VÝROČNÍ ZPRÁVA

2017/2018

Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou
říjen 2018

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny
Kralupy nad Vltavou
předkládá
v souladu s ustanovením vyhlášky č.15/2005 Sb.
Výroční zprávu o činnosti školského zařízení za školní rok
2017/2018

Vypracovala: Mgr. Elena Demianová, ředitelka Dětského domova a
Školní Jídelny, Kralupy nad Vltavou
Korekturní úprava: Mgr. Blanka Schottenová-učitelka ZŠ
Grafická úprava: Dominik Krisztof-klient Dětského domova a Školní
Jídelny, Kralupy nad Vltavou, student I. ročník ČVUT

Projednáno na pedagogické radě dne 4.10. 2018
Schváleno pedagogickou radou dne 10. 10.2018

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě letošní Výroční zprávy.
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Děti – živé květiny země.
Maxim Gorkij

2

Obsah
Úvod
1. Základní údaje o zařízení

•
•
•

název a sídlo školského zařízení
zřizovatel školského zařízení
údaje o vedení školského zařízení

2. Charakteristika školského zařízení

•
•

vymezení hlavní činnosti
materiálně technické podmínky

3. Personální zabezpečení

•
•

kvalifikovanost pracovníků
organizační struktura

4. DVPP-další vzdělávání pedagogických pracovníků
5. Souhrn údaje o dětech a klientech v zařízení

•
•
•

údaje o přijatých dětech
údaje o dětech, které odešly
druh vzdělávání děti

6. Metody a formy práce
7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
8. Aktivity školského zařízení

•
•

aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost zařízení
spolupráce s rodiči, sociálními pracovníky

9.Základní údaje o hospodaření školského zařízení
10. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
11. Základní údaje o hospodaření školského zařízení

Závěr

3

Úvod

Vážení příznivci, podporovatelé a přátelé Dětského domova!
Náš domov letos dosáhl věku 63 let a každý z nás ví, jak rychle
taková doba uteče. Každopádně už jeho věk naznačuje, že je úplně
dospělým jedincem. Že i v takovém věku je možné být lepší a lepší,
dokazují třeba stovky spokojených děti, které zde byly vychovány a staly
se dobrými občany téhle země.
Rok 2018 byl pro nás rokem náročným. Na jedné straně stále
budujeme, plánujeme a inovujeme náš domov, na druhé straně se citelně
snížil zájem o pedagogickou profesi, což dokazuje fakt, že téměř pul roku
fungujeme bez jednoho vychovatele. Přesto jsme to dokázali ustát a více
nás to sblížilo. Vznikl tak kolektiv, který se navzájem motivuje nejen k
lepším výkonům, ale tím se vytvořila skvělá parta,a byly položeny
základy k mnoha celoživotním přátelstvím. Věřím, že zvládneme bez
větších otřesů i rok 2019, který bude zřejmě také náročný.
Všem přátelům, kolegům a spolupracovníkům, kteří se na činnosti
v roce 2017-2018 podíleli, velmi děkuji za dobrou práci, nadšení a velkou
obětavost, díky které se podařilo dále rozvíjet všechny směry naší
činnosti ve prospěch dětí.
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Děkujeme sponzorům a partnerům, kteří jsou stále s
námi:
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občané města Kralupy nad Vltavou
občané obci Kozomín
občané města Odolena Voda
Monika Snopová
Nadační fond Tesco
Chance 4 Children
Ano, Ano o. s.
Petr Špaček
Petr Enin-Postřižín
Unipetrol RPA s. r. o.
Unipetrol Litvínov
Synthos a. s.
Sbor dobrovolných hasičů-Úžice
Jiří Štiller
Ing. M. Haltuf
Česká rafinérská s.r.o.
BESIP
Tomáš Slavata
Veronika Kašaková
Vladimír Pešta
Roman Kotlín
Nadace Terezy Maxové
Nadace Olgy Havlové-Výbor dobré vůle
Dům dětí a mládeže-Kralupy nad Vltavou
Vespojení o. s.
Obchodní dům U Fajtů
Cukrárna "Mlsárnička"-Tursko
Nadační fond Albert
Milý Ježíšku...
HL Production s.r.o.
INJ Global Business Service s.r.o.
MUDr. Petr Gottfried
Hokejový klub Kralupy nad Vltavou
a hlavně zřizovateli-Středočeský kraj

Přejeme všem stabilitu, prosperitu, mír a lásku!
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Spolupráce dvou organizací: dětský domov a Unipetrol

Návštěva Tomáše Slavaty
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1. Základní údaje o zařízení

•

Název školského zařízení, sídlo:

Dětský domov a Školní jídelna,
U Sociálního domu 438,
278 01 Kralupy nad Vltavou
příspěvková organizace

•

Adresa:

U Sociálního domu 438,
278 01 Kralupy nad Vltavou

•

Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

•

Kontakt na zařízení:

tel: 315 727 395
mobil: 727 876 179
fax: 315 721 650
e-mail: ddkralupy@gmail.com
podatelna: DDUME @kr-s.cz
web: http://ddkralupy.cz
ID datové schránky: f3tw8as
IČO: 49521641
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•

Údaje o vedení školského zařízení:
ředitelka: Mgr. Elena Demianová

773 930 924

hospodářská pracovnice, sociální pracovník:
Daniela Jelínková
606 862 040
727 876 178
vedoucí stravování: P. Bezděková

737 279 922

vedoucí vychovatelka: P. Polominiová 722 934 476

Datum poslední změny zařazení do rejstříku: 30.11.2009
Den zahájení činnosti: 1. 7. 1996
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2. Charakteristika školského zařízení

Skutečný počet dětí
Typ zařízení

IZO

Nejvyšší povolený 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.
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•

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

•

Materiálně technické podmínky
(budovy a jejich vlastnictví, odloučená
zabezpečení, materiální vybavení apod.)

pracoviště,

prostorové

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.
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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, pískovištěm a dalšími
doplňky.

V současné době probíhá kompletní inovace venkovního bazénu
(kamenný koberec, schody, kryt atd.).
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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
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Zařízení

v

současné

době

disponuje

celkem

třemi

osobními

automobily:
1. Volkswagen CADDY (rok výroby 2011)
2. Peugeot P 107 (rok výroby 2011)
3. Škoda Fabia (rok výroby 2007), v roce 2017 automobil získán
bezúplatným převodem se zůstatkovou hodnotou 59 214,01 Kč 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.
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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3. Personální zabezpečení
V uplynulém školním roce došlo k výrazným personálním změnám.
Dobrovolně ukončily pracovní poměr dvě vychovatelky, což nás velmi
oslabilo. Stále jsou dvě denní vychovatelky na rozloučila paní uklízečka.
Tato změna nás všechny přiměla k tomu, abychom začali více dbát o
čistotu a pořádek v našem domově.
Změna proběhla i ve vedeni organizace, konkrétně o místo ředitelky.
Po uplynutí šestiletého období na pracovní místo ředitele školského
zařízení, zřizovatel

vyhlásil

konkurz. Na základě

Usnesení Rady

Středočeského kraje ze dne 23. července 2018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1/ zákona 129/2000 Sb., a § 166 odst. 2) zákona 561/2004
Sb., a na základě konkurzu konaného dne 13. července 2018, Rada
Středočeského kraje jmenovala Mgr. Elenu Demianovou ředitelkou
příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Kralupy nad
Vltavou.
Cílem všech pracovníků domova je příprava svěřených dětí pro řádný
občanský život.

•

Přepočtené počty pracovníků zařízení
Základní údaje o pracovnících k 1.9.2018

celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
- způsobilost
pedagog. /
odborná

Počet žáků
na
přepočtený
počet
pedagog.
pracovníků

15/12,9

8/4,7

9/8,2

9/8

2,68

Počet pracovníků

- dvě pedagogické pracovnice na rodičovské dovolené
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•

Kvalifikovanost pracovníků:

Zařazení
ředitelka

1. vychovatelka (na RD)

2. vychovatelka-I. skupina

3. speciální pedagog-etoped
(na RD)
4. vychovatelka - I. skupina

5. vychovatelka – II. skupina

6. vedoucí vychovatelka-II.
skupina

7. vychovatelka – III. skupina
8. vychovatelka – zástup
9. asistentka pedagoga
10. asistentka pedagoga
11. sociální asistent

Dosažené vzdělání
VŠ – filologie, Magisterské studium, státní zkouška
z českého jazyka, speciální pedagogika v
programu CV
Pedagogické sociální-právní studium, Program
celoživotního vzdělávání v oblastí pedagogických
věd, speciální pedagogika
SOŠ s maturitou, učitelství na MŠ, vychovatelství,
Školský management-BC studijní program
Speciální pedagogika v programu CV
VŠ, UK Praha, bakalářské studium – psychologie,
magisterské studium – speciální pedagogika
Metodik prevence patologických jevů –
specializační studium
VŠ – bakalářský program, Filozofická fakulta,
zaměřená na pedagogiku, psychologii,
vychovatelství-UJEP (studuje)
SOU – dámská krejčová
SOŠ – podnikatelská administrativa,
Vychovatelství v CV, VOŠ – Finance a bankovnictví
Speciální pedagogika v programu CV
SOŠ – s maturitou, ekonomika zemědělství a
výživy
Vychovatelství v programu CV
Speciální pedagogika v programu CV
Vychovatelství v programu CV-Pedagogická fakulta
UK Praha,
Magisterské studium, Fakulta sociálních studií MU
Brno, bakalářské studium, UJEP Ústí nad Labem
SOU – chemické
Kurz asistenta pedagoga v CV
SOŠ – zdravotní (ukončený 4 ročník, bez maturity)
Kurz asistenta pedagoga v CV

14. kuchařka

SOU, Kurz pracovníka v sociálních službách –
sociální asistent
Střední odborné s maturitou, ekonomického
zaměření
SOU – kuchařka, servírka, SOŠ s maturitou –
provoz obchodu
SOU, zaučená kuchařka

15. kuchařka

SOU, vyučená kuchařka

16. údržbář

SOU-instalatér

12. účetní
13. vedoucí stravování
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•

Organizační struktura / k 1.9.2018/

Ředitelka

Provozní zaměstnanci

Účetní,
hospodářská

Výchovní pracovníci

Stravování

Vedoucí stravování
Vedoucí směny

pracovnice

Sociální asistent
6x vychovatelka

Údržbář
2x asistent pedagoga

2x kuchařka

/0,5 úv./
/0,35/
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4. DVPP-další vzdělávaní pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků je pevně zakotveno v kultuře a
politice naší organizace. Systém vzdělávání je neustále se opakující
cyklus, který sestává ze čtyř základních fází:
✓ identifikace potřeb organizace
✓ plán vzdělávání
✓ realizace vzdělávacích akcí
✓ hodnocení

Konkrétní plán vzdělávání na rok 2018 byl vytvořen a je součást
Ročního plánu výchovně-vzdělávací činnosti.

23.8.2018- Prvních 100 dnů ředitele ve funkci, VISK/Praha –
ředitelka
19.9.2018- Výroční zpráva, VISK/Praha-ředitelka
18.9.- 11.12.2018- Psaní všemi deseti, kurz pro veřejnost pořádá
těsnopisný ústav/Národní ústav pro vzdělávání-ředitelka
8.10.2018-

Studium

pro

ředitele

škol

a

školských

zařízení,

VISK/Praha-ředitelka
18.10.2018- Pedagog v ohrožení. Jak je možné čelit projevům
šikany, VISK/Praha-2x vychovatelka
18.10.-19.10.2018-Seminář pro ředitele škol a školských zařízení,
Nesuchyně-ředitelka
24.10.2018-Komunikace a propagace školy, VISK/Praha-ředitelka
26.10.2018- Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, VISK/Prahavychovatelka
31.10.2018-

Strategie

jednání

s

rodiči,

VISK/Kutná

Hora-2x

vychovatelka
8.11.2018- Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a
mládeže, VISK/Praha-asistent pedagoga
10.12.2018- Řešení konfliktů v třídních kolektivech, VISK/Praha –
sociální asistent

18

Vzdělávání

pedagogických

pracovníků

proběhne

průběžně

dle

zaslaných nabídek a požadavků zařízení.
Za rok 2017 vzdělávání pedagogických pracovníků mírně kleslo z
provozních důvodů.

7. 11.2017- Konference – Prevence v kontextu ústavní a ochranné
výchovy – ředitelka, 2x vedoucí vychovatelka.
květen 2018- Seminář o GDPR – účetní, ředitelka

5. Souhrn údaje o dětech a klientech v zařízení
Kapacita zařízení je 22

•
•

k 1. 9. 2017 - evidenční stav: 20 dětí
k 1. 9. 2018 - evidenční stav: 17 dětí

(průměrný stav dětí za školní rok 2017/2018 je 20,3).

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského
domova
K ukončení ústavní výchovy dochází:

a. rozhodnutím

příslušného

soudu

o zrušení

ústavní

výchovy

u svěřence. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je dítě předáno
zákonným zástupcům (rodičům, adoptivním rodičům, pěstounům).
b. dosažením plnoletosti. V tomto případě je podle konkrétní rodinné
situace

a skutečné

potřeby

poskytována

svěřenci

organizační

i finanční pomoc dle platných předpisů (pomoc při zajištění bydlení,
jednání s úřady, zaměstnání, výbava atd.)
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V případě, že dítě po ukončení ústavní výchovy pokračuje ve studiu
a požádá o to, je možno s ním uzavřít dohodu o dobrovolném pobytu,
a svěřenec tak až do ukončení studia může zůstat v dětském domově
(nejdéle do 26 let).

Ve školním roce 2017/2018 ukončena ústavní výchova:
a. rozhodnutím soudu:1x
b. dosažením zletilosti: 4x
c. přemístění do jiného zařízení: 2x

Dohoda o dobrovolném pobytu po ukončení ústavní výchovy
•

ke 1.9.2018 – 1 dohoda o dobrovolném pobytu – příprava na budoucí
povolání
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. 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.
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.
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•

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

Ve školním roce 2017/2018 bylo do našeho zařízení celkem přijato 5 děti
pohlaví

věk

odkud

Údaje o nově přijatých dětech

dívka

8 let

Přemístěna se svými
sourozenci přímo z
rodiny

Děti byly přemístěny na základě rozhodnutí
soudu o nařízení ústavní výchovy

chlapec

2 roky

Přemístěn se svými
sourozenci

Viz předchozí odstavec

dívka

6 let

Přemístěna se svými
sourozenci

Víz první odstavec

dívka

4 let

Přemístěna se svými
sourozenci

Víz první odstavec

chlapec

16 let

Umístěn OSPOD
města Brandýs nad
Labem

Umístěn na základě rozhodnutí soudu o
předběžném opatření

•

Údaje o dětech, které odešly z DD

Ve školním roce 2017/2018 z našeho zařízení odešlo celkem 7 děti.
Údaje o dětech, kterým byl ÚV
ukončena

pohlaví

věk

důvod ochodu

dívka

20 let

Ukončení Dohody o pobytu

chlapec

18 let

Zrušena ústavní výchova

Chlapec odešel k matce

dívka

16 let

Dívka byla přemístěna k
dalšímu výkonu ústavní
výchovy do Výchovného ústavu,
se školou Počátky

Vzhledem k výchovným problémům se jevilo
jako vhodné její umístění v rámci

Dívka odešla k příteli. Má práci a občas nás
navštěvuje

výchovného ústavu

chlapec

16 let

Zrušena ústavní výchova

Chlapec odešel k otci

chlapec

10 let

Umístění do Dětského domova
se školou, středisko výchovní
péče a základní škola Chrudim.

Chlapec byl přemístěn na základě usnesení
okresního soudu Mělník-dlouhodobě závažné
výchovné problémy

chlapec

20 let

Ukončení Dohody o pobytu
/úspěšně dokončil přípravu na
povolání

Chlapec se svým bratrem pobývali v našem
zařízení od 8 let. Je na listině žadatelů o
městský byt. Odešel dočasně ke své sestře.
Má práci a má kladný vztah k našemu
domu.

Chlapec

20 let

Ukončení Dohody o
pobytu/úspěšně dokončil
přípravu na povolání

Chlapec po skončení přípravy na budoucí
povolání, hlásí se do řad Státní policie.
Ostatní víz předchozí odstavec
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•

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 2017/2018

Počet dětí

Druh školy

Třída/ročník

1 dívka

ZŠ

1. třída

1 dívka

MŠ

MŠ

1 dívka

ZŠ

2. třída

1 chlapec, 1 dívka

ZŠ

5. třída

1 chlapec, 1 dívka

ZŠ

7. třída

5 chlapců

ZŠ

8. třída

1 chlapec

SOŠ

1. ročník

1 dívka

SOU

1. ročník

1 chlapec

VŠ

1. ročník

1 dívka

SOU

3. ročník
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6. 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 1 asistentka v sociálních službách, která pracuje v dopoledních
hodinách a obstarává nemocné děti, jež nemohly jít do školy, absolvuje
s

nimi

návštěvy

vychovatelkám.
době

jejich

u

dětského

lékaře,

vypomáhá

individuálně

Sociální asistentka zastupuje noční asistentky, a to v

nemoci

či

čerpání

dovolené.

Tato

pracovnice

není

pedagogickým pracovníkem.
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“ a 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. 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.
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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 ze ŠVP, který je 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 aktivit. 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 děti podílejí 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 a

základní školy. 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
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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.)
Vzdělávání

v zařízení

probíhá

především

formou

přípravy

na

vyučování a dle týdenních plánů. Je přihlíženo k individuálním potřebám
dětí.

•

Organizace zájmových činností:
Naší snahou je zapojit děti do různých zájmových kroužků a

sportovních klubů v našem městě.

Od září 2018 se děti zapojily do

zájmového vzdělávání, které organizuje Dům dětí a mládeže Kralupy nad
Vltavou, Smetanová 168.
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 jinými dětskými domovy. Využíváme také akce nabízené
různými nadačními fondy a neziskovými organizacemi.
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.
Další akce jsou převážně řešeny sponzorskými aktivitami neziskových
organizací.
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•

Organizace péče o děti v zařízení:
V 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
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 opotřebení 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

ekonomických

možností

zařízení.

Dle

zajišťovány
vlastního

dle

uvážení

potřeby

a

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.
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❖ 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
Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Cílem dětského domova je poskytování výchovné, hmotné a sociální
pomoci včetně poradenství dětem se sociálním znevýhodněním, které z
různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině a vytvářet
takové prostředí a klima, ve kterém se bude úspěšně rozvíjet jejich
osobnost a budou se připravovat na vstup do samostatného života. Při
výchovně vzdělávacím procesu se domov v rámci možností snaží
maximálně vycházet vstříc požadavkům rodičů, odborníků, š
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•

Nejčastěji řešená pozitiva
s dětmi našeho domova
•

a negativa

pedagogické

práce

pestrá zájmová činnost: vlastní akce – sportovní, kulturní,
zábavné

i společenské,

hry,

soutěže,

účast

na kulturních

a sportovních akcích v obci i mimo, výjezdy na divadelní představení,
sportovní a zábavné akce do Prahy, Solenice, Veltrusy, Libčice nad
Vltavou,

Kozomín,

výlety,

tradiční

vánoční

besídka,

účast

na soutěžích v rámci DD CUP.
•

často řešené problémy: kouření dětí, konflikty mezi sourozenci,
zapírání domácích úkolů, zapomínání a ztrácení pomůcek do školy,
drobné krádeže (zpronevěry věcí) mezi dětmi.
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7. Údaje o prevenci sociálních patologických jevů
V zařízení je každoročně zpracován Preventivní vzdělávací program,
který navazuje na Strategii prevence rizikového chování. Výchova v této
oblasti prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. Zaměřuje se
především na:
o

systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně

o

nabídku aktivního trávení volného času

o

nabídku různého typu terapií

o

udržování a zlepšování prostor domova a jejího okolí

o

zlepšování estetického vzhledu domova

o

utváření a posilování pozitivního přístupu k sobě, ke
kamarádům, ostatním

o

konkrétními

aktivitami

předcházet

záškoláctví

a

jiným

negativním vlivům
Za poslední rok nebyl zaznamenán výraznější případ rizikového
chování. Jako prevenci před projevy šikany a dalšími negativními jevy
se snažíme o dostatečnou a pestrou nabídku činností a akcí. Důsledně
jsou sledovány všechny projevy dětí s ohledem na možnost šikany.
Kromě běžných dětských šarvátek a projevů zlomyslnosti se prohřešky
tohoto rázu neprojevily.
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8. Aktivity školského zařízení za rok 2017/2018
•

aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost zařízení:

Kulturní aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

La Sophia-koncert (Praha)
Výstava "Holubovo putování jižní Afrikou" (Louny)
Show "Duha nad hedvábnou stezkou" (Praha)
Radost dětem, Karlín (Praha)
Muzikál "Petr Pan" (Praha)
Chemické divadlo (Kralupy nad Vltavou)
La Putyka – divadlo (Praha)
Cirkus Berousek (Kralupy nad Vltavou)
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Vzdělávací a poznávací aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BESIP-dopravní hrátky (Nová Ves, Doksy)
Exkurze do psího útulku (Kralupy nad Vltavou)
Návštěva zámku (Veltrusy)
Návštěva zámku (Nelahozeves)
Zoo (Praha, Zelčin)
Návštěva zámeckého parku (Veltrusy)
Výstava (Velvary)
Den s Tomášem Slavatou (Kralupy nad Vltavou)
Výstava Body The Exhibition (Praha
Seznámení s tradicemi-Vánoce, Velikonoce (Kralupy nad Vltavou,
Kozomín)
Finanční vzdělávací akce "Rozpočti si to"
Soutěž pexesa (Zelčin)
Exkurze-hora Říp
Dny města (Kralupy nad Vltavou)
Mirakulum (Milovice)
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Reprezentace DD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olympiáda dětských domovů (Solenice)
Crazy golf
Palestra-běh (Praha)
Republikové kolo sportovních her (Praha)
Running Expo (Praha Holešovice)
Urban Challange (Praha)
Barvám neutečeš (Praha)
Beach přehazována (Praha)
Slavata tour (Praha)
Ukliďme Česko (Libčice, Kozomín)

Sportovní aktivity mimo DD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruslení na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou
Bruslení na rybníku (Vojkovice)
Aquapalace (Praha)
Cyklovýlet
Hokej
Fotbal (Vojkovice)
Sáňkování, bobování
Box (Libčice)
Šerm
Air soft
Rybaření
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Výtvarné aktivity v DD
•
•
•
•

Výroba předmětů a dárků pro přátele a sponzory (Vánoce,
Velikonoce)
Drakiáda
Soutěž o nejhezčí dýni
Výroba předmětů (dle tématy)
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Ostatní aktivity
•
•
•
•
•
•

Dětský den (Praha, Kralupy nad Vltavou, Úžice)
Masopust (Kralupy nad Vltavou
Čarodějnice (Kralupy nad Vltavou)
Sběr jahod (Vojkovice)
Zahradní grilování
Vaření

Při celkovém hodnocení činnosti Dětského domova a Školní jídelny
Kralupy nad Vltavou v uplynulém školním roce je možno konstatovat,
že plánované úkoly a cíle byly splněny a nedošlo k žádným mimořádným
negativním událostem.
Po celý rok bylo využíváno dětské hřiště v blízkosti domova.
Nadále pokračujeme ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD
i v organizování

vlastních

výchovných

a zábavných

akcí.

Návštěvy

kulturních a sportovních událostí nebo výlety se častěji, než pro celý
dětský domov uskutečňují cíleně pro určitou menší skupinu dětí –
s ohledem na věk, zájem, záliby – nebo jako „rodinná akce“ pro celou
skupinu. Vzhledem k finanční situaci jsou využívány sponzorské dary,
akce s volným vstupem apod.
Během letních prázdnin byl zajištěn velmi bohatý program. Děti se
zúčastnily po malých skupinkách táborů

s nejrůznějším zaměřením.

Tento model se nám velmi osvědčil a byl i dětmi velmi kladně hodnocen.
Obdobným způsobem budeme řešit prázdniny i v příštím roce.
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Nejmilejší svátky v roce jako Vánoce, Velikonoce, nebo oslava
narozenin probíhají v rodinné atmosféře, kde se děti učí být ohleduplné a
chovat se k sobě s úctou a respektem.
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Další aktivity dětského domova

Kromě

vlastní

činnosti

se snažíme

o individuální

zapojení

dětí

do aktivit mimo dětský domov, kde vystupují samy za sebe a ne jako
„dítě z dětského domova".
Celoroční spolupráce se školami, které děti navštěvují, s Domem dětí
a mládeže, Nadací Terezy Maxové dětem, pracovníky Tesco apod.
Tradiční jsou vánoční besídky a rozsvěcení stromku, na jejichž přípravě
se děti podílejí spolu se sponzory.
V rámci

rodinné

výchovy

pokračuje

pravidelné

vaření

s dětmi

na skupinách. Děti pod vedením vychovatelů připravují každý pátek,
sobotu a nedělí večeři. Vychovatelé plánují jídelní lístek na tyto dny
s přihlédnutím k náročnosti přípravy jídel a ke schopnostem dětí. Cílem je
naučit děti základním dovednostem v kuchyni.
Ostatní akce v rámci rodinné výchovy jsou v souladu s rozpracováním
na jednotlivé věkové kategorie zařazovány do činnosti skupin v průběhu
celého roku.
Větší akce (cykly, soutěže, besedy apod.) jsou uvedeny v jejich
samostatném přehledu , běžná výchovná činnost (sebeobsluha, ruční
práce, vaření, didaktické hry apod.) je zapsána v denních záznamech.
V pracovní výchově se osvědčilo rozdělení úseků na zahradě mezi
výchovné skupiny a jejich celoroční odpovědnost za pořádek na svěřeném
úseku. V tomto systému budeme dále pokračovat.
Do týdenních plánů výchovných skupin jsou zařazovány pracovní
a výtvarné aktivity – výrobky jsou využity jednak k výzdobě dětského
domova, dále pak jako dárky pro sponzory, návštěvy a při vánoční
besídce.
V denní výchovné práci rozhodně nechybí sportovní, rekreační
činnosti a pobyt na čerstvém vzduchu.
Zvýšená pozornost je věnována přípravě dětí na vyučování. Denně je
využíván

vymezený

čas

na přípravu
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do školy,

dětem

se školními

problémy je navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování,
zvláštní úkoly apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi
úzký kontakt, a to jak na úrovni ředitelů, tak i třídních a odborných
učitelů. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech
a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Dle potřeby jsou pro děti
zpracovávány individuální plány vzdělávání.
Při volbě povolání spolupracujeme s poradci na základní škole. Vždy
je přihlíženo k zájmům dítěte, jeho schopnostem, zdravotnímu stavu
a tělesné dispozici, možnostem dojíždění nebo pobytu na internátu
i předpokládaným

možnostem

uplatnění

v místě

budoucího

bydliště

po odchodu z DD.

•

Spolupráce s rodiči, sociálními pracovníky
Při jednání s rodiči je uplatňován individuální přístup. Vychovatelé

i sociální pracovnice se průběžně seznamují s aktuální situací rodiny,
vývojem vztahů, případně průběhem soudních jednání apod. Je vedena
evidence návštěv rodičů v zařízení i návštěv dětí u rodičů, je zapisována
korespondence i telefonické hovory. Vzhledem k tomu, že řada dětí má
své vlastní mobilní telefony, často se o telefonním spojení dětí s rodiči
dozvídáme se zpožděním, zprostředkovaně nebo vůbec.
•

Návštěvy rodičů v zařízení jsou umožňovány po domluvě prakticky
kdykoliv. V současné době jsou všechny děti v kontaktu se svojí
rodinou, mají kontakt se svými blízkými.

•

U

některých

rodičů

se projevuje

nezájem

a špatná

spolupráce

při placení příspěvku na úhradu péče, případně zasílání potřebných
dokladů

a potvrzení,

které

umožní

při nedostatečném

příjmu

zákonného zástupce příspěvek nepředepsat nebo snížit. Při vysokém
dluhu podáváme trestní oznámení. V řadě případů jednáme s rodiči
o splátkovém kalendáři apod.
•

Rodiče jsou v souladu se zákonem informováni o všech důležitých
událostech v životě dětí, v závažných případech je vyžadován jejich
souhlas.
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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 2x 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.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: ve školním
roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola ČŠI.
Poslední termín kontroly byl: listopad 2015
Další kontroly:
28.5.2018- Okresní státní zastupitelství
16.7.2018-Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník
21.11.2017-14.6.2018- Metodická činnost v zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy Diagnostického ústavu U
Michelského lesa 222, Praha 4
07.05.2018- Krajská hygienická stanice
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11. Základní údaje o hospodaření školského zařízení
31.12.2017

30.06.2018

1.

Náklady celkem

8 684

-

4 345

-

2.

Výnosy celkem

8 747

-

4 425

-

příspěvky a dotace na
provoz (úč. 672)

8 271

-

4 237

-

ostatní výnosy

476

-

188

-

63

-

80

-

z toho

3.

Hospodářské výsledky před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

k 31. 12.
2017

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)
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
a) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

-

3.

z toho
z
toho

mzdové výdaje včetně odvodů

ostatní celkem (33 052, 33 073 atd.)

6 644
6 461
6 368
110

b) 33052 - zvýšení platů – zvýšení tarifů

110

c) 33073-navýšení platů nepedagogických pracovníků

73

z toho

4.
z
toho

5.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)

1 627

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

1 450

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

177

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)

148 560
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Dodatek k ekonomické části:
Rok 2017/2018 byl rokem budování pro naše zařízení. V dubnu 2018
proběhla výměna protipožárních dveří ve výši 104 200 tisíc Kč. Na jaře
roku 2018 začala stavba venkovního bazénu včetně technologie. Na
realizace tohoto projektu byla schválena částka ve výši 248 000 Kč. Dále
byla investována částka ve výši 201 875 Kč na pořízení kamenného
koberce kolem venkovního bazénu. V současné se době provádí poslední
investice do venkovního bazénu, a to pořízení krytu.
Další drobné investice se uskutečnily z naších provozních prostředků
a našimi vlastními sílami.
Za kalendářní rok 2017 jsme získali cca 148 560 tisíc Kč z finančních
sponzorských darů, v prvním pololetí roku 2018 - 78 690 tisíc Kč.
Naším dlouhodobým cílem je zlepšení spolupráce se stávajícími
sponzory a vyhledávání nových partnerů a investičních projektů v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí.
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Závěr
Kapacita zařízení je neustále téměř naplněna. V případě, že zařízení
není zcela naplněno, jsou již volná místa "rezervována" pro umístění
nových dětí. Na konci roku čekáme na příjezd třech sourozenců.
Ve výchovné oblasti chceme i v následujícím školním roce pokračovat
ve snaze o co největší zapojení našich dětí do života ve městě a okolí,
do aktivit mimo dětského domova. Ve vlastní činnosti, bude tak jako
dosud, prioritou výchovná práce v oblasti rodinné výchovy, příprava dětí
na samostatný život po odchodu z dětského domova. Zároveň budeme
pokračovat ve snaze o co největší a nejpestřejší nabídku zájmových
činností i možností návštěv kulturních a společenských akcí.
I nadále se ke zlepšení situace

zaměříme na soukromé dárce,

zapojení dobrovolníků a hledání dalších nestátních zdrojů.

Děkuji všem našim partnerům - zejména zřizovateli, obcím, dárcům,
sponzorům a lidem dobré vůle, bez kterých by naše činnost nebyla
možná.
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Nadále je třeba věnovat zvýšenou pozornost dětem po ukončení
povinné školní docházky, blížícím se k dosažení plnoletosti,
pro které je aktuální příprava na odchod z dětského domova,
zajištění bydlení a zaměstnání, zaměříme se v následujícím
období právě na tuto problematiku. Důraz bude kladen především
na motivaci a odpovědnost dětí za sebe, podporu při studiu apod.
S podniky v okolí budeme spolupracovat při zajišťování brigád
pro studenty a zaměstnání pro plnoleté klienty. Budeme
se i nadále zapojovat do projektů,které se na pomoc odcházejícím
dětem zaměřují.
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V Kralupech nad Vltavou dne 4. 10. 2018

Mgr. Elena Demianová
ředitelka zařízení

Poznámky:
Děkuji vychovatelkám K. Prouzové, J. Dubcové a D. Prouzové za trefné
dodatky, skvělé připomínky a laskavý humor při schválení Výroční
zprávy.
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