Zlína známý, 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 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,
Základní uměleckou školou Štefánikova ulice, zájmovými organizacemi aj.. Děti sportují v oddíle kick
boxu, atletiky, aerobiku, basketbalu, aj. 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. Malé děti navštěvují kroužky v Dominu.
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.
Aktivně se zapojujeme do akcí pořádanými ostatními dětskými domovy, ale i akcí pořádaných
organizacemi města a samotným Městem Zlín. Další nejdůležitější aktivity:
- Projekt Děti dětem – sběr železného šrotu v naší lokalitě – výtěžek věnován na humanitární
účely – již pátý ročník – letos výtěžek pro Domov pro matky s dětmi Charita na Jižních
svazích
- Projekt Zlatý puk – každoroční soutěže na ledě – akce pořádaná dětským domovem pro
všechny dětské domovy Zlínského kraje
- Hoří – soutěž s integrovaným systémem pro dětské domovy Zlínského kraje – navázán čtvrtý
ročník – soutěže s Krajskou policií – policejní kynologií, velká akce pro všechny dětské
domovy Zlínského kraje
- pravidelné vítání občánků na Magistrátu města Zlína
- aktivní účast s vlastním nastudováním divadla na Koncertě dětských domovů s postupem na
celorepublikovou přehlídku
- den s Městskou policií – soutěž kynologických psů – pomoc dětí při organizaci
- lyžařský týden na horách
- „DD v pohybu – Hejbejte se s Hankou Kynychovou“
- mikulášská nadílka se studenty
- 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 s projektem Zvládnu to vna Dolní Moravě
- 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
- Májová Štípa – cyklistická soutěž a zájmová skupina lidí
- Den s integrovaným záchranným systémem
- Dětský den s Policií České republiky
- prázdninová pouť se soutěžemi a táborákem
- prázdninový pobyt v Jeseníkách
- letní tábory dětí
- společný putovní tábor s batohy a kotlíky
- prázdninové výlety po okolí a v kraji výlet aj.
Toto je výčet jen těch vybraných aktivit, všechny aktivity s dětmi zaznamenány v hodnoceních
výchovně vzdělávacích plánů. Vzhledem k tomu, že žijeme ve dvou rodinách a máme zde i malé děti,
je toto velmi obsažné, ve srovnání s běžnými rodinami určitě nadstandardní.
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Programová náplň školních prázdnin
Před skončením školního roku jeden chlapec odjel pomáhat na letní tábor pro ukrajinský dětský
domov v České republice, jako odměna za jeho pobyt na Ukrajině v roce minulém. Určitě si odtud
přivezl mnoho životních zkušeností.
Letní prázdniny musíme plánovat každý rok již s půlročním předstihem. Musíme skloubit zaslouženou
dovolenou pracovníků a aktivity pro děti. Jen málo dětí se dostane mezi nějaké své blízké a tak se
snažíme o co nejvíce zajímavých aktivit. Tradičně na začátku prázdnin byla každá rodina na společné
dovolené. Obě rodiny zvolily pobyt v Jeseníkách s turistikou a chatařením. Dovolená byla vyvedená
dospělí i děti si ji pochvalovali.
Také letos děti starší šestnácti let pracovaly aspoň měsíc na brigádách. Vydělané peníze zčásti uložily
do dalšího života a část použily na své potřeby.
Všechny děti pobyly na letních táborech, které si vybírají samy podle svých zájmů či společných
kamarádů. Děti navázaly nové sociální kontakty a vzájemně si od sebe odpočinuly.
V srpnu se velké děti zúčastnily v rámci projektu Evropské unie putovního tábora, kde si vyzkoušely
samostatný život v přírodě, učily se hospodařit s určenou částkou a vyřešit si nenadálé situace.
Při pobytu „doma“ v domově jsme navštěvovali koupaliště, chodili do lesa, jeli na výlet či si hráli
doma na zahradě a na hřišti. Část dětí má možnost pobytu u někoho z příbuzných.
Spolupráce s institucemi, spolupracujícími jednotlivci a sponzory
Vzhledem k době, kterou již dětský domov zajišťuje péči o opuštěné děti ve Zlínském kraji, již má za
léta svého života řadu přátel a stálých sponzorů. Tito o způsobu naší práce vědí a znají i jednotlivé
děti. Pomáhají nám zkvalitnit složitý život dětí a umožnit dobré vybavení dětského domova. Daří se
nám spolupráce 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 pomáhá při vyplnění volného času dětí a socializaci mezi děti z rodin. 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 při různých požadavcích s Odborem školství, mládeže 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 firma 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., B-Projekting, spol.s.r.o.,
Maxim Zlín, spol.s.r.o. a jiní, které všechny publikujeme na našem webu www.ddzlin.cz. Náš
internetový profil je živý a zájemci se tak mohou dozvědět cokoli z našeho života.
Dále bychom jmenovali desítku dalších drobných sponzorů a přátel, kteří nám pomáhají s drobnými
opravami (Petas Petřík,s.r.o., Pontigas, aj.), s ošacením dětí, drogistickými potřebami, hračkami, atd.
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v našem domově kontrola ze strany České školní inspekce.
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Základní údaje o hospodaření dětského domova
(výtah ze závěrečné zprávy o hospodaření v kalendářním roce 2011)

Úvod
Dětský domov Zlín je právním subjektem, příspěvkovou organizací Zlínského kraje, zřizován dle
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 21, 760 01 Zlín.
Na podzim roku 2007 byl objekt, ve kterém dětský domov sídlí, zrekonstruován. Děti získaly 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
2011.
Žádné dítě v tomto roce z dětského domova neodešlo. V srpnu k nám přešel z Dětského centra
Burešov 7letý chlapec, který měl již nařízenou ústavní výchovu. Koncem září ze zařízení pro děti
vyžadující okamžitou péči přešla 15letá dívka, i u ní byla nařízena ústavní výchova. K 31.12. jsme
tedy měli 15 dětí.
Od 1.1.2010 zřizovatel Dodatkem č. 5 rozšířil vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti dětského
domova, a to o poskytování a pomoc dětem vyžadující okamžitou pomoc. Během roku 2011 jsme
přijali zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči 2 děti, jedno na období jednoho měsíce a druhé dítě
bylo v tomto zařízení po dobu 4 měsíců.
V dětském domově pracuje 7 pedagogických zaměstnanců, včetně ředitele. Přepočteno na úvazky 6,6
zaměstnance. Nepedagogických pracovníků je 7 osob, přepočteno na úvazky 6,9 zaměstnance.
Dětský domov má jako součást školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravu všem dětem. Dále se
zde stravuje denně cca 8 zaměstnanců.

Ekonomická část
1.

Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Mzdové náklady se nám podařilo díky celoročnímu sledování vyčerpat dle plánovaného
rozpočtu. V tomto roce byly poprvé rozlišeny limity mzdových prostředků pro pedagogické a
nepedagogické pracovníky. Stejně tak byly odděleny OON. Původní rozpočet na platy byl
2 200.807,00 Kč pro pedagogy a 1 479.670 pro nepedagogické pracovníky. OON pak ve výši
30.000,- Kč pro nepedagogické pracovníky a 26.000,- pro pedagogy. V říjnu byl rozpočet
pedagogických pracovníku upraven na konečnou výši 2 143.207 Kč a u nepedagogů na
1 524.670 Kč.
Na ostatní přímé náklady nám původně bylo přiděleno 19.593,- Kč (bylo použito na zákonné
pojištění zaměstnanců u Kooperativy a ochranné pracovní pomůcky) a částka 18.690,- Kč na
případné proplacení nemocenských dávek v prvních dnech nemoci. Tu jsme vyčerpali pouze ve
výši 2.167,- Kč. Nevyčerpané prostředky na náhradu v prvních dnech nemoci a na ochranné
pracovní pomůcky, jsme využili hlavně na úhradu nákladů na cestovné a školení zaměstnanců.
Tím jsme snížili náklady hrazené z provozních prostředků.
Rozpočet na financování provozních nákladů nám byl přidělen ve výši 1 228 000,- Kč, což bylo
o 252 tis. méně, než v roce předcházejícím a o 462 tis. méně než v roce 2009.
NIV ostatní ve výši 115.020,- Kč jsme obdrželi z MPSV na většinové financování nákladů
spojené se zařízením okamžité péče. Tabulka vyúčtování byla zaslaná na sociální odbor ZK.
Investiční dotace:
Dotace na investice nebyly, pouze jsme měli uložen odvod do rozpočtu zřizovatele v celkové výši
240 000,-Kč.
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.
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2011
v Kč
neinvestiční:
Platy pedagogů
Ostatní osobní náklady pedagogů
Platy nepedagogů
Ostatní osobní náklady nepedagogů
ONIV přímé
ONIV provozní

schválený rozpočet
2 200 807,00
0,00
1 479 670,00
30 000,00
1 326 350,00
1 200 000,00

upravený rozpočet
2 143 207,00
26 000,00
1 524 670,00
30 000,00
1 330 890,00
1 228 000,00

0,00

115 020,00

6 236 827,00

6 397 787,00

NIV ostatní
Celkem

investiční:

schválený rozpočet

upravený rozpočet

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP

,00
,00
,00

,00
,00
,00

dotace ze státních fondů

,00

,00

Celkem

,00

,00

240 000,00

240 000,00

Odvod z investičního fondu:

2.

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

1. Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti
Náklady ve výši 6 898.212,21 Kč byly v roce 2011 kryty celkovými výnosy v hlavní činnosti
Z toho: Dotace KÚ
1 228 000,-- Kč
Dotace MŠMT
5 054.767,-- Kč
Dotace MPSV
115.020,-- Kč
ZapojeníRF(414)
185.675,25Kč
Oběhový fond
29.984,-- Kč
6 947.588,21
Tržby (PnD,rodiče,strav.) 321.979,-- Kč
PnD-okamžitá péče
2.100,-- Kč
Rodiče-zař.okamž.péče
7.868,-- Kč
Ostatní výnosy
1.869,-- Kč
Úroky
325,96Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy je 49.376,-Kč, což představuje HV a jsou to v plné výši dluhy rodičů finančně nekryty.
Skutečné mzdy k 31.12.2011 jsou uvedeny ve výši 3 745,51 tis.Kč Z této výše je hrazeno z prostředků
MŠMT 3 667,88 tis.Kč a z prostředků MPSV (okamžitá péče) 77,63 tis.Kč
Vzhledem k výraznému snížení finančních prostředků na provoz pro rok 2011 byl po celý rok kladem
důraz na maximální úspory. Přes veškeré úsilí se některé položky podařilo překročit, jako např. u
oblečení. Jen díky laskavosti občanů, kteří nám oblečení pro děti nosí, jsme mohli náklady udržet
průměrně na 1 dítě na rok na 4,5 tis.Kč. V průběhu roku jsme přijímali dvě děti, což zvýšilo
prvopočáteční náklady na ošacení a obuv. Letos jsme nepořizovali žádné ložní prádlo, ručníky, osušky.
Vyšší náklady oproti plánu byly také u stravování dětí mimo dětský domov. Jedná se o stravné v MŠ, na
učilištích a střední škole, kde došlo k mírnému zvýšení cen stravenek. U DDHM je pořízení vyšší o
27tis. vyšší jen díky přijatým věcným darům. Také u PHM byla vyšší spotřeba, než předpokládal plán.
Denně jsme od září vozili z důvodu bezpečnosti 2 menší chlapce do Základní školy praktické na
Podhoří. Náklady na softwarové práce byly také o cca 5 tis. vyšší, než byl plán, a to z důvodu instalace
dvou počítačů a problémy s programy WINPED a program ŠJ. U spotřebního materiálu i ostatních
služeb bylo také dosaženo úspor.
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Dále u položky Revize jsme uspořili 7 tis.Kč oproti plánu. V roce 2011 převzal Kraj na sebe úhrady
těchto revizí, jednotlivá zařízení hradila pouze opravy, které byly zjištěny.
Na ozdravné a prázdninové pobyty dětí jsme použili o 66 tis. méně, než činil plán. Tato úspora vznikla
především z toho důvodu, že pravidelný ozdravný pobyt o jarních prázdninách (jeho cena bývá kolem
35 tis.Kč) na Tesáku byl nahrazen jiným pobytem, který byl zdarma organizován Agenturou Euforal.
Také výběr letních prázdnin dětí byl velmi zvažován s ohledem na jejich cenu.
Nový počítač se nám podařilo sehnat za akční cenu, tím došlo k úspoře 5tis.Kč.
U školení a cestovného zaměstnanců došlo oproti plánu k hrazení nákladů z prostředků MŠMT místo
z provozní dotace. Tím v tabulce 2a vybíhá vysoké procento nárůstu.
2. Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti
Dotace na provoz činila 1 228 000,- Kč, což bylo o 252 tis. méně, než pro rok 2010 a o 462 tis. méně,
než v roce 2009.
Dotace z MŠMT na přímé náklady byla 5 054.767,- Kč. To je o 178.812,-Kč více, než loni. Hlavním
důvodem bylo posílení platové úrovně vysokoškolsky vzdělaných pedagogických pracovníků a s tím
spojené navýšení odvodů.
V roce 2011 celkové příjmy od rodičů na úhradu péče poskytované dětem v zařízení činily 164.509,- Kč
(účet 602 0801). Tato částka ovšem znázorňuje předpis, kolik by měli rodiče hradit. Ve skutečnosti
z tohoto objemu je částka 49.376,-Kč finančně nekrytá, představuje nezaplacený příspěvek, tedy dluh
rodičů.
Přídavky na děti z odboru státní sociální podpory byly v roce 2011 ve výši 103.750,- Kč. Tato částka
byla očekávaná.
Příjem od zaměstnanců včetně příspěvku z FKSP na úhradu odebrané stravy činil 55.820,--Kč. Částka
7.868,- Kč byla přijata od matek 2 dívek přijatých do zařízení okamžité péče na částečné krytí nákladů.
Úroky v bance v roce 2011 dosáhly částky pouze 325,96 Kč. Výnosy z dobropisů minulých let pak
částku 684,- Kč. Ostatní výnosy byly v podobě bonusu ČSOB (bezškodní provoz služebního vozidla) ve
výši 1.125,-Kč a příjem 60,-Kč za náklady spojené se sčítáním lidu.
Rezervní fond byl použit na krytí nákladů ve výši 185.675,25 Kč.
Hmotné dary činily 29.984,- Kč.
Na provoz zařízení okamžité péče jsme obdrželi dotaci z MPSV na většinové krytí nákladů ve výši
115.020,-Kč.
3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2011 za hlavní a doplňkovou činnost
Dětský domov hospodařil v roce 2011 v rámci svého rozpočtu vyrovnaně. Hospodářský výsledek je
však 49.376,- Kč. Tvoří ho v plné výši pouze dluhy rodičů. Tento HV není finančně krytý! Návrh
do Rezervního fondu v plné výši. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu
Neinvestiční náklady na žáka
Náklady organizace za rok 2011 v přepočtu na 1 dítě činí:
celkové přímé náklady
352 025,92 Kč v plné výši kryto dotací
celkové provozní náklady 118 521,15 Kč kryto dotací 89 839,68 Kč
V celkových provozních nákladech jsou promítnuty i materiální dary.
Ve srovnání s rokem 2010
celkové přímé náklady na 1 dítě se snížily o 22.460,32,- Kč, což je snížení o 6%
celkové provozní náklady kryté dotací na 1 dítě se snížily o 30.497 Kč, což je snížení o 26,55 %.
Snížení celkových přímých nákladů v přepočtu na 1 dítě vzniklo především zvýšením počtu dětí v péči
dětského domova. Objemově totiž přímé náklady byly o 5,34% vyšší než v roce 2010. Provozní
náklady na 1 dítě v roce 2011 byly znatelně nižší než, v roce 2010, a to ze dvou důvodů:zvýšený
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počet dětí a maximální zapojení vlastních zdrojů. Celkové náklady na provoz v roce 2011 byly o 178
tis. nižší než v roce 2010. Přispěla k tomu úsporná opatření. Také vzhledem k dobré vybavenosti
domova nebylo třeba dokupovat již žádné zařízení.
Neinvestiční náklady na 1 dítě s porovnáním s rokem 2010 vykazují poměrně vysoké snížení
především proto, že v roce 2010 jsme pečovali v přepočteném počtu o 13,08 dětí, v roce 2011 byl
průměrný stav dětí v dětském domově 14,66. V případě domova rodinného typu s dvěma rodinnými
buňkami je průměrný náklad na dítě citelně znatelný při sebemenší odchylce počtu dětí v péči
v daném roce.
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
Samostatné projekty – financovány díky sponzorům a vlastní činností :
Umíme pomáhat druhým – sběr železného šrotu v lokalitě Lazů, výtěžek pro Domov pro matky
s dětmi na Jižních svazích ve Zlíně.
Dětský domov podal dva projekty, které realizoval :
Hoří – soutěž pro děti dětských domovů Zlínského kraje v aktivitách integrovaného záchranného
systému Zlínského kraje
Zlatý puk – bruslení pro dětské domovy z kulturního fondu Města Zlína
Zapojení do rozjetých projektů ostatních subjektů :
Projekt – „Bez obav – zvládnu to“- Euroforall o.s.
Startovné do života – Nadační fond manželů L. a V. Klausových
Finanční gramotnost dětí dětských domovů – COFET a.s.
Nadace T.Maxové
Dejme šanci dětem
DD v pohybu Hanky Kynychové
Projekt Atd. – zapojení dětí do života
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Závěr výroční zprávy
Školní rok 2011/2012 jsme uzavřeli jako rok velmi akční, plný aktivit a událostí, které jsme prožili
s dětmi a pro děti.
Náš dům umožňuje dětem kvalitně bydlet, mít kousek do centra dění i do přírody a pracovníci mají
vytvořeny výborné podmínky pro práci.
Snažili jsme se, aby naše pracovní aktivity celý rok souvisely s ročním obdobím, s událostmi ve městě
i ve světě a v souvislostech moderní doby.
Již tři roky při našem domově funguje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je součástí
naší instituce. Institucí prošlo sice jen málo dětí, ale jejich životní situace nebyly lehké. Práce na
zařízení je velmi složitá, vyžaduje osobní nasazení a profesní odbornost. Věříme, že děti, které
zařízení musely využít, se zase vrátí do klidného rodinného života a nebudou muset zůstat v péči
dětského domova.
Pracovníci dětského domova při své práci dále zvyšovali svoji odbornost studiem na vysoké škole a
také absolvováním výcviků a seminářů. Pro tak malé zařízení, jakým je náš dětský domov, je toto při
běžné práci velmi časově náročné.
Pracovníci domova se také, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů
vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Jsme zapojeni v projektech Evropské unie nejen
v regionu, ale v celorepublikové působnosti. Díky těmto aktivitám má domov dobré renomé mezi
pracovišti podobného charakteru v rámci České republiky, ve Zlínském kraji i ve Městě Zlín.
Naše renomé vypovídá o naší snaze pečovat o děti s maximálním úsilím a energií, o jejich maximální
socializaci a kompenzaci rodiny, ve které z nějakého důvodu nemohou být. Na druhé straně je akčním
subjektem zasahujícím do dění Města Zlína i celého Zlínského kraje, i když je tak „maličký“.
Prioritou naší práce zůstává pomoci společnosti vychovat a maximálně socializovat děti, které musí
být umístěny v této náhradní péči, udržet si velmi kvalitní úroveň výchovy a integrovat společnost
nezainteresovaných lidí do oblasti náhradní výchovy dětí. Dětem se denně snažíme dát nejen hmotné a
sociální zabezpečení, ale především pocit bezpečí a alternativní formu domova.
Pokud děti nemohou být svěřeny do nějaké formy osvojení či pěstounské péče, tak se dětský domov
při všech činnostech a aktivitách snaží zachovat dětem jejich intimitu a vytvořit dětem pocit bezpečí,
jistoty a důvěry. Dětský domov tak potvrzuje svoji funkci a nezastupitelnost této formy náhradní
rodinné péče, snaží se maximálně nahradit dětem rodinu, o kterou přišly ne vlastní vinou.
Při studiu našich výročních zpráv zjistíte, že mnoho věcí a aktivit se v nich každoročně opakuje, a to
proto, že se mnohé z nich staly tradicí, ukázaly nám zpětnou vazbu dobrého působení na děti. A také
děti se cítí v bezpečí, když mají svůj řád a často ověřené aktivity a činnosti.

Příloha : Zpráva o hospodaření roku 2011

Výroční zpráva byla projednána na poradě všech pracovníků dětského domova 28.8.2012

Mgr. Helena Stráská
ředitelka dětského domova

