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V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
 

školní rok 2016 / 2017 

 

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 (IZO):  600027864 

 IČO:                         49521641 

 Kontakty: 

 Telefon: 315727395 

 Mobilní telefon: 727876179 

 Fax:        315721650 

 Podatelna: DDUME@kr-s.cz 

 E-mailová adresa: detskydomovkralupy@iol.cz 

 www stránky: http://ddkralupy.cz  

 ID datové schránky: f3tw8as 

 Údaje o vedení školského zařízení: 

Ředitelka školského zařízení:  Bc. Jana Dubcová  603264925 

Vedoucí stravování:   Ladislava Bejrová  728820696 

Vedoucí směn vychovatelů:  Mgr. Elena Demianová 773930924 

    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 

 

DDUME@kr-s.cz
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. 2017) 

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. 

 

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

která slouží k volno časovým aktivitám dětí. Je vybavena zabudovaným bazénem 

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“.  
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I menší děti mají dostatečné vyžití na zahradě. Velice často využívají zahradní 

sestavu s houpačkami, klouzačkou a dalšími doplňky a pískoviště.  

 

 

V současné době je ukončena oprava plotu - betonová základna - penetrační úpravou. 
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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, přijímací - společenská místnost, 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 v současné době disponuje celkem čtyřmi osobními automobily: 

1. Volkswagen CADDY (rok výroby 2011) 

2. Peugeot P 107 (rok výroby 2011) 

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

Středočeského kraje. 

4. Škoda Fabia (rok výroby 2007), v letošním roce automobil získán bezúplatným 

převodem se zůstatkovou hodnotou 59 214,01 Kč od Středočeského kraje. 

http://ddkralupy.cz/o-nas/nase-budova
http://ddkralupy.cz/o-nas/interier-domova
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 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.  

Veškerý movitý a nemovitý majetek byl ke dni 30. listopadu 2009 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 a 2 asistentky v 

sociálních službách. Jedna pracuje v dopoledních hodinách a obstarává nemocné děti, 

jež nemohly jít do školy, absolvuje s nimi návštěvy u dětského lékaře, druhá 

vypomáhá individuálně vychovatelkám v odpoledních hodinách, zastupuje i v době 

nepřítomnosti denní vychovatelku. Obě asistentky zastupují noční asistentky, a to v 

době jejich nemoci či čerpání dovolené. Tyto pracovnice nejsou pedagogickými 

pracovníky.  

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“, pro děti ve 

zjednodušenější verzi "Domácí 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 13,00 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.   

 Vychovatelky končí službu ve 20 hodin, jedna ukončuje službu u dětí v 21 

hodin, tento čas využívá k individuálním pohovorům se staršími dětmi. Ve 20 hodin 

nastupuje a přebírá děti asistentka pedagoga – noční vychovatelka. 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. Je vycházeno z ŠVP, který je 
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průběžně aktualizován a ročního výchovně vzdělávacího plánu. 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 

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 výchovným poradcem školy nebo 

pracovnicí pedagogicko - psychologické poradny a souhlasem zákonného zástupce, 

vybírají společně s dítětem vhodnou školu. V případě nedostupnosti či nespolupráce 

zákonných zástupců, je úkon řešen ve spolupráci s příslušným OSPODem, a  v daném 

postupováno dle zákona 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a změně dalších zákonů, §23- Práva a povinnosti ředitele zařízení, odst.1 

písmene l) (zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci 

neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech 

zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte.) 

 Poté děti dojíždí do středních škol. V nutném případě, kdy dojíždění je obtížné, 

jsou děti ubytovány přes týden v domově mládeže. V loňském roce nebylo žádné dítě 

ubytováno mimo zařízení (v domově mládeže). 

Vzdělávání v zařízení probíhá především formou přípravy na vyučování a dle 

týdenních plánů. Je přihlíženo k individuálním potřebám dětí. 
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Organizace zájmových činností: 

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. Avšak současné složení dětí toto příliš neumožňuje. Čtyři 

nezaopatřené již zletilé osoby (v zařízení jsou na "Dohodu"), dvě děti velice malé, z 

toho dívka středně těžce mentálně retardovaná, učni, kteří do škol dojíždí a vrací se v 

pozdních odpoledních hodinách, a také děti psychiatricky léčené, jejichž zájmy nejsou 

nikterak cílené. Po zapojení do kroužků odmítají tam nadále docházet. Poměrně dost 

dětí odjíždí na víkendy do svých rodin, a to již v pátek. Z těchto důvodů není zapojení 

dětí do kroužků a klubů možné. 

Programy proto jsou převážně plánovány ve skupinách dětí, a v rámci zařízení. 

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 a neziskových 

organizací. 

V době prázdnin se snažíme v co největší možné míře zabezpečit ozdravné pobyty 

dětí mimo naše město. Vše je vázáno na možnosti finančního pokrytí a věkové složení 

dětí. 

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. 

Další aktivity jsou převážně řešeny sponzorskými aktivitami neziskových 

organizací. 

 

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 
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pracovníků. Snahou je umísťovat sourozence do jedné rodinné 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 válendami, nábytkem pro uložení prádla,  

knih a hraček,  psacím stolem a židlemi. Dětem je poskytován uzamykatelný úložný 

box nebo skříňka. Za jednotlivé pokoje zodpovídá určená vychovatelka. Dle finančních 

možností a dle opotřebování je nábytek a zařízení na pokojích vyměňováno. Jednotlivé 

pokojíky jsou uzpůsobeny individuálním potřebám dětí. 
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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. 

 

 

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, zpěv, tanec 

apod. 

 

V zařízení využíváme tyto formy práce: 

 Práce se skupinou 

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

poradenství, reflexe, sebereflexe, situační intervence) 

 Práce s jednotlivcem na pozadí skupiny 
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Na zařízení pracoval s dětmi speciální pedagog, který prováděl kontaktní činnosti 

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

vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. Prováděl speciálně pedagogické 

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

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

vzdělávací dráhy a vedením programů prevence sociálně patologických jevů. 

Připravoval a odborně vedl speciálně pedagogické výcvikové, preventivní, vzdělávací a 

další programy osobnostního rozvoje. Zpracovává programy integrace a inkluze dětí.  

Od listopadu 2015 je tato pracovnice na RD, v současné době nemáme na 

zařízení kvalifikovaného pracovníka pro tuto oblast činnosti. Do zařízení však dochází 

1x týdně psycholožka, která pracuje se skupinou dětí či jednotlivcem. Tato pracovnice 

v zařízení pracuje na základě spolupráce s neziskovou organizací 4C4. 

Od letošního roku budou se skupinou dětí mladšího školního věku pracovat 

jedenkrát v týdnu speciální pedagožky - v rámci spolupráce s neziskovou organizací 

Thilia. 

 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 ve 

výchovně vzdělávacím plánu a ročním plánu práce (obsah a prostředky) a následně pak 

v týdenních plánech. Plán prevence negativních jevů je součástí, přílohou, vnitřního 

řádu zařízení, každoročně byl zpracováván preventistkou negativních jevů. Pro školní 

rok 2016/2017 a 2017/2018 byl tento plán preventivních jevů zpracován ředitelkou 

zařízení, jelikož z řad zaměstnanců  není prozatím nikdo kompetentní. (Plně 

kvalifikovaná zaměstnankyně je na RD. Této problematice je i nadále věnována 

pozornost. 

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 
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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: 

Zařízení je spádově zařazeno a metodicky vedeno Diagnostickým ústavem 

v Praze 4 - Krč, U Michelského lesa. 

Děti jsou k nám umisťovány na základě soudního rozhodnutí. Sociální 

pracovnice zjišťují volnou kapacitu v zařízeních, kam by dítě mohlo být umístěno. 

Následně předkládají návrh soudu. Po dobu, než je soudně rozhodnuto, jsou volná 

místa kapacity rezervována. 

 

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

Ve školním roce 2016/2017 bylo do našeho zařízení celkem přijato 6 dětí. 

 

pohlaví věk odkud Údaje o nově přijatých dětech 

dívka 11 let Přemístěna se svým 

bratrem Z DD Holice 

Děti byly přemístěny na základě žádosti 

matky. Ta žije v Praze se svou přítelkyní. 

Chtěla, aby děti byly blíže k jejímu bydlišti. 

chlapec   9 let Přemístěn se svoji 

sestrou z DD Holice 

Viz předchozí odstavec 

dívka 15 let Přemístěna se svým 

mladším bratrem z 

DD Racek u 

Benešova 

Dívka velice toužila být v našem zařízení, 

jelikož její matka bydlí v Kralupech. 

chlapec 13 let Přemístěn se svojí 

starší sestrou z DD 

Racek u Benešova  

Chlapec chtěl především přemístit společně 

se svojí starší sestrou 

dívka 20 let Dívka do svých 18 

let již byla umístěna 

v našem zařízení. 

Požádala ředitelku 

do roka o znovu 

umístění na Dohodu 

o pobytu  

Dívka odešla ke svému o mnoho let staršímu 

příteli v den svých 18. narozenin. S přítelem 

se rozešla, a jelikož ještě navštěvovala SOŠ, 

požádala o Dohodu o pobytu v našem 

zařízení 

 

 Údaje o dětech, které odešly z DD 

Ve školním roce 2016/2017 z našeho zařízení odešly celkem 5 děti. 

pohlaví věk důvod ochodu Údaje o dětech, kterým byl ÚV 

ukončena 

chlapec 3 roky Zrušena ústavní výchova 

na žádost své matky, která 

z našeho zařízení odešla 

koncem předchozího 

školního roku 

Chlapec, který se narodil v našem 

zařízení nezletilé matce, odešel k ní 

po upravení jejich rodinných poměrů 
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chlapec 8 let Zrušení ÚV, byl svěřen do 

pěstounské péče svého 

strýce - bratra otce 

Chlapec se vrátil do rodiny, ke svému 

strýci, kde již vyrůstají jeho dvě starší 

polorodé sestry. 

dívka 20 let Dívka ukončila Dohodu o 

pobytu, šla bydlet na 

Moravu ke své matce 

Dívka, trpící poruchou osobnosti, 

nastoupila na Střední zdravotní školu 

po ukončení ZŠ v osmé třídě a 

absolvování studia E oboru 

pečovatelka. Studium od 

prvopočátku nezvládala, nicméně se 

po neúspěších v mělnické škole 

rozhodla o přestup na jinou školu na 

Moravě, více informací o ní nevíme  

dívka 19 let Dívka, která požádala o 

umístění v našem zařízení 

na Dohodu, po půli roce 

opět požádala o ukončení. 

Odešla k novému příteli. 

Původní studium na 

Střední odborné škole 

změnila na dálkové 

studium. Během pobytu 

ukončila SOU obor 

kadeřnice 

Dívka v tomto roce znovu přišla do 

zařízení a opět odešla ke svému 

novému příteli. Plánovala studium na 

střední škole - maturitní obor. Z 

důvodu těhotenství od svého plánu 

ustoupila. 
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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 2016/2017 

Počet dětí Druh školy Třída/ročník 

1 chlapec ZŠ 2. třída 

1 chlapec , 1 dívka ZŠ 3. třída 

1 chlapec, 1 dívka  ZŠ 5. třída 

5 chlapců ZŠ 6. třída 

1 chlapec, 2 dívky ZŠ  8. třída 

1 dívka ZŠ 7. třída 

1 dívka ZŠ 8. třída 

1 chlapec SOŠ 2. ročník 

1 chlapec SOŠ 3. ročník 

1 chlapec SOŠ 4. ročník - ukončeno 

1 dívka SOU 1. ročník 

1 chlapec, 1 dívka SOU 2. ročník 

1 chlapec, 1 dívka SOU 3. ročník- ukončeno 

  

 

 

 

 
 

Děti, které byly přijaty v roce 2016/2017 do některého typu školy pro školní rok 2017/2018 

Počet dětí Druh školy Typ školy/ učební obor 

1 chlapec 1. roč. SOU Elektrotechnik  

1 chlapec VŠ Jazyková škola 
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5. Údaje o odborných pracovnících DD 

I. Základní údaje o pracovnících (k 1. 9. 2017 

Počet pracovníků Počet žáků na 

přepočtený 

počet pedagog. 

pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

- způsobilost 

pedagog. / odborná 

21/14,7 8/5,7 13/9 13/12 2,44 

 Z toho jsou tři pedagogické pracovnice na rodičovské dovolené 

Kvalifikovanost pracovníků: 

Zařazení Dosažené vzdělání 

ředitelka SOŠ s maturitou, učitelství na MŠ, vychovatelství,  

Školský management – bakalářský studijní program 

 1. vychovatelka (na RD) 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 směny – 

speciální pedagog, sociální pracovník  

(na RD) 

VŠ, UK Praha, bakalářské studium - psychologie, 

magisterské studium - speciální pedagogika 

Metodik prevence patologických jevů- specializační 

studium  

4. vychovatelka - zástup za RD VŠ - magisterské, speciální pedagogika 

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 (na RD) 

 

SOŠ (SPgŠ),VOŠ- soc. práce 

Speciální pedagogika v CV 

8. vychovatelka (na RD) SOŠ ekonomická, MB 

VŠ- bakalář,výchovná práce ve speciálních zařízeních 

9. vychovatelka - zástup za RD, 

vedoucí směny 

VŠ -filologie, státní zkouška z českého jazyka, speciální 

pedagogika v programu CV 

10. vychovatelka - zástup 

 

VŠ - ekonomická, pedagogická způsobilost 

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

 

1. asistentka pedagoga SOU – chemické 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

 

2. asistentka pedagoga 

SOŠ - zdravotní (ukončený 4 ročník, bez maturity) 

Kurz asistenta pedagoga v CV 

1. sociální asistent SOU, Kurz pracovníka v sociálních službách - sociální 

asistent 

2. sociální asistent VŠ - bakalářský program, filozofická fakulta, zaměřená na 

pedagogiku, psychologii 

účetní Střední odborné s maturitou, ekonomického zaměření 

vedoucí stravování SOU- kuchařka, servírka, SOŠ - provoz obchodu 

1. kuchařka SOU, zaučená kuchařka 
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2. kuchařka SOU, vyučená kuchařka 

provozář SEŠ, maturita 

údržbář SOU - instalatér 

 

 

Organizační struktura (k 1. 9. 2017): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V uplynulém školním roce nedošlo k výrazným personálním změnám. Pouze 

ukončila pracovní poměr asistentka pedagoga - noční služby, která pracovala jako 

zástup za nemocné nebo čerpající dovolenou asistentky pedagoga.  

 Stále jsou tři denní vychovatelky na RD. Na jejich pozici pracují výchovné 

pracovnice na dobu určitou. 

  

ředitelka 

Provozní 

zaměstnanci 

Výchovní pracovníci Stravování 

Účetní, 

hospodářská 

pracovnice  

 

2x 

Sociální asistent  

Provozář 

(0,5 úv.) 

Údržbář  

(0,5 úv.) 

2 x vychovatelka – 

vedoucí směny 

4 x 

vychovatelka 

Vedoucí 

stravování 

2x kuchařka 

(0,35 úv.) 

2x asistentka 

pedagoga 
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti 

 Spolupráce se zahraničními DD – obsah, výsledky 

 Zařízení nemá navázanou spolupráci se zahraničními DD, avšak již druhým 

rokem se 2 chlapci zúčastnili mezinárodního tábora (pořádaným Městem Kralupy), 

tentokrát se konal v Rumunsku 

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

olympiádách: zhodnocení, výsledky 

Program pro děti byl koncipován spíše na relaxaci, odpočinek a zábavu, také jako 

adaptace na nové prostředí. Přesto jsme se zúčastnili: 

 Olympiády dětských domovů 

 Ve dnech 19. – 23.5. 2017, Dětský domov Solenice pořádal již 55. ročník 

sportovní Olympiády dětských domovů pro Středočeský kraj. Do boje o medaile se 

přihlásilo 9 dětských domovů. Kromě nás to byly DD – Nové Strašecí, DD Krnsko, 

DD Dolní Počernice, DD Pyšely, DD Solenice, DD Sázava, DD Ledce, DD 

Nymburk. 

 Po slavnostním zahájení a slibů závodníků přivítala sportovce a jejich 

doprovody paní ředitelka a hostitelka DD Solenic Mgr. Olga Vernerová. Pak už se 

rozběhly naplno atletické soutěže: nohejbal, běhy, skoky do dálky, výšky, štafety, 

vrh koulí, fotbalový turnaj, volejbal, cross. 

 Po celou dobu soutěží měli všichni plné ruce práce: tety a strejdové, kteří 

působili v roli rozhodčích, i ti kteří zajišťovali zázemí, včetně občerstvení a 

zpracování výsledků. Celá akce vyvrcholila vyhlášením výsledků a předáním cen. 

První tři vítězové všech kategorií obdrželi medaile a diplomy. Náš DD vybojoval 

15 medailí. 

  Dvě dívky z našeho zařízení postoupily do republikového kola, které se 

konalo v Nymburku. Jedna z dívek vybojovala stříbrnou medaili v běhu na 800 m. 

Dívky byly i platnými členkami složeného týmu ve volejbalu. Za náš region - 

Prahu, vydobyly 3. místo. 

 

Ve dnech 27.-29. 9. 2017 v Nymburku se střetli nejlepší sportovci z dětských 

domovů. Federace dětských domovů pořádala už po 27. Mezinárodní Olympiádu 

dětských domovů. Letos účast potvrdila jen Slovenská republika. Běh na 800 m 

za Českou republikou běžela dívka z našeho dětského domova. Byl to 

nezapomenutelný okamžik a pro nás velký úspěch, jelikož se umístila na druhém 
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místě. Jsme na ni pyšní a budeme ji i nadále podporovat ve sportovních 

aktivitách. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Beach přehazované v Ládví 

V sobotu 16. 9. 2016 se uskutečnil v Praze Ládví 9.ročník turnaje dětských 

domovů v beachpřehazované. Zúčastnilo se několik dětských domovů z celé 

České republiky- například Býchory, Čeladná, Dlažkovice, Česká Kamenice, 

Dolní Lánov, Dolní Počernice, Kašperské hory, Klánovice a další. Děti hrály o 

pohár Michala Novotného. Náš domov se umístil na 26. místě. Po celý den byla 

dobrá zábava a děti si to užily.  

 
 

 

 
 

http://ddkralupy.cz/olympiada-dd-6/dscn0357-2
http://ddkralupy.cz/olympiada-dd-6/dscn0373
http://ddkralupy.cz/olympiada-dd-6/img_20170928_152257
http://ddkralupy.cz/olympiada-dd-6/img_20170928_152310
http://ddkralupy.cz/beach-prehazovana-ladvi/20170916_113617
http://ddkralupy.cz/beach-prehazovana-ladvi/20170916_113636
http://ddkralupy.cz/beach-prehazovana-ladvi/20170916_113648
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 Podané ruce – turnaj v přehazované 

 V sobotu 1.10.2016 jsme kolem 8 hodiny odjely na akci Podané ruce – 

turnaj v přehazované, která se konala v Praze Ládví. Zúčastnilo se 21 dětských 

domovů a děti byly rozděleny do 2 věkových kategorií: děti do 13 let a děti nad 13 

let. Náš dětský domov se účastnil pouze v kategorii děti do 13 let. Děti zabojovaly v 

6 zápasech, kdy 2 x vyhrály a 4 x prohrály.I když bojovaly jak tygři, dále již v 

soutěži nepokračovaly. Sportovní nadšení jim ale vydrželo a i nadále pokračovaly 

na prázdném hřišti a nadšeně sportovaly až do konce. Také si užívaly nízké lanové 

překážky a obří trampolínu. Celá akce se velmi vydařila.  

 

 Vánoční turnaj v beachpřehazované 

 Dne 18. 12. jsme si užili parádní neděli v Beachklub Ládvi. Zahráli jsme si 

nejen proti známým sportovcům, ale také s nimi. Přinesli jsme krásné čtvrté místo. 

Děti dostaly dárky, sladkosti a občerstvení. Nešlo o výkon, ale o to, abychom se 

sportem společně bavili.  

 

 

 Pexeso 

 Dne 28.1.2017 se děti zúčastnily akce v areálu zoo Zelčín. Děti si den užily 

soutěžením v oblíbené dětské hře – v pexesu. Dětem se soutěž velmi líbila. Odnesly 

si krásné diplomy, dárky a zážitky. Nejvíce byly okouzleny zvířátky na farmě a 

mohly se projet i na konících.  

 

 

 
 

http://ddkralupy.cz/vanocni-turnaj-v-beachprehazovane/dscf3714
http://ddkralupy.cz/vanocni-turnaj-v-beachprehazovane/dscf3746
http://ddkralupy.cz/vanocni-turnaj-v-beachprehazovane/dscf3764
http://ddkralupy.cz/pexeso/dscf3991
http://ddkralupy.cz/pexeso/dscf4044
http://ddkralupy.cz/pexeso/dscf4086
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 Běh – Palestra 

 Dne 4.3.2017 jsme s dětmi vyjeli na akci od České olympijské nadace do 

Kbel v Praze. Nejdříve se děti zaregistrovaly podle věkové kategorie. Část dětí 

běžela 600 m a ostatní děti se přihlásily na 5 km. 5 km běželo přibližně 90 

závodníků a jeden z našich chlapců se umístil ve své kategorii na krásném 7. místě. 

Dále naše děti obsadily 14. místo, 35. a 61. místo. Zhruba 1600 závodníků běželo 

trasu 10 km. Po celý den byly pro děti připravené soutěže, děti si vyzkoušely 

minigolf, veslařské centrum, centrum pro postižené lidi – vozíčky apod.  

 Urban Challenge 

 V sobotu 22.4.2017 se chlapci, kteří byli schopni se zúčastnit velkých 

běžeckých závodů, vypravili do Prahy na Urban Challenge. Jedná se o první 

městský překážkový běh svého druhu v České republice. Soutěžící závodili v 

přeskakování aut, lezení přes kontejnery, v běhu atomovým krytem a účastnili se 

mnoha dalších výzev. Na této akci bylo i mnoho worskshopů, na kterých si děti 

mohly zdarma vyzkoušet aktivity, které se jim líbí. Jednalo se například o skákací 

boty, skákací tyče, přechody přes lana, balanční podložky apod. Z 1300 dospělých 

mužů, kteří se soutěže účastnili se jeden náš chlapec umístil na krásném 68. místě. 

Další dva naši chlapci se v chlapecké kategorii (ze 144 účastníků) umístili na 22. a 

35.místě. Kluci i přes nepřízeň počasí si tuto soutěž, kde si vážně sáhli na dno svých 

sil, náležitě užili a určitě v nich zůstal uspokojující pocit, že to zvládli. Prý se těší na 

příští rok, až si budou moci zase změřit síly se stovkami dalších soutěžících.  

 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/urban-challenge/e
http://ddkralupy.cz/urban-challenge/c
http://ddkralupy.cz/urban-challenge/b
http://ddkralupy.cz/urban-challenge/a
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 Slavata Tour triatlon 

V úterý 9. května odstartoval, jako každý rok, závod Slavata Tour po celé ČR. 

Naše děti se také zúčastnily a získaly dokonce tři krásná ocenění. Moc děkujeme 

Tomášovi Slavatovi za pozvání a už se těšíme na další setkaní – Barvám neutečeš. 

 
 

 

 

Akce uskutečněné v rámci sociálně patologických jevů, další způsoby jejich 

předcházení  

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

jevů, jež je součástí – přílohou vnitřního řádu. 

 

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 nich. 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 

bezprostředně příchozích ze zanedbávajících rodin nemá význam 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 

http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5084
http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5055
http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5108
http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5105
http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5096
http://ddkralupy.cz/slavata-tour-triatlon/dscf5042
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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 do 

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.  

Naším nejdůležitějším cílem v naší práci je u starších dětí 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  

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. 

 Running Expo Praha Holešovice 

 S dětmi jsme se zúčastnili Running Expo v Praze v Holešovicích v 

Průmyslovém paláci. Po celý den probíhal doprovodný program pro veškerou 
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veřejnost, ale i pro děti z DD. Děti si vyzkoušely sportovní šerm, obruče, zaskákat 

na trampolíně a malování na obličej. V době od 31.3. – 1.4. 2017 probíhal běh 

„Mattoni“. V sobotu odpoledne bylo vyhlášení nejlepších běžců z ČR a ze 

zahraničí. Na závěr programu si děti udělaly radost a každý si vybral jednu atrakci 

na „Matějské pouti“. Po celé odpoledne bylo nádherné počasí a děti si to moc 

užily. 

 
 
 

 La Sophia 2016 

 S dětmi jsme se zúčastnili galakonceru La Sophia, který se konal v hotelu 

Ambassador Zlatá Husa. Posláním La Sophia je pomáhat dětem z Dětských 

domovů a znevýhodněných rodin. Galakoncert uváděla patronka projektu La 

Sophia Yvetta Blanarovičová, která v roce 2006 založila občanské sdružení 

La Sophia. V porotě zasedlo mnoho známých osobností v oblasti hudby např. 

Michal David, Felix Slováček, Vratislav Kříž, Petr Malásek a mnoho dalších 

osobností. V oblasti sportu Marek Jankulovski, Václav Černý, Tomáš Ujfaluši 

atd. Celý večer je komponován jako koncert všech finalistů za doprovodu 

profesionální kapely. Děti si moc celý večer užily . 

 

 Muzeum technických hraček 

V neděli 15. ledna jsme s dětmi navštívili Muzeum technických hraček ve 

Velvarech. V těchto dnech, zde probíhá vánoční výstava historických 

betlémů, ozdob a dárků. K vidění byly také i mechanické hračky z doby 

rakousko-uherské monarchie. Výstavou nás provázel muzejní pedagog pan 

Snaha. Akce byla velice zajímavá, poučná i zábavná. 

 

http://ddkralupy.cz/running-expo-praha-holesovice/dscf4515
http://ddkralupy.cz/running-expo-praha-holesovice/dscf4513
http://ddkralupy.cz/running-expo-praha-holesovice/dscf4503
http://ddkralupy.cz/muzeum-technickych-hracek/dscf3874
http://ddkralupy.cz/muzeum-technickych-hracek/dscf3884
http://ddkralupy.cz/muzeum-technickych-hracek/dscf3890
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 Muzikál „Alenka v kraji zázraků“ 

O víkendu jsme s dětmi navštívili pražské divadlo a muzikál “ Alenka v kraji 

zázraků“. Děti mohly vidět v hlavní roli Alenky Aničku Slováčkovou, dále Míšu 

Kuklovou nebo Míšu Noskovou. Dětem se muzikál moc líbil a těší se na další. 

 
 

 
 
 
 
 

 Výstava v Lounech- Holubovo putování jižní Afrikou 

S dětmi jsme navštívili výstavu v Lounech – Holubovo putování jižní 

Afrikou. Je to výstava o starých časech, kdy si jeden medik předsevzal, že objeví v 

Africe kraje neznámé, přibližuje, s jakým vybavením tento dobrodruh putoval, jeho 

přístup k organizaci cest, poznávání domorodých kultur a promítnutí Holubových 

zážitků do unikátních cestopisů.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://ddkralupy.cz/muzikal-alenka-v-kraji-zazraku/dscf3960
http://ddkralupy.cz/muzikal-alenka-v-kraji-zazraku/dscf3962
http://ddkralupy.cz/muzikal-alenka-v-kraji-zazraku/dscf3966
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_164105
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_153151
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_163403
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_162128
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_161052
http://ddkralupy.cz/vystava-v-lounech-holubovo-putovani-jizni-afrikou/20170217_155211
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 Lezecká stěna Holešovice 

Dne 25.2 2017 jsme s dětmi vyrazili na horolezeckou stěnu do Holešovic. 

Horolezecká stěna Holešovice patří mezi největší lezecká centra v České republice. 

Byl to krásný, nezapomenutelný zážitek jak pro děti, tak i pro dospělé. Byl to velmi 

náročný celodenní trénink – psychický i fyzický . Děti se mimo jiné také učily, že 

lezení není jen o tom, kolik udělám shybů a jak těžkou cestu vylezu, ale je to 

především o vzájemné pomoci, pohodě a kamarádství bez ohledu na obtížnost trasy.  

 

 
 

 
 
 
  

 Cirkus Berosini 

 V neděli 5.3.2017 jsme s dětmi navštívili cirkus, který přijel k nám do 

Kralup. V cirkusu Berousek (Berosini) mohly děti vidět např. drezúru velkých a 

malých koní, výcvik opic, lam, velbloudů, vzdušnou akrobacii na šálách, vzdušnou 

akrobacii s ohněm, žongléry, klauna apod. Představení bylo nádherné a děti si to 

moc užily. 

 

 

 

 ZOO 

V sobotu 18.3.2017 po obědě jsme s dětmi vyrazili do Zoo v Praze. Děti mohly 

vidět pavilon šelem a plazů. Ve 14 hodin proběhlo krmení šelem. Děti měly velký 

zážitek. Dále mohly vidět lední medvědy, opice, pavilon velkých želv, pavilon 

tučňáků, lachtanů a mnoho dalších zvířat. Děti si celé odpoledne moc užily. 

http://ddkralupy.cz/lezecka-stena-holesovice/dscf4340
http://ddkralupy.cz/lezecka-stena-holesovice/dscf4332
http://ddkralupy.cz/lezecka-stena-holesovice/dscf4321
http://ddkralupy.cz/cirkus-berosini/20170305_104419
http://ddkralupy.cz/cirkus-berosini/20170305_114914
http://ddkralupy.cz/cirkus-berosini/20170305_104143
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 Jaro v zámku Veltrusy 

V sobotu 8. dubna, jsme navštívili zámek Veltrusy, kde se vítalo jaro. Pro 

návštěvníky zámku byl připraven pestrý program, kde vystoupil Pražský dívčí sbor 

a taneční soubor Jaroušáček. V odpoledních hodinách jsme se připojili k průvodu, 

který podle starých tradic symbolicky vynesl Moranu a slavnostně hodil do potoka. 

Právě tak jsme vítali jaro a skoncovali se zimou.  

 
 

 

 

 

 

 Opékání vuřtů a práce na zahradě 

 Vysvitlo sluníčko, jaro už se nám hlásí a na zahradě bylo potřeba něco 

udělat. Tak jsme se s dětmi vrhli na mytí nábytku v altánu, drobné stavební úpravy a 

další potřebné práce. Děti pracovaly s chutí a k večeři si za odměnu mohly opéct 

buřtíky na ohýnku. Paráda!!!!  

http://ddkralupy.cz/zoo-2/20170318_133339
http://ddkralupy.cz/zoo-2/20170318_133448
http://ddkralupy.cz/zoo-2/20170318_134243
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4575
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4562
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4553
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4543
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4540
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/dscf4539
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 Expedice Karakoram 

V sobotu 8.4.17 jsme se s dětmi vydali vlakem do Prahy na Masarykovo 

nádraží, odkud jsme metrem pokračovali do stanice Vysočanská. V blízkosti metra 

je lanové centrum Proud, kde jsme se zúčastnili soutěže „Expedice Karakoram“. Z 

pěti týmů jsme se umístili na krásném čtvrtém místě :). Píši krásném, neboť ostatní 

děti, se kterými se naše děti utkaly jsou zkušenými mladými horolezci. Naše děti se 

této nelehké soutěže ujaly s veškerým nasazením svých fyzických a mnohdy i 

psychických sil. Děti nás překvapily svými dovednostmi a vzájemnou spoluprací. 

Cesta zpět byla také pohodová. Do DD jsme se vrátili kolem sedmé hodiny unaveni 

a spokojeni zároveň. Akce se vydařila a těšíme se na příští rok, kdy budeme na tuto 

akci opět pozváni.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4434
http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4440
http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4443
http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4439
http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4437
http://ddkralupy.cz/opekani-vurtu-a-prace-na-zahrade/dscf4458
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/attachment/1491663799779
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/attachment/1491663081512
http://ddkralupy.cz/expedice-karakoram/attachment/1491663053653
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 Body The Exhibition 

V úterý 25.4.2017 jsem jeli vlakem do Prahy – Holešovic, kde jsme navštívili 

ojedinělou výstavu Body The Exhibition. Jednalo se o mimořádný zážitek. Výstava 

nás provedla nevšedním pohledem na lidské tělo. Exponáty byly neuvěřitelným 

způsobem zpracovány tak, aby návštěvník byl seznámen s člověkem od paty až po 

hlavu s tím, co naše tělo ukrývá pod svou kůží. Jako průvodce jsme měli medika, 

který nás seznamoval s věcmi, o kterých ani nevíme. Věnoval se nám neuvěřitelné 2 

a půl hodiny. Byl vstřícný a na otázky našich dětí odpovídal s úsměvem a vytrvale. 

Exponáty jsou v různých pozicích, abychom věděli, jak naše tělo reaguje při chůzi, 

sportu a ostatních pozicích. Viděli jsme oběhový systém, kosterní systém, 

reprodukční orgány, dýchací orgány. Nejvíce nás zaujal vývoj plodu. Byť jsme se 

obávali této expozice z hlediska estetického a nějakého vnitřního pocitu, že se jedná 

o skutečné lidi, kteří zemřeli a po smrti dali souhlas se zpracováním svých těl k 

lékařským účelům, tak při vstupu na výstavu to z nás opadlo a i když všichni s 

úctou k této výstavě přistupujeme, je to prvotřídně zpracovaná výstava.  

 

 

 
 

 
.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/body-the-exhibition/18235854_10203239277298153_1147720297_o
http://ddkralupy.cz/body-the-exhibition/adf
http://ddkralupy.cz/body-the-exhibition/as
http://ddkralupy.cz/body-the-exhibition/fg
http://ddkralupy.cz/body-the-exhibition/sd
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 Říp 

 V neděli 23. 4. 2017 jsme vyrazili s dětmi navštívit památnou horu Říp, 

která patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší 

národní historie. Podle pověsti, každý pravověrný Čech by měl alespoň 

jednou za život na tuto horu vystoupit. Záměrně jsme vybrali měsíc duben, 

protože každoročně v tuto dobu probíhá svatojiřská pouť.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Duha nad hedvábnou stezkou 

Dne 30.4.2017 jsme se s dětmi zúčastnili akce „Duha nad hedvábnou stezkou“. 

Umělci z dávného císařského města Si-an přijíždějí se svou velkolepou 

akrobatickou show poprvé do Evropy. Jedinečná show plná vášně, s barevnými 

kostýmy a okouzlujícími kulisami je na nejvyšší mezinárodní úrovni. Děti mohly 

vidět akrobacii ve výšce, na laně, na kole, trampolíně, hromadné skoky artistů, 

jejichž rekvizitami jsou bubínky, džbány, slaměné klobouky, mísy, talíře apod. 

Všichni jsme si z této akce odnesli neuvěřitelný zážitek. 

 
 
 

 

http://ddkralupy.cz/rip/dscf4905
http://ddkralupy.cz/rip/dscf4902
http://ddkralupy.cz/rip/dscf4891
http://ddkralupy.cz/rip/dscf4877
http://ddkralupy.cz/duha-nad-hedvabnou-stezkou/dscf4918
http://ddkralupy.cz/duha-nad-hedvabnou-stezkou/20170430_134510
http://ddkralupy.cz/duha-nad-hedvabnou-stezkou/20170430_144241
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 Crazy golf 

 Crazy golf ve Sportcentru Eden patří k novodobým sportovním aktivitám. Je 

zábavou pro děti, ale i pro dospělé. Ústředním motivem je pohádkový svět, ve 

kterém můžeme spatřit např.Křemílka a Vochomůrku, Čtyřlístek, rytíře, draka, 

indiána, a jiné pohádkové postavy. Na crazy golfu je 18 stanovišť. I my jsme s 

dětmi na crazy golf v sobotu 13.5.2017 vyrazili. Děti si to moc užily a na závěr dne 

jsme si s dětmi udělali procházku do města a navštívili tamní medvědárium.  

 

  
 
 

 Sběr jahod 

 Děti s tetami se rozhodly, že si užijí období jahod a vypravily se do Vraňan 

na samosběr. Kdo by neměl rád jahody? A co teprve večer si dát za odměnu 

jahodové knedlíky!!!  

 
 

 

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími dlouholetými partnery jsme 

se zúčastnili 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 všech nabídnutých akcí, pokud nám to provozní podmínky umožnily. 

 Drakiáda 

 Motorkáři připravili pro děti zábavné odpoledne tzv.“ Drakiádu“ – pouštění 

draků na Hostibejku. Na vyrábění draků se podíleli motorkáři spolu s dětmi. Po 

http://ddkralupy.cz/crazy-golf/20170513_131501
http://ddkralupy.cz/crazy-golf/20170513_130807
http://ddkralupy.cz/crazy-golf/20170513_113044
http://ddkralupy.cz/sber-jahod/20170606_153631
http://ddkralupy.cz/sber-jahod/20170606_152425
http://ddkralupy.cz/sber-jahod/20170606_151832
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pouštění draků se opékaly buřty, děti dostaly sladkosti a ovoce. Akci si děti moc 

užily.  

 

 

 

 

 

 Beseda s Tomášem Slavatou 

 Tomáš Slavata navštívil opět naše zařízení, aby převyprávěl našim dětem 

svůj životní příběh. Děti se zájmem poslouchaly a jeho příběh je zaujal. Mimo jiné 

přivezl do našeho zařízení vánoční koule, které naše děti pomalují obrázky a před 

vánoci se budou prodávat na prodejním místě v Albertu v Praze Ládví.  

 
 

 

 La Sophia 2016 

 S dětmi jsme se zúčastnili galakonceru La Sophia, který se konal v hotelu 

Ambassador Zlatá Husa. Posláním La Sophia je pomáhat dětem z Dětských domovů 

a znevýhodněných rodin. Galakoncert uváděla patronka projektu La Sophia Yvetta 

Blanarovičová, která v roce 2006 založila občanské sdružení La Sophia. V porotě 

zasedlo mnoho známých osobností v oblasti hudby např. Michal David, Felix 

Slováček, Vratislav Kříž, Petr Malásek a mnoho dalších osobností. V oblasti sportu 

Marek Jankulovski, Václav Černý, Tomáš Ujfaluši atd. Celý večer je komponován 

http://ddkralupy.cz/drakiada/dscf3309
http://ddkralupy.cz/drakiada/dscf3302
http://ddkralupy.cz/drakiada/dscf3277
http://ddkralupy.cz/drakiada/dscf3276-kopie
http://ddkralupy.cz/beseda-s-tomasem-slavatou/15055705_10157775784325313_7656104738162622437_n
http://ddkralupy.cz/beseda-s-tomasem-slavatou/15073493_10157775783915313_3826627844456499875_n
http://ddkralupy.cz/beseda-s-tomasem-slavatou/15085589_10157775781275313_3981707088113530397_n-kopie-kopie
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jako koncert všech finalistů za doprovodu profesionální kapely. Děti si moc celý 

večer užily . 

 Radost dětem 

Jako každý rok jsme se zúčastnili akce „Radost dětem“, která se konala Praze ve 

Foru Karlín, dne 27. 11. 2016. Zúčastnilo se jí 6 vybraných dětí s tetou. Probíhala 

vystoupení různých interpretů, především zpěváků , např. Jaromíra Adamce, Renée 

Pizzardi, Victorie Velvet atd. za doprovodu moderátorů Terezy Tobiášové a Petra 

Suchoně. Mezi jednotlivými vystoupeními byla losována tombola a o přestávce 

probíhala autogramiáda. Dětem se akce líbila a byly moc spokojené.  

 
 

 

 

 

Vícedenní akce: 

 Jarní prázdniny- hory 

 V rámci jarních prázdnin od 12 . – 19. 2. jsme trávili zimní rekreaci na 

horách ve Strážném. Část dětí si mohla zasnowboardovat a ostatní děti lyžovaly. U 

chaty byl přímo vlek pro děti, který jsme s dětmi mohly využít. Počasí po celý týden 

přálo, ubytování bylo sportovnější. V chatě byla možnost ping -pongu, stolního 

fotbálku apod. Také jsme si s dětmi zazpívaly a jelikož pan majitel hrál na kytaru, 

ke zpěvu nás doprovázel. Celý týden byl příjemný a děti si to moc užily. 

 
 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/radost-detem-4/dscf3379
http://ddkralupy.cz/radost-detem-4/dscf3382
http://ddkralupy.cz/radost-detem-4/dscf3386
http://ddkralupy.cz/radost-detem-4/dscf3388
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 Letní dovolená v Chorvatsku 

 Děti letos vyrazily na prázdniny do Chorvatska k moři. Tuto dětskou 

rekreaci našemu domovu věnovala Majetková, právní a delimitační unie 

odborových svazů prostřednictvím nadace Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 

Havlové. Díky tomuto se děti podívaly do cizí země, konkrétně bydlely v hotelovém 

komplexu v Gradacu.  

 

 
 
 

 
 

http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4201
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4203
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4205
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4207
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4210
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/dscf4218
http://ddkralupy.cz/jarni-prazdniny-hory/p2150235
http://ddkralupy.cz/letni-dovolena-v-chorvatsku/20170731_182926
http://ddkralupy.cz/letni-dovolena-v-chorvatsku/20170731_172007
http://ddkralupy.cz/letni-dovolena-v-chorvatsku/20170731_112736
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 Dopravní Besip hrátky 2017 

 Od 31.8. do 2.9. 2017 proběhla velkolepá akce pro děti z dětských domovů 

pod patronátem BESIPu. Ubytování bylo zajištěno na osadě Snílek ve Starých 

Splavech. Dne 1.9.bylo slavnostní zahájení, kterým nás provedl vévoda Albrecht z 

Valdštejna, PČR a Rytíři silnic, na zámku v Doksech. Zde také se konaly dopravní a 

rytířské turnaje. Ráno 2.9. jsme se přesunuli na zámek Lemberk, kde nás uvítala 

svatá Zdislava. Spolu jsme se vydali stezkou k zázračné studánce. Nakonec se naše 

putování zastavilo na zámku Jablonné, kde proběhlo slavnostní předání cen, hrála 

středověká rytířská hudba a konala se i rytířská hostina. Děkujeme BESIPu za 

krásné zážitky.  

 

 

 

 
 
  
 
  

 

 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, jehož otec je alžírské národnosti, a 

dívka, jejíž otec je národnosti maďarské. 

Nakonec i jedna naše paní vychovatelka pochází z Moldavské republiky... 

O letošních hlavních prázdninách se 2 chlapci z našeho zařízení účastnili letního 

tábora, který organizovalo Město Kralupy nad Vltavou. Jednalo se o tábor 

http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0030
http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0038-2
http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0046
http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0053
http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0098
http://ddkralupy.cz/dopravni-besip-hratky-2017/dscn0183
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mezinárodní. Každý stát (Česko, Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko) 

zastupovalo 6 účastníků - dětí ve věku 10-12 let. Komunikace probíhala v 

anglickém jazyce. 

 
 

 Další akce nebo činnosti 

 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. 

 Některé akce si pořádáme sami, některých se účastníme na základě pozvání 

našich partnerů.... 

 Mikulášská nadílka v Tescu Postřižín 

 

 Jako každým rokem se konala mikulášská nadílka v Tescu Úžice a pro děti 

byl připraven bohatý program s Mikulášem, Andělem a Čertem. Děti zpívaly koledy 

a recitovaly Vánoční básně. Od společnosti TESCO děti dostaly sladkosti, hračky a 

ovoce. Děti byly velmi spokojené z bohaté nadílky. 

 

 

 

Předvánoční pečení a tvoření 
 

 V sobotu 17. prosince v našem domově zavonělo cukroví a v doprovodu 

koled se zdobil vánoční stromek. Děti společně s vychovatelkami pekly a zdobily 

vánoční cukroví. Koledy se postaraly o sváteční a kouzelnou atmosféru. Čekáme a 

těšíme se na Vánoce.  

 
 
 
 

http://ddkralupy.cz/mikulas-v-tescu/dscf3411
http://ddkralupy.cz/mikulas-v-tescu/dscf3415
http://ddkralupy.cz/mikulas-v-tescu/dscf3446-2
http://ddkralupy.cz/pripravy-na-vanoce/dscf3705
http://ddkralupy.cz/pripravy-na-vanoce/dscf3702
http://ddkralupy.cz/pripravy-na-vanoce/dscf3697
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 Rozsvícení stromku v Kozomíně 

Náš Dětský domov byl pozván na rozsvícení stromku v obci Kozomín. 

Občané Kozomína připravili úžasné pohoštění pro děti: vánoční cukroví, chlebíčky, 

dortíky, teplý čaj, gulášek atd… Na náměstí obce děti recitovaly a zpívaly koledy. 

Pro děti a občany Kozomína byl připraven pestrý program s rytíři, ohnivou show, 

králem, anděli atd… Nechyběl ani živý Betlém. Po rozsvícení stromku byly dětem 

předány dárky, které pro ně nakoupili občané Kozomína.  

 

 

Vánoce  

 Loňské vánoce trávily všechny děti ve svých rodinách. 

Po svém příjezdu našly děti pod rozsvíceným stromkem (ten byl opravdový, živý - 

věnovaly nám ho a přivezly, tak jako v jiných letech Lesy české republiky, s.p) plno 

dárků, a to díky organizacím, které uspořádaly sbírku pro děti, ale hlavně díky 

hodným lidem, kteří dárky nakoupili!!! 

Tímto bychom chtěli poděkovat: Rádiu KISS, Obchodnímu centru u Fajtů v 

Mělníce, občanskému sdružení „Ve spojení – STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM Z 

DD“ a internetovému projektu „Milý Ježíšku“.Velké díky patří lidem, kteří dárky 

zakoupili a prostřednictvím těchto organizací udělali radost našim dětem. 

DĚKUJEME!!!  

 
 

 

 

 

http://ddkralupy.cz/rozsviceni-stromku-kozomin/dscf3462
http://ddkralupy.cz/rozsviceni-stromku-kozomin/dscf3465
http://ddkralupy.cz/rozsviceni-stromku-kozomin/dscf3519
http://ddkralupy.cz/pripravy-na-vanoce/dscf3655
http://ddkralupy.cz/vanoce-2015/dscf1740-2
http://ddkralupy.cz/vanoce-2015/dscf1818-2
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Velikonoce 
Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady, bohatou 

pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští.  

 
 

 
 

 Mirakulum – dětský den 

Dětský den mohly děti oslavit v parku „Mirakulum“ v Milovicích, kde je 

přivítala hejtmanka Středočeského kraje, Jaroslava Pokorná Jermanová, a popřála 

jim krásnou zábavu. Park Mirakulum nabízí zhruba 10 hektarů originální zábavy a 

volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků jako např. obří 

trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, lesní hřiště a 

zoo, tankodrom a mnoho dalšího. Po celý den zajistil Středočeský kraj pro děti jídlo, 

pitný režim a zmrzlinu. Dětský den v Mirakulu si děti a tety moc užily a těší se na 

další rok.  

 

 

 

 

 Námořnický dětský den 

Dne 4.6.2017 Tesco připravilo pro děti zaměstnanců a náš dětský domov 

„Dětský den“ v námořnickém stylu. Pro nepříznivé počasí se akce plná soutěží a her 

http://ddkralupy.cz/velikonoce/dscf4785
http://ddkralupy.cz/velikonoce/dscf4782
http://ddkralupy.cz/velikonoce/dscf4752
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5409
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5408
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5407
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5402
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5394
http://ddkralupy.cz/mirakulum-detsky-den/dscf5393
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konala v hale. Dětem to však náladu nezkazilo a vrhly se do hledání pokladu, 

skákaly na nafukovacím hradu, malovaly na obličej, lovily rybky. Velký zážitek byl 

pro ně také, když si zastříkaly vodou z hasičské cisterny. Bylo také připraveno 

bohaté občerstvení, opékané klobásy…. Akce se vydařila, děti odjížděly domů plné 

zážitků.  

a další akce......v rámci našeho zařízení 
 
 

Koloběžka 
 Náš dětský domov již několik let spolupracuje s občanským sdružením 

Chance 4 children. Životní partnerka zakladatele sdružení Markéta se rozhodla, že 

pomůže pro sdružení získat finanční prostředky tím, že C4C zviditelní . Rozhodla se 

ujet přes 600 km na koloběžce a zastavila se i u nás v domově a popovídala s dětmi. 

 

 
 

 

Dobrovolníci – Unipetrol 

 Ráno 12.4.2017, nastoupilo do akce 10 dobrovolníků Unipetrolu a 2 

vychovatelky, což byla slušná síla. A jak říká TGM : „Kam se síla napře, tam se 

dílo podaří.“ Přestože nám zpočátku počasí nepřálo, vrhla se naše četa do práce s 

dojemnou vervou. Po naší akci mnoho zákoutí na zahradě prokouklo. Děkujeme 

všem dobrovolníkům za aktivní a pozitivní přístup, dobrou náladu a pospolitost. 

Věříme, že z toho měli podobně dobrý pocit jako my. Všem z Unipetrolu 

vzkazujeme, že dílo se podařilo!!!!  

 
 

http://ddkralupy.cz/kolobezka/dscf3143
http://ddkralupy.cz/kolobezka/dscf3151-kopie
http://ddkralupy.cz/kolobezka/dscf3153
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4687
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4652
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4708
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Miss Face 

V neděli 7. května jsme měli v dětském domově krásnou a příjemnou návštěvu: 

Miss Face Social Media 2016 Sarah Karolyiovou, první vicemiss 2016 Alice 

Činčurovou a druhou vicemiss 2016 Zuzanu Strakovou. Slečny přinesly dětem 

dárky, sladkosti a dobrou náladu. Celé odpoledne na zahradě panovala příjemná 

atmosféra. Slečny měly připravené pro děti různé hry a soutěže. Děkujeme za milou 

návštěvu. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Veškeré akce a aktivity jsou zveřejňovány na webových stránkách DD (více na 

stránkách http://ddkralupy.cz ) 

 

 

http://ddkralupy.cz/
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4707
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4702
http://ddkralupy.cz/dobrovolnici-unipetrol/dscf4698
http://ddkralupy.cz/miss-face/dscf5003
http://ddkralupy.cz/miss-face/dscf5004
http://ddkralupy.cz/miss-face/dscf5012
http://ddkralupy.cz/miss-face/dscf5026


41 

 

 Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, 

zaměstnavateli a dalšími subjekty 

 KÚ Středočeského kraje – zřizovatel, odborné vedení DD 

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

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

 Spolupráce s jednotlivými OSPODy, dle trvalého bydliště dětí, návštěvy dítěte 

v zařízení 4 x v roce, trvalá komunikace po telefonu - vystavování souhlasu s 

pobytem dítěte u zákonných zástupců či ověřených osob, společné sdílení 

dalších výchovných cílů - "Rozvoj osobnosti dítěte" 

 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 Úřady práce - zaměstnanost rodičů dětí, přídavky na dítě 

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

domovů, 4C4, Nadační fond Tesco a spolupráce s dalšími partnery – neziskové 

organizace, zapojení do projektů a grantů: 

 Účast v projektu „Chance 4 childern“ – kroužky výuky na počítači, skupinová a 

individuální práce psycholožky, byla pro školní rok 2016/2017 opět obnovena. 

 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 - zapojení 3 dětí nad 15let. Další spolupráce v oblasti 

specializované činnosti se skupinou dětí mladšího školního roku je plánována pro 

školní rok 2017/2018. 

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

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

mnoho dalšího.  

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

umístění zletilých a další jejich osudy. 

 

 Aktivity DD uspořádané pro veřejnost - prezentace vůči veřejnosti 

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

„dávat“… 
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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, Občanská sdružení  apod.) 

Pro Tesco Postřižín v kancelářských prostorech vytváří výzdobu v rámci 

vánočních svátků. 

Děti navštěvují místní útulek pro psy, a pomáhají při jejich venčení. 

Psí útulek 

V našem městě se nachází psí útulek. Již několik let máme dohodnuto, že děti s 

tetou mohou přijít a pejsky vyvenčit… 

  

 

 Nově jsme navázali spolupráci s hokejovým klubem Kralupy nad Vltavou, děti 

chodí na domácí zápasy fandit a podporovat tým mužů. 

http://ddkralupy.cz/psi-utulek-2/dscf2118
http://ddkralupy.cz/psi-utulek-2/dscf2116
http://ddkralupy.cz/psi-utulek-2/dscf2115
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 Ukliďme Česko 

 V neděli 9.4.2017 jsme s dětmi odjeli auty do nedalekých Libčic nad 

Vltavou, kde jsme měli domluvenou brigádu s místním pronajímatelem 

koupaliště. Této akce jsme se zúčastnili v rámci akce „Ukliďme Česko“. 

Když jsme se dotazovali v Kralupech nad Vltavou, tak nám bylo řečeno, že 

Kralupy již mají uklizeno :). S pronajímatelem koupaliště jsme se domluvili, 

že odměnou za brigádu si můžeme vybrat buď nějaký sportovní den a udělat 

si ho dle svých představ, nebo že se můžeme přijít v létě vykoupat. Brigáda 

byla fyzicky celkem náročná, naše děti nejsou příliš ochotni několik hodin v 

kuse pracovat :). Přesto nálada byla fajn a následné opékání buřtů bylo velmi 

příjemnou venkovní večeří.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://ddkralupy.cz/wp-content/uploads/2017/10/stažený-soubor-1.jpg
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4638
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4641
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4630
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4624
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4623
http://ddkralupy.cz/uklidime-cesko/dscf4619
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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. V současné době jsou všechny děti v kontaktu se svojí 

rodinou, mají kontakt se svými blízkými. Výjimkou je jen jeden 15tiletý chlapec, kdy 

matka (trpící schizofrenií) je neznámého pobytu a otec Alžířan se v Čechách nezdržuje. 

S ním je chlapec v telefonickém kontaktu. 

 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 

(Mělník, Praha), stomatologie (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. V případě potřeby společně uskutečňujeme "Případové konference". 

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 2016/2017 neproběhla v zařízení inspekční činnost. 

Poslední termín kontroly byl: listopad 2015 

Veřejnosprávní kontroly: 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhly žádné veřejnosprávní kontroly: 

Další kontroly: 

 ve dnech 8.12. 2016 a 15.6. 2017 - Metodická činnost v zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy Diagnostického ústavu U Michelského lesa 

222, Praha 4  

 ve dnech 15.12. 2016 a 29.5. 2017 proběhla pravidelná návštěva zařízení ze 

strany Státního zastupitelství 
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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. 2016 k 30. 6. 2017 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  8 120 - 4 290 - 

2. Výnosy celkem  8 210 - 4 302 - 

z 

toho 

příspěvky a dotace na 

provoz (úč. 672)   
7 804 - 4 041 - 

ostatní výnosy  406 -    261 - 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK před 

zdaněním  

90 -     12 - 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

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

2016 

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)  
6 429 

z 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 6038 

z toho mzdové výdaje 6 225 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.) 121 

z toho 

33052 - zvýšení platů - zvýšení tarifů 121 

33051- zvýšení odměňování pracovníků - 

  

  

  

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

(NIV) 
1 375 

z 

toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 1 375 

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.)  
209 
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Komentář k ekonomické části: 

     V roce 2016 jsme dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku ve výši  90 tis. Kč. 

Ten byl převeden do rezervního fondu. 

     Výše hospodářského výsledku byla dosažena časově rozlišeným vyúčtováním 

nákladů na elektrickou energii a plyn, také neočekávaným navýšením rozpočtu k 

30.11. 2016 

 Koncem roku 2016 došlo k výměně podlahové krytiny (linoleum) v přízemí a  

v 1. patře budovy. Jídelnu jsme vybavili novými stoly a židlemi, vyměnili nábytek v 

místnosti určené pro vychovatele a provozní pracovníky.  

V listopadu 2016 byly navýšeny provozní prostředky na opravu budovy. Vzhledem k 

počasí byly opravy (vedlejší schodiště do vchodu budovy a balkónu) zrealizovány až 

na jaře 2017. 

 V únoru 2017 jsme zaznamenali havárii v objektu Dětského domova - 

propadlou dlažbu nad odpadní jímkou. Její neodkladná oprava ve výši 133,7 tisíc Kč 

byla schválena a financována zřizovatelem, taktéž oprava budovy - římsy na budově. 

 Za kalendářní rok 2016 jsme získali cca 209 tisíc Kč finanční sponzorské dary, 

v prvním pololetí roku 2017 107 tisíc Kč. 

 Většina dětských akcí, rekreací a letních táborů byla uhrazena z provozních 

prostředků zařízení. Pouze 18 tisíc Kč bylo vyčerpáno z rezervního fondu. 

10. Závěr 

Kapacita zařízení je neustále téměř naplněna. Dochází poměrně k časté obměně 

dětí. Pět dětí je již zletilých, setrvávají v zařízení na základě "Dohody o pobytu". V 

letošním roce předpokládáme další odchody (zletilost, ukončení Dohod o pobytu, 

ukončení studia). 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, apod. 

 Personálně je zařízení zabezpečeno a stabilizováno oproti předchozímu období, 

i když tři vychovatelky s pracovní smlouvou na dobu neurčitou jsou na rodičovské 

dovolené a současné výchovné zaměstnankyně pracují na Smlouvu na dobu určitou.  

         

 

V Kralupech nad Vlt., říjen 2017 

        Bc. Jana Dubcová 

        ředitelka  


