VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

Úvod

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
ředitelka Dětského domova Zlín výroční zprávu za školní rok 2013/14.
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Charakteristika školského zařízení
Dětský domov Zlín je právním subjektem, příspěvkovou organizací Zlínského kraje, zřizován podle
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 DD: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Ředitelka DD: Mgr. Helena Stráská do 31.12.2013, Mgr. Bc. Eva Ledvinová od 19.3.2014
Zástupce statutárního orgánu: Stanislav Váňa do 18.3.2014, od 19.3014 Mgr. Lucie Ručková
Adresa:

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

Identifikační číslo organizace:

61716723

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 při programech domova,
stravování dětí na pobytech, apod.
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Personální zabezpečení činnosti školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Školní rok 2012/2013
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Školní rok 2013/2014
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
7
6,6
0
0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2013/2014 :
Pracovníci pořadové číslo

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Kvalifikace, obor
VŠ školský management
VŠ, správní činnost
VŠ spec. pedagogika
studuje
VŠ- speciálni ped.
SPgŠ vych.,Bc.spec.ped.
SŠ
SPgŠ – vych., spec.

1

ředitelka

2
3
4
5
6
7
8
9
10

vedoucí vychovatel
1
vychovatelka
1
vychovatel
1
vychovatelka
1
vychovatelka
0,6
SŠ
vychovatelka
1
VŠ
ekonomka
1
SEŠ
domovník, údržbář
1
OU
hospodyně
1
SOU v oboru
švadl.,prad.
bezpečnostní prac. - 0,4+0,2+ SŠ – odb.vychovatelé,
noční
0,2+0,2 jako 2.pr.poměr
bezpečnostní prac. 1
EŠ - dvouletá
noční
vedoucí školní
0,5
SOU v oboru kuchařka
jídelny
kuchařka
0,6
SOU v oboru kuchařka
kuchařka
075
SOU v oboru kuchařka

11
12
13

14

1

Celková
praxe

Praxe
v DD

34

1

8

16

6
17
5
10

4

4

1
31
45

1
21
10

36

27

31

16

10

10

21
3

10
3

32
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Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Věková struktura pracovníků :
Pedagogičtí pracovníci
0
3
3
1
Nepedagogičtí pracovníci
2
3
1

nad 55 let
věk 45 – 55 let
věk 35 – 45 let
věk 25 – 35 let
nad 55 let
věk 45 – 55 let
věk 35 – 45 let

V každé rodinné skupině 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
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v rozdělení 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2 úvazku. Tento systém je stabilizovaný a je velmi pozitivní pro děti,
neboť tím se střídá u dětí méně osob, je tedy lepší šance navázat osobní a úzké vztahy.
Práce je velmi složitá, neodpovídá zde platové zařazení a proti tomu nasazení, osobní poslání pro tuto
práci. Práce v dětském domově je posláním pro většinu zaměstnanců.
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Údaje o dětech dětského domova
V průběhu roku jsme pečovali o 15 dětí ve dvou rodinných skupinách. Věkově zasáhly spektrum od
pětiletých po devatenáctileté svěřence. Navštěvují mateřskou školu, základní i základní speciální
školu, odborná učiliště a střední školy.
Dva chlapci ukončili třetí ročních učilišť a zdárně se vyučili, jedna dívka ukončila druhý ročník střední
školy a na žádost matky se vrátila zpět do péče rodiče. Dvě dívky a chlapec ukončily první ročník
střední školy, jedna dívka druhý ročník. Tři děti ukončily mateřskou školu, ostatní navštěvují školu
základní, nebo základní pro děti se speciálními potřebami.
Celý rok byl kolektiv dětí stabilizován. Práce se letos soustředila na práci s dospívajícími dětmi
a z toho vyplývajícími problémy a také na čtyři menší děti, sourozence, z nichž jsou dva chlapci
s diagnostikovanou mentální poruchou a navštěvují základní speciální školu, mají řadu zdravotních
problémů. Sedmiletá dvojčata jsou velmi aktivní, vyžadují zvýšenou pozornost a předškolní přípravu.
Aktivní práci od nás vyžadoval i chlapec, který absolvoval třetí třídu. Dále jsme zvýšenou pozornost
věnovali nově příchozím dětem, chlapci s lehkou mentální retardací a sluchovou vadou, který se za
rok dokázal plně adaptovat na prostředí nového domova a také sourozence chlapce, sedmiletý z nich
trpí mnoha zdravotními problémy a poruchou autistického spektra.
Školní rok 2014/2015 budeme začínat opět se 14 dětmi (požadovaná kapacita dle zákona č.109/2002
Sb. je 16 pro naše zařízení), neboť na konci srpna jsme přijali dvě nové děti.
Celkový charakter skladby dětí:
Evidenční stav k 31.8.2013
Kapacita zařízení
Evidenční stav
Počet výchovných skupin
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
Zapojení dětí do vzdělávacího systému:
MŠ
ZŠ
studenti
učni
ostatní

3
5
5
2
0
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16
14
2
15
0
0
12
0
3
0
0
1

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova:
Jedna dívka ukončila ústavní výchovy z důvodu rozhodnutí soudu o svěření zpět do péče matky. Dva
chlapci se zdárně vyučili. Jeden dostal od Magistrátu města Zlína do užívání městský byt 2+kk,
v současné době pracuje a je dobře zařazen ve společnosti. Druhý chlapec má částečný. ID je
registrován na ÚP ve Zlíně, v současné době nepracuje, pobírá sociální dávky. Byt dostal od sdružení
Pod křídly v tzv. Domě na půli cesty ve Zlíně na Kamenné ulici. Uvidíme, zda se mu podaří včlenit se
do společnosti a být řádným pracujícím člověkem.
Jedna dívka je dětském domově na dobrovolném pobytu. Všechny děti po ukončení ZŠ nyní studují,
dodržují vnitřní řád a chtějí, do ukončení studia v dětském domově setrvat.

Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách:
Situace k 31.8.2014
skup./byt
počet dětí
3 – 5 let
6- 11 let
7
0
3
I. HS
7
1
4
II. DS
celkem
14
1
7

12 – 15 let
1
0
1

16 a více
3
1
4

dívky/chlapci
4/3
2/5
6/8

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
skup./byt

MŠ

ZŠ

I.
II.
celkem

2
1
3

1
0
1

speciální
školy
1
3
4

OU, SOU
0
2
2

ostatní SŠ
VŠ
3
2
5

sourozenci
2+2
2+2
3 souroz. sk.

Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám.
Každá rodinná skupina má tři odborné vychovatele, z toho dva jsou bráni jako kmenoví s rozdělením
stěžejních 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

Ročním plánem výchovně vzdělávací práce, dále se řídí Programem cílových

kompetencí dětí. Veškerá pravidla života v zařízení

podléhají Vnitřnímu řádu zařízení. Ten je

vypracován dle zákona č.109/2002 Sb. a byl schválen na pedagogické radě.
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).
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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. Často v kontaktu s těmito osobami je komunikace a spolupráce
velmi těžká, lidé těžkopádněji chápou, vnímají i jednají. 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. 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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Prevenci sociálně patologických jevů
HODNOCENÍ řízení a realizace preventivních aktivit
Školní metodik prevence
• koordinuje realizaci Minimálních preventivních programů ve školách a školských
zařízeních
• podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
• zajišťuje autoevaluaci procesu a výsledků Minimálních preventivních programů
• spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit
• podílí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském
zařízení
Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá odborná vychovatelka Miroslava
Havlíčková. Cíle programu byly stanoveny metodikem prevence s kolektivem pracovníků zařízení.
Společně s ředitelem a ostatními pedagogickými pracovníky byly zařazeny do programu takové
aktivity, které pomáhají dětem lépe se začleňovat do společnosti a poznávat jak kladné, tak i záporné
stránky života. 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 situace v zařízení vyhodnocují pedagogové a ostatní pracovníci
dětského domova společně na pravidelných měsíčních poradách.
V této oblasti jsme se držely dle plánu vybranými platnými předpisy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů.
Hodnocení hlavních aktivit
V našem zařízení je průběžné vzdělávání všech pracovníků podmínkou a tak tomu bylo i v tomto
školním roce. Využíváme veškerých nabídek pedagogicko psychologické poradny, školského úřadu,
NIDV nebo jednotlivých organizací, které se zabývají problematikou dětí a mládeže. Po celou dobu
jsme se snažili o to, aby děti vhodně využívaly svůj volný čas a tím samozřejmě předcházely styku se
sociálně patologickými jevy. Také jsme si vědomi toto, že bychom měli být pro děti kladnými vzory,
které v jejich původních rodinách chyběly. Proto je naše práce zaměřena i na tuto oblast, což je
prakticky po celý školní rok. Správný rozvoj dítěte, jeho volní vlastnosti, formování osobnosti,
sociální vztahy, výchova ke zdravému životnímu stylu, zaměření se na samostatnost i toto jsou
aktivity, kterými jsme se snažili děti posunout dále. Práce s dětmi vždy vyžadovala stránku
individuální i kolektivní. I v tomto směru byl minimální program plněn s veškerou péčí, zaměřenou
především na jednotlivé děti a jejich potřeby.
Cíl minimálního preventivního programu

 Podat dětem základní informace o společensky nežádoucích jevech jako jsou:
záškoláctví, vulgarita, agresivita, krádeže, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu
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potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, rasismus, intolerance,
antisemitismus.
 Podat dětem základní informace o návykových látkách, jako jsou: alkohol, tabák,
drogy,o jejich účincích a negativním vlivu těchto látek na zdraví člověka.
 Neméně důležitým cílem je boj proti nudě. Nuda se často dá označit za spouštěče
abnormálního chování dětí. Z nudy potom mohou vycházet další negativní jevy
chování, jako je kriminalita dětí. Je nutné, aby se ani před tímto problémem nezavíraly
oči a děti by měly být seznámeny s tresty, které by je čekaly za případné porušení
zákona.
HODNOCENÍ:
Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili o to, aby všechny naše cíle preventivního programu
byly plněny s maximální efektivností, abychom dětem utvořili pocit domova a bezpečí, byli jim
nápomocni v těžkých chvílích a také s nimi sdíleli všechny jejich úspěchy a pozitiva. Tomu jsme také
po celý rok přizpůsobovali aktivity dětí, zapojovali se do různých projektů, jež pomáhají dětem
z dětských domovů zapojit se do běžného života. Navštěvovali jsme jejich vystoupení v rámci ZUŠ,
nebo jiných zájmových kroužků a tím podporovali jejich průbojnost a zdravé sebevědomí. Nedílnou
součástí byla také spolupráce mezi vychovateli a preventistou. Probíhala během celého školního roku
a to především předávání informací z konferencí pro metodiky prevence, ale i z jiných zdrojů.
Další cíle:
 dobrá informovanost všech dětí v zařízení DD v oblasti rizikového chování
 systematická výuka a výchova dětí ke zdravému životnímu stylu
 vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách DD
 podpora vlastních aktivit dětí a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
 začleňování méně průbojných dětí do kolektivu
 odstranění nevhodného chování mezi dětmi, zapojení všech zaměstnanců zařízení
 otevřenost vůči veřejnosti
HODNOCENÍ:
Opětovně jsme se snažili využívat všech dostupných informací, abychom vytvořili podmínky pro
předcházení sociálně – patologickým jevům. S dětmi jsme především hodně diskutovali a to jak
individuálně tak i s celým kolektivem. S komunikací také vždy souvisela důvěra. S dětmi o ní hodně
hovoříme, neboť je součástí každodenního života. Zpětnou vazbou pak pro nás je to, že můžeme dítěti
věřit a tím jej také připravujeme na samostatný život. Děti, které do samostatného života odcházely
v tomto školním roce, měly možnost si samostatné bydlení vyzkoušet v našem „samostatném bytě“.
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Ten je pro dítě velkým přínosem, neboť i když je stále součástí (chovancem) našeho domova, je
nuceno se o sebe postarat samo. Díky tomu, pak přechod do samostatného života a bydlení není tak
násilný. I v tomto vidíme velký přínos v předcházení sociálně patologickým jevům.
Průběžná spolupráce s odborníky a institucemi
Během celého školního roku spolupracujeme :
 Dětskými domovy Zlínského kraje
 Sborem dobrovolných hasičů v Jaroslavicích
 Základní uměleckou školou na Štefánikově ulici ve Zlíně
 OŘ PČR ve Zlíně
 PČR ve Zlíně – kynologická sekce


Nadací Jana Pivečky s koordinátorkou Karolínou Macharáčkovou

 Fly United s.r.o.


Komunitní centrum pro rodinu DOMINO - Mraveniště

 Martinem Šťastou – oprava a čištění počítačů
 Nadací Terezy Maxové; Nadací Václava a Lívie Klausových
 Aktivně životem o.p.s.
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. Stojan

Alergolog

MUDr. Albert Drštička

Ortodoncie

MUDr. Sylva Matulíková

Ušní, nosní, krční

MUDr. Marta Gergelová

Kožní ambulance

MUDr. Nečasová

Logopedie

Mgr. Lucie Hradilová, Mgr. Pastyříková

HODNOCENÍ:
Hodnocení průběžné spolupráce s odborníky a institucemi ve Zlínském kraji je každoročně kladné.
Velice si vážíme toho, že je nám umožněno využívat této spolupráce, neboť nám mnohdy usnadňují
naši práci a to především svou vstřícností. I v letošním školním roce jsme využili volnočasových
nabídek komunitního centra pro rodinu Domino. Byla to nabídka zájmových kroužků pro malé děti
a také starší děti se několikrát zúčastnily víkendových zážitkových pobytů s touto organizací. Nadále
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trvá velice pěkná spolupráce s PČR ve Zlíně a to konkrétně s kynologickou sekcí. Děti se vždy těšily,
kdy si budou moci s policisty a jejich čtyřnohými kamarády popovídat. Také jsou nám nápomocni při
organizacích programů, stejně jako hasiči z blízkých Jaroslavic. Velice si vážíme již několikaleté
spolupráce s firmou Fly United s.r.o., která pro naše děti pořádá zábavné, ale také poučné víkendy v
Praze. Nedílnou spoluprací s touto firmou je také to, že zajistila dvěma dětem možnost vydělat si
peníze formou brigády. V tomto školním roce jsme také využili finanční podpory dětí z dětských
domovů a to konkrétně Nadací Václava a Lívie Klausových. Dvě děti odcházely do samostatného
života a právě finance z této nadace jim umožnily vybavit si alespoň částečně novou domácnost.
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 – Ing. Renata Robková 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
HODNOCENÍ:
Jsme rádi, že i v tomto školním roce jsme mohli využít spolupráce s institucemi v rámci města.
V rámci minimálního preventivního programu si velice vážíme spolupráce se vzdělávacími institucemi
našich dětí. Díky této spolupráci se nám podařilo vždy v začátku předcházet nejrůznějším problémům.
Jsme rádi, že jsme i letos mohli využít dotací, jež vypisuje Magistrát města Zlína a to konkrétně na
akci „Hoří“ a ,,Zlatý puk“, kterou pořádáme pro všechny domovy Zlínského kraje. V letošním školním
roce jsme také využili spolupráce s organizací „Pod křídly“, která zajišťuje bydlení v domech na půl
cesty.
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Aktivity DD za rok 2013/2014
ZÁŘÍ
 Zdárné zvládnutí nástupu dětí do školy, zapojení dětí do sportovních a uměleckých kroužků po
celý školní rok (pokračování již ve stávajícím kroužku)
 Výlety na kole; turistické vycházky do okolí spojené se sběrem přírodnin
 ,,Hoří, aneb…“ – tentokrát na téma Sociální sítě
 Podzimní práce na zahradě – sběr jablek, moštování, hrabání listí apod.
HODNOCENÍ:
Tak jako každý začátek školního roku i tentokrát jsme s dětmi vybírali vhodné zájmové kroužky, aby
byl cíleně využit jejich volný čas. Také jsme nezapomněli relaxovat, tentokrát v aquaparku
v Uherském Hradišti. S občanským sdružením Madio jsme organizovali pro dětské domovy Zlínského
kraje akci s názvem ,,Hoří“, jež byla zaměřena na sociálně patologické jevy, konkrétně na
problematiku drogových závislostí. Také probíhalo každoroční moštování a sběr jablek.
ŘÍJEN
Sběr bylin do truhlíků; podzimní výzdoba domova výtvarnými pracemi dětí
Beseda s Tomášem Slavatou - triatletem
 Návštěvy zimního stadionu Luďka Čajky – trénink na Zlatý puk
 Účast ve hře Branboll – pořádané dětským domovem v Kroměříži
HODNOCENÍ:
Měsíc říjen byl zaměřen na podzimní práce. Zapojily se všechny děti, i když nebylo lehké skloubit
jejich volnočasové aktivity s prací okolo domu. Chceme ale především, aby si děti uvědomily, že
i udržování čistého a estetického prostředí okolo sebe patří do rodinného života. Přijali jsme pozvání
na. V tomto měsíci se také konaly ,,Valašské olympijské hry – Liptálské kufrování“. Vždy přijmeme
pozvání na tuto akci, neboť je skvěle organizována a hlavně v nádherném prostředí Beskyd. Za dětmi
přijel sportovec Tomáš Slavata, který se věnuje problematice dětí vyrůstajících v ústavní výchově.

LISTOPAD
 ,,Zlatý puk“ – bruslařské klání dětí z dětských domovů Zlínského kraje
 Rodinná sešlost – představy o Vánocích, co o jarních prázdninách aj.

 Příprava pohádky a programu na vánoční besídku
 Výroba dárků, přání a výzdoby na Vánoce
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HODNOCENÍ:
Děti se v listopadu účastnily devátého ročníku soutěže pro dětské domovy Zlatý puk, kde zúročily
pravidelné bruslařské tréninky. Dále svědomitě připravovaly naplánovanou vánoční besídku, vyráběly
dárky pro sponzory.

PROSINEC



Výzdoba domova na následující svátky, připomenutí vánočních zvyků



Vánoční trhy na náměstí – obdarovávání dětmi, tradice



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:
V tomto měsíci jsme se připravovali pečlivě na následující svátky. Společně s dětmi jsme vyráběli
výzdobu domova, pekli cukroví a také se připravovali na vánoční besídku. S dětmi jsme v tomto čase
hodně hovořili o obdarovávání nejen blízkých, kamarádů, ale také těch, kteří se o ně celý rok starají.
Navštívili jsme vánoční trhy na náměstí, dodržovali tradice. Nezapomněli jsme ani na sportovní
aktivity, které se přímo nabízely. Na tradiční vánoční besídku přijali pozvání naši kamarádi, přátelé,
nejen z řad sponzorů. Také děti si pozvaly své třídní učitele. V příjemném duchu se nesla i druhá
besídka, která je rodinným setkáním s bývalými chovanci, jejich dětmi a partnery. Během vánočních
prázdnin se děti rozjíždí do vlastních rodin, či k příbuzným, aby i s nimi oslavili poklidný vánoční čas.
Také jsme absolvovali silvestrovský výlet na rozhlednu Brdo.

LEDEN
 Závody v lyžování, pořádané dětským domovem ve Vizovicích
 Lyžařský pobyt v Beskydech
 Provozování zimních sportů
 Zhodnocení školních výsledků za první pololetí
 Návštěvy výstavy, či jiné kulturní akce ve Zlínském kraji
HODNOCENÍ:
Přijali jsme pozvání dětského domova ve Vizovicích na tradiční zimní „lopatění“ na Tesáku. Přivezli
jsme několik medailí, ale hlavně to byl pro děti relaxační a zábavný víkend. Také se zúčastnili
ozdravného pobytu na horské chatě Javorka v malebném prostředí Beskyd, kde se opět zdokonalovali
v zimních sportech a načerpali novou energii pro další pololetí. Na konci měsíce jsme společně na
rodinné sešlosti zhodnotili školní výsledky za první pololetí. Řekli jsme si, kde je potřeba přidat a také
jsme děti neopomněli pochválit za dosavadní úspěchy ve škole, nebo i v zájmových kroužcích.
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ÚNOR
 Relaxace v době jarních prázdnin
 Návštěvy městských lázní – otužování
 Nácvik na Nejmilejší koncert – vybrání pohádky s dětmi
HODNOCENÍ:
Ozdravný pobyt proběhl již v lednu a tak děti trávily jarní prázdniny buď ve svých rodinách, nebo
aktivitami na domově. Také proběhla rodinná sešlost, kde jsme zhodnotili pololetní snažení a ocenili
ty, kteří měli výborné výsledky nejen ve škole , ale i v mimoškolní činnosti. Seznámili jsme děti
s přípravami na Nejmilejší koncert. Letos jsme do něj zapojili jen naše nejmenší, což velké děti velice
ocenily. Ale ani nejstarší nezaháleli a tak nám alespoň byli nápomocni a výrobou kostýmů a kulis.
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
HODNOCENÍ:

V rámci otužování našich dětí, ale také jako příprava na plavecké závody jsme navštěvovali
městské lázně. To se nám také zúročilo v plaveckých závodech, které pořádal dětský domov
v Uherském Hradišti. Děti si přivezly nejen ocenění, ale především spoustu zážitků. Potom
ještě navštívily místní aquapark. Také tradiční kuličkiáda proběhla ve stylu fair play. Jsme
rádi, že se těchto akcí můžeme zúčastňovat a i touto formou vyplnit dětem jejich volný čas.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na to, že je pro děti důležité si umět volný čas naplánovat
a zorganizovat samostatně. Během roku jsme dětem nabídli několik variant využití volného
času. Záleží potom na chuti a zájmu dětí, jak se nechají inspirovat a zda si budou umět
některou variantu vyzkoušet samy. Nadále probíhal nácvik na Nejmilejší koncert a naši
nejmenší se jej chopili s velkým nadšením a věnovali mu hodně úsilí.
DUBEN
 Provozování jarních sportů (jízda na kole, míčové hry)
 Víkendový pobyt na Královci
 Sběr železného šrotu ve spolupráci s hasičským sborem v Jaroslavicích
 Velikonoční jarmark spojený s tradičními zvyklostmi a pomlázkou
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HODNOCENÍ:
Se začínajícím teplejším počasí jsme se s dětmi věnovali úpravě okolí domova. Také jsme pořádali již
5. ročník sběru železného šrotu,. Výtěžek jsme tentokrát věnovali centru služeb postiženým obecně
prospěšné společnosti Horizont. Děti byly na víkendovém pobytu na Královci, kde si samy vařily
v kotlíku a podnikaly turistické vycházky po nádherných kopcích Beskyd. Společně jsme pak byli na
velikonočním jarmarku, abychom načerpali inspiraci pro nadcházející svátky jara. Děvčata se tradičně
ujaly pečení perníčků a barvení vajíček, kluci pak pletli pomlázku. Při pěkném počasí jsme víkendy
trávili i vyjížďkami na kole. Na Nejmilejším koncertě naše děti s pohádkou opět vybojovaly první
místo s postupem na celostátní přehlídku do Prahy.
KVĚTEN
 Účast na oblastní výstavě psů, výpomoc dětí pořadatelům
 Každoroční Bambiriáda – přehlídka volnočasových aktivit pro děti
 Návštěva městských lázní
 Výstava Malujeme pro radost
 Procházka Pohádkovým lesem v Roštině

HODNOCENÍ:
Jako každý rok i letos jsme byli osloveni, aby naše děti pomáhaly při oblastní výstavě psů. Jsme za
tuto spolupráci nesmírně vděčni, neboť děti mají možnost vydělat si finanční hotovost. Již v tomto
měsíci jsme také apelovali na děti, že je nejvyšší čas, aby si začaly hledat brigádu na prázdniny.
S menšími dětmi jsme podnikali interaktivní vycházky spojené s výtvarnými počiny. Během těchto
vycházek potom vznikala neuvěřitelná výtvarná dílka. Výtvarné činnosti naše děti věnují hodně času.
Nejde však jen o malování, ale také práci s hlínou a jinými materiály. Celoroční úsilí děti zúročily
společnou výstavou svých děl v galerii Pod radnicí s názvem „Malujeme pro radost“. Dle počasí jsme
podnikali s dětmi různé cyklovýlety, nebo turistické vycházky.
ČERVEN
 Dětský filmový festival
 Sportovní akce Cyklobrána do prázdnin
 Výlet do Prahy na výstavu o dinosaurech
 Bezpečnost při sportovních a rekreačních činnostech
 Ukončení školního roku ,,Letní pouť“ s hrami a soutěžemi, zakončená táborákem

HODNOCENÍ:
S dětmi jsme navštívili spoustu akcí v rámci MFF pro děti, větší si již filmy a doprovodný
program vybírali sami podle jejich vkusu a přání. Naši nejmenší se rozjeli na cyklistické
závody ,,Cyklobrána do prázdnin‘‘, kde si zkusili již podruhé soupeřit se svými vrstevníky.
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Také jsme se účastnili tradičního Fesťáčku, který pořádalo Centrum služeb postiženým
Horizont a v rámci kterého byl centru předán šek s výtěžkem ze sběru železného šrotu.
Poslední víkend v červnu jsme se rozdělili na malé a velké, malí odjeli na turistický sraz
dětských domovů do Vizovic a velcí do Prahy na výstavu koster dinosaurů a aquaparku
v Čestlicích. Školní rok jsme zakončili ,,Letní poutí“ která se letos nesla v duchu sportovním.
Byli jsme rádi, že naše pozvání opět přijali naši kamarádi z řad kynologů PČR a Fly United.
Také proběhla rodinná sešlost, kde jsme bilancovali nejen nad školními výsledky našich dětí,
ale také nad úspěchy v mimoškolní činnosti. Také jsme děti informovali o průběhu letních
prázdnin a byli jsme rádi, že všichni starší chovanci měli již na dobu volna o letních
prázdninách brigádu. Mluvili jsme také o tom, jak vhodným způsobem využít poté finanční
hotovost. Děti byly také poučeny o bezpečnosti v době letních prázdnin.
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:
Jako každým rokem, i letos se obě rodinné skupiny rozjely na rodinné dovolené. Kam se pojede, je
vždy předmětem dlouhých debat mezi dětmi a vychovateli. Snažíme se o správný kompromis. Letní
pobyt ,,dolní“ rodiny byl v malebné krajině Beskydských hor, rodina ,,horní“ pak týden strávila v
Jižních Čechách. Děti i vychovatelé se vrátili plni dojmů a nových nevšedních zážitků. Zbytek letních
prázdnin pak děti trávily u svých rodin, na letních táborech. Ti, co zůstali v dětském domově,
podnikali cyklovýlety, navštěvovali koupaliště, kina, nebo trávili volný čas se svými kamarády
a vrstevníky.
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
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 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,

HODNOCENÍ:
Během celého školního roku se děti aktivně zapojovaly 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
,,Prolomit vlny‘‘. 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 dán prostor k vyjádření jejich názoru. To se nám zpětně
kladně vrátilo. 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 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.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
zařízení
Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení:
Školení BOZP – všichni zaměstnanci
Seminář ruční práce – 1 pracovník
Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení – 3 pracovníci.
Seminář Bezpodmínečná láska – 3 pracovníci
Semináře spojené s projekty Evropské unie :
Genderová problematika – 2 pracovníci
Inspirujme se a sdílejme
Ředitel – další vzdělávání :
Semináře spojené s přijetím nových právních předpisů
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
Seminář 100 dnů ředitelem
V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly
pravidelné konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi:
předškolní příprava, školní zralost
otázky prevence, rizika spojená s kouřením, drogami – jak mluvit s dětmi
hry pro děti
otázky finanční gramotnosti jednotlivých děti a financování rodiny
otázka speciálně pedagogické diagnostiky dětí – diagnostické listy
Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku a konzultace na
pedagogických radách.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení:

Odpisy, majetek, standardy, transfery v účetnictví –1 pracovník
Semináře týkající se změny zákonů o ochraně veřejného zdraví a hygienických předpisů– 1 pracovnice
Semináře týkající se změn v chodu školních jídelen – 2 pracovnice
Hygienické minimum – 1 pracovník
Semináře k BOZP – 1 pracovník

Školení řidičů – 2 pracovníci
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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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Aktivity a prezentace školského zařízení na veřejnosti
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 nestátních
organizacích města a ve školách. Díky spolupráci se ZUŠ Štefánikova mohou děti bezplatně
navštěvovat tuto školu – 3 děti hrají na hudební nástroj, jedno dítě navštěvuje výtvarný obor, jedna
dívka chodí do pohybové výchovy. Malé děti navštěvují kroužky v Dominu.
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 Učíme se pomáhat druhým – sběr železného šrotu v naší lokalitě – výtěžek věnován na
humanitární účely – již šestý ročník – letos výtěžek Centrum služeb postiženým Horizont

-

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 pátý
ročník – soutěže se společností Madio na téma závislosti, velká akce pro všechny dětské
domovy Zlínského kraje

-

aktivní účast s vlastním nastudováním divadla na Koncertě dětských domovů s postupem na
celorepublikovou přehlídku

-

lyžařský týden na horách

-

vánoční setkání s hosty, přáteli, sponzory dětského domova s nadílkou

-

přebory dětských domovů v lyžování a bobování na Tesáku

-

příprava tomboly pro večírek SRPŠ 3. ZŠ

-

Kuličkiáda Bojkovice

-

Brannball v Kroměříži

-

plavecké závody v Uherském Hradišti

-

atletické závody pořádané Uherským Ostrohem

-

ZUŠ Štefánikova – „Pojďme sčítat hrušky s jabkama“

-

pomoc dětí domova při Krajské výstavě psů ve Zlíně

-

Cyklobrána do prázdnin na Všemině

-

prázdninové olympijské hry

-

prázdninový pobyt v Beskydech a v Jižních Čechách

-

letní tábory dětí

-

prázdninové výlety po okolí a v kraji výlet aj.
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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.
Dětský domov Zlín jako instituce pro děti funguje ve Zlíně již 62 let. Je mezi institucemi pečujícími
o děti v rámci Města Zlína známý, ale je aktivní i mezi příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje.
Programová náplň školních prázdnin
Plánování letních prázdnin probíhá 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. Jedna rodina zvolila pobyt v Beskydech s výlety na kolech a druhá rodina odjela
poznávat krásy okolí Lipna do Jižních Čech.
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.
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
Za léta své existence má dětský domov své příznivce, přátele a stálé sponzory. 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. 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, FLY
UNITED s.r.o., Dopravní podnik Města Zlína, 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., ale také spousta obyčejných lidí , kterým
moc děkujeme a 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., aj.), s ošacením dětí, drogistickými potřebami, hračkami, atd.
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Kontroly
Pravidelně každé tři měsíce probíhá kontrola ze strany státního zastupitelství dle zákona 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. Nebyly shledány žádné nedostatky .
Ze strany OSPD příslušných městských úřadů, odkud pochází svěřené děti, dochází k pravidelným
návštěvám každé tři měsíce. Žádné nedostatky nebyly zjištěny.
Běžné periodické kontroly v zařízení (plyn, elektřina, přenosné nářadí, tělovýchovné nářadí, hasící
přístroje a hydranty, komíny apod.) byly provedeny
V termínu 24.1. až 14.2.2014 proběhla kontrola hospodaření za období 2011 – 2013 včetně
přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Zlínského kraje.
Protokol o výsledcích organizace Dětský domov Zlín obdržela 6.3.2014.
S protokolem byla seznámena Mgr.Lucie Ručková, vedoucí vychovatelka pověřená zastupováním
statutárního orgánu Dětského domova Zlín.
Zjištěné nedostatky jsou řešeny neprodleně a za jejich odstranění bude zodpovědná do doby
nástupu ředitele Mgr.Lucie Ručková a po té ředitelka příspěvkové organizace Dětský domov
Zlín Mgr. Eva Ledvinová.
Termín pro odstranění všech nedostatků byl stanoven na 31. 7. 2014.
Dne 7.3. 2014 byl proveden odvod finančních prostředků ve výši 6 274,- Kč, které organizace dle
kontrolních výsledků čerpala neoprávněně.
Nedostatky byly odstraněny a napraveny v požadovaném termínu.
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Finanční zabezpečení a hospodaření dětského domova
(výtah ze závěrečné zprávy o hospodaření v kalendářním roce 2013)
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, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem je
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín.
Provoz dětského domova s dvěma rodinnými skupinami byl nepřetržitě zajišťován po celý školní rok
2013/2014.
Začínali jsme stavem dětí v počtu 15. V červnu 2014 ukončila pobyt neplnoletá dívka. Bylo to na
základě soudního rozhodnutí, kdy po mnoha letech požádala o ukončení ústavní výchovy její matka.
Dívka ve věku 17 let se odstěhovala za svojí matkou do Francie. Dále v měsíci červenec 2014 ukončili
pobyt v domově dva plnoletí hoši. Odešli do samostatného života. Ve spolupráci s Magistrátem města
Zlína byl přidělen městský byt (zde měl podanou několik let žádost)jednomu z nich a začal pracovat
ve svém oboru. Druhý chlapec je prozatímně umístěn v Domě na půli cesty na Kamenné. Snaží se
najít zaměstnání v oboru malíř natěrač. Byt se pro tohoto klienta zatím nepodařilo najít.Koncem srpna
29.8.2014 jsme přijali do našeho domova dvě dívky ve věku 3 a 6 let. Počet dětí je nyní 14.
V dětském domově pracuje 7 pedagogických zaměstnanců, včetně ředitele. Přepočteno na úvazky 6,6
zaměstnance. Nepedagogických pracovníků je 7 osob, přepočteno na úvazky 6,95 zaměstnance.
Dětský domov má jako součást školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravu všem dětem.
Děti, které navštěvují MŠ popř. střední školu či učiliště, se v individuálním případě stravují mimo
dětský domov a jsou jim hrazeny stravenky.
Dále se zde stravuje denně cca 8 zaměstnanců.

Ekonomická část
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Mzdové náklady se nám podařilo díky celoročnímu sledování a využití Fondu odměn vyčerpat dle
plánovaného rozpočtu. V tomto roce již nebyly rozlišovány limity mzdových prostředků pro
pedagogické a nepedagogické pracovníky. Původní rozpočet na platy byl 3 565.247,- Kč, OON pak
ve výši 30.000,- Kč . Ve dvou úpravách rozpočtu nám na platy bylo na základě našeho podrobného
rozboru přidáno 69.000 Kč, kde byla mimo jiné zohledněna potřeba financí na proplacení řádné
dovolené pracovnici t.č. na MD. Tímto byl rozpočet na platy upraven na konečnou výši 3.634.247,Kč, což bylo o 30 tis. méně, než v roce minulém. Tento rozdíl jsme částečně kompenzovali využítím
Fondu odměn ve výši 23.776,- Kč.
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Na ostatní přímé náklady nám původně bylo přiděleno 20.800,- Kč, na základě naší žádosti
vzhledem k tomu, že jsme měli vysokou nemocnost, nám byla částka navýšena o 15 tis. Prostředky
byly použity na zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy 15.709,-, částka 17.549,- Kč na
proplacení prvních 3 týdnů pracovní neschopnosti, na ochranné pracovní pomůcky a na částečnou
úhradu školení zaměstnanců. Rozpočet na financování provozních nákladů nám byl původně
přidělen ve výši 1 150 000,-Kč. Na základně důkladné analýzy jsme požádaly navýšení rozpočtu
o 130 tis. z důvodu nedokrytí některých položek. Bylo nám vyhověno jen částečně a rozpočet
navýšen o 40 tis.Kč. V srpnu pak bylo dokrytí rozpočtu ještě navýšeno o 70 tis. (na
licence,energie,ošacení) konečná výše provozních prostředků na rok 2013 činila 1 260 000,- Kč, což
bylo o 43 tis. méně než rok předešlý.
Investiční dotaci jsme v roce 2013 neměli.
Organizaci byl uložen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 100 000,-Kč.
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína v celkové částce 9 tis.
Kč, a to na dvě akce pořádané dětským domovem: „Hoří“ a „Zlatý puk“. Obě byly vyčerpány
a řádně vyúčtovány.

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013
v Kč

neinvestiční:

schválený rozpočet

Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem

investiční:

3 565 247,00
30 000,00
1 279 136,00
1 150 000,00
0,00
6 024 383,00

schválený rozpočet

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního fondu:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
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upravený rozpočet
3 634 247,00
30 000,00
1 317 986,00
1 260 000,00
0,00
6 242 233,00

upravený rozpočet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti
Náklady ve výši 6 899 450,06 byly v roce 2013 kryty celkovými výnosy v hlavní činnosti
Z toho: Dotace KÚ
Dotace MŠMT

1 260 000,-- Kč
4 982 233,-- Kč

Dotace Město Zlín

9 000,-- Kč

Zapojení RF (414)

114 568,01Kč

Zapojení RF (413)

29 784,10Kč

Zapojení FO (411)

23 776,-- Kč

Čerpání RF (413)odpis pohl
Oběhový fond

53 427,-- Kč

6,933.557,06

29 459,-- Kč

Tržby (PnD,rodiče,strav.mobilita) 294 284,-- Kč
Úroky

75,55 Kč

Ostatní výnosy

1 359,-- Kč

Výnosy z transferů-čas.rozl.darů 35 591,40 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy je 34.107,-Kč, což představuje HV a jsou to v plné výši dluhy rodičů
- finančně nekryty.
Skutečné mzdy k 31.12.2013 jsou ve výši 3 658 023,-Kč. Z této výše je hrazeno z prostředků MŠMT
3 634.247,-Kč a z prostředků FO 23.776,-Kč.
Vzhledem k opět nižším finančních prostředků na provoz pro rok 2013 byl po celý rok kladem důraz
na maximální úspory. Přes veškeré úsilí některé položky byly překročeny. Např. u ošacení a obuvi byl
náklad o 15 tis. vyšší než plán. To bylo ovšem zapříčiněno tím, že na náš požadavek nedokrytí této
položky ve výši 40 tis. byl rozpočet navýšen pouze o 20 tis. Vzhledem k tomu, že jsme přijali 3 nové
malé děti, minimálně obuv byla nutná nakoupit. Snažíme se maximálně používat oblečení po starších
dětech, nakupujeme v bazárcích. V této položce skutečně nejsou již žádné rezervy v šetření. Vyšší
náklad oproti plánu byl také u plynu, a to ve výši 23 tis. Vzhledem k tomu, že jsme přijali nového
chlapce, který navštěvuje MŠ, a od září na internát dochází jedna dívka, se zvýšily náklady na
stravenky, a to ve výši 5 tis. Také náklady na softwarové služby byly o 10 tis. vyšší, než předpokládal
plán. Oproti plánu jsme nakoupili počítač z prostředků Kraje, namísto plánovaného rezervního fondu.
A to z důvodu, že se jednalo o počítač pro školní jídelnu, nikoli pro děti, jak bylo původně počítáno.
Jízdné bylo vyšší o 4 tis. oproti plánu, zde se mimo jiné promítlo dojíždění jedné studentky do
Holešova na internát. Neplánovaně ukončil ústavní výchovu jeden plnoletý chlapec, tím narostly
náklady na fin. výpomoc při ukončení ÚV o 15 tis. Kč.
Dále došlo k neplánovanému nákladu – odpis pohledávky – ve výši 153 tis.Kč. Jednalo se o tři
případy, dva byly zaslány k posouzení Radě Zlínského kraje a jeden případ nastal v průběhu roku –
podrobný popis viz. bod 9. Stav pohledávek.
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U více položek se nám podařilo naopak snížit náklady oproti plánu: nižší náklady u položky
vzdělávání o 4 tis. Vzhledem k napjatému rozpočtu jsme absolvovali pouze ta nejnutnější školení
a jedním z velmi důležitých kriterií byla cena – proto jsme využívali dotované školení pořádaných
Zlínským Krajem, Pedagogickým centrem nebo školení hrazených z projektů Evropské unie.
Zvýšením nákladů na stravenky a také přesunem nákladů do položky – potraviny mimo výdejku, které
jsou však hrazeny z RF (samostatné stravování v tzv. startovacím bytě – plnoleté děti) a díky
využívání slev a akcí, se snížil objem nákladů na potraviny o 40 tis. Kč.
16 tis. Kč jsme ušetřili v položce materiál na opravu, některé drobné akce jsme byli nuceni přesunout
do roku 2014, např. nátěr mříží. Také náklady na opravu byly o 26 tis. nižší, než jsme uváděli v plánu,
ale to jen díky bezporuchovosti strojového vybavení. U revizí došlo také ke snížení nákladů, a to o 13
tis. Nákladnější revize (hlavně komínů) se ovšem přesunuly do r. 2014. U telefonních poplatků
neustálým sledováním správného nastavení tarifů došlo také snížení nákladů o 3 tisíce Kč. U KB jsme
vyřídili nový balíček účtování poplatků, který se promítl již částečně v minulém roce – úspora 2 tisíce.
A 14 tis. bylo uspořeno u spotřebního materiálu a to jen důsledným šetřením.

Další údaje, projekty
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 :
Učíme se pomáhat druhým – sběr železného šrotu v lokalitě Letná, výtěžek pro Centrum služeb
postiženým Horizont
Dětský domov podal dva projekty na Magistrát Města Zlína, které realizoval :
Hoří – soutěž pro děti dětských domovů Zlínského kraje ve zvolených aktivitách – letos na téma
závislosti
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 – LARP
Nadace T.Maxové
Dejme šanci dětem
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Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva vypovídá o aktivním životě naší organizace. Vychovávat děti je úkol velmi těžký pro
běžnou rodinu a vychovávat děti, které mají v životě spoustu šrámů a negativních zážitků je o to
složitější. Kolektiv odborníků se o to celý rok snažil. Neproblematičtější se v letošním roce ukázala
práce s dospívajícími dětmi, ovlivňovanými sociálními sítěmi, nevhodnými kamarády, složitými
situacemi kolem vlastních rodičů či jen nezvládáním obtížného období puberty. S malými dětmi byla
zase práce radostnější a posuny dětí k lepšímu byly krásně viditelné.
Snažíme se udržovat si krásný náš dům, který je u lesa, kousek do centra města a umožňuje dětem
krásné bydlení jako doma. Pracovníci zde mají skvělé podmínky pro svoji práci.
Pracovníci dětského domova při své práci dále zvyšovali svoji odbornost samostudiem odborné
literatury a také absolvováním výcviků a seminářů. Pro tak malé zařízení, jakým je náš dětský domov,
je toto při běžné práci velmi časově náročné a zároveň složité z hlediska nízké finanční dotace na
vzdělávání. 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 projektu
Evropské unie v regionu – Udělej radost. 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. Dá se říci, že naše malé
zařízení je akčním subjektem zasahujícím do dění Města Zlína i celého Zlínského kraje. 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.
Prioritou naší práce je snaha o kvalitní výchovu a maximální socializaci děti, které musí být umístěny
v této náhradní péči. Zároveň se však snažíme o integraci 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.
Snahou je aktivovat původní rodinu, snažit se o vzájemnou komunikaci s dětmi a ve spolupráci
s OSPOD o vrácení dětí do původní rodiny. Pokud děti nemohou být svěřeny zpět do své rodiny,
hledáme formu náhradní péče, pěstounskou či hostitelskou péči. Vždy se dětský domov při všech
činnostech a aktivitách snaží zachovat dětem jejich intimitu a vytvořit 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.
Pokud podrobně studujete naše výroční zprávy, 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.

Výroční zpráva byla projednána na poradě všech pracovníků dětského domova 24.9.2014
Mgr. Eva LEDVINOVÁ v.r.
ředitelka dětského domova

Zlín 22.9.2014
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