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V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
 

školní rok 2014 / 2015 

 

1. Základní údaje o DD 

 

• Název (dle zřizovací listiny): Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou 

      U Sociálního domu 438  

• Adresa: U Sociálního domu 438, 27801 Kralupy nad Vltavou 

• Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje 

se sídlem: Zborovská 11, 15021 Praha 5 

IČ: 49 521 641 

 

• Identifikátor zařízení:  600027864 

• IČO:                        49521641 

• Kontakty: 

➢ Telefon: 315727395 

➢ Mobilní telefon: 727876179 

➢ Fax:        315721650 

➢ E-mailová adresa: detskydomovkralupy@iol.cz 

➢ www stránky: http://ddkralupy.cz  

➢ Údaje o vedení školského zařízení: 

Ředitelka školského zařízení:  Bc. Jana Dubcová  603264925 

Vedoucí stravování:   Ladislava Bejrová  728820696 

Vedoucí směn vychovatelů:  Olga Nešetřilová, Dis. 721967304 

    Petra Polominiová  722934476 

Hospodářská pracovnice, sociální pracovnice: 

      Daniela Jelínková  606862040 

         727876178 

 

• Datum poslední změny zařazení do rejstříku:  30. 11. 2009, jiné změny nebyly 

uskutečněny 

• Den zahájení činnosti:  1. 7. 1996 

  

mailto:detskydomovkralupy@iol.cz
http://ddkralupy.cz/
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2. Charakteristika DD 

 

Školské zařízení sdružuje: 

I. Součásti školského zařízení – nejvyšší počet ubytovaných, strávníků a naplněnost (k 30. 9. 2015) 

Typ zařízení IZO 
Nejvyšší povolený počet 

dětí 

Skutečný počet dětí 

(strávníků) 

Dětský domov 102286515 22 22 

Školní jídelna 110027949 30 22 

 

• Vymezení hlavní činnosti: 

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen 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, v platném znění a prováděcími předpisy, a zákonem 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. 

 

Dětský domov – vymezen § 12 zákona č.109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.  

 

Školní jídelna -  vymezen §119 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími 

předpisy. 

 V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje od 

ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení 

zřizovaným Středočeským krajem. 

• Doplňková činnost: 

V souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Okruhy doplňkové činnosti: 

- Hostinská činnost 

  Doplňková činnost, která je živností podle zákona č.455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zařízení doplňkovou činnost neprovozuje 
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• Materiálně technické podmínky (budovy a jejich vlastnictví, odloučená 

pracoviště, prostorové zabezpečení, materiální vybavení apod.) 

 

Zařízení má ve správě majetku jednu budovu o výměře 296 m2. Budova je 

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

zařízení se zdravotním střediskem. Jako dětský domov funguje až od roku 1955. Jedná 

se o zděnou budovu se čtyřmi podlažími (v roce 2007 bylo v rámci investiční akce 

přistaveno jedno podlaží). Tato budova je využívaná k trvalému a nepřetržitému 

ubytování dětí. 

 

K budově byla přistavěna garáž, která slouží k zaparkování osobního automobilu.  

 

Zařízení dále užívá sportoviště a rekreační plochu o celkové výměře 766 m2, 

která slouží k volno časovým aktivitám dětí. Je vybavena zabudovaným bazénem 
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včetně krytu, pingpongovým stolem, trampolínou, streetballovým košem, dvěma 

domečky na sportovní potřeby a zahradní náčiní, lavičkami, venkovním altánem 

s krbem, dřevěnou průlezkou pro starší děti „ Supí hnízdo“.  

 

  

 

 

V letošním roce jsme pro menší děti zbudovali novou zahradní sestavu  

s houpačkami, klouzačkou a dalšími doplňky a pískoviště. Finanční prostředky 

(50 tis. Kč) jsme získali nominací a následným vítězstvím v projektu "TESCO 

pomáháme s Vámi". 
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Dokončili jsme výměnu plastových plotovek, nechali zhotovit nová vrátka do 

zahrady a k hlavnímu vchodu budovy. Sportovní část zahrady jsme nově nechali oplotit 

drátěným pletivem, včetně podhrabových desek. 

 

 

 

 

V zadní části zahrady se nachází dřevěný přístřešek, který slouží k parkování 

osobního automobilu. 
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Více na: http://ddkralupy.cz/o-nas/nase-budova 

 

V budově se nachází: 

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

1. nadpodlaží:  1 kancelář ředitele a sociální pracovnice, 1 kancelář hospodářské 

pracovnice a vedoucí stravování, kuchyň, jídelna, příruční sklady potravin a 

hygienických potřeb, sociální zázemí pro dospělé a úklidová místnost, hrubá přípravna 

pro čištění zeleniny 

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

pro děti +, 1 obývací pokoj, 1 koupelna, 1 WC, balkón, úklidová místnost 

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

2x WC 

4. nadpodlaží: nachází se zde 3 ložnice pro děti, šatna, prádelna určená pro děti, 2x 

koupelna, 2x WC, úklidová místnost 

více na. http://ddkralupy.cz/o-nas/interier-domova 

Zařízení disponuje celkem třemi osobními automobily: 

1. Volkswagen CADDY (rok výroby 2011) 

2. Peugeot P 107 (rok výroby 2011) 

3. Škoda Fabia (rok výroby 2003), získáno bezúplatným převodem od 

Středočeského kraje. 

 Zařízení využívá osobní automobily k sobě zásobování potravinami, 

hygienickými potřebami apod., dále k převozu dětí k lékaři, na kulturní a společenské 

akce, na sportovní akce, na rekreační pobyty.  

http://ddkralupy.cz/o-nas/nase-budova
http://ddkralupy.cz/o-nas/interier-domova
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Veškerý movitý a nemovitý majetek byl ke dni 30. listopadu předán zřizovatelem 

k hospodaření naší organizaci (uvedeno v příloze zřizovací listiny). 
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• Metody a formy práce 

Organizace výchovných činností: 

 Základní organizační jednotkou jsou tři rodinné skupiny. S dětmi pracuje 6 

vychovatelek a 2 asistentky pedagoga, které zajišťují noční služby. V případě nemoci 

nebo čerpání dovolené zastupuje bývalá, dnes již ve starobním důchodu asistentka 

pedagoga na 0,2 úvazku. Vyžaduje-li provoz zařízení zvýšený počet výchovných 

pracovníků (výjezd na společenské a sportovní akce, nemoc dítěte apod.) 

vychovatelky po dohodě vypomáhají nad rámec počtu hodin v měsíci (přespočetné 

hodiny) nebo vybírají následně náhradní volno.  

 

 Výchozí směrnicí pro výchovně vzdělávací práci je „Vnitřní řád“, jehož 

přílohou je minimální program sociálně patologických jevů. Skladba dne je dána 

režimem dne ( PO- PÁ a SO+NE + volné a prázdninové dny). Děti tráví ve všední 

dny dopolední hodiny ve škole, samotná výchovně - vzdělávací  činnost probíhá od 

12,30 hodin. Směny pedagogických pracovníků jsou dány „rozvrhem přímé práce u 

dětí“, každým začátkem školního roku jsou upravovány dle školního rozvrhu dětí. 

Denní vychovatelky nastupují na pracoviště 1 hodinu před započetím přímé práce u 

dětí a odcházejí z pracoviště půl hodiny po skončení přímé práce. Tento čas využívají 

k přípravě a k vedení dokumentace, také ke vzájemnému předávání informací. 

Vychovatelka zahajující první službu přebírá zodpovědnost za všechny děti do 

předání druhé a třetí vychovatelce.  Volné dny jsou dány též režimem dne. 

 Vychovatelky končí službu ve 20 hodin a předávají děti asistentce pedagoga – 

noční vychovatelce. V době předávání dětí asistentce pedagoga je zajištěna ukončená 

osobní večerní hygiena dětí a veškerá příprava na druhý den.  

 Vychovatelky předem písemně zpracovávají týdenní plán výchovně vzdělávací 

činnosti, vždy na dny, na které připadá jejich směna, plány jsou rámcové, zahrnují 

veškeré výchovné složky, stanoví cíle a formy výchovy. Vychovatelka se snaží držet 

se plánu, avšak uzpůsobí ho aktuálně vzniklým podmínkám (počasí, nepředpokládané 

akce apod.). Snahou je zařazovat úměrné množství organizovaných činností a 

zařazovat optimální množství rekreačních a volných činností. Stále však musí 

vychovatelka mít přehled o činnostech dětí. 

Děti plní úkoly vyplývající z domácího (vnitřního) řádu, z režimu dne, z pokynů 

pracovníků domova, z povinnosti řádné přípravy na vyučování a budoucí povolání. 

Udržují pořádek nejen v prostorách, které obývají, ale i ve společných, pečují řádně o 
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svěřené věci, prádlo, oděv, učebnice, školní potřeby a pomůcky, jsou vedeny k tomu, 

aby neplýtvaly jídlem, šetřily vodou a elektřinou. V rámci individuálních možností a 

schopností se podílejí děti na pracích pro domov (úklid budovy, péče o prádlo, pomoc 

v kuchyni apod.). 

Zapojují se do veřejně prospěšných prací, zaměřených na zlepšení životního 

prostředí domova a jeho okolí (úprava zahrady apod.) 

 

Organizace vzdělávání dětí: 

 

Děti z našeho zařízení docházejí do zdejší spádové mateřské školy, základní 

školy nebo základní školy praktické. Děti, které jsou v posledním ročníku ZŠ, za 

pomoci své vychovatelky, popřípadě po konzultaci s pracovnicí pedagogicko - 

psychologické poradny a souhlasem zákonného zástupce, vybírají společně s dítětem 

vhodnou školu. V případě nedostupnosti či nespolupráce zákonných zástupců, je vždy 

jde- li úkon ve správním řízení zavčas v dané věci dáván podnět k příslušnému soudu o 

určení opatrovníka, aby v dané věci nezletilé dítě zastupoval. Poté děti dojíždí do 

středních škol. V nutném případě, kdy dojíždění je obtížné, jsou děti ubytovány přes 

týden v domově mládeže. 

Vzdělávání v zařízení probíhá především formou přípravy na vyučování a dle 

týdenních plánů. Je přihlíženo k individuálním potřebám dětí. 

 

Organizace zájmových činností: 

Vzhledem k tomu, že děti společně tráví v domově velké množství času, a 

vzhledem k různorodému věkovému složení dětí, a k jejich individuálním zájmům, naší 

snahou je děti zapojit do různých zájmových kroužků a sportovních klubů v našem 

městě. 

Zájmové činnosti dětí v zařízení jsou podporovány z naší strany poskytnutím 

dostatečného množství podnětných prostředků (počítače, další elektronika, 

knihovničky přímo v pokojích dětí, sportovní vybavení, uzpůsobení zahrady 

k rekreačním činnostem – bazén, ping- pongový stůl, basketbalový koš, průlezky, 

houpačky, altán s krbem apod.). 

Organizujeme společné návštěvy kina, divadla a dalších kulturních akcí. 

Účastníme se společných akcí, sportovních i kulturních organizovaných ze strany 

jiných dětských domovů a nabízených akcí různých nadačních fondů. 
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V době prázdnin se snažíme v co největší možné míře ozdravné pobyty dětí mimo 

naše město. Je vše vázáno na možnosti finančního pokrytí. 

Výchovný pracovník musí mít přehled, jakým způsobem děti tráví volný čas, jeho 

snahou je, aby ho využívaly prospěšně. 

 Televizní programy děti mohou sledovat po dohodě s vychovatelkou. 

Finanční prostředky zařízení neumožňují hradit dětem zájmové kroužky a zapojit 

se do sportovních klubů. Toto je řešeno sponzorskými aktivitami neziskových 

organizací, nebo si hradí dítě v případě zájmu z vlastních příjmů. 

 

Organizace péče o děti v zařízení. 

Na zařízení fungují tři rodinné skupiny, každá z nich obývá jedno podlaží 

budovy, s vlastním sociálním zařízením.  

Vzhledem k malým prostorům (na zařízení je 22 lůžek), což je kapacita celého 

zařízení, jsou přijaté děti umísťovány po rozvaze a konzultaci všech výchovných 

pracovníků. Snahou je umísťovat sourozence do jedné výchovné skupiny, společně na 

pokojích sourozenecké dvojice, děti stejného pohlaví a přibližného věku. Snahou je též 

v co nejmenším rozsahu často přemísťovat děti, a to z důvodu zachování soukromí dětí 

a již zaběhlého režimu. 

Ložnice dětí jsou vybaveny zejména nábytkem pro uložení prádla, ošacení dětí, 

knih a hraček, sedací soupravou, psacím stolem a židlemi. Za jednotlivé pokoje 

zodpovídá každá vychovatelka. Dle finančních možností a dle opotřebování, je nábytek 

a zařízení na pokojích vyměňováno. Jednotlivé pokojíky jsou uzpůsobeny 

individuálním potřebám dětí. 

 

Materiální zabezpečení dětí: 

Zařízení zajišťuje materiální podmínky svěřeným dětem, jimiž jsou zejména 

prádlo, ošacení a obuv, běžné elektrické přístroje, potřeby pro vzdělávání, 

audiovizuální a výpočetní technika, vybavení pro sport a turistiku, pro rekreační 

činnost, pro cestování. 

Děti jsou oblékány a materiálně zajišťovány dle potřeby a ekonomických možností 

zařízení. Dle vlastního uvážení dokupuje vychovatelka svým svěřeným dětem oblečení 

a další vybavení. Vše zapisuje do karet dětí. 
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V zařízení využíváme tyto metody práce: 

✓ Živé sociální učení – probíhá v aktuální sociální situaci, ve vztahu a 

kontaktu jednoho člověka s druhým, probíhá v bezprostředním kontextu, je 

zpětnovazebné, zahrnuje celou osobnost jedince. Metodu využíváme během 

všech aktivit pro děti. 

✓ Volnočasové aktivity (výchovné, vzdělávací, znalostní, pohybové a 

rekreační) – probíhají během dne, aktivity plánují výchovní pracovníci 

v týdenních plánech. Převažují činnosti formou her, jako prostředku pro 

odreagování, zmírnění citového napětí, soutěží, kvízů a pohybových aktivit:  

Sportovní aktivity: jízda na kole, kolečkových bruslích, plavání, míčové hry, ping 

– pong, lyžování, snowboarding, vodní turistika, turistika, kempování, šipky apod. 

Pracovní aktivity: práce na zahradě – pěstitelské práce, zahradnické činnosti, 

vaření, veřejně prospěšné práce a úklidové práce v budově zařízení a okolí. 

Výtvarné činnosti: kreslení, malování, vytváření koláží, využívání přírodních 

materiálů při vytváření výrobků apod. 

Hudební a hudebně pohybové aktivity: poslech hudby, muzikoterapie, tanec 

 

V zařízení využíváme tyto formy práce: 

✓ Práce se skupinou 

✓ Práce s jednotlivcem (rozhovor, osobní rozhovor, terapeutický rozhovor, 

poradenství, reflexe, situační intervence) 

✓ Práce s jednotlivcem na pozadí skupiny 

 

Na zařízení pracuje s dětmi speciální pedagog, který provádí kontaktní činnosti 

zaměřené na jedince a skupiny dětí se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo 

vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. Provádí speciálně pedagogické 

nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinkami dětí. 

Zabývá se prevencí poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti 

vzdělávací dráhy a vedením programů prevence sociálně patologických jevů. 

Připravuje a odborně vede speciálně pedagogické výcvikové, preventivní, vzdělávací a 

další programy osobnostního rozvoje. Dále zpracovává programy integrace a inkluze 

dětí. Do zařízení dochází 1x týdně psycholožka, která pracuje se skupinou či 

jednotlivcem.  
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• Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

 Hlavním cílem zařízení je připravit děti pro samostatný plnohodnotný život ve 

společnosti, která má dané určité normy a zákony, jež je nutno respektovat. Tento cíl je 

podmíněn zároveň i respektováním jedince jako osobnosti s vlastní identitou, touhami 

a dostatkem prostoru i času pro sebevyjádření (tzn., cíl musí vycházet jak ze 

společenských, tak i individuálních potřeb). Výchovně vzdělávací cíl je rozpracován v 

koncepci a ročním plánu práce (obsah a prostředky) a následně pak v týdenních 

plánech. Plán prevence negativních jevů je součástí, přílohou, vnitřního řádu zařízení, 

je zpracováván preventistkou negativních jevů každoročně.  

3. Souhrnné údaje o dětech a klientech v DD 

Podle 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 platném znění jsou do dětského domova 

umísťovány děti na základě rozhodnutí příslušného soudu. V potaz je brán zájem dítěte 

a umísťování v blízkosti jeho nejbližší rodiny. 

Spádová oblast, přijímání dětí a klientů: 

▪ Diagnostický ústav pro mládež v Praze 4 - Michli  

▪ Diagnostický ústav pro mládež v Praze 2 – pro chlapce nad 15 let 

▪ Diagnostický ústav pro mládež v Praze 4 – Hodkovičky – pro dívky nad 15 

let 

 

Zařízení je spádově zařazeno a metodicky vedeno Diagnostickým ústavem 

v Praze 4 - Michli. 

 

• Údaje o přijatých dětech do DD (věkové složení, z kterého zařízení přišlo) 

Ve školním roce 2014/2015 bylo do našeho zařízení celkem přijato 6 dětí . 

 

pohlaví věk odkud Údaje o nově přijatých dětech 

dívka 4 roky Na základě výkonu 

rozhodnutí soudu o 

odebrání nezletilé z 

azylového domu v 

Jiřetíně pod jedlovou 

Špatný duševní a psychický stav matky, otec 

neznámý, později nařízena ÚV 

chlapec 11 let Na základě PO z 

rodiny 

Chlapec původně svěřen do péče otce, který 

výchovu nezvládá 

chlapec 17 let Na základě PO z 

rodiny 

Chlapec se ocitl ve stavu nedostatku řádné 

péče své matky, otčím zemřel, současné 

době již zletilý, nezaopatřený 
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chlapec 15 let Na základě 

Rozhodnutí soudu o 

nařízení ústavní 

výchovy, Z DÚ 

Praha - Krč 

Matka nezajistila řádnou docházku do školy 

u nezletilého, otec po úraze dlouhodobě 

hospitalizovaný 

dívka 16 let Na základě PO, z 

pěstounské rodiny  

Dívka přišla z rodiny pěstounů pro 

dlouhodobé neshody s pěstounkou a její 

dcery 

chlapec 7 let Na základě PO, z 

blízké rodiny 

Chlapec svěřen do péče otce, který následně 

opustil společnou domácnost s družkou 

 

 

 

• Údaje o dětech, které odešly z DD 

Ve školním roce 2014/2015 z našeho zařízení odešlo celkem 7 dětí. 

pohlaví věk důvod ochodu Údaje o dětech, kterým byl ÚV 

ukončena 

chlapec 16 let Zrušení ÚV, k matce Chlapec nejdříve chtěl jít k otci, 

nakonec odešel k matce, od které 

původně pro vzájemné problémy žádal 

OSPOD o umístění do DD 

chlapec 18 let Zletilost, odchod k tetě K sestře zemřelého otce, Čáslav 

chlapec 14 let Zrušení ÚV, zpět do 

rodiny pěstounů 

Náhradní rodina podezřelá z týrání, 

které se nejspíše neprokázalo, Jirny, 

Praha - východ 

dívka  16 let Do pěstounské péče – ke 

své zletilé sestře 

Dívka s výchovnými problémy, matka 

opětně selhala, vyřešeno odchodem k 

sestře, Český Brod 

dívka 16 let Výchovné problémy, 

přemístění 

VÚ Černovice , okr. Tábor 

chlapec 19 let Plnoletost,ukončení SŠ 

maturitou, ukončení 

dohody o dobrovolném 

pobytu 

Studium VŠ v Praze, zapojen do 

projektu "Ano, ano"- získal bydlení a 

stipendium 

dívka  18 let Plnoletost, ukončená 

profesní příprava 

Pronájem bytu v Kralupech nad 

Vltavou 
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4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ 

• Údaje o dětech, které byly přijaty do některého typu školy, či školu 

navštěvují v průběhu roku 2014/2015 

Děti navštěvující školu v roce 2014/2015 

Počet dětí Druh školy Třída/ročník 

1 chlapec MŠ Odklad školní docházky 

1 dívka ZŠ 1. třída 

1 chlapec  ZŠ 3. třída 

3 chlapci  ZŠ 4. třída 

1 chlapec ZŠ (praktická) 4. ročník 

1 chlapec ZŠ  5. třída 

1 chlapec ZŠ 8. třída 

1 chlapec ZŠ 9. třída 

2 chlapci SOU 1. ročník 

3 dívky SOU 1. ročník 

2 chlapci SOŠ 1. ročník 

2 dívky  SOU 2. ročník 

1 chlapec SOU 2. ročník 

1 chlapec SOŠ 2. ročník 

1 dívka  SOU 3. ročník 

1 chlapec SOŠ 4. ročník 

 Poznámka: 

2 děti nenavštěvovaly žádnou školu (chlapec narozený 2014, dívka 2011) - zajištěna 

péče v DD 

1 chlapec přišel až o prázdninách 2015 (po zápisu do 1 tř. ZŠ) 

1 dívka přišla v červnu - nedokončila 1. ročník SOŠ, nyní 1. ročník SOU 

 
Děti, které byly přijaty v roce 2014/2015 do některého typu školy pro školní rok 2015/2016 

Počet dětí Druh školy Typ školy/ učební obor 

1 dívka MŠ  

2 chlapci 1. třída ZŠ  

1 chlapec 1. ročník SOŠ počítačová technologie 

1 chlapec 1. ročník SOU skladník 

1 dívka 1. ročník SOU kadeřnice 

 

 

  



 

15 

 

5. Údaje o odborných pracovnících DD 

I. Základní údaje o pracovnících (k 30. 9. 2015) 

Počet pracovníků Počet žáků na 

přepočtený 

počet pedagog. 

pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

- způsobilost 

pedagog. / odborná 

18/14,25 7/4,55 12/9,2 12/12 2,39 

• Z toho je jedna pedagogická pracovnice na rodičovské 

• Z toho jedna pracovnice na dlouhodobé pracovní neschopnosti (rizikové 

těhotenství) 

Kvalifikovanost pracovníků: 
Zařazení Dosažené vzdělání 

ředitelka SOŠ s maturitou, učitelství na MŠ, vychovatelství,  

Školský management – bakalářský studijní program 

 1. vychovatelka (na MD) SOŠ - Obchodní akademie 

VOŠ - územně správní – obor sociální práce 

Doplňující studium speciální pedagogiky - etopedie 

v programu CV 

VŠ bakalářské studium-  speciální pedagogika 

2. vedoucí vychovatelka směny SOŠ s maturitou- rodinná, vychovatelství v CV 

Speciální pedagogika v programu CV  

3. vedoucí vychovatelka – speciální 

pedagog, sociální pracovník (pracovní 

neschopnost) 

VŠ, UK Praha, bakalářské studium - psychologie, 

magisterské studium - speciální pedagogika 

Metodik prevence patologických jevů- specializační 

studium  

4. vychovatelka VŠ - magisterské, vychovatelství, vychovatelství pro 

speciální zařízení 

5. vychovatelka SOU – dámská krejčová 

SOŠ – podnikatelská administrativa, 

Vychovatelství v CV,VOŠ – Finance a bankovnictví 

Speciální pedagogika v programu CV  

6. vychovatelka SOŠ – s maturitou, ekonomika zemědělství a výživy 

Vychovatelství v programu CV 

Speciální pedagogika v programu CV  

7. vychovatelka 

 

SOŠ (SPgŠ),VOŠ- soc. práce 

Speciální pedagogika v CV 

 

8. vychovatelka 

SOŠ ekonomická, MB 

VŠ- bakalář,výchovná práce ve speciálních zařízeních 

vedoucí stravování  SOU – kuchařka, SOŠ s maturitou – provoz obchodu 

 

1. asistentka pedagoga (zástup) SOU- aranžérka 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

2. asistentka pedagoga SOU – chemické 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

 

3. asistentka pedagoga 

SOŠ - zdravotní (ukončený 4 ročník, bez maturity) 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

  
účetní Střední odborné s maturitou, ekonomického zaměření 

1. kuchařka SOU, zaučená kuchařka 

2. kuchařka SOU, zaučená kuchařka 
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švadlena SOU - dámská krejčová 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

uklízečka SOU - lihovarnictví 

údržbář SOU - instalatér 
 

 

Organizační struktura (k 30. 9. 2015): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od září 2015 došlo k personálním změnám. Jedna vychovatelka odešla do 

starobního důchodu, jedna vychovatelka (speciální pedagog) je dlouhodobě na 

pracovní neschopnosti (duben 2015), po té nastoupí na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Nastoupily 2 nové vychovatelky, které již dříve pracovaly jako 

vychovatelky v jiném dětském domově. Také došlo ke změně u provozních 

zaměstnanců, odešla do starobního důchodu uklízečka, nastoupila nová. 

Koncem roku 2015 bude končit jedna kuchařka (na 0,35 úv.), v lednu 2016 nastoupí na 

mateřskou dovolenou další vychovatelka. Současná uklízečka přijala práci jen do 

ředitelka 

Provozní 

zaměstnanci 

Výchovní pracovníci Stravování 

Účetní, 

hospodářská 

pracovnice  

 

Švadlena, 

pradlena  

Uklízečka 

(0,35 úv.) 

Údržbář  

(0,5 úv.) 

2 x vychovatelka – 

vedoucí směny 

4 x 

vychovatelka 

Vedoucí 

stravování 

2x kuchařka 

(0,35 úv.) 

2x asistentka 

pedagoga 

1x asistentka 

pedagoga (0,2 úv.) 
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konce roku 2015. Počátkem roku 2016 jsou plánovány další personální změny - 

přijmutí nové vychovatelky, kuchařky a uklízečky. 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti 

• Spolupráce se zahraničními DD – obsah, výsledky 

Zařízení nemá navázanou spolupráci se zahraničními DD 

• Účast dětí ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a 

olympiádách: zhodnocení, výsledky 

 

Přehazovaná Beachklub Ládví 
 

Naše děti se v letošním roce opět účastnily beachpřehazované v Ládví. 

Celkem se turnaje zúčastnilo 30 Dětských domovů. Náš dětský domov 

vybojoval krásné 5. místo. Děti si domů odvezly pohár a další věcné ceny. 

Během celého dne bylo připraveno pro děti jídlo a pitný režim. Akce se 

vydařila, počasí též přálo.  

 

 
 

 
 

 

 

http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0300
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0305
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0308
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0310
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0314
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0315
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0316
http://ddkralupy.cz/prehazovana-beachklub-ladvi/dscn0320
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Děti dětem 
 

Letošní akce „Děti dětem“ se konala v Berouně Na Hrázi. Jednalo se o 

cyklistický závod pro děti do 14ti let. Děti závodily na plno a získaly pro 

domov třetí místo a cyklistické kolo. Jeden z našich chlapců pomáhal při 

organizaci na trati. Role se chopil svědomitě. Děti byly fajn a akci si užily. 

Jediné co nám trošku dalo zabrat, bylo obrovské vedro  

 
 

 
 

 
 
 

Alberttriatlon tour 
 

Jako každý rok jsme se s dětmi zúčastnili Alberttriatlonu v Praze, kde děti 

soutěžily ve třech disciplínách – jízdě na kole, běhu a chůzi a la „kačenky“. 

Letošní ročník Alberttriatlonu vyšel moc pěkně. Sluníčko svítilo a děti byly 

ukázněné, usměvavé a velmi sportovně naladěné. Některým se soutěž 

nevydařila, ale nevzdaly se a dobojovaly až do konce. Vrátili jsme se v 

pořádku, s úsměvem a medailí.  

http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1258
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1260
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1262
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1264
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1265-kopie
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1269
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1272
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1278
http://ddkralupy.cz/deti-detem-2/dscf1284
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• Akce uskutečněné v rámci sociálně patologických jevů, další způsoby jejich 

předcházení  

Na letošní rok, tak jako každým rokem, byl zpracován Plán prevence negativních 

jevů, který je součástí – přílohou vnitřního řádu. 

 

Cíl 

Děti ze zařízení pochází z různého prostředí a do zařízení se dostávají i 

v různém věku. Děti přichází k nám do domova z velmi nepodnětného, 

zanedbávajícího prostředí, kdy nemají osvojeny základní hygienické, stravovací 

návyky, neumí se chovat v kolektivu dětí, nemají základní dovednosti ve slušném 

chování, neumí se chovat k dospělému člověku, ale ani k věcem kolem něj. Nejprve je 

nutné zvládnout u těchto dětí základy, které jsou pro jejich vrstevníky kolikrát 

samozřejmé, a to naučit se základním denním návykům v hygieně, stravování, starání 

se o školní povinnosti, udržení si pořádku ve svých věcech, úctě k druhému, atd. U dětí 

http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1583
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1587
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1588
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1600
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1605
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1606
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1657
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1660
http://ddkralupy.cz/alberttriatlon-tour/dscn1666
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bezprostředně příchozích ze zanedbávajících rodin nemá cenu si stanovovat vysoké 

cíle v oblasti specifické prevence (např. seznamování s návykovými látkami), když tyto 

děti potřebují rozvíjet v nejzákladnějších oblastech.  

Dalším velkým cílem u nově příchozích dětí je seznámit je s bezpečným 

chováním doma i venku. Od příchodu dětí do zařízení je důležité, aby znaly pravidla 

bezpečného chování. Děti musí znát bezpečnostní pravidla, jak se chovat v budově 

zařízení, aby nedošlo k úrazům. Děti musí být poučeny v dopravní výchově i v chování 

se vůči cizím lidem na ulici, jelikož samy chodí do školy a některé chodí i ven na 

samostatné vycházky. S oblastí bezpečného chování, právy a povinnostmi 

seznamujeme děti již během prvních dnů po příchodu do domova a vždy znovu na 

začátku školního roku. 

Naším cílem je co nejvíce dětí zapojit do činností v oblasti kulturní, 

společenské, do sportovních, výtvarných a dalších praktických činností. Snahou je 

využít volný čas dětí k rozvíjení jejich osobnostních stránek, rozvíjet je v běžných 

každodenních dovednostech. Snahou je zapojit děti do akcí pořádaných pro dětské 

domovy i do dalších možných aktivit, které jsou pro děti atraktivní a rády se činností 

zapojí a upřednostní je před bezúčelným využitím času nebo před negativními 

činnostmi.  

Pokud již děti mají bazální dovednosti osvojené, dále se je snažíme dostatečně a 

nenásilně informovat o negativních vlivech návykových látek (drog, alkoholu, 

kouření), ale i dalších rizicích a vzniku závislostí (závislost na hracích automatech, na 

mobilním telefonu, počítači, internetu, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem je též 

seznámit děti s dalšími negativními vlivy a informovat je o jevech jako je šikana, 

rasismus, extremismus, vandalismus, kriminalita, delikvence, apod. Cílem je dále 

nastínit nově vniklé patologické jevy, které se začaly ve společnosti vyskytovat 

s příchodem moderních technologií – mobiling, grooming, kyberšikana, apod.  

Asi naším největším cílem v naší práci u starších dětí je připravit je na 

samostatný život. Děti, které budou v brzké době opouštět naše zařízení, půjdou do 

života, musí být základně připraveny, jak prakticky, tak i teoreticky. Děti musí vědět, 

kam půjdou, jak se budou živit, jak si mají vyřídit různé své věci na úřadech, ale musí 

se také umět o sebe postarat. Tento cíl není vůbec jednoduché plnit, proto nám v této 

oblasti pomáhají i různé neziskové organizace.  

Děti se již od začátku postupně učí drobnějším domácím pracím – úklidu, 

luxování, vytírání, pracím na zahradě, později i vaření. Děti nad patnáct let si samy i 
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perou a žehlí své prádlo, učí se vyřizovat různé záležitosti na úřadech – vyřídit si 

občanský průkaz, poslat balík, doporučený dopis, nakoupit si léky, potraviny, atd. Děti 

tak získávají povědomí o cenách, učí se orientovat ve svých možnostech, kam jednou 

půjdou, kde budou pracovat, jaké mají alternativy bydlení. 

 

 

Program 

Nespecifická prevence 

V zařízení aplikujeme aktivity spadající do nespecifické primární prevence. U 

dětí podporujeme zdravý životní styl, snažíme se u dětí o osvojování pozitivního 

sociálního chování. Děti motivujeme k smysluplnému využívání a organizování 

volného času. Děti podporujeme ve výběru zájmových, sportovních a dalších 

volnočasových aktivit. Během volného času některé děti individuálně navštěvují 

zájmové kroužky taekwon-da, děti jsou zapojeny do projektu Chance 4 children, kdy 

jsou přímo v našem zařízení organizovány kroužky počítačů.  

Ve volných chvílích s dětmi navštěvujeme různá divadelní, kulturní 

představení, účastníme se sportovních soutěží (olympiáda DD, DD Cup, Grand beach 

show, apod.), navštěvujeme během roku plavecký bazén, chodíme na sportovní hřiště a 

do tělocvičny, vyjíždíme s dětmi na kolech, kolečkových bruslích, na turistické výlety 

a navštěvujeme s dětmi psí útulek, kde děti venčí pejsky a učí se tak chování a lásce ke 

zvířatům.  

V zimních obdobích chodíme s dětmi bruslit, sáňkovat, jezdíme na rekreaci na 

hory, kde se děti učí lyžovat a snowboardovat. Za špatného počasí se v domově 

věnujeme výtvarným a pracovním aktivitám, zahradničení, vedeme děti k vaření, práci 

s počítačem, hrajeme s dětmi společenské a sociální hry.  

Děti se učí běžným denním povinnostem jako je mytí a utírání nádobí, úklid 

pokojů, mytí obuvi, u dětí nad 15 let i praní a žehlení prádla.  Děti jsou vedeny 

sledovat dění ve světě prostřednictvím televizních zpráv. Vychovatelé s nimi o 

reportážích mluví, vysvětlují jim vzniklé situace a spontánně tak vniká prostor na děti 

pozitivně působit a rozvíjet jejich kritické myšlení. 

Na děti působí pedagogičtí pracovníci nepřímo, a to jak svým vlastním 

příkladem, tak i záměrným rozvíjením v každodenním působení a vedením 

k dodržování určitých společenských pravidel, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 
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V zařízení již čtvrtým rokem s dětmi pracuje externě paní psycholožka, kterou 

zde máme díky financování organizace Chance 4 children. Paní psycholožka pracuje 

s dětmi vždy dvě hodiny týdně – jeden týden formou individuálních rozhovorů s dětmi 

dle aktuálních potřeb a druhý týden formou skupinové práce, kde se děti učí 

psychosociálním dovednostem.  

V minulých letech jsme se v rámci nespecifické prevence hodně zapojovali do 

různých sportovních, kulturních i společenských akcí. Ze sportovních akcí se 

každoročně účastníme Olympiády dětských domovů v Solenicích, Grand Beach show 

v Praze, DD Cupu ve fotbale a dalších. V těchto sportovních aktivitách hodláme i 

v dalších letech pokračovat, jelikož sportovní aktivity jsou pro děti atraktivní a žádané. 

Děti i ve volných chvílích před sportovní akcí pilně trénují a jsou touto činností 

zaměstnané, tudíž nemají čas na nevhodné aktivity. Z pravidelných kulturních a 

společenských akcí se účastníme Dětských dnů, Mikulášských besídek, Předvánočních 

koncertů a akcí. 

Určitou část času se snažíme děti přivést i k různým pracovním činnostem, jako 

je vaření, práce na zahradě, ale i drobnější technická údržba budovy. Větší kluci malují 

sklepní prostory i obytné místnosti v budově, učí se s panem údržbářem údržbě 

jízdních kol, učí se dalším drobnějším opravám.  

Specifická prevence 

V zařízení se věnujeme i oblasti specifické primární prevence, kdy vytváříme 

komplexní a interaktivní programy a aktivity, které jsou specificky zaměřeny na 

předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování dětí. 

Věnujeme se především programům pomáhající dětem čelit sociálnímu tlaku, 

zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilného zvládání konfliktů, zvyšování 

zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu, odmítání návykových látek. Děti 

informujeme o nebezpečí jevů jako je šikana, kriminalita, delikvence, nebezpečí 

vyplývající z nových technologií, apod. Pro děti připravujeme besedy a skupinové 

projekty, ve kterých děti seznamujeme s jednotlivými riziky formou diskusí a 

společného rozebrání problému s podporou obrazových, zvukových a jiných materiálů.  

V posledních letech se zaměřujeme na oblast zdravého životního stylu, kam 

jsme zahrnuli témata je „zdravá výživa“, „poruchy příjmu potravy“, „obezita“, 

„kouření“, „alkohol“, „drogy“ a „sport“. Tento velký cyklus témat jsme pojali tak, že 

vždy dvojice dětí si vybrala jedno z předem daných témat a sama či s pomocí tety 

vytvořila prezentaci na toto téma. Měly možnost využít i videí či obrázků. Děti se tak i 
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mimo jiné učily práci na počítači, práci s informacemi a toleranci k ostatním při 

výkladu.  

Již v minulých letech jsme se hodně zaměřovali na problematiku internetu, 

facebooku, kyberšikany, navázali dokonce i spolupráci s městskou policií a provedli 

jsme opakovaně proškolení v oblasti kyberšikany, internetu a nebezpečí sociálních sítí. 

Dále jsme se v posledních letech též věnovali oblasti návykových látek a 

bezpečného chování. Dále si sami vytváříme programy zaměřené na oblast vztahů - 

rodina, přátelství, partnerství, kdy vybraná skupina dětí formou sociálních her rozebírá, 

rozkličuje a „hraje“ situace, na které ve svém životě naráží, které musí řešit, a společně 

hledáme vhodné řešení ve vztazích. Další aktivity a osvětu přidáváme dle aktuálních 

potřeb dětí a vzniklých problémů.  

V předminulém roce jsme začali probírat velké téma – oblast bezpečného sexu, 

ochrany před AIDS/HIV a dalšími přenosnými nemocemi. V druhém pololetí jsme 

však přijali osm nových, převážně malých a velmi zanedbaných dětí, se kterými bylo 

potřeba pracovat na základních dovednostech, a další témata specifické prevence jsme 

díky tomuto nezařazovali.  

Jelikož jsme zařízení, kde nemáme stabilní skupinu dětí (děti odcházejí a 

přicházejí různě během roku), musíme aktivity přizpůsobovat dle potřeby a úrovně 

(věkové, psychické, sociální, fyzické) dětí. Programy během roku tedy měníme a 

přizpůsobujeme dle aktuálních požadavků skupiny.  

V tomto školním roce bude nutné pracovat u nově příchozích dětí a dětí 

menších na budování základních návyků. U této cílové skupiny není možné plánovat 

specifickou prevenci. U starších dětí je nutné zaměřit specifickou prevenci na 

bezpečnost a ohleduplnost k slabším jedincům. U nejstarších dětí na bezpečný sex a 

ochranu proti otěhotnění.  

Děti v zařízení se snažíme chránit před negativními vlivy jejich okolí, ve 

smyslu ochrany dětí před týráním, sexuálním či jiných zneužíváním, před šikanou ve 

škole či našem zařízení, před ohrožováním mravní výchovy dětí.  

Pedagogičtí pracovníci se z výše popsanou problematikou seznamují na 

různých vzdělávacích kurzech a besedách.  

 

Spolupráce s organizacemi 

Naše zařízení spolupracuje s různými organizacemi a institucemi, které nám 

pomáhají zajistit dětem vzdělávání a osvětu v dané oblasti a pomáhají nám vytvořit pro 
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děti programy vyplňující volný čas dětí. V současné době spolupracujeme se školami, 

které děti navštěvují, s pedagogicko - psychologickou poradnou, Policí ČR, obzvláště 

s oddělením pro dětskou kriminalitu. Také spolupracujeme s kralupskou městskou 

policií.  

Dále spolupracujeme s Domem dětí a mládeže v Kralupech, který pořádá 

různé aktivity pro děti, poskytují nám využívání tělocvičny během zimních měsíců. 

Děti jsou v DDM jednotlivě zapojeny do různých kroužků. 

 Též spolupracujeme se Střediskem náhradní rodinné péče, které pořádá 

mimo jiné Korespondenční kurz pro děti z dětských domovů a touto formou je 

připravuje na jejich budoucí samostatný život. Naše zařízení dále využívá 

pomoci Barevného světa dětí, Chance 4 Children, Romea, o.s. menšiny mezi námi, 

dalších dětských domovů, Klubu přátel dětí z dětských domovů, 1. sportovní s.o. 

apod.  

V loňském školním roce jsme se opět zapojili do projektu od občanského 

sdružení Thilia o.s., který připravuje pro děti vzdělávací a motivační program pro 

uplatnění se po opuštění dětského domova. Projekt Slunce od Thilia o.s., kam se od 

podzimu 2014 zapojili naše dvě dívky a jeden náš chlapec, je realizován díky 

podpoře ESF ČR. Je zaměřen na získávání základních sociálních a profesních 

dovedností pro dospívající mládež dětských domovů. Cílem projektu je pomoci 

mladým lidem z dětských domovů naučit se orientovat ve světě, být samostatný, 

soběstačný a umožnit jim zapojit se do trhu práce poté, co opustí dětský domov. 

Absolvování několika víkendových kurzů usnadní této skupině vstup na trh práce a 

integraci do většinové společnosti. Zároveň získají účastníci znalosti a dovednosti 

potřebné pro zapojení do každodenního života občanské společnosti. Kurzy jsou 

založeny na metodě zážitkové pedagogiky. Jedná se o nový a potřebný způsob práce 

s takto společensky znevýhodněnými klienty. V průběhu 3 let projde jedenácti na 

sebe navazujícími kurzy 45 osob ve věku 15 až 18, resp.19 let z DD ve 

Středočeském kraji, které se blíží k opuštění těchto domovů.  

Náš Dětský domov se v minulém roce opět zapojil do projektu o.s. 

Peppermint – dnes pod názvem Forkys, což je vzdělávací a motivační program pro 

uplatnění osob opouštějící dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze. 

Děti absolvovaly pět přednášek, kde se učily, jak si zajistit bydlení, jaké jsou 

možnosti využití různých dávek, učily se vyplňovat nejrůznější formuláře, získaly 

znalosti ohledně hledání práce, zkusily si i přijímací pohovor do zaměstnání 
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nanečisto. V rámci projektu se zúčastnily pěti víkendových pobytů v Monínci, kde 

strávily dny plné zábavy, ale i program zaměřený na výuku a vzdělání. Po 

absolvování kurzů byly mladistvým sehnány (za jejich účasti a spolupráce) brigády 

na dobu 6 měsíců, které byly dotovány z projektu. Děti si mohly během půl roku 

vyzkoušet život pracujícího a měly možnost vydělat si nějaké peníze.  

Středisko náhradní rodinné péče, o.s. připravilo pro děti webové stránky 

Odcházím.cz, kde děti najdou korespondenční kurz, kterým celý školní rok 

procházejí. I my jsme se do tohoto projektu již několikrát zapojili. Kurz je určen 

mladým lidem žijícím v dětských domovech, kteří v budoucnosti opustí dětský 

domov a vydají se na vlastní životní cestu. Celkem je pro děti připraveno 10 

vzdělávacích lekcí, které jsou zaměřeny na problematiku práce, hospodaření s 

penězi, bydlení a rodinu. Děti pracují na počítači, se kterým se tak mohou naučit 

lépe pracovat. Základní texty zpracovávají pracovníci Střediska náhradní rodinné 

péče.Po prostudování materiálů děti vyplní krátký test. Při ukončení všech 10 lekcí 

získá účastník certifikát o absolvování kurzu. Některé děti se mohou zúčastnit i 

pobytových kurzů, kde je pro ně připraven další vzdělávací program. Tyto kurzy se 

realizují v Dobronicích u Bechyně. 

Naše mladší děti se zapojily do aktivit občanského sdružení „Přátelé přírody 

– Upírci“, což je přírodovědný oddíl, který pořádá pro děti zájmové oddíly, 

kroužky, výlety, tábory a mnoho dalšího. V předminulém roce v našem domově 

probíhal jednou týdně přírodovědný kroužek. Během loňských letních prázdnin 

jsme s o.s. Upírek vyjeli s dětmi na týdenní pobyt do Albrechtic v Jizerských 

horách, kde děti strávily týdenní rekreaci plnou her, zábavy a výletů. Celý týden byl 

pojat jako integrační pobyt „našich“ dětí a dětí s různými druhy postižení (mentální, 

tělesné). Letošní rok s „Upírky“ vyjela na třítýdenní tábor pouze jedna dívka.  

O všech akcích, projektech a programech jsou děti informovány 

prostřednictvím vychovatelek a veškeré informace si mohou samy najít na nástěnce 

v jídelně. Náš Dětský domov je odběratelem různých časopisů určených pro děti 

z dětských domovů či pro etnické menšiny – Zámeček, Vláček, Romanos Hangos. Děti 

mají možnost se touto cestou vzdělávat a případně se i samy do tvorby časopisů 

zapojovat. Děti mají v zařízení možnost svěřovat své problémy prostřednictvím 

schránky důvěry. 

V našem zařízení aplikujeme aktivity spadající do specifické a nespecifické 

prevence, působíme na děti při každodenních aktivitách, začleňujeme děti do různých 
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činností v oblasti kulturní, společenské, sportovní, výtvarné, apod.  Děti seznamujeme 

s riziky a negativními vlivy návykových látek a dalšího závislostního chování, 

informujeme děti o jevech jako je kriminalita, delikvence, vandalismus, šikana, o 

nebezpečí internetu, apod. Děti zapojujeme do vybraných aktivit pořádaných dalšími 

organizacemi a institucemi, které se přímo zaměřují na předcházení patologických jevů 

u dětí, děti vzdělávají nebo vytvářejí pro děti atraktivní programy a děti tak efektivně a 

smysluplně využívají svůj volný čas. 

 

• Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce 

směřující k výchově humanismu 

Víceméně všechny akce, kterých se děti v rámci výchovné činnosti účastní, 

obsahují výše zmíněné prvky. 

Již životem v zařízení se seznamují nenásilnou formou s prvky multikulturní 

výchovy. Žijí u nás děti romského původu, také mohou být umístěny děti – cizinci. 

V současné době žije v našem DD chlapec rumunské národnosti. 

Letiště Praha 
 

S dětmi jsme měli možnost opět strávit odpoledne plné zábavy na Letišti 

Václava Havla v Praze, kde byl připraven pro děti bohatý program. Děti si 

mohly prohlédnout hasičské vozy, policejní vrtulník, letištní techniku, letadla, 

atd. Celé odpoledne bylo pojaté v indiánském duchu, děti mohly soutěžit v 

hodu tomahavkem, oštěpem, mohly si vyrobit indiánské čelenky, prohlédnout 

si indiánský tábor, lovecké zbraně, zkusit si zastřílet si z praku, z luku, 

rýžování zlata, lasování, westernové tance, projížďky na koních, kasino, atd. 

Jako každý rok zde byly připravené i další atrakce od Coca coly, Segway, 

minimotorky, miničtyřkolky, kosmetický stan. Byly připravené i ukázky a 

exhibice na skateparkových rampách od nejlepších českých jezdců v 

disciplínách freestyle BMX, MTB. Během celého odpoledne bylo pro děti 

připraveno občerstvení. Děti si odpoledne velice užily, vůbec se jim nechtělo 

zpět domů a už se ptaly, zda pojedeme zase příští rok.  



 

27 

 

    
 

 
 

 
 

 

Botanická zahrada s Billou 
 

Obchodní řetězec BILLA uspořádal pro děti hravé odpoledne plné zábavy v 

Botanické zahradě v Troji na Pivoňkové louce. Pro děti bylo připraveno 

několik stánků, u kterých si mohly děti namalovat hrníčky či skleničky, 

mohly se naučit zaplétat náramky z gumiček, mohly si nazdobit perníčky, 

zkusit si střelbu z luku či kuše nebo si mohly nechat namalovat na obličej 

nějaký obrázek. Během odpoledne jsme absolvovali prohlídku skleníku Fata 

morgana. Po prohlídce následoval soubor nejrůznějších soutěží. Každý tým 

(dětský domov) dostal dospělou osobu – kapitána týmu, který dětem pomáhal 

a provázel je celým odpolednem. Soutěžilo se například v hodu na koš, 

házením vejcí, omotáváním dvojice toaletním papírem, atd. Dětem se v 

některých disciplínách dařilo více, v některých méně. Jelikož jsme měli 

nejmladší tým, umístili jsme se na prvním místě od konce. Odpoledne jsme si 

však užili,cen jsme dostali plno, i počasí nám nakonec docela přálo. Byl to 

prostě parádní den!!!  
 

http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0249
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0257
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0259
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0265
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0267
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0269
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0282
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0289
http://ddkralupy.cz/letiste-praha-2/dscn0293
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Tonda Obal v Hiltonu 
 

Hotel Hilton připravil pro děti zajímavou a poučnou akci zaměřenou na 

správné recyklování odpadků a šetření životního prostředí. Akce se konala 

přímo v hotelu Hilton, což už byl pro naše děti velký zážitek. V jednom ze 

salónků v hotelu byla pro děti připravena prezentace o odpadcích, o recyklaci 

a o možnostech likvidování odpadu. Vše probíhalo zábavnou formou – 

http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0337
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0340
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0349
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0353
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0356
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0358
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0359
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0363
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0398
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0400
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0406
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0413
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0418
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0424
http://ddkralupy.cz/botanicka-zahrada-s-billou/dscn0430
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diskuze, kladení otázek, pouštění obrázků a názornými pomůckami. Po 

malém obědě následovaly soutěže tematicky zaměřené na třídění odpadu – 

velké puzzle, trefa do popelnic dle složení, jízda na koloběžce okolo 

popelnic….. Děti si celou akci užily.  

 

 
 

 

 
 

 

Chodící lidé – Naše cesta 
 

Byli jsme se s dětmi podívat na výstavě „Naše cesta“ od Chodící lidé.cz na 

Výstavišti v Holešovicích. Děti si zde mohly vyzkoušet jaké to je žít s 

postižením. Vyzkoušely si na vlastní kůži chození bez zraku, pohyb s 

omezenou hybností (na vozíčku). Akce byla zaměřena na uvědomění si jaké 

nástrahy a bariéry na člověka se zdravotním postižením často číhají. Děti se 

mohly seznámit a vyzkoušet pomůcky a nástroje, které člověk se zdravotním 

postižením potřebuje při běžných činností. Dále si děti hrály hry a sporty, 

kterými se baví postižení lidé. Akce se dětem líbila a byla velmi povedená.  
 

 
 

http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0464
http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0468
http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0473
http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0474
http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0478
http://ddkralupy.cz/tonda-obal-v-hiltonu/dscn0483
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0296
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0307
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0310
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ZOO Praha 
 

S dětmi jsme se zase po dlouhé době vypravili do pražské zoologické 

zahrady. Ač už byl listopad, počasí bylo nádherné a procházka mezi zvířátky 

se nám moc líbila. Děti viděly vše možné – lachtany, tučňáky, kočkovité 

šelmy, hady, želvy, surikaty, různé ptactvo, vlky, zebry, kamzíky, opice a 

mnoho dalších zvířat. Během dne se děti mohly vyřádit i na prolézačkách v 

zahradě. Dětem se odpoledne strávené se zvířátky moc líbilo a už se ptaly, 

kdy zase do ZOO pojedeme.  

 

 

http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0339
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0337
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0330
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0329
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0325
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0323
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0317
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0313
http://ddkralupy.cz/chodici-lide-nase-cesta/fotografie0312
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0557
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0562
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0572
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Radost dětem 
 

Jako každý rok i letos se konala akce „Radost dětem“, kde děti mohly vidět 

spoustu známých osobností a jejich vystoupení – pěvecké, taneční, exhibiční, 

kouzelnické, atd. Patronkou projektu byla Tereza Kostková, dětem zazpívala 

Monika Absolonová nebo Adam Mišík, Karel Vágner, Tereza Vágnerová a 

mnoho dalších. Děti soutěžily o krásné ceny v tombole, bylo pro ně 

připraveno drobné občerstvení a taška s dárečky. Děti si odpoledne plné 

tance, zpěvu a zábavy moc užily a už se těší na další ročník.  

 

http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0578
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0582
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0586
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0579
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0593
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0594
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0596
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0600
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0612
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0613
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0622
http://ddkralupy.cz/zoo-praha/dscn0626
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Barvám neutečeš 
 

Letos jsme se s dětmi zúčastnili akce „Barvám neutečeš“. Po příjezdu na akci 

nás přivítal Tomáš Slavata a předal všem balíčky a instrukce k celému 

celodennímu programu. Nejprve jsme si mohly vyzkoušet 5 km trasu na 

koloběžkách – což se dětem velice líbilo. Dále byly pro děti připravené různé 

hry, mohly si vyzkoušet jízdu autem na playstationu, hraní s yoyoem a 

http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0882
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0885
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0886
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0896
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0901
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0905
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0911
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0916
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0919
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0920
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0932
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0935
http://ddkralupy.cz/radost-detem-2/dscn0938


 

33 

 

spoustu dalších aktivit. Ve 13 hodin bylo odstartováno pro všechny účastníky 

závodu „Barvám neutečeš“ trať dlouhá 5 km. Děti se vyřádily, procházely 

úseky různých barev, kde se vyválely v barvách. Po celý den hrála kapela, 

svítilo sluníčko a moc jsme si to užili.  

 

 

 

 
 

 

Louskáček 
 

Děti se před vánoci vypravily do Národního divadla v Praze na baletní 

představení Národního divadla Louskáček. Některé děti byly v Národním 

divadle poprvé. Velmi se jim líbila výpravná scéna a hudba. Větší děti si 

představení užily, pro menší děti bylo baletní zpracování náročnější na 

pochopení a pozornost. Pro všechny to byl však nezapomenutelný zážitek.  

 

http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3435
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3436
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3437
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3438
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3439
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3443
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3447
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3448
http://ddkralupy.cz/barvam-neuteces/dscf3451
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Pobyt na horách – Bedřichov 
 

Děti, které nejely úplně na celé vánoční prázdniny domů, vyjely na 

prodloužený víkend na hory do Bedřichova v Jizerských horách. Výjezdová 

akce byla pořádaná o.s. Upírci. Poněvadž nebyl žádný sníh, vydali jsme se s 

dětmi první den na procházku do okolí na rozhlednu Královka, následující 

den jsme jeli do ZOO a Aquaparku do Liberce. Liberec měl velký úspěch, 

děti byly šťastné, v pohodě a moc hodné. Akce byla fajn a moc se povedla. 

 

Večerníčkový les 
 

Jako loňský rok, tak i letošní jsme se zúčastnili akce Večerníčkový les, kterou 

pořádá společnost Veldo. Je to asi 1,5km procházka lesem, kde jsme 

potkávali postavy z večerníčků. Celkem bylo osm stanovišť, kde děti plnily 

úkoly jak vědomostní, tak na zručnost. Cestou zpět jsme ještě udělali 

přestávku na Velké Americe, kterou jsme obešli a děti se s velkým zájmem 

koukaly na krásu tamní přírody s jezerem. Dnešní den se velmi vydařil, svítilo 

sluníčko a děti si den moc užily.  

 

 
 

 
 
 

 

http://ddkralupy.cz/louskacek/dscn0998
http://ddkralupy.cz/louskacek/dscn1003
http://ddkralupy.cz/louskacek/dscn1004
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1490
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1496
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1501
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1508
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1516
http://ddkralupy.cz/vecernickovy-les/dscn1523
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Aquapark Čestlice 
 

Hejtmanem Středočeského kraje jsme byli s dětmi pozváni na den plný 

zážitků do Aquaparku v Čestlicích. Děti si to moc užily, vyzkoušely několik 

tobogánů, vířivek, venkovní bazén a další pěkné atrakce. Ve 13:00 hodin nás 

přivítal hejtman Středočeského kraje a popřál dětem i dospělým pěknou 

zábavu. Děti si zasoutěžily ve vodě v různých disciplínách. Pro děti a tety byl 

připraven oběd a zmrzlina. Akce se vydařila a děti vydržely i náročnou cestu 

zpět do domova.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1151
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1220
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1219
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1211
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1210
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1202
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1197
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1195
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1190
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1177
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1171
http://ddkralupy.cz/aquapark-cestlice-2/dscf1170
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MS v hokeji 
 

Na MS v hokeji jsme byli pozvaní sponzorem „Bohatý strýček“, který nám 

věnoval vstupenky na utkání Rakousko x Francii. I když zrovna nehrálo naše 

družstvo, bylo zajímavé vidět O2 Arénu a fanoušky zmiňovaných družstev. 

Akce se líbila o to víc, že jsme fandili Francii, která vyhrála.  
 
 
 

 

Sedmero krkavců – kino 
 

Děti byly pozvány na novou pohádku „Sedmero krkavců“ od modelky, 

finalistky České MISS Veroniky Kašákové, která sama vyrostla v dětském 

domově. Veronika napsala knihu o svém dětství i dospívání pod názvem 

„Zpověď“, kterou věnovala do dětských domovů. Děti si kino moc užily, 

setkaly se i s Veronikou a kniha nyní koluje mezi dětmi i mezi 

vychovatelkami.  

 

 

 
 

 

 

• Další akce nebo činnosti 

„Kdo si hraje, nezlobí…“ 

Děti se zúčastnily v letošním roce mnoha akcí. Některé akce se konají a my se jich 

účastníme již tradičně, nebo se naskytly akce nové. Ať již sportovní, kulturní či 

společenské… 

Vzhledem k tomu, že v současné době máme poměrně malé, ještě „hravé“ děti, 

účastnili jsme se akcí všech, pokud nám provozní podmínky umožnily. 

Dětem zpestřujeme život v dětském domově při různých příležitostech. Ať už slavením 

různých svátků (Mikuláš, vánoce, velikonoční svátky, čarodějnice, Den dětí), tak 

vyplňujeme čas dětí různými činnostmi, které si v rámci výchově vzdělávací činnosti 

naplánují jednotliví výchovní pracovníci. 

 

http://ddkralupy.cz/sedmero-krkavcu-kino/dscf1292
http://ddkralupy.cz/sedmero-krkavcu-kino/dscf1294
http://ddkralupy.cz/sedmero-krkavcu-kino/dscf1296
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Mikuláš a čert 
 

I k nám v pátek zavítal čert s Mikulášem a andělem. Děti se na jejich příchod 

připravovaly – trénovaly zpívání písniček a muzicírování na různé 

doprovodné nástroje pod vedením paní ředitelky. Když čert zabušil na dveře, 

menší děti se raději schovaly pod stolem. Některé děti nebyly během roku 

úplně hodné a málem je čert odnesl do pekla. Děti však slíbily, že se do 

příštího roku polepší, zazpívaly čertovi vánoční písničky a dostaly za odměnu 

balíček se sladkostmi.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Předvánoční pečení a tvoření 
 

K předvánočnímu času patří vůně vánočního cukroví a trochu vánoční 

atmosféry a nálady. I u nás se peklo vánoční cukroví a vyráběla se vánoční 

http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0791
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0794
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0795
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0803
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0809
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0810
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0813
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0816
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0820
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0824
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0828
http://ddkralupy.cz/mikulas-a-cert/dscn0830
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dekorace. Děti si zkusily vyrobit mimo jiné i adventní věnce. Každou neděli 

si tak mohou rozsvítit další svíčku na věnci a těšit se z vánoční atmosféry.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0654
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0658
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0665
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0666
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0672
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0693
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0720
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0728
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0740
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0743
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0752
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0754
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0758
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0759
http://ddkralupy.cz/predvanocni-peceni-a-tvoreni/dscn0764
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Vánoce 
 

Ještě v předvánočním čase nás navštívil náměstek hejtmana Středočeského kraje 

PaedDr. Milan Němec..... 

 

                    
 

Vánoce u nás v domově probíhají, jako v běžných rodinách. Děti zdobí 

stromeček, peče se cukroví, vyrábějí se ozdoby a dekorace. I letos jsme tyto 

přípravy nezanedbali. Na vánoční prázdniny se podařilo, aby všechny děti 

mohly odjet do svých či hostitelských rodin či k příbuzným. Děti si tak užily 

Vánoce se svými blízkými a po návratu i nadílku v domově, která byla velice 

bohatá.  

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem organizacím a všem lidem, kteří 

na děti v tento čas mysleli a zakoupili jim krásné dárky. Děkujeme!!!  

 

 
 

 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn0985
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn0987
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn0983
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1037
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1038
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1043
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1047
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1048
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1055
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1062
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1063
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Veškeré akce a aktivity jsou zveřejňovány na webových stránkách DD (více na 

stránkách http://ddkralupy.cz ) 

 

Vícedenní akce: 

Jarní prázdniny – pobyt na horách 
 

Během jarních prázdnin jsme opět vyrazili na týdenní pobyt do hor do 

Prkenného Dolu u Žacléře v Krkonoších. Věková škála dětí byla od 10 

měsíců do 18 let, tudíž i program byl přizpůsoben schopnostem dětí. Měli 

jsme tři skupiny – lyžaře, snowboardisty a pěšáky- bobaře. Některé děti se 

během týdne naučily lyžovat, některé snowboardovat, některé si užily 

radovánky na sněhu s boby. Kdyby nás během pobytu nezdolal střevní virus, 

neměla by rekreace chybu. Snad se nám podaří vyjet i příští rok!!!!  

 

 
 

http://ddkralupy.cz/
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1064
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1066
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1075
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1093
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1102
http://ddkralupy.cz/vanoce-3/dscn1128
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1204
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1211-2
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1212
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http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1213
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1216
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1217
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1234
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1253
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1243
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1241
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1236
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1256
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1257
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1261
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1262
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1273
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1274
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1276
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Forkys – víkendové výjezdy 

V rámci projektu „Forkys", jsme s dětmi vyjely na pět víkendových pobytů 

do Monínce. Víkendové pobyty se konaly v období od března do května, 

přičemž při prvním pobytu jsme stihly ještě poslední sníh a mohly jsme si s 

dětmi zalyžovat a zasnowboardovat. Během víkendů byly dále připraveny 

různé aktivity, hry, vycházky do okolí, koupání v bazénu, opékání vuřtů a 

mnoho dalšího. Děti si výjezdy velice užily a moc se jim v Monínci líbilo.  

 

  

 

 
 

http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1279
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1308
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1307
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1303
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1292
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-pobyt-na-horach/dscn1329
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1424
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1412
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1408
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1342
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Prázdniny – rekreace v Josefově Dole 
 

Jsou za námi téměř dva měsíce letních prázdnin. Většina našich dětí trávila 

léto ve svých či hostitelských rodinách. Některé děti, které zůstávaly přes léto 

v domově, vyjeli na letní dětský tábor, trávily parné dny na zahradě v DD u 

bazénu a v druhé půlce prázdnin vyjely na rekreaci do Josefova Dolu. Děti si 

užily týden plný zábavy, procházek do okolí, her na hřištích, koupání, 

navštívily Liberecké ZOO, výrobnu hraček, kde si mohly samy nějakou 

hračku zkusit vyrobit a mnoho dalšího. Léto si děti moc užily.  

 

 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1401
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1395
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1365
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1355
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1354
http://ddkralupy.cz/forkys-vikendove-vyjezdy/dscn1353
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1394
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1397
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1400
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1408
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1412
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1419
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http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1424
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1427
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1430
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1439
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1446
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1447
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1489
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1493
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1506
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1517
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1536
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1537
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1542
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1543
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1545
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• Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, 

zaměstnavateli a dalšími subjekty 

• KÚ Středočeského kraje – zřizovatel, odborné vedení DD 

• Naše organizace spolupracuje  se základní organizací Odborového svazu 

nepedagogických pracovníků školství ČR ZO Mělník, se sídlem ŠJ ZŠ 

Revoluční 682, Kralupy nad Vltavou, zastoupený paní Danou Charvátovou, a 

společně uzavřely na období let 2010-2014 kolektivní smlouvu, ta byla 

dodatkem prodloužena na dobu neurčitou. Předpokládá se, že odborová 

organizace zanikne... 

• DÚ Praha 4 Krč, U Michelského lesa – metodická a odborná pomoc, poradní 

orgán pro vedení „ Rozvoje osobnosti“ a "Standardy kvality péče". 

• Další DD – společná setkání, výměna zkušeností, organizace sportovních a 

kulturních akcí 

• Okresní zastupitelství, Mělník – kontrolní orgán, v souladu se zákonem 

109/2002 Sb. 

• Spolupráce s dalšími nadacemi – Nadace T. Maxové, Klub přátel dětských 

domovů, Žirafa v patách, Plaváček, Barevný svět dětí apod. 

• Spolupráce s dalšími partnery – neziskové organizace, zapojení do projektů a 

grantů: 

✓ Účast v projektu „Chance 4 childern“ – kroužky výuky anglického jazyka a 

počítačů 

http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1546
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1552
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1554
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1555
http://ddkralupy.cz/prazdniny-rekreace-v-josefove-dole/dscf1559
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✓ Účast v projektu „Slunce“ od Thilia o. s, je realizován díky podpoře ESF ČR, je 

zaměřen na získávání základních sociálních a profesních dovedností pro 

dospívající mládež dětských domovů.  

✓ Účast v projektu „Sen“ od občanského sdružení „Ano, ano“. Projekt je určen – 

dětem od 6 do 20 let z dětských domovů, dětem se zdravotním a sociálním 

hendikepem a dětem z pěstounských rodin především z Prahy a Středočeského 

kraje. 

 Účast v projektu „Táta, máma“ – podpora, aby děti vyrůstaly ve vlastní rodině 

✓ Zapojení dětí, a spolupráce s občanským sdružením „Přátelé přírody – Upírci“- 

přírodovědný oddíl, který pořádá pro děti zájmové oddíly, kroužky, výlety, tábory 

a mnoho dalšího.  

✓ Účast v projektu Albert triatlon Tour. Mohou účastnit dívky i chlapci od 7 do 18 

let. Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií dle věku a utkávají se v různých 

sportovních disciplínách 

✓ Partnerská spolupráce s Domem na půl cesty v Kralupech nad Vltavou. Řešení 

umístění zletilých a další jejich osudy. 

 

• Aktivity DD uspořádané pro veřejnost 

Naší snahou je vštěpovat dětem, že nemohou pouze „brát“, ale musí umět také 

„dávat“… 

Proto v rámci svých možností vyrábí děti dárky k různým příležitostem – 

velikonoční svátky, vánoce. 

Tyto drobné dárky (kraslice, perníčky, ozdoby, svíčky, mejdlíčka, stojánky na 

svíčky, korále, malované prkýnka, malé květináče atp.) věnují děti 

zaměstnancům společností, s nimiž máme navázanou spolupráci (Tesco 

Postřižín, Občanské sdružení „Ano, ano apod.) 

Tímto způsobem se naše zařízení prezentuje na veřejnosti. Dostává se do 

podvědomí lidí, že v jejich blízkosti žijí děti bez vlastního domova, které však 

si váží jejich skutků, a rády udělají na oplátku radost zase jim… 
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7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií 

Spolupráce s rodiči 

• Styk s rodiči a příbuznými se děje písemnou formou, telefonickými kontakty a 

návštěvami v domově, anebo pobytem dětí v rodině. Pobyt v rodině probíhá vždy se 

souhlasem patřičného orgánu OSPOD. 

U jiných osob mohou děti pobývat za předpokladu, že je s těmito osobami uzavřena 

„Hostitelská dohoda“, na základě souhlasu osob zodpovědných za výchovu, bylo-li dítě 

svěřeno do zařízení na základě jejich žádosti a souhlasem příslušným orgánem sociální 

péče, kdy proběhlo šetření v rodině, je tato smlouva vyhotovena ředitelkou zařízení a 

podepsána oběma stranami. 

 Návštěvy se uskutečňují kdykoliv, avšak po dohodě se zařízením, jelikož 

program dětí může být realizován i mimo prostory zařízení. 

 

 

Spolupráce s lékaři 

•  Zařízení má svého dětského pediatra, se kterým je neustále v kontaktu. Výchovní 

pracovníci dále spolupracují s dalšími odbornými specialisty – dětský psychiatr 

http://ddkralupy.cz/wp-content/uploads/2014/05/DSCN7926.jpg
http://ddkralupy.cz/wp-content/uploads/2014/05/DSCN7934.jpg
http://ddkralupy.cz/wp-content/uploads/2014/05/DSCN7935.jpg
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(Mělník, Praha), nefrologická ambulance (Kladno), stomatologie (Kralupy nad 

Vltavou), logopedická péče (Kralupy nad Vltavou), ortodoncie (Roztoky u Prahy) 

 

Spolupráce se sociálními pracovnicemi 

•  Se sociálními pracovnicemi jsme v neustálém telefonickém kontaktu, nejčastěji 

projednáváme s nimi možný víkendový či prázdninový pobyt dětí u svých rodičů. Dle 

zákona č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově nebo ochranné výchově ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních sociální pracovnice 

navštěvují jednotlivé děti, a to čtyřikrát do roka. Při těchto návštěvách společně 

konzultujeme prospívání dětí v zařízení a současné rodinné poměry u zákonných 

zástupců dětí. 

Taktéž podáváme zprávu 2 krát do roka soudu, který ustanovil nad dítětem ústavní 

výchovu. Zpráva obsahuje informace, zda došlo ke změně situace a zda je nám známa 

osoba, k níž by mohlo dítě jít, a tak mohl být dán podnět ke zrušení ústavní výchovy. 

 

Spolupráce s policií 

Spolupracujeme s Městskou policií v místě bydliště, a to dle aktuální potřeby, taktéž 

s Policí ČR, obzvláště s oddělením pro dětskou kriminalitu.  
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

(případně o dalších kontrolách) 

ČŠI: 

Ve školním roce 2014/2015 v zařízení neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

Poslední kontrola ČŠI se konala ve dnech 24. - 25. 9. 2008. 

Veřejnosprávní kontroly: 

Ve školním roce 2014/2015 proběhly tyto veřejnosprávní kontroly: 

✓ Ve dnech 2. 10. 2014,17. 12. 2014, 29. 4. 2015 a 30. 9. 2015 Státního 

zastupitelství – kontrola dle zákona 109/2002 Sb. 

✓ 3.3. 2015 - 9.3. 2015 finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za 

rok 2014 Veřejnosprávní kontrola - Odbor kontroly -  KÚ Středočeský kraj 

✓ 17.7. 2015 a 20.7. 2015 Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj- 

předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů k zajištění provozu technickými zařízení a bezpečnosti práce 

Další kontroly: 

✓ 28. 11. 2014 a 3.8. 2015 - Metodická činnost v zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy Diagnostického ústavu U Michelského lesa 222, Praha 4  

✓ 3.11. 2014 VZP kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění 

Veškeré kontroly proběhly bez závad, při veřejnosprávní kontrole - finanční 

kontrole byla učiněna opatření, při kontrole Oblastního inspektorátu práce byly 

nedostatky odstraněny na místě během kontroly. 
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD 

I. Základní údaje o hospodaření DD  

Základní údaje o hospodaření 

DD 

v tis. Kč 

k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  7 786 - 4 011  

2. Výnosy celkem  7 811 - 4 014  

z 

toho 

příspěvky a dotace na 

provoz (úč. 672)   
7 026 - 3 506  

ostatní výnosy  715 - 508  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před 

zdaněním  

25 - 3  

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2014 

1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) - 

2. 
Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 

vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) 
- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)  
7 096 

z 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 5 820 

z toho mzdové výdaje 4 245 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)  

z toho 

  

  

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje 

celkem (NIV) 
1 276 

z 

toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 1 276 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)  

z toho 

  

  

  

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, 

FM EHP/Norsko atd.)  
250 
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Komentář k ekonomické části: 

     V roce 2014 jsme dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 25 tis. Kč. 

Ten byl převeden do rezervního fondu. 

     Hospodářského výsledku jsme dosáhli usilovnými úspornými opatřeními a použitím 

rezervního fondu ve výši 127 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly sponzorského 

charakteru a účelově věnované ( rekrace dětí,úhrada zájmových kroužků, nákup 

nábytku do pokojů dětí, televizorů a počítačů).  

    V prvním pololetí 2015 máme zisk 3 tis. Kč. Zvýšené výdaje očekáváme počátkem 

školního roku, kdy jsou zvýšené náklady na školní pomůcky, vybavení do škol, jízdné 

dětí do škol, úhrady MŠ apod. Přesto věříme, že koncem roku náš hospodářský 

výsledek bude kladný či vyrovnaný. 

     Během školního roku byla dokončena výměna plotovek schválena Radou 

Středočeského kraje z fondu investičních prostředků ( v hodnotě 181tis.Kč), která byla 

započata již v červnu 2014 a provedena výměna pletiva okolo zahrady v hodnotě 47 tis. 

Kč schválena Radou kraje v roce 2015. Z provozních prostředků zařízení byla uhrazena 

výměna 2 ks vchodových vrátek při oplocení našeho zařízení v hodnotě 11 tis.Kč 

     Ke konci školního roku jsme se přihlásili do projektu Nadačního fondu TESCO a.s. 

„Pomáháme s Vámi“, kde jsme obdrželi finanční dar ve výši 50 tis. Kč na dovybavení 

naší zahrady pro děti (nákup a instalace dětského hřiště  Osborn včetně klouzačky a 

houpaček + pružinová houpačka). 

     V listopadu 2014 proběhla kontrola odvodu zdravotního pojištění na VZP Mělník a 

v březnu 2015 finanční kontrola hospodaření naší organizace za rok 2014 KÚ Praha. 
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10. Závěr 

Kapacita zařízení je neustále naplněna. Dochází k časté obměně dětí. Očekáváme 

další odchody (zletilost, ukončení "Dohody o pobytu"). V případě, že zařízení není 

zcela naplněno, jsou již volná místa „rezervována“ pro umístění nových dětí.  Čeká se 

na Rozhodnutí soudů. Přicházející děti se ve většině případů nacházejí 

v neuspokojivém stavu – emočně labilní, často již psychiatricky medikované, školní 

zanedbanost, zanedbaná zdravotní péče – zkažený chrup, zanedbaná logopedická péče, 

enuréza a enkopréza apod. 

Toto vše přináší zvýšené náklady. Většina rodičů neplatí náklady na úhradu péče, 

a ani nejeví zájem o špatný zdravotní stav svého dítěte. 

Zvýšené finanční náklady jsou patrné v měsíci září, kdy vybavení dětí do škol je 

velice zatěžující. Často střední školy nenaplňují školský zákon a nedisponují 

učebnicemi pro děti ze znevýhodněného prostředí. Základní škola vyžaduje kromě 

učebnic, sešitů a nemalého množství pomůcek na výtvarnou výchovu, také hygienické 

potřeby (toaletní papír, kuchyňské papírové utěrky), pitný režim pro děti zajišťuje 

požadavkem na sirupy.... Dále příspěvek SRPŠ již není ani symbolickou částkou. 

Adaptační kurzy pro děti na počátku školního roku však již nejsme schopni dětem 

uhradit.... 

I tak, především díky spolupráci se sponzory a dalšími neziskovými organizacemi, 

se nám daří vyhospodařit s přidělenými finančními prostředky. 

  V roce 2015 se potýkáme s personální nestabilitou. Jedna vychovatelka, 

vedoucí směny a zároveň speciální pedagog je od měsíce dubna na rizikovém 

těhotenství, jedna vychovatelka ukončila pracovní poměr v srpnu - odchod do 

starobního důchodu, jedna vychovatelka plánuje odchod na MD koncem ledna 2016. V 

září 2015 nastoupily 2 nové vychovatelky, z čehož jedna v tříměsíční zkušební době na 

vlastní žádost odešla. Z důvodu odchodu do starobního důchodu odešla v září 2015 

uklízečka, a z téhož důvodu plánuje odchod jedna kuchařka koncem roku 2015. A ke 

všemu tomu...., náhle a naprosto nečekaně nás na vždy opustila provozní 

zaměstnankyně, která v Dětském domově v Kralupech nad Vltavou pracovala více než 

40 let.  

 V současné době máme již zajištěny nové pracovní síly. 

         

 

V Kralupech nad Vlt., říjen 2015 

        Bc. Jana Dubcová 

        ředitelka  


