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Vypracovala:  Mgr. Elena Demianová, ředitelka DD a ŠJ Kralupy nad Vltavou 

Účinnost od: 1.3.2019 

Tento ŠVP nahrazuje ŠVP předešlý z 1.9.2018 

1.Základní údaje o zařízení 

Název zařízení 

 Kapacita 

Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou 

 22 

Adresa  U Sociálního domu 438, Kralupy nad Vltavou 

IČ 

IZO 

49521641 

600027864 

Bankovní spojení 19-0264210247/0100 

Telefon/fax pevná linka: 315 727 395, mobil: 727 876 179 

fax : 315 721 650 

E-mail DDUME@kr-s.cz 

Adresa internetové stránky http://ddkralupy.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Název zřizovatele Středočeský kraj 

Součásti zařízení Školní jídelna 

Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Elena Demianová 

Vedoucí vychovatelka: Petra Polominiová 

Vedoucí Školní jídelny: Petra Bezděková 

Ekonom, Účetní: Daniela Jelínková 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, 

stravovací činnost 

  

Zřizovací listina: 

Zřizovatel: 

 

Vydaná Středočeským krajem dne  

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Ředitelka dětského domova, jehož činnost vykonává Dětský domov a Školní jídelna, 

U Sociálního domu 438, Kralupy nad Vltavou, vydává tento Školní vzdělávací program v 

souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 
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2. Charakteristika zařízení  

Jsme dětský domov rodinného typu o kapacitě 22 dětí. Žijí zde děti a klienti, kteří jsou 

k nám umisťovány na základě soudního rozhodnutí, a to většinou z důvodu nedostačující péče 

ze strany jejich rodičů. Patří k nám děti ve věku od 3 do 18 let, nebo do ukončení profesní 

přípravy na budoucí život, a to do věku maximálně 26 let. V určitých případech zde mohou 

být umístěny děti mladší 3 let (např. při umisťování sourozenců). Děti jsou rozděleny do tří 

výchovných skupin po 6 – 8. Těmto dětem zařízení zabezpečuje plné přímé zaopatření. 

Děti jsou k nám umísťovány na základě soudního rozhodnutí. Důvodem pro umístění 

dětí do našeho zařízení bývá nejčastěji velmi nepodnětné rodinné prostředí, neschopnost 

rodičů zajistit nezbytnou péči o dítě, nevyhovující bytové podmínky, alkoholismus rodičů a 

zřídka i děti osiřelé, častěji spíše poloosiřelé. Děti k nám přicházejí obvykle se silnou citovou 

deprivací, poznamenané výrazným nezájmem rodičů, často mezi nimi najdeme i děti týrané. 

Zařízení funguje s celoročním nepřetržitým provozem. Součástí našeho zařízení je 

také nově zrekonstruovaná jídelna, ve všední dny je dětem poskytována snídaně, svačina do 

školy, odpolední přesnídávka a večeře. Děti obědvají ve škole, kterou navštěvují. O sobotách, 

nedělích, svátcích a prázdninových dnech je poskytována strava i včetně obědů. 

Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Život dětí je 

organizován na základě plánu práce a dále pak podle psychologických, hygienických, 

kulturně-společenských a morálních zásad. Je plně pečováno o tělesný a duševní rozvoj dítěte. 

Je chráněno jeho zdraví a je vynaložena snaha, aby bylo dítě pro život co nejlépe připraveno. 

Budova je stavěna neúčelově. Byla postavena v roce 1935 a původně sloužila jako 

sociální zařízení se zdravotním střediskem. Jako dětský domov fungujeme až od roku 1955. Je 

to zděná budova se čtyřmi podlažími. V přízemí se nachází kuchyň, jídelna, sklad potravin a 

příručního materiálu a kanceláře. V prvním, druhém a třetím poschodí jsou ložnice dětí včetně 

sociálního zázemí. 

Ve srovnání s ostatními zařízeními ve středočeském kraji jsme specifičtí tím, že má 

naše zařízení nejmenší kapacitu, což je pro děti velmi přínosné, protože se tak lépe dokážeme 

přiblížit režimu běžné rodiny. Náš domov je umístěn v sice starší, ale stále upravované větší 

vilce, krásně architektonicky řešené, v klidném prostředí na okraji města, s protékajícím 

potokem okolo. K objektu patří krásná zahrada, která slouží k odpočinkovým a rekreačním 

činnostem dětí. Je téměř celá zatravněná, vybavená venkovním bazénem, ping-pongovým 

stolem, streetballovým košem, průlezkami, ohništěm, dřevěným altánem s krbem, kde se v 

létě může grilovat. 
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Chod zařízení zajišťuje celkem 16 zaměstnanců. 

Z toho pedagogičtí pracovníci: 

• ředitelka 

• 6 denních vychovatelek 

• 2 asistentky pedagoga (zajišťují noční práce)  

• 1 asistent pedagoga (zajišťuje dopolední provoz) 

• speciální pedagog-etoped 

nepedagogičtí pracovníci: 

• ekonomka 

• vedoucí stravování 

• 2 kuchařky 

• Údržbář 
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3. Cíle výchovy a vzdělávání 

Hlavní náplní Dětského domova je zmírnit sociální vyloučení dětí ze společnosti a co 

nejvíce podpořit samostatnost, sebeobsluhu a cílevědomost dětí. Cíle vychází ze strategických 

dokumentů pro vzdělávání dětí. Například Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže, 

Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001) nebo Dlouhodobého záměru 

rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR, která uvádí základní tendence a cíle dalšího 

vývoje, stanoví opatření na úrovni státu a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni 

kraje. 

Hlavní výchovné cíle jsou zaměřené na: 

1. rozvoj osobnosti 

            2. samostatné rozhodování 

            3. spolupráci a zodpovědnost 

            4. zájmovou činnost  

Prolínají všemi oblastmi výchovně vzdělávací činnosti, vychází a odráží se v programech 

rozvoje osobnosti dítěte individuálně. 

1. Rozvoj osobnosti  

• utvářet a upevňovat hygienické návyky každého dítěte 

• vést děti k sebeobsluze, zvládnutí běžných praktických činností  

• rozvíjet sportovní dovednosti, zájem o hudbu, tanec, zpěv, výtvarné dovednosti a různé 

další dovednosti, podporovat talenty 

• naučit děti vzájemnému soužití s ostatními lidmi, podřizování se zájmům většiny, 

nutnosti soudržnosti skupiny a vytváření správných vztahů na skupině  

• prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a umět střídat činnosti aktivního a 

pasivního odpočinku 

2. Samostatné rozhodování  

• schopnost dětí správně se rozhodnout a umět projednávat a zdůvodňovat svá rozhodnutí 

a stanoviska s dospělými, vychovateli i dětmi  

• naučit děti vybrat si optimální řešení vlastní situace na základě informací a názorů 

získaných z různých zdrojů a svá rozhodnutí, řešení vnitřně přijmout a nést za ně 

odpovědnost. 
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3. Spolupráce a zodpovědnost  

• vychovávat děti tak, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti 

• spolupracovat s ostatními lidmi, nebýt závislý pouze na jednom člověku a účelně při 

tom komunikovat  

• umět rozlišovat intimitu vztahů v rodinné skupině a podporovat kontakty s vlastní 

rodinou  

• chápat potřebu spolupráce a potřebu pravidelné přípravy na vyučování jako jedny ze 

základních schopností potřebných v jejich budoucím životě a vstupu do pracovního 

procesu 

• zabezpečit potřebu efektivním způsobem zvýšit sociální kompetence dětí, orientaci v 

řešení rizikových situací, zábavnou formou prakticky seznámit děti s různými oblastmi 

zdravého životního stylu a rizikem užívání všech druhů návykových látek, přípravy na 

volbu povolání, prevence trestního jednání a trestní odpovědnosti 

• zaměřovat se na etickou a morální výchovu a integraci do společnosti a uplatnění na 

trhu práce apod. 

• vytvářet u dětí pozitivní projevy v chování, jednání a prožívání životních situací, 

rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě  

• vychovávat děti k respektování mravních hodnot, zdravě sebevědomé, s vědomím 

svobodného rozhodování o svém životě a z toho vyplývající osobní odpovědnosti  

4. Zájmová činnost 

• naučit děti trávit vhodným způsobem svůj volný čas a aktivně relaxovat  

• usměrnit žebříček životních hodnot, zvýšit sebeúctu a sebevědomí tím, že dětem 

umožníme ukázat jedinečnost každého jedince a potřeby zažít úspěch i potřeby pracovat 

v týmu, kdy na každém jedinci závisí úspěch ostatních (touha zviditelnit se a upoutat na 

sebe pozornost je typická pro děti s citovou deprivací a je nutné ji usměrňovat žádoucím 

směrem) 

• náplň jednotlivých činností by měla vycházet ze zájmů dětí a cílem bude zlepšení 

sociálních vztahů, psychické a emocionální stability a uvědomění si vlastní hodnoty s 

možností zažít úspěch a v souvislosti s uplatněním v samostatném životě 

Hlavním cílem výchovy a vzdělávání v dětském domově je příprava dítěte na 

samostatný život se zřetelem na individuální zvláštnosti dítěte.  



9 
 

4. Klíčové kompetence 

Veškeré výchovné činnosti mají dětem pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout orientaci zejména na situace blízké životu a praktické jednání. 

Dětský domov pracuje průřezově s kompetencemi pro různé typy výchovy. Veškeré výchovně 

vzdělávací a zájmové činnosti dětí v dětském domově směřují k vytvoření klíčových 

kompetencí, které jsou využitelné v praktických životních situacích a tvoří pro dítě základ 

přípravy pro život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. 

1. Komunikativní kompetence 

Děti dokážou formulovat své myšlenky souvisle a srozumitelně, v mluvených i 

psaných projevech dokáže získané komunikativní schopnosti využít k vytváření vzájemných 

vztahů k ostatním lidem. Umí obhájit své názory a zároveň respektovat názory a postoje 

druhých, vystupovat v souladu se zásadami kulturního projevu a chování. 

2. Personální a sociální kompetence 

Děti rozpoznají nevhodné a rizikové chování a uvědomují si jeho možné důsledky, 

umí si stanovit cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek. Jsou připraveny adaptovat se na měnící se životní podmínky, dále se 

vzdělávat a pečovat o své fyzické a duševní zdraví. Vědomě dodržovat pravidla slušného 

chování, přijímat hodnocení svých výsledků i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat a 

přijímat radu i kritiku. 

 3. Kompetence řešit samostatně běžné pracovní a mimopracovní problémy 

Děti umí porozumět zadaným úkolům, hledat možné varianty řešení na základě využití 

svých zkušeností a dovedností nabytých dříve. Samostatně se rozhodovat při řešení a přijímat 

odpovědnost za svá rozhodnutí. Přemýšlet o příčinách problémů a volit prostředky a způsoby 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit. 

 4. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

Děti zvládají práci s osobním počítačem, komunikovat elektronickou poštou, získávat 

informace z otevřených zdrojů, zejména pak celosvětové sítě Internet a využívat i další 

prostředky informačních a komunikačních technologií (mobilní telefony, MP4, TV, DVD a 

další masmédia …) 
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 5. Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Děti jsou schopni získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb a mít přehled o možnostech uplatnění 

na trhu práce v daném oboru a povolání a reálnou představu o platových i pracovních 

podmínkách. 

 6. Kompetence k učení 

Děti si umí organizovat a řídit proces vlastního učení, být čtenářsky gramotní, zvládat 

různé způsoby práce s textem, hodnotit vlastní výsledky učení a efektivně je využívat v praxi. 

Znají možnosti svého dalšího vzdělávání. 

 7. Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Děti by měli být schopni dodržovat zákony a společenská pravidla, respektovat práva a 

osobnost druhých lidí, uvědomovat si potřebu multikulturního soužití. Uvědomovat si 

odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví 

ostatních. 

5. Výchovné činnosti 

1.Rekreační činnosti  

Podnikáme výlety rekreačního charakteru. Děti navštěvují kina, divadla, sportovní 

areály – zejména kryté bazény a koupaliště, zimní stadion. Využívají nabídkové možnosti 

města, zájmových organizací i technického vybavení DD. Účastní se kulturních a zábavných 

akcí rekreačního charakteru.  

2.Příprava na vyučování  

Příprava na vyučování v DD doplňuje vzdělávací činnost školy. Děti pravidelně plní 

písemné a ústní úkoly. Rozvíjejí vědomosti, dovednosti a návyky získané při vyučování. 

Pěstují si smysl pro povinnost a odpovědnost. Učí se ohleduplnosti k ostatním a k pomoci 

slabším.   

3.Zájmové  

Klademe důraz na aktivní přístup dětí k trávení volného času. Děti mají možnost volby 

zájmového kroužku. Vychovatelé napomáhají dětem ve výběru takových činností, ve kterých 
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by se děti mohly realizovat a docházelo k rozvoji jejich tělesných, psychických i mravně 

volních dovedností. Využíváme široké nabídky zájmových kroužků Domu dětí a mládeže 

v Kralupech nad Vltavou. Pohybově nadané děti svůj talent nejčastěji rozvíjejí ve sportovních 

oddílech a klubech. Velký úspěch má kroužek vaření nebo tancování.  

4.Pracovně technické  

V oblasti pracovně technické zájmové činnosti se děti seznamují s různými materiály – 

přírodní materiály, papír, textil atd. Chlapci se učí drobným domácím pracím, pomáhají s 

opravami kol, nábytku, apod. 

5.Přírodovědné  

Vedeme děti k prohlubování vědomostí o dění v přírodě a pěstujeme v nich vztah k 

její ochraně. Nejčastěji volíme procházky do okolní přírody, výlety do zoologických zahrad, 

pravidelný sběr odpadků nejen v okolí domova, vedeme děti k třídění odpadu.  

6.Společenskovědní  

Vychováváme děti k tomu, aby se dokázaly orientovat v životě, aby znaly morální 

hodnoty, uměly řešit běžné situace všedního dne a znaly základy slušného chování. K tomu 

slouží nejen každodenní rozhovory, ale zejména vzor dospělých, kteří se kolem dětí pohybují. 

Děti si osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se kontrolovat svoje 

verbální i neverbální vyjadřování, uvědomují si význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty a 

pomoci si navzájem. Děti si vytvářejí přiměřené vzorce chování, učí se zvládat a řešit 

konflikty. Získávají vědomosti o základních právech a povinnostech člověka.  

Děti se učí orientovat ve svých citech a pocitech, které získaly v dosavadním životě. 

Pokud se nechtějí svěřit vychovatelům, do DD dochází speciální pedagog – etoped, kterému 

se mohou svěřit nebo hledáme externí odbornou pomoc psychologa či psychiatrickou péči.  

7.Estetické  

Cílem estetických činností je rozvíjet u dětí jejich uměleckou tvořivost a ovlivňovat 

formování individuálního vkusu. Při plánování takovýchto aktivit se snažíme vycházet z 

možností a schopností dětí. Ve výtvarné oblasti usilujeme o rozvoj představivosti, fantazie, 

kreativity. V hudebních činnostech jsou děti aktivní, zpívají rády. Snažíme se o podporu jejich 

hudebního nadání, nacvičujeme pěvecká vystoupení (např. Mikulášská besídka v Tescu). V 
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literárních aktivitách mají děti nejraději návštěvy divadel, filmových představení, menší děti 

mají rády poslech pohádek. 

8.Sportovní  

Naší snahou je, aby se děti naučily běžné sportovní a pohybové dovednosti. Již od 

mala se učí jezdit na kole, koloběžce, učí se bruslit na ledních i kolečkových bruslích, plavat, 

lyžovat. Sportovní vlohy dětí rozvíjíme zájmovými kroužky, na které mohou děti docházet.  

9.Sebeobslužné  

Snažíme se u dětí rozvíjet pracovní dovednosti a návyky důležité pro jejich budoucí 

život. Důraz je kladen na vytváření pozitivního vztahu k práci. Děti se podílejí na přípravě 

jídel, učí se pečovat o své prádlo, jsou vedeny k udržování pořádku doma i kolem domu. Učí 

se za pomoci dospělého vyřizovat osobní doklady, nakupovat oblečení, orientovat se ve městě 

kde žijí (úřady, lékaři, služby), hospodařit s kapesným. Podílí se na rozhodování o chodu 

domova, jsou jeho součástí.  

6. Délka a časový plán vzdělávání 

Tento Školní vzdělávací program se stanovuje na 5 let vzhledem k proměnlivé 

organizační struktuře zařízení, vychází z vnitřního řádu dětského domova a dalších 

kurikulárních dokumentů např. ročního plánu. 

Organizace dne dětského domova v Kralupech nad Vltavou je stanovena ve Vnitřním 

řádu dětského domova. Důraz na dodržování organizace dne se klade zejména na dodržování 

časového harmonogramu při vstávání dětí do školy a dodržování přibližného časového rozpětí 

při podávání jídel na skupinách. Činnosti programu dne se dodržují orientačně s přihlédnutím 

na aktuální situaci a chod každé rodinné skupiny individuálně. 

Každý týden i měsíc probíhá jednotlivé hodnocení splnění či nesplnění plánů a 

pedagogičtí pracovníci se schází ke společnému hodnocení na poradách pedagogických 

pracovníků a dále na poradách všech zaměstnanců dětského domova. 

Délka výchovy a vzdělávání je velmi individuální u každého dítěte. Závisí na době, 

kterou dané dítě stráví v našem zařízení a na jeho schopnostech učit se novým dovednostem a 

osvojovat si žádoucí vzorce chování.  
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Výchova a vzdělávání probíhá také ve dnech školního volna, o víkendech, prázdninách 

a dnech státních svátků. Vychovatelé výchovně působí na děti nenásilnou formou i v jejich 

volném čase. 

Délka i časový plán výchovy a vzdělávání je přizpůsoben vždy věku a individuálním 

zvláštnostem jednotlivých dětí, na míru zanedbání dětí v jednotlivých oblastech. 

Nedílnou součástí činnosti dětí v dětském domově jsou zájmové kroužky, společenské 

a kulturní aktivity, které nemají charakter pravidelnosti. Vychází z konkrétních aktuálních 

situací a potřeb nebo zájmu dětí. Pravidelně se účastní společenských akcí pořádaných 

nadacemi a občanskými sdruženími, nebo jinými dětskými domovy. 

7. Formy vzdělávání 

Přijetím zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nastoupila nová 

filozofie práce s dětmi, u kterých je nařízena ústavní výchova. Nové trendy humanizace 

dětského domova změnily pohled na potřeby dětí, zároveň se od plánovaných aktivit a 

striktního programu dne přechází k individuální práci s dítětem a jeho rodinou. Život v 

rodinné skupině se víc a víc přibližuje životu ve větší rodině. To se kladně odráží na dětech 

samotných, na jejich chování, jednání a prožívání.  

Děti se aktivně podílejí na chodu své „domácnosti“, učí se vařit, nakupovat, prát, 

žehlit a uklízet, naučí se postarat o mladší sourozence nebo kamarády, zejména však navazují 

pevnější citové vazby, čímž se více předchází frustraci a citové deprivaci. 

V dětském domově je využívána forma výchovy mimoškolního vzdělávání a 

sebevýchova dětí a určitým specifickým způsobem je naplňována také forma výchovy 

rodinné.  

Vzdělávání a výchovné působení v dětském domově je realizováno formou: 

a) přímého působení, tj. působení školy, rodiny a společenských organizací 

b) nepřímého působení, tj. sdělovacími prostředky, mimoškolním prostředím, 

prostředím dětského domova a jeho rodinné skupiny. 

Dalšími faktory působícími na výchovně vzdělávací činnost dětí v dětských domovech 

jsou formy výchovy stanovené např. vyhláškou č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o zájmovém vzdělávání. Ta stanovuje následující formy:  

1.Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost, 

která je realizována mimo zařízení. Jedná se např. o přednášky, výstavy, exkurze, návštěvy 
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veřejných kulturních akcí, návštěvy či aktivní účast na veřejných vystoupeních a sportovních 

kláních.  

2.Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, která se realizuje přímo v 

zařízení, formou každodenních a pravidelných činností. Například příprava na vyučování, 

sebeobslužné činnosti.  

3.Táborovou činnost spojenou s pobyty mimo zařízení organizovanou samotným 

zařízením nebo jinými organizacemi a nadacemi. Příkladem jsou prázdninové pobyty na 

horách, dětské tábory o letních prázdninách, účast na pobytových akcích se zaměřením na 

určitou zájmovou činnost.  

4.Osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací, činnost 

poradenskou zaměřenou na primární a sekundární prevenci rizikového chování.  

5.Individuální práce zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadaných dětí a rozvoj 

schopností dětí vyžadujících specifické potřeby formou individuálního přístupu.  

6.Spontánní činnosti, tj. nabídka různých neorganizovaných aktivit. Například klidové 

činnosti, poslech hudby, neformální kamarádské komunikace, možnost si volně hrát nebo 

kreslit. 

Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost se uskutečňuje rovněž ve veřejných 

zájmových kroužcích, přičemž je využívána nabídka místního domu dětí a mládeže, 

sportovních klubů, místní školy a školky. Vychovatelé se podílí na výběru vhodného 

zájmového vzdělávání pro jednotlivé děti a sledují aktuální nabídky zájmových činností i 

poptávku ze strany dětí umístěných v zařízení.  

8. Obsah výchovy a vzdělávání 

V popředí péče dětského domova stojí zájmy dítěte, poznání a všestranné naplňování 

jeho potřeb, vytváření a upevňování sociálních vztahů a citových vazeb. Veškerá výchovná 

činnost směřuje k začlenění dětí do společnosti, navazování kladného vztahu k přírodě a k 

rozvíjení osobnosti dítěte v oblasti kultury, zdraví nebo sportu a zprostředkovat dětem v 

průběhu výchovy životní hodnoty, které jim umožňují lepší orientaci v životě. Na základě 

průřezových témat základního zájmového vzdělávání se propojují obsahy vzdělávání různých 

oborů a vytváří cíle jednotlivých výchov. Školní vzdělávací program by měl rozšířit tyto 

výchovy o cíle a doplnit jejich formy realizace. Všechny výchovy prolínají do všech 

každodenních činností dětí v dětském domově a přispívají ke vzdělávání dětí přirozenou 

cestou. 
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Vzdělávací oblasti výchovy a vzdělávání:  

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – splňuje veškeré cíle osobnostního 

rozvoje. Zabývá se sociálně právními otázkami rodiny, otázkami rizikového chování a 

problematikou závislostí nebo šikany. Rozvíjením kladných charakterových vlastností a 

upevňováním poznatků ze školy a zájmové činnosti, vzájemné komunikace a posilování 

sociálních rolí dítěte v rodinné skupině dětského domova i ve společnosti. Realizace této 

výchovy probíhá nepřetržitě ve všech činnostech dětí v domově i mimo něj. Patří zde 

také: 

a) SEBEOBSLUHA – osobní hygiena, oblékání, obouvání, péče o oděv a obuv, péče o 

vzhled 

b) PÉČE O DOMÁCNOST – provoz domácnosti, udržování pořádku, základní domácí 

práce, finanční rozpočet domácnosti, základy vaření 

c) PÉČE O ZDRAVÍ – prevence nemocí, péče o nemocného, životospráva, první pomoc 

d) RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – výběr partnera, plánované rodičovství, 

antikoncepce 

e) DOPRAVA, CESTOVÁNÍ – chování v dopravním prostředku, orientace v jízdních 

řádech, nákup jízdenky 

f) SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ – návštěvy kulturních akci, vhodné chování, vhodné 

oblečení, základy stolování 

g) OBČANSKÁ VÝCHOVA – základy právního povědomí, poštovní služby, osobní 

doklady, jednání na úřadě, význam vzdělání v životě, volba vhodné školy 

2. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA – ochrana životního prostředí, formování ekologicky 

správného vztahu dětí k přírodě a vysvětlováním závažností ekologických problémů, 

které ovlivňují naši planetu. Výchova bude realizována především každodenní aktivitou a 

zažitím správných návyků (třídění odpadu, šetření energiemi apod.) a formou výletů do 

zoologických zahrad, ekologických farem a do stanic pro ohrožená zvířata a besedami s 

lidmi, kteří se těmito otázkami zabývají. 

3.MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – výchova dětí k rasové toleranci a k odmítání 

xenofobie, násilí, vytvářet zdravý postoj vůči imigrantům a jejich někdy odlišným 

hodnotám. Zároveň podporovat znalosti o státních symbolech a vést děti k dodržování 

tradic a zvyků naší společnosti. Pěstovat porozumění a vědomí sounáležitosti a respekt i k 

jiným kulturám. 

4. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – učí děti vnímat média a umět rozpoznat co je a není objektivní 

informace, orientovat se v mediální komunikaci a práci s médii samotnými. Zvládat 
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základní práce na počítači, používat elektronickou poštu, ovládat jednoduché 

elektrotechnické přístroje apod. Vypěstovat u dětí kritický přístup ke zpravodajství a k 

reklamě.  

9.  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na základě vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných, se 

stanovují podmínky pro tyto děti v jednotlivých zařízeních do školního vzdělávacího 

programu. 

Dětský domov poskytuje speciální péči dětem se specifickými poruchami učení i 

chování. Pracuje s dětmi při pravidelné přípravě na vyučování podle individuálních plánů 

doporučených pedagogicko – psychologickou poradnou a sestavených učiteli základních škol, 

kam děti docházejí. Speciální vzdělávání se uskutečňuje s podporou pedagogicko – 

psychologické poradny, případně SPC. 

Individuální plány obsahují způsob poskytování speciálně – pedagogické – například 

práce etopeda na zařízení. 

Samozřejmostí je zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků a asistentů 

pedagoga, formou seminářů, školení a zvyšováním pedagogického odborného vzdělání. 

10. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování pobytu dětí 

 Do dětského domova jsou umisťovány děti, u nichž soud nařídil ústavní výchovu 

nebo předběžné opatření. Do dětského domova jsou dále přijímány dětí mladší 3 let, pokud se 

jedná o děti nezletilých matek, které jsou umístěny do našeho zařízení. Pobyt v dětském 

domově může být dítěti prodloužen až do 26 let věku, pokud se připravuje na budoucí 

povolání.  

Dítě společně s jeho dokumentací přijímá vychovatelka, která vykonává službu a v 

den nástupu informuje osoby odpovědné za výchovu o umístění dítěte do dětského domova 

Dítě je zařazeno do výchovné skupiny po předchozím projednání na pedagogické radě.  

Vychovatel příslušné rodinné skupiny provádí vstupní pohovor s dítětem obsahující 

také seznámení s vnitřním řádem dětského domova, právy a povinnostmi dítěte, s organizací a 

režimem domova apod. Vstupní pohovor je prováděn způsobem přiměřeným věku a 

rozumovým schopnostem dítěte. Všichni pracovníci vytvářejí vstřícnou atmosféru při 

adaptaci dítěte na nové prostředí.  



17 
 

Vychovatel příslušné rodinné skupiny za spolupráce s dalšími pedagogickými 

pracovníky této rodinné skupiny zpracuje program rozvoje osobnosti dítěte vycházející z 

komplexní diagnostické zprávy. Tento program rozvoje osobnosti je předložen řediteli 

dětského domova ke schválení ve stanovených lhůtách. 

Přemístit dítě do jiného zařízení je možné jen ze závažných důvodů a po projednání s 

diagnostickým ústavem v Praze v Krči a pouze na základě rozhodnutí soudu. 

Ředitel propustí z DD dítě: 

• jestliže soud nad ním zrušil ústavní výchovu 

• dosáhne-li zletilosti, pokud v DD nesetrvá dobrovolně do ukončení přípravy na povolání 

• dosáhne-li věku 19 let, byla-li prodloužena ústavní výchova, pokud nesetrvá v DD 

dobrovolně do ukončení přípravy na povolání 

• do péče osvojitelů nebo pěstounů na základě právní moci rozhodnutí soudu 

Pobyt dítěte u rodičů či jiných osob v rodině povoluje ředitel v souladu se zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 30. 

Předpokladem k pobytu dítěte u rodičů či jiných osob je písemný souhlas příslušného orgánu 

sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). 

Po splnění všech povinností v DD mohou děti dostat samostatnou vycházku po 

domluvě s vychovatelem. Výchovný pracovník při uvolňování na samostatnou vycházku 

přihlédne k věku dítěte, k jeho schopnostem trávit samostatně volný čas mimo DD a k 

aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.  

Dětský domov v rámci svých možností pomáhá dítěti nalézt vhodné ubytování a 

pracovní uplatnění i po odchodu z DD. Poskytne dítěti po ukončení ústavní výchovy zletilostí 

event. po ukončení přípravy na budoucí povolání, pokud dítě setrvá po dosažení zletilosti 

dobrovolně, věcnou pomoc nebo finanční příspěvek. Při stanovení výše této pomoci se bere 

zřetel na skutečné potřeby dítěte a na hlediska stanovená vnitřním řádem. 

Dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých 

životních situací. S těmito dětmi jsme v kontaktu a vítáme jejich návštěvy. 

11. Systém hodnocení dětí 

Za prokázané porušení povinností mohou být dítěti v souladu s § 21 odst. 1 Zákona č. 

109/2002 Sb. udělena tato výchovná opatření: 

• odňata výhoda, která byla předtím udělena 

• sníženo kapesné v rozsahu stanoveném v Zákoně č. 109/2002 Sb. 
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• omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení (vycházky) 

• odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec 

vnitřního řádu zařízení 

• odňata možnost zúčastnit se atraktivní činnosti či akce 

• zakázána návštěva s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a 

oprávněných, zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to nejdéle na dobu 30 dní 

v období následujících 3 měsíců  

Za dobré výsledky při plnění povinností může být dítěti v souladu s § 21 odst. 3 

Zákona č. 109/2002 Sb.:  

• prominuto opatření, kterým byla předtím odňata určitá výhoda 

• udělena věcná nebo finanční odměna 

• zvýšeno kapesné v rozsahu Zákona č.109/2002 Sb.  

• může mu být povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná návštěva  

• může mu být udělena mimořádná vycházka, odměna nebo jiná osobní výhoda. 

Odňaté výhody mohou být uloženy podmíněně, se zkušební dobou na tři měsíce. Tato 

opatření ve výchově jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. 

Kapesné je dětem vypláceno na základě § 31 odst. 1 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 v souladu s Nařízením vlády č. 

460/2013 Sb. o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty 

osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.  

Výše kapesného za kalendářní měsíc činí 40 – 450,- Kč v závislosti na věku dítěte. 

Výše kapesného je určováno pro příslušnou věkovou kategorii a k němu jsou přičítány 

nebo odčítány částky dle množství kladných nebo záporných bodů. 

Kladné body: 

• pochvala ve škole 

• dobrovolně vykonaná práce nad rámec svých povinností 

• dosažení úspěchu či účast ve sportovních soutěžích a uměleckých vystoupeních 

• pozitivní prezentace domova na veřejnosti 

Záporné body: 

• poznámka ve škole 

• poškození majetku DD 
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• nevhodné chování  

• negativní prezentace domova na veřejnosti 

Převzetí kapesného dítě stvrzuje podpisem u svého kmenového vychovatele. 

12. Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

Osoby odpovědné za výchovu mají právo na informace o dítěti, a to na základě své 

žádosti, pokud tomu nebrání závažné okolnosti ohrožující dítě. Dále mají právo na udržování 

kontaktu (telefonicky, písemně, osobně) s dítětem, pokud je to v zájmu dítěte.  

Osoby odpovědné za výchovu mají právo vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní 

důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném 

opatření tj. např. studium, volba učebního oboru, zdravotní zákroky. Pokud je nutný souhlas 

zákonného zástupce k určitému rozhodnutí, sociální pracovnice kontaktuje zákonného 

zástupce a žádá jej u udělení písemného souhlasu. V případě, že není znám pobyt zákonného 

zástupce nebo zákonný zástupce nespolupracuje s dětským domovem, je podán návrh k soudu 

na ustanovení opatrovníka.  

Osoby odpovědné za výchovu informujeme o umístění dítěte do našeho domova a 

zároveň o způsobu komunikace s dětským domovem, možnostmi návštěv, písemného 

kontaktu, o telefonickém spojení do DD a naší vzájemné spolupráci ve prospěch dítěte. 

Informace o dětech jsou poskytovány osobám odpovědným za výchovu na vyžádání.  

Dítě má možnost pobytu u osob odpovědných za výchovu, pokud tito písemně požádají 

alespoň jeden týden předem vedení dětského domova. Sociální pracovnice ve spolupráci 

s OSPOD posoudí situaci, zda je možné, aby dítě bylo na omezenou dobu propuštěno do péče 

rodičů, poté žádá písemný souhlas OSPOD.  

Návštěvy dětí jsou povoleny osobám odpovědným za výchovu jednak v tom případě, 

kdy se osoby odpovědné za výchovu předem ohlásí, a to zpravidla každou sobotu nebo neděli. 

Po předchozí dohodě jsou návštěvy možné i v jiných dnech. V případě neohlášené návštěvy 

nemusí být kontakt s dítětem umožněn. Pokud není návštěva ohlášena, rodinná skupina má 

možnost, popř. i na víkend vycestovat. Z hygienických důvodů není povolován vstup návštěv 

na dětské pokoje, kuchyně, jídelny a procházet se budovou. Dětem je umožněna vycházka 

s návštěvou jen tehdy, pokud je známo, že návštěva je za dítě schopna zodpovídat. Pokud dítě 

s osobami odpovědnými za výchovu opouští dětský domov, podepisují tyto osoby prohlášení, 

ve kterém souhlasí s tím, že přebírají za dítě veškerou odpovědnost po dobu vycházky.  
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13. Popis materiálních podmínek 

Zařízení má ve správě majetku jednu budovu, která byla postavena v roce 1935 a 

původně sloužila jako sociální zařízení se zdravotním střediskem. Jako dětský domov funguje 

až od roku 1955. Jedna se o zděnou budovu se čtyřmi podlažími (v roce 2007 bylo v rámci 

investiční akce přistaveno jedno podlaží). Tato budova je využívána k trvalému a 

nepřetržitému ubytování dětí a klientů. 

V Dětském domově rodinného typu jsou děti ubytovány v dvoulůžkových a 

třílůžkových pokojích v jednotlivých rodinných skupinách. Každému dítěti je přiděleno lůžko, 

osobní skříňka a osobní potřeby. Každá rodinná skupina má k dispozici společný obývací 

pokoj a sociální zařízení vybavené stejně jako v běžné domácnosti. Pokoje jsou vybaveny 

lůžky, psacími stoly, skříňkami a židlemi. 

Dětský domov zajišťuje dětem přiměřené materiální zabezpečení, především ošacení, 

obuv, hygienické potřeby, potřeby pro vzdělání, knihy a hračky, audiovizuální technické 

vybavení a počítače. Samozřejmostí je vybavení na sport, turistiku a rekreační a zájmové 

činnosti. Děti jsou vedeny k šetrnosti hospodárnosti při zacházení s majetkem a zařízením 

dětského domova a svým vlastním. Pečují o své zdraví a dodržují pravidla osobní i kolektivní 

hygieny. Chodí vkusně oblečeny a zúčastňují se nakupování běžných potřeb. Ošacení a obuv 

jsou evidovány na osobních kartách a v knize ošacení.  

V budově se nachází: 

• sklepní prostory: sklad na brambory, kolárna, lyžárna, kotelna, dílna a obouvárna 

• nadpodlaží: kancelář ředitele, společná kancelář hospodářské pracovnice a vedoucí 

stravováni, sociální zázemí pro dospělé, kuchyň, jídelna, příruční sklady potravin a 

hygienických potřeb, hrubá přípravna pro čištění zeleniny 

• nadpodlaží: izolace včetně sociálního zázemí, místnost pro vychovatele, 3 ložnice pro 

děti, obývací pokoj, 1 koupelna, 1 WC, balkon, úklidová místnost 

• nadpodlaží: 3 ložnice pro děti, šatna, prádelna, úklidová místnost, 2x koupelna, 2x 

WC 

• nadpodlaží: 3 ložnice pro děti, šatna, prádelna určena pro děti, úklidová místnost, 2x 

koupelna, 2x WC 

Děti mají k dispozici sportovní vybavení: jízdní kola, kolečkové brusle, lyže, sáně, 

brusle, míče (fotbalové, basketbalové, volejbalově, nafukovací – do bazénu), tenisové rakety, 

badmintonové rakety, stůl na stolní tenis a další.  

Pro jiné volnočasové aktivity jsou k dispozici, televizory, DVD přehrávače a PC. 
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Zařízení dále užívá zahradu, která slouží k volnočasovým a pracovním aktivitám dětí. 

Je vybavena streetballovým košem, dvěma domečky na sportovní a zahradní náčiní, 

lavičkami, venkovním altánem s krbem a dřevěnou průlezkou pro starší děti, dětskými 

prolézačkami, pískovištěm, trampolínou a houpačkami. V letním období mohou děti využívat 

venkovní bazén, který splňuje veškeré hygienické požadavky.  

Zařízení disponuje celkem třemi osobními automobily: 

1. Volkswagen CADDY (r. v. 2011) 

2. Peugeot P 107 (r. v. 2011) 

3. Škoda Fabia (r. v. 2007)  

Všichni jsou povinni dodržovat vnitřní řád DD a ustanovení BOZ (bezpečnosti a 

ochrany zdraví) a PO (požární ochrany). 

Základním předpisem, který určuje materiální podmínky prostředí je stanoven 

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. 

14. Popis personálních podmínek 

Předpoklady pro činnost vychovatelů a pedagogů volného času upravuje zákon č.. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a § 18 a zákon č. 

109/2002 Sb., o ústavní výchově, ve znění pozdějších předpisů (psychická způsobilost). 

V každé rodinné skupině se pravidelně střídají dva kmenoví vychovatelé. V noci je 

péče o děti zajištěna dvěma asistenty výchovy. V dopoledních hodinách v zařízení je přítomen 

sociální pracovník, který zajištuje péče o malé dítě (2 roky), nebo pečuje o nemocné děti.  

Stravování dětí je zajištěno za pomoci vedoucí stravování a dvou kuchařek.  

Dále je v zařízení zaměstnán údržbář a uklízečka (zejména pro úklid společných 

prostor v budově, kanceláří, WC, koupelen atd.) prostory obývané dětmi uklízí děti v rámci 

výchovně – vzdělávací činnosti společně s vychovateli v rodinných skupinách). 

Administrativní práce vykonává ekonomka zařízení (oblast hospodaření) a sociální 

pracovnice (osobní dokumentace dětí), která je momentálně na RD.  

Vychovatelé, asistenti pedagoga, sociální pracovnice a vedoucí stravování přímo 

podléhají vedení ředitele zařízení.  
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Schéma personálního zajištění 

 

 15. Popis ekonomických podmínek 

Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou je příspěvkovou organizací, 

kterou zřizuje Krajský úřad Středočeského kraje.  

Financování zařízení je více zdrojové. Jedná se o financování ze státního rozpočtu, 

příspěvek na provoz zřizovatele (KÚ) a vlastní zdroje.  

Zařízení dále disponuje peněžními fondy: investiční fond, fond odměn, a fond FKSP.  

Dětem je v zařízení poskytováno plné přímé zaopatření v souladu se zákonem 

109/2002 Sb.a to: 

• Stravování, ubytování a ošacení 

• Učební potřeby a pomůcky 

• Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání 

• Úhrada nákladů na zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby, 

léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění 

(pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte) 

• Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení  

• Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy 

 

Ředitel 

Hospodářka 

(1) 

Sociální 

pracovnice 

(1) 

Vedoucí 

 kuchyně 

(1) 

Vychovatelé 

(6)  

+ 

 asistenti 

pedagoga (2) 

 Kuchařky 

(2) 
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Dále dětem a nezaopatřeným osobám mohou být hrazeny: 

• Potřeby pro využití volného času a rekreaci 

• Náklady na kulturní, uměleckou a sportovní činnost 

• Náklady na soutěžní akce  

Ve své činnosti se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o účetnictví, zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o finanční kontrole, vyhláškou č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na 

závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávními celky, vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o FKSP. 

DD má právo hospodaření s majetkem Středočeského kraje vymezeném ve zřizovací 

listině. 

Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je určen těmito 

zřizovatelem stanovenými ukazateli: 

• a) příspěvek zřizovatele na činnost organizace 

• b) dotace zřizovatele na investice 

Zřizovatel poskytuje z rozpočtu Středočeského kraje prostředky na provoz a dále 

přímé neinvestiční výdaje, ve kterých jsou zahrnuty prostředky na platy a prostředky na 

ostatní osobní náklady.  

Základem hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace je zlepšený výsledek 

hospodaření, tj. rozdíl mezi skutečně dosaženým výsledkem hospodaření a výsledkem 

stanoveným ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele. 

Takto získané finanční prostředky se ponechají příspěvkové organizaci, která si je 

přiděluje podle stanovených pravidel do svých fondů. 

DD jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: 

a) fond reprodukce majetku 

b) fond rezervní 

c) fond odměn 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 
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16. Úhrada péče o děti v zařízení 

Podmínky úhrady nákladů na péči o děti ze strany osob odpovědných za výchovu řeší 

§ 27 až §30 zák. č. 109/2002 Sb. DD stanoví výši příspěvku formou Rozhodnutí ve správním 

řízení podle Zák. č. 500/2004 (Správní řád).  

Zaměstnancem odpovědným za zpracování kompletního správního řízení je sociální/ 

hospodářská pracovnice. 

Pokud se dětskému domovu nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %.  

Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada 

nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Částka příspěvku se 

zaokrouhluje na koruny směrem nahoru.  

Pokud rodič doloží potvrzením příslušného úřadu, že je příjemcem dávky pomoci v 

hmotné nouzi, příspěvek se nestanoví. Pokud by jeho příjem nebo příjem rodiny po zaplacení 

příspěvku stanoveného dětským domovem byl nižší než součet částky životního minima a 

částky normativních nákladů na bydlení, uhradí příspěvek v takové výši, aby uvedený součet 

zůstal zachován. Příspěvek menší než 100,- Kč se nehradí. Rodiče jsou povinni vždy po 

uplynutí 12 měsíců prokázat, zda splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku.  

Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije 

nejvýše 10 % příjmů. Z příjmů dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 

50 % výše příspěvku pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše této částky. Rozdíl 

mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem určeným zákonem, 

hradí rodiče.  

Příspěvek se hradí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží 

domovu od prvního dne pobytu dítěte v DD. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem DD u 

osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, 

snižuje se příspěvek o příslušný počet denních dávek vč. dávky za den, v němž započne pobyt 

do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15. hodině.  

Za dobu, po kterou je dítě na útěku, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý celý 

den. Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve 

výkonu vazby.  
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17. Popis podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

Školské zařízení vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti 

při různých formách vzdělávání a současně i přijímá opatření k prevenci rizik. Před každou 

činností probíhá poučení dětí v rámci BOZP. 

Všichni zaměstnanci jsou minimálně jedenkrát ročně proškoleni v oblasti BOZP. 

Proškolení a další činnosti z hlediska BOZP zajišťuje smluvně externí odborník.  

Děti jsou proškolovány kmenovými vychovateli na začátku školního roku, popř. 

později při nástupu do zařízení. Děti poučujeme o BOZP několikrát do roka v souvislosti se 

začínajícími sezónami, mimořádnými akcemi atd. Školská zařízení jsou povinna vykonávat 

podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled.  Kromě bezpečnostních hledisek 

zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení, v zájmu 

předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. 

Dohled nad dětmi a jejich činnostmi má mimořádný význam pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školském zařízení dětského domova. Vychází z 

konkrétních podmínek a přihlíží k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým 

chováním a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou stanoveny ve vnitřním řádu 

dětského domova. 

Školní vzdělávací program obsahuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

vzdělávání a výchově, při konkrétních zájmových činnostech a činnostech s nimi 

souvisejících, a tudíž z nich také vychází. Cílem je zjišťovat a zhodnocovat možná rizika 

vyplývající z různých činností a přijímat opatření k prevenci rizik. Zajistit dětem bezpečnost 

fyzickou, sociální i emocionální a seznámit je přijatelnou formou s ohledem na jejich věk, 

fyzické schopnosti a duševní vyspělost i zdravotnímu stavu o možném nebezpečí a 

nástrahách. 

Ředitel pravidelně seznamuje prokazatelným způsobem zaměstnance a 

zprostředkovanou formou vychovatelem také děti s předpisy a pokyny bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví a pravidly chování v rizikových situacích.  

Dětský domov zajišťuje včasné poskytnutí první pomoci a lékařské ošetření při 

úrazech a náhlých onemocněních. V budově dětského domova jsou vhodným způsobem 

rozmístěny lékárničky první pomoci s potřebným vybavením a je zajištěno, aby všichni byli 

seznámeni se zásadami poskytování první pomoci. Seznam telefonních čísel tísňového volání 

a čísel zdravotnických zařízení je umístěn na volně přístupném místě.  
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Podmínky pro bezpečné působení vytváří vhodně zvolené struktura a skladba činností, 

dodržování pitného a stravovacího režimu, dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na 

lékaře, praktická dovednost poskytovat první pomoc, užívání bezpečnostních ochranných 

pomůcek a bezpečné prostředí užívaných prostor dle platných norem, včetně výrazného 

označení nebezpečných předmětů. 

Psychosociální podmínky vytváří příznivé sociální klima, otevřenost a partnerství v 

komunikaci, vzájemná úcta, tolerance a pomoc druhému. Důležitá je potřeba respektovat dítě 

a jeho individualitu, přihlížet k jeho potřebám a osobním problémům. Motivovat ho, hodnotit 

v souladu i jeho individuálními možnostmi. Důležité je začlenění dítěte a jeho spoluúčast na 

plánování a chodu dětského domova, aby se podílelo na plánování, řízení průběhu činnosti i 

následném hodnocení. Cílem těchto psychosociálních podmínek je všestranný prospěch dítěte 

a jeho ochrana před násilím a dalšími patologickými jevy. 

 Hlavním úkolem při pohybové a sportovní činnosti je naučit děti chápat podstatu 

aktivního odpočinku a umět aktivně odpočívat, odstraňovat únavu z přetíženého organismu a 

znát pravidla bezpečnosti a ochrany svého zdraví. Cílem vzdělávání je rozvíjet pohybové 

schopnosti, obratnost, rychlost a morálně volní vlastnosti ve smyslu fair play. Klíčovou 

kompetencí bude, že dítě dokáže pracovat v týmu – týmová spolupráce a vytvoření 

pozitivního vztahu ke sportu. Při všech pohybových činnostech zajišťuje pedagogický 

pracovník dohled po celou dobu činnosti, vydává jasné a přesné pokyny a přihlíží k fyzické 

vyspělosti dětí. Dodržuje zásady bezpečnosti a vede k tomu i děti samotné. Při plavání nebo 

koupání dětí v bazénu dodržuje nejvyšší počet dětí ve skupině 8, z toho ve vodě mohou být 

pouze 4 děti. Zvláštní péči věnuje neplavcům a vybaví je ochrannými plaveckými rukávky 

nebo vestou. Je přítomen po celou dobu v prostoru plavání a v průběhu koupání i po jeho 

skončení kontroluje stav dětí. Při zimních sportovních činnostech je povinen pedagogický 

pracovník posoudit kvalitu plochy a vytyčit mantinely, kde může být činnost – bruslení, 

lyžování apod. prováděna a vybaví děti ochrannými prostředky zmírňující následky pádů 

(ochrannými přilbami, chráničem kolen a loktů a kvalitními rukavicemi). 

Skupina může mít nejvýše 8 členů, děti jsou rozděleny podle výkonnosti a schopností 

a řídí se pokyny pedagogického pracovníka. Stejná pravidla platí při jízdě na kole anebo na 

kolečkových bruslích. Děti dodržují pravidelné odstupy a v závěru jede zkušený lyžař nebo 

jezdec. Před zahájením každé činnosti je potřeba zkontrolovat technický stav jízdního kola, 

bruslí a seřízení lyží. Děti musí být důkladně seznámeny s pravidly chování prováděné 

činnosti. 
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Druhy činností a jejich organizace a zajištění bezpečnosti 

1)   Doprava hromadnými dopravními prostředky 

2)   Přeprava dětí služebním vozidlem 

3)   Koupání, plavecký výcvik 

4)   Lyžařský výcvik, lyžování 

5)   Cyklistika 

6)   Vodácký výcvik 

7)   Posilování 

8)   Turistika 

9)   Sportovní činnost v herně 

10) Sportovní činnost na hřišti 

 

Druh činnosti:                          1. Doprava hromadnými dopravními prostředky 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele 

Organizační opatření -při společné dopravě hromadnými dopravními prostředky je vždy 

přítomen vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba, pedagogický 

dozor dbá na dodržování Přepravního řádu vydaného provozovatelem 

dopravy 

Technické zajištění platné jízdenky zajišťuje osoba pověřená přepravou dětí v součinnosti 

s pokladní dětského domova 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. dospělá osoba pověřená 

přepravou dětí vždy před zahájením přepravy, po poučení provede 

zápis do Deníku příslušné skupiny a Týdenního plánu 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba 

Druh činnosti:                       2. Přeprava dětí služebním vozidlem 

Počet dětí 7 

Organizační opatření -při přepravě dětí služebním vozidlem je kromě řidiče vždy přítomen 

vychovatel, popř. dospělá osoba pověřená přepravou dětí a zajišťující 

pedagogický dozor, přeprava je prováděna v souladu s Vyhláškou 

Ministerstvy dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. (zádržný systém pro děti 

mladší 12ti let a menší než 150cm, dodržování bezpečnostních 

přestávek 
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Technické zajištění přípravu vozidla provádí řidič, popř. pověřená osoba (údržbář), 

zabezpečení přepravovaných dětí provádí pedagogický doprovod 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. dospělá osoba pověřená 

přepravou dětí služebním vozidlem, po poučení provede zápis do 

Deníku příslušné rodinné buňky a Týdenního plánu 

Zodpovědnost za vozidlo – řidič  

za přepravované děti – vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba 

    

Druh činnosti:                           3. Koupání, plavecký výcvik 

Počet dětí 8 ve skupině, max.4 (ve vodě) 

Organizační opatření -neplavci a plavci mladší 12ti let mají stejnobarevnou koupací čepici, 

u plavců starších 12ti let není čepice podmínkou, pokud tak neukládá 

provozní řád bazénu 

- neplavci se koupou výhradně v hloubce vody dosahující maximálně 

do výše prsou 

-koupání je povoleno pouze na vyhrazených místech (koupaliště, 

bazén) 

-při koupání neplavců je vychovatel s dětmi ve vodě 

Technické zajištění Plavky, koupací čepice 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba vždy 

před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Deníku 

příslušné rodinné buňky a Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah 

poučení, seznam poučených dětí, podpis) 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

    

Druh činnosti:                           4. Lyžařský výcvik, lyžování 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele 

Organizační opatření -před zahájením činnosti provede vychovatel, popř. pověřená dospělá 

osoba kontrolu technického stavu a funkčnosti lyžařské výstroje a 

výzbroje zaměřenou zejména na bezpečnostní prvky (vázání), 

-vychovatel se pohybuje výhradně na lyžích, před zahájením určí 

prostor výcviku, popř. volného ježdění, určí druh činnosti 

Technické zajištění plně funkční lyžařský výzbroj a výstroj 
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Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba vždy 

před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Deníku a 

Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah poučení, seznam poučených 

dětí, podpis) součástí poučení jsou i zásady pohybu po sjezdovce a 

v lyžařské stopě 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnosti:                           5. Cyklistika 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele (na silnici i v terénu) 

Organizační opatření -každé dítě má cyklistickou přílbu 

-při pohybu mimo areál dětského domova mají všechny děti jednotná 

cyklistická trička  

-vychovatel popř.pověřená dospělá osoba se pohybují společně 

s dětmi výhradně na jízdním kole 

- před zahájením činnosti provede pedagogický dozor kontrolu 

technického stavu jízdních kol a jejich funkčnosti (zejména brzd), při 

pochybnostech o technickém stavu kolo vyřadí z používání 

-při pohybu po vozovkách jsou všemi účastníky důsledně dodržovány 

platné dopravní předpisy 

-pedagogický dozor má k dispozici píšťalku 

Technické zajištění Plně funkční jízdní kola, cyklistické přílby, sportovní oděv včetně 

jednotných triček, píšťalka  

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba vždy 

před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Deníku a 

Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah poučení, seznam poučených 

dětí, podpis) součástí poučení jsou i platné předpisy o silničním 

provozu 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnosti                           6. Vodácký výcvik 

Počet dětí 8 (nejvýše 3 osoby na jedné lodi ) 

Organizační opatření -každé dítě na lodi je oblečeno do vodácké vesty nejméně jedna loď 

zůstává na břehu 

-na jedné lodi smí být nejvýše jeden neplavec, je-li na lodi neplavec, 

musí být na téže lodi dospělá pověřená osoba 
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-před zahájením činnosti provede pověřená osoba řídící činnost 

kontrolu technického stavu a funkčnosti lodí, pádel a vodáckých vest 

-vždy jeden člen posádky lodi má píšťalku pro přivolání pomoci, 

stejně tak pověřená osoba řídící činnost 

Technické zajištění lodě, pádla, vodácké vesty, píšťalky 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící 

činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do 

Deníku a Týdenního plánu, součástí poučení je vyhrazení prostoru 

pro pohyb lodí 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnosti                           7. Posilování 

Počet dětí 3 cvičící současně 

Organizační opatření -vychovatel je přítomen v posilovně, dohlíží na způsob cvičení, 

určuje zvedanou zátěž s ohledem na fyzickou zdatnost a schopnosti 

cvičících, při posilování s nakládací dvouruční činkou aktivně 

provádí zajištění (dopomoc z obou stran) 

-před zahájením cvičení zkontroluje vychovatel technický stav náčiní, 

zjistí-li nedostatky, cvičení přeruší 

Technické zajištění sportovní oděv a obuv vhodná do sportovní haly (ne kopačky!), 

sportovní náčiní v bezchybném stavu 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící 

činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do 

Deníku a Týdenního plánu 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnost:                           8. Turistika 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele 

Organizační opatření -před zahájením činnosti zabezpečí vychovatel, aby děti byly 

vybaveny turistickou obuví a vhodným sportovním oděvem (dle 

povahy, cíle a délky turistické akce, dle počasí s ohledem na roční 

období) 

-zajistí vybavení dalšími turistickými pomůckami (mapa, busola, 

batoh…) 

-děti se pohybují po předem stanovené trase  
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Technické zajištění sportovní oděv a obuv určená pro turistiku 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící 

činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do 

Deníku a Týdenního plánu, součástí poučení je i seznámení 

s turistickou trasou a cíl činnosti 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnosti:                         9. Sportovní činnost v herně 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele 

Organizační opatření -sportovní aktivity probíhají výhradně v přítomnosti vychovatele, 

platí zákaz provozování kontaktních sportovních disciplín ( bojová 

umění, karate- full contact, judo a box proti sobě, rugby ), míčové hry 

se hrají pouze s míči určenými pro halové hry, činnosti se provádí 

výhradně v obuvi určené pro halové sporty („tenisky, botasky 

adidasky“), platí zákaz vstupu v kopačkách !, do herny je povolen 

vstup pouze v přezůvkách,  

-vychovatel činnost řídí a rozhoduje, po skončení činnosti zajistí 

vychovatel úklid herny do původního stavu 

Technické zajištění sportovní oděv a obuv určená pro sporty ve sportovní hale 

Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící 

činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do 

Deníku a Týdenního plánu 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

Druh činnosti:                           10. Sportovní činnosti na hřišti 

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele 

Organizační opatření -děti ve věku do 15ti let výhradně v přítomnosti vychovatele, starší 

15ti let samostatně po předchozím poučení (s ohledem na mentální 

úroveň a spolehlivost) za pravidelné kontroly vychovatele po 

předchozím poučení o bezpečnosti 

-při hře na zahradních prolézačkách, popř. košíkové zkontroluje 

vychovatel technický stav zařízení, při zjištění nedostatků hru přeruší 

Technické zajištění sportovní oděv a obuv dle obsahu, náčiní, nářadí 
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Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící 

činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do 

Deníku a Týdenního plánu 

Zodpovědnost vychovatel, popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost 

 

18. Zavádění standardů do péče o děti v DD 

V lednu 2015 byly vydány jednotné standardy kvality péče o děti ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně 

výchovnou péči. Vycházejí z individuálních potřeb každého dětského domova. 

DD Kralupy nad Vltavou v současné době dodržuje prozatímní pravidla vycházející z 

potřeb DD, která vyplývají z vnitřního řádu a vnitřních předpisů zařízení. Zaměřuje se na 

vymezení činnosti a informovanost, kvalitu a efektivitu péče, umisťování, přijímání dětí a 

ukončování péče. Dále zahrnuje personální agendu a organizační aspekty (plánování a průběh 

služby, řešení stížností, pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků DD, prostředí 

výkonu péče apod.) 

  Všichni pracovníci musí být seznámeni s obsahem základních dokumentů a vnitřním 

řádem DD. Musí umožnit dětem, aby mohli žít běžným způsobem a nebyli oddalováni od 

účasti na dění společnosti. 

Cílem DD je posílení pozitivního přístupu veřejnosti k dětem z DD.  

a) Naučit děti přijatelnému chování – pozdravit, běžně se oblékat, pomoci jim 

obklopit se věcmi a vykonávat činnosti, které jsou adekvátní jejich věku. 

b) Chovat se k dětem s respektem (při představování hledat jejich silné stránky, 

dovednosti, vlohy…) 

  Zařízení má stanovenou oblast, v níž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním 

služeb k porušení práv uživatelů. Jde o oblasti:   

a) ochrana osobní svobody  

b) ochrana soukromí 

c) ochrana osobních údajů 

d) práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání 

e) ochrana před zneužíváním, diskriminací apod. 

Zařízení má vytvořená pravidla týkající se ochrany práv uživatelů. Ty obsahují 

návody, jak ve vyjmenovaných situacích postupovat. Je jasné, kdo a za jakých podmínek 
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může rozhodnout o výjimce z těchto pravidel. Pravidla jsou součástí vzdělávání personálu. 

Personál je k vnitřním pravidlům vázán pracovní náplní či smlouvou. 

 Dohoda o poskytování služby 

Zařízení má dokument, který stanovuje, kdo rozhoduje o poskytnutí služby (např. v 

náplni práce, organizačním řádu apod.) a v případě písemně uzavíraných dohod, kdo tyto 

dohody podepisuje. Uzavřené dohody jsou evidovány. 

Plánování a průběh služby 

Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele (dítěte) a je postaveno 

na jeho schopnostech. Plán rozvoje osobnosti dítěte obsahuje dojednaný cíl, motivaci, postup, 

jak jich bude dosaženo a kdy. Plány jsou konkrétní, přizpůsobené potřebám a cílům 

jednotlivých uživatelů (dětí). Plán směřuje k rozvoji dovedností a soběstačnosti. Za plánování 

a průběh služby pro jednotlivé uživatele (děti) odpovídají konkrétní pracovníci zařízení 

(kmenové vychovatelky dětí). 

Osobní údaje 

Zařízení shromažďuje a vede takové údaje o uživatelích, které umožňují poskytovat 

bezpečné, odborné a kvalitní sociální služby. Zařízení vytváří podmínky k tomu, aby 

zpracování osobních údajů odpovídalo platným obecně závazným normám. Dokumenty, které 

jsou vedeny o službách poskytovaných jednotlivým uživatelům, jsou po přiměřenou dobu 

archivovány.  

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, aniž by tím 

byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má stanovena a uplatňuje vnitřní 

pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Náměty mohou děti podávat také 

anonymně prostřednictvím schránky důvěry, která je nainstalována v jídelně. 

Návaznost na další zdroje 

Zařízení nenahrazuje instituce, jakými jsou škola, úřad práce, zaměstnavatel, 

zdravotnické zařízení, spolky, zájmové kluby atd. S těmito institucemi v případě potřeby 

zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti pro uživatele, jak je to běžné v případě jeho 

vrstevníků. Zařízení spolupracuje s institucemi a odborníky a dalšími lidmi, které uživatel 

stanoví ze svého okolí, a to tak, aby uživatel směřoval k dosažení svých osobních cílů.  

Zařízení pomáhá uživateli kontaktovat a využívat další služby dle jeho potřeb a přání, 

zejména ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na systému služeb. 

 

 



34 
 

Spolupráce s institucemi 

1) Školy  

- Mateřská škola Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou 

- Základní škola Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou 

- Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 

- SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou 

- SOU Kladno 

- SOU Slaný 

- VŠ ČVUT Praha 

2) Nadace a neziskové organizace 

- Ano, ano 

- Mimo domov 

- V. Kašáková 

- Chance for children 

- Lagunino- 

3) Další instituce a organizace 

- Policie ČR 

- Hasiči 

- Besip 

- DDM v Kralupech nad Vltavou 

- Asociace DD 

- Dům na půli cesty 

 Personál 

Hlavním kritériem při přijímání nových pedagogických pracovníků kvalifikace, praxe 

ve školských zařízeních a aprobovanost. V oblasti personálního zajišťování služeb má 

zařízení stanovenou strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační 

požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. Struktura i velikost personálu 

odpovídají potřebám zařízení. Na jednotlivé pozice existuje popis práce, požadovaná 

kvalifikace, pracovník odpovědný za personální práci má pro výkon své funkce příslušné 

vzdělání. 

Zařízení má vypracovaný postup pro personální práci, u dětí se specifickými 

potřebami pracuje personál s odpovídajícím odborným vzděláním a dovednostmi.  
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Pracovní podmínky  

Zařízení má definovanou organ.strukturu, z níž jsou patrná oprávnění a povinnosti 

jednotlivých pracovníků. Pracovníci mají podepsané dohody, pracovní smlouvy, pracovní 

náplně, platový výměr. 

Dokumenty o pracovnících jsou uloženy v osobních spisech jednotlivých pracovníků. 

V zařízení jsou pro všechny pracovníky stanovena vnitřními předpisy povinná školení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Vede se rozpis služeb a evidence pracovní doby. 

Pracovníci vědí, jak, kde a kdy se mohou otevřeně vyjadřovat pracovním podmínkám a jak 

budou náměty řešeny. 

Profesní rozvoj pracovníků 

Ředitel Dětského domova zajišťuje profesní rozvoj pracovníků a týmů, jejich 

dovedností a schopností. Na každý školní rok vytváří plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Zařízení uplatňuje postup pro pravidelné hodnocení pracovníků. Ten zahrnuje 

zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, úkolů a potřeby další 

odborné kvalifikace. 

Zařízení pracovníkům umožňuje zapojit se do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných 

služeb. Pracovníci věnující se práci s uživateli služeb (dětmi) znají cíle zařízení, ve kterém 

pracují, vědí, proč jsou cíle takto stanoveny a jak oni sami přispívají k jejich naplňování. V 

zařízení je uplatňován systém obousměrné komunikace mezi vedením a pracovníky. Pro 

oblast provozních standardů jsou rozhodujícími kritérii místo a denní doba poskytování 

služby odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. 

Veřejnost má přístup k základním informacím o zařízení. Uživatelům jsou uvedené 

informace srozumitelné. Veřejně přístupný soubor informací obsahuje zejména: -oficiální 

název zařízení, právní formu, IČO, statutárního zástupce a zodpovědného pracovníka, adresu 

sídla poskytovatele, místo poskytování služby, telefonní spojení, poslání, cíle služby a 

principy jejich dosahování, označení cílové skupiny uživatelů, podmínky pro poskytování 

služby, kapacitu zařízení. Zařízení vydává a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti na 

webových stránkách www.ddkralupy.cz. 

Prostředí a podmínky poskytování služeb 

Prostředí a vybavení zařízení (zejména možnost soukromí, sociál. zařízení, světelná a 

tepelná pohoda, vybavení a pomůcky) odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a 

potřebám a zájmům uživatelů (dětí). 

Zařízení vytváří podmínky pro to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly 

platným závazným normám. V zařízení jsou provozu schopné hasicí přístroje. V případě 
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potřeby vydává a uplatňuje vnitřní pravidla, s nimiž jsou seznámeni uživatelé i 

pracovníci  zařízení. 

Nouzové a havarijní situace  

Zařízení, pracovníci i uživatelé (děti) jsou připraveni na řešení havarijních a 

nouzových situací. Zařízení má vypracovaná pravidla, jak postupovat v případě mimořádných 

událostí pravděpodobných i méně pravděpodobných (požár, agrese zevnitř nebo zvnějšku, 

záchvat nebo úmrtí uživatele, povodně) Je vypracována požární poplachová směrnice, kterou 

lze přiměřeně použít i při jiných mimořádných událostech, než je požár, dále evakuační plán, 

jsou vyvěšeny plány únikových cest a označeny únikové východy. 

O průběhu a řešení nouzových a havarijních situací je vedena dokumentace. Případné 

mimořádné události jsou průkazně evidovány. 

Zajištění kvality služeb 

Vedení zařízení dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do 

hodnocení kvality služeb zapojuje uživatele služeb (děti) i pracovníky. Zařízení kontroluje a 

hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem, a zda naplňuje osobní cíle 

jednotlivých uživatelů. Z případných neshod vyvozuje potřebná opatření. 

Zařízení vytváří podmínky pro šetrný přístup k životnímu prostředí, zacházení s 

globálními zdroji a plnění platných obecně závazných norem v této oblasti. Pracovníci 

považují za přirozené třídit odpad atd. 

Ekonomika 

Dětský domov má plán zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb, vytváří 

podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným obecně závazným normám a bylo 

transparentní. Zařízení má rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahující zejména plánované 

výdaje a příjmy na zajištění služeb. Rozpočet odpovídá plánovanému rozsahu služeb na dané 

období. V zařízení je k dispozici statutárním orgánem schválený rozpočet na daný rok. 

Rozpočet se odvíjí od skutečných činností. Rozpočet za uplynulý rok je součástí výroční 

zprávy. Zařízení zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o hospodaření, z níž jsou patrné 

příjmy a výdaje na zajištění služeb zařízení v daném roce. Součástí výroční zprávy je zpráva o 

hospodaření, ze které lze vyčíst požadované údaje. Zařízení má stanovena a uplatňována 

vnitřní pravidla pro přijímání darů. Hospodaření má na starosti ekonomka DD.  

 



37 
 

19. Předpoklady pro plnění výchovného programu 

• Znalost cílů výchovy  

• Znalost obsahu, forem a metod výchovné práce  

• Stálé sebevzdělávání  

• Mravní chování a jednání  

• Znalost zásad skupinové práce  

• Znalost diagnostických metod a jejich využití   

20. Pedagogické zásady pří výchovné práci 

• Zásada úcty ke každému člověku  

• Zásada opory o kladné rysy osobnosti  

• Zásada aktivity dítěte  

• Demokratický vztah mezi vychovatelem a dítětem  

• Zásada individuálního přístupu ke každému dítěti  

• Zásada přiměřenosti  

• Zásada soustavnosti  

• Zásada cílevědomosti  

• Zásada trvalosti  

• Zásada aktivnosti, tvořivosti, samostatnosti  

• Zásada názornosti  

• Zásada jednotnosti, spolupráce všech vychovatelů  

• Zásada všestranného rozvoje dítěte  

• Zásada lidského, optimistického, pozitivního přístupu k dítěti  

• Zásada prohlubování a rozšiřování vychovatelových znalostí 
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21. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program vydává ředitelka dětského domova a je zveřejněn na 

přístupném místě ve školském zařízení a v elektronické podobě ho zveřejní na webových 

stránkách DD. K dispozici je každému k nahlédnutí, případně pořizování opisů a výpisů.  

Každá rodinná skupina dostane jeden výtisk k dispozici, vychází z něj při sestavování 

měsíčních a týdenních plánů. Podrobně konkretizuje formy a cíle dle potřeb skupiny a 

individuality dětí na skupině.  

Ředitelka zařízení seznámí prokazatelným způsobem všechny zaměstnance a děti s 

vydáním a obsahem školního vzdělávacího programu.  

 

 

 

 

 

 

 

Tento školní vzdělávací program nabývá účinnosti dne 1. 3. 2019. 

 

 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou, dne 1. 3. 2019 

 

 

 

Mgr. Elena Demianová 

ředitelka DD Kralupy 


