Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011

Předkládá:
Bc. Yvetta Mendlová,
ředitelka DD

V souladu s ustanovením paragraf 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), v plném znění, předkládá
Dětský domov Bojkovice výroční zprávu.
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I.

Charakteristika školského zařízení
Dětský domov Bojkovice je právním subjektem, příspěvkovou organizací Zlínského kraje,
zřizován zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Je organizován jako školské zařízení
rodinného typu, poskytující komplexní péči dětem a mládeži ve věku od tří do osmnácti let,
respektive do ukončení přípravy na budoucí povolání, kterým byla soudem uložena ústavní
výchova nebo, bylo vydáno předběžné opatření. Školské zařízení dětský domov patří dle § 7
zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) do vzdělávací soustavy se školami a školskými
zařízeními a jeho činnost je řízena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů.
Název:

Dětský domov Bojkovice

Adresa:

Štefánikova 563
687 71 Bojkovice

Zřizovatel:

Zlínský kraj
právní forma: kraj, IČO 708 91 320
tř. T. Bati 21
760 01 Zlín

Ředitelka:

Bc. Yvetta Mendlová

GSM: 731 507 849

Zástupce:

Bc. Jurásková Jana

GSM: 731 507 859

tel./fax:

572 641 524

e-mail:

info@ddbojkovice.cz

www stránky:

www.ddbojkovice.cz

Datum zřízení:

1.1.1993

poslední ZL:

1.7.2001

Zařazení do sítě:

1.9.1996

poslední aktualizace:

17.6.2009

Školské zařízení sdružuje:
1. Dětský domov - kapacita: 24 lůžek
2. Školní jídelna - kapacita: neuvádí se

IZO: 060 371 803
IZO: 150 006 845
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II.

Údaje o pracovnících školského zařízení
Pedagogičtí pracovníci:
Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

počet fyzfyzických

přep.

počet fyzických

přep.

osob

úvazky

osob

úvazky

Interní prac.

10

11,4

10

11,4

Externí prac.

0

0

0

0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2010/2011:
Prac.
poř.č.

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ředitelka
Vychovatelka, zást.řed.
Vychovatel
Vychovatelka
Vychovatel
Vychovatelka
Vychovatel
Vychovatelka
Vychovatelka
Vychovatel
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Bezpeč. pracovník
Účetní, ved.strav.
Sociální pracovnice
Ved. kuchařka
Kuchařka
Uklizečka
Uklizečka
Pradlena, švadlena

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1,2
0,85
0,85
0,85
0,45
0,45
0,9
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Domovník

0,3

Kvalifikace,
obor

3

Celková
praxe

Praxe
v DD

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU

23
33
13
27
22
20
4
18
27
3
33
13
27
22
20
4
18
27
3
11
13
18
16
8
30
18

10,5
30
9
20
8
10,5
4
18
11
3
30
9
20
8
10,5
4
18
11
3
1
6,5
3
2
2
6
3

SOU

34

0

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
Věková struktura pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci 0
2
8
0
Nepedagogičtí pracovníci - 2
6

nad 55 let
věk 45 – 55 let
věk 35 – 45 let
věk 25 – 35 let
věk 45 – 60 let
věk 35 – 45 let

Vychovatelky vykonávají v rámci druhého pracovního poměru na zkrácený úvazek noční
práci (bezpečnostní pracovník), čímž je zajištěna kvalitativně vyšší péče o děti i v průběhu
noci. V závislosti na tom je také různá míra započitatelné praxe.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Jeden pedagog si průběžně doplňuje vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., tři ukončili
bakalářské studium speciální pedagogiky, jeden zaměstnanec studuje magisterské studium
sociální pedagogiky. Ředitelka, účetní, sociální pracovnice i většina pedagogických
pracovníků se pravidelně účastní různých školení a kurzů pro zvýšení odbornosti v jejich
oborech činností. Účelové prostředky na DVPP jsme nečerpali. Sociální pracovnice a účetní si
průběžně aktualizují vzdělání v různých kurzech s tématikou týkající se jejich oboru. Součástí
informovanosti ped. prac. je studium odborného tisku a konzultace na pedagogických radách.
III.

Údaje o dětech

Určený diagnostický ústav:

DDÚ a SVP Brno – Hlinky

Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení
Evidenční stav
Počet rodinných buněk
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení
Počet svěřenců na útěku
Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou
Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření
Počet svěřenců v předpěstounské péči
Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípr. na povol.
Počet svěřenců na základě dohody s rodiči
Počet svěřenců v péči DPA, DPL
Počet svěřenců v péči neurologa
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24
25
3
24
0
1
18
7
0
0
0
0
3

Věkové složení dětí:
MŠ

7

ZŠ

9

studenti

1

učni

4

ostatní v domově

1

ostatní

(ZŠPr)

3

Komentář k tabulkám:
V řádku ostatní jsou zahrnuti žáci ZŠPr.
Rozvrstvení v rodinných buňkách:
skup./byt

počet dětí

3-5 let

6-11 let

12-15 let

16 a více

dívky+chl.

I.

8

2

2

4

0

4+4

II.

8

1

2

1

4

7+1

III.

9

1

3

2

3

4+5

celkem

25

4

7

7

7

15+10

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
skup./byt

MŠ

ZŠ

pr. školy

OU,SOU

ost. SŠ

sourozenci

I.

3 (1 DD)

3

1

0

0

5+3

II.

2

2

2

1

1

3+2

III.

2

4

0

3

0

3+3

celkem

8

9

3

4

1

25

Školní rok 2011/12 budeme tedy začínat s 25 dětmi. V průběhu roku jsme pečovali o 22 dětí
ve 3 rodinných buňkách. Věkové spektrum bylo od tří do osmnácti let. K 30.6.2011 ukončila
pobyt v dětském domově dvě osmnáctiletá děvčata, která dokončila učební obory kuchař číšník a pekařské práce. Obě se vrátily zpět ke svým rodičům. Během školního roku byly do
naší péče přijaty čtyři nové děti.
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Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám:
U jedné skupiny dětí pracují tři kvalifikovaní pedagogové, kteří zajišťují denní službu ve své
rodinné buňce. Na noční službě (bezpečnostní pracovník) se střídá všech devět vychovatelů
v celém DD dle rozpisu služeb.
Většina dětí je do DD umísťována proto, že jim jejich rodiče neposkytují potřebnou péči,
nestarají se o jejich výchovu, výživu a bezpečnost. Mnohé z dětí pak nenavštěvují školu,
mohou být ovlivněny negativním sociokulturním prostředím a páchat trestnou činnost.
Všechny děti k nám byly umístěny se souhlasem DDÚ a SVP Brno – Hlinky na základě
rozhodnutí okr. soudů příslušných k místu bydliště dítěte.
Zdravotní problémy jsme řešili s odbornými lékaři a PPP. V průběhu roku se zlepšil zdravotní
a psychický stav dětí a verbální projev dětí mladšího školního věku.
V oblasti výchovně vzdělávací jsme kladli důraz na dodržování základních norem chování
v DD, škole a na veřejnosti, na rozvoj a kulturu verbálního projevu, na rozvíjení
kamarádských vztahů, ochotu pomoci slabším.
Průměrný školní prospěch v závěru šk. roku 2010/2011 byl:
ZŠPr
ZŠ
SOU
SOŠ

1,55
1,93
2,9
2,5

Jedno dítě prospělo s vyznamenáním, jedno dítě bude opakovat ročník. Na učební obor byl
přijat jeden chlapec a dvě dívky. U ostatních dětí prospěch koresponduje s předchozími lety.
Velkou pozornost jsme věnovali sociálním a ekonomickým problémům, se kterými se děti
potýkaly nebo je budou muset řešit ve svém samostatném životě po odchodu z dětského
domova. Byla zdůrazňována nutnost vzdělání pro budoucí povolání a zdárnou socializaci v
běžné populaci a ekonomickou nezávislost. V „Přípravném bytě“ se jedna dívka učila formou
hry žít samostatně, poznávat cenu energií, potravin a ostatních produktů společnosti, které
bude v samostatném životě užívat. Snažíme se spolupracovat s nadacemi a podnikatelskými
subjekty, které nám pomáhají především po materiální stránce v uspokojování potřeb našich
dětí. Dále děti jezdí na různé semináře týkající se jejich budoucí funkce v samostatném životě.
Děti byly vedeny k co největší samostatnosti v hygieně a pořádku, snažili jsme se odstraňovat
špatné návyky a zlozvyky. Do pracovních činností byly děti zařazovány dle svých možností
přiměřených věku a schopnostem. Aktivně se podílejí na údržbě budovy dětského domova,
opravují si samy pod dohledem pedagogických pracovníků vozový park jízdních kol, učí se
pro své úspěšné začlenění do života společnosti. Pomalu se nám daří utlumovat kouření u
některých dětí, vedeme je v duchu zdravého životního stylu.
V oblasti rekreační a odpočinkové jsme využívali přírodních možností, které nám poskytuje
okolí a sportoviště města, ZŠ a CSOŠ v Bojkovicích. V zájmové činnosti jsme rozvíjeli
schopnosti a dovednosti dětí, věnovali se zlepšení estetického prostředí a výzdobě dětského
domova během kalendářního roku. Daří se nám s pomocí grantů od různých nadací získávat
sportovní a výtvarné potřeby a vše, co by našim svěřencům ulehčilo život bez rodičů.
Průběžně se naše děti zúčastňovaly soutěží a kulturních akcí pořádaných různými
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organizacemi, organizovali jsme i soutěže pro ostatní dětské domovy, pro děti z mateřské
školy. Vedli jsme děti k četbě knih, tisku a sledování událostí u nás i ve světě.
Mimořádné události:
Mimořádnými událostmi jsou u nás útěky a s nimi spojené krádeže a těhotenství dívek.
Práce s osobami odpovědnými za výchovu:
Spolupráce dětského domova s rodiči dětí byla dobrá v rámci možností, rodiče byli průběžně
4x ročně informováni pedagogy o celkovém vývoji dětí a o školním prospěchu, v některých
případech častěji v případě zájmu rodičů. Snažíme se o bližší kontakt osob odpovědných za
výchovu s jejich dětmi, pokud je to jen trochu možné a nehrozí narušení psychiky dítěte.
Dva sourozenci navštěvují pravidelně o víkendech, prázdninách hostitelskou rodinu.
Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s pozitivním vývojem a chováním dětí jsme navázali
spolupráci s další hostitelskou rodinou.
Nejčastěji řešená pozitiva a negativa ped. práce s dětmi našeho domova:
Pozitiva :
• pochvala dětí za studijní výsledky a úspěšné ukončení studia
• školní aktivita- soutěže, olympiády, sportovní reprezentace…
• iniciativní přístup k zájmové činnosti s dobrými výsledky
• účast na akcích dětského domova
• příprava výrobků a účast na jarmarcích
• pomoc v rodinné skupině malým a slabším dětem
• spolupráce s nadacemi a sponzory
Negativa :
• porušení vnitřního řádu domova
• nevhodné chování ve škole, domově a na veřejnosti
• neplnění svých školních povinností a povinností na domově
• problémy ve škole s chování, prospěchem a neomluvené absence
• krádeže dětí na domově i mimo domov, útěky
• kouření
IV.

Aktivity dětského domova
Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo rámec týdenních povinností:
ZÁŘÍ
- výjezdy na kolech po cyklostezkách Pitín,
Záhorovice, Nezdenice
- keramická dílna
- výlet na Jablečné slavnosti do Hostětína
- exkurze na pilu – areál firmy Dato Forest Bojkovice
- vycházky do okolí Bojkovic
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-

III. ročník soutěže „Hoří“- DD Zlín Lazy

ŘÍJEN
- výlety na kolečkových bruslích a na kolech
- návštěva fotbalových utkání v okolí
- turistická vycházka „ Modrá voda“
- výtvarná soutěž – Namaluj draka
LISTOPAD
- beseda s příslušníkem OO PČR Bojkovice
- turnaj v kuželkách mezi DD Zlínského kraje
- exkurze do pekárny u Kurtinů
- exhibiční a charitativní hokejový zápas se
známými tel. hvězdami
- návštěva lední revue „ Mrazík“
PROSINEC
- vánoční koncert pod záštitou nadace „Korunka“
- účast na vánočním jarmarku a předvádění řemesel
v Bojkovicích
- vánoční benefiční koncert pro děti z DD „ Vánoce
hrajou glorijá“
- příprava na vánoční besídku – koledy, pečení cukroví
- silvestrovský tábor „ Oříšek“ – Horní Planá
- bruslení na stadionu v Bojkovicích a v Uh. Brodu
- mikulášská nadílka, vánoční besídka
LEDEN
- zimní sporty (sáňkiáda, bruslení, stavby ze sněhu,…)
- plavání v Uherském Brodu
- benefiční divadelní představení – Gazdina roba
ÚNOR
- výroba keramických velikonočních ozdob
- zimní sporty
- účast na dětském karnevale
- plavání v Uh. Brodu
- Dortiáda s Kometou Brno
- účast ve výtvarné soutěži Vlak štěstí a naděje
BŘEZEN
- pletení pomlázek, výzdoba domova z proutí,
výroba kraslic tradičními technikami
- Bowling s nadací C4 a s TV Nova
- vystoupení k MDŽ – penzion Bojkovice
- výlety na kolech do Nezdenic
- beseda s příslušníkem Policie ČR
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-

bruslení v Bojkovicích
účast na plavecké soutěži ve Zlíně – Den vody

DUBEN
- výlet na kolech po cyklostezce k léčivým pramenům
- beseda a výstava výkresů v Městské knihovně v Bojkovicích
- Nejmilejší koncert v Tišnově
- výlet do Luhačovic – poznávání léčivých pramenů
- otevírání studánky Ohloběnky
- velikonoční putování Vinohradskou ulicí
- akce „Den Salvatora“ – štěrkoviště Otrokovice
KVĚTEN
- Pohádkový les – účast na akci DDm Bojkovice
- ergoterapeutický pobyt s Dominem ve Zlíně
- plavání v Uherském Brodu
- výlet na kolech do Pitína a Nezdenic
- atletické závody – akce pro DD pořádané Uh. Ostrohem
- Liptálské kufrování 2011 – DD Liptál
- Den otevřených dveří v Domově pro osoby se zdravotním
postižením v Uh. Brodě
- Den dětí aneb řemeslo má zlaté dno
ČERVEN
- uspořádání soutěže pro MŠ Bojkovice „Den plný sluníčka“
- keramická dílna
- jízda na koních - hipoterapie
- Den otevřených dveří v DD Bojkovice
- Dětský den ve Slušovicích
- Velký Napoleon Všemina – akce DD a ZŠ Vizovice
- táborový oheň na ukončení školního roku
ČERVENEC – SRPEN
- výlety do okolí města, táboření v přírodě
- rekreační pobyt od Nadace DKS – Velké Karlovice
- prázdninové pobyty – E-on, DOMINO - Ratiboř
- koupání v Bojkovicích a v Nezdenicích
- oslava konce prázdnin
Plán práce byl až na výjimky splněn. Tento rozvrh činností je pouze rámcový, protože při
výčtu všech akcí, které pro děti připravujeme, by byla výroční zpráva velmi obsáhlá.
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Mimoškolní aktivity dětí:
Dle zájmu a schopností individuálně navštěvovaly děti zájmové kroužky ve školách
a při DDM. Stali jsme se pořadateli turnaje v kuželkách pro dětské domovy Zlínského kraje,
pořádali jsme pro děti ze Základní školy praktické „ Den dětí aneb řemeslo má zlaté dno“
a také tradiční „ Den Sluníček“ pro děti z MŠ. Děti nás reprezentovaly nejen v regionálních
soutěžích (Nejm. koncert, atletika, plavání,…), ale i na mnoha akcích mimo Bojkovice.
Děti se podílely na výstavkách svých prací a fotografií ve městě, pravidelně se účastníme
předvádění řemesel v budově MěÚ. Měli jsme dobrou spolupráci se všemi typy škol, které
naše děti navštěvují a s DDM v Bojkovicích. Pravidelně uvítáme na návštěvě statutárního
zástupce hejtmana Zlínského kraje – pana Libora Lukáše. Naše děti také pravidelně
reprezentovaly dětský domov v různých soutěžích na místní, okresní, krajské i celostátní
úrovni.

V.

Spolupráce s institucemi a sponzory
Byli jsme v pravidelném kontaktu s rodiči a pracovníky dotčených úřadů, OSPOD příslušných
dle trvalého pobytu dětí. I krátkodobé pobyty u osob odpovědných za výchovu byly vždy
řešeny se souhlasem OSPOD.
Studentky z CSOŠ Bojkovice vykonávaly u nás pedagogickou praxi a navázaly přátelské
vztahy s dětmi, čímž kladně ovlivnily jejich výchovu. Odborné praxe v našem zařízení
průběžně vykonávají i studenti vysokých, středních a vyšších odborných škol z celého regionu
jižní a střední Moravy.
Dobrou spolupráci jsme měli také s ostatními dětskými domovy v nejbližším okolí.
Byli jsme v kontaktu s nadacemi T. Maxové, D-K-S, Plaváček, Nadace manželů Livie a
Václava Klausových, C4C. Účastnili jsme se některých jejich akcí pro děti. Při různých
příležitostech obdržely děti osobní dárky jak od nadací, tak i od dalších sponzorů. Spolupráce
se sponzory obecně je velmi plodná a zvyšuje životní úroveň našich dětí v různých oblastech,
především pak zkvalitněním materiálního zabezpečení jejich potřeb. Problémem je jejich
sporadický zájem o naše zařízení, jehož velikou nevýhodou je zeměpisná poloha vzdálená od
center sociokulturního dění.
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VI.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla v našem domově kontrola ze strany České školní
inspekce.

VII.

Hodnocení plánu metodika prevence za školní rok 2009/2010

Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů
dětského domova je formovat takovou osobnost dítěte, která je schopna samostatně a
přiměřeně svému věku konat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, dokáže
rozlišovat důležité problémy a snažit se je samostatně řešit, dítě, které bude umět účelně
využívat svůj volný čas, využít vlastní iniciativu a dokáže si vážit svého zdraví. Společnou
snahou všech pedagogických pracovníků dětského domova bylo zařazovat do programu ty
aktivity, které pomáhají dětem našeho dětského domova lépe se začleňovat do společnosti a
poznávat jak kladné, tak i záporné stránky života. V pravidelných sezeních jednotlivých
rodinných buněk vychovatelé cíleně působí na rozvoj sociálních dovedností dětí
prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků. Mezi tyto dovednosti patří aktivní
naslouchání, relaxace, verbální i nonverbální komunikace, empatie, soutěžení, rozhodování a
řešení různých konfliktů.
Tematické bloky pro mladší děti :
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- správná životospráva
- hygienické návyky a zásady
- vhodné využívání volného času
- problematika alkoholu a kouření
- získat si důvěru dětí
- zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy
Tematické bloky pro starší děti:
- základní informace o drogách a AIDS
- účinek drog na lidský organismus po stránce fyziologické se zřetelem na následky
- kouření a alkoholismus mladistvých
- zaměření na hodnotovou orientaci dospívajících
- posílení sebevědomí, kladná motivace
- problematika vztahu mezi žáky (šikana)
Podmínky pro prevenci:
- zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy
- navodit atmosféru důvěry
- zajištění metodických pomůcek
- stálý informační panel pro umístění důležitých informací
- nutný osobní kontakt
- propagace (místní tisk)
- využití dotazníků
- využití schránky důvěry
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Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky:
- Pracovníci PPP
- Policie ČR
- DDM Bojkovice
- MUDr. Navrátilová
- ZŠ T.G.M. Bojkovice
- ZŠ praktická Bojkovice
- LŠU Bojkovice
- Zájmové kroužky a nepovinné předměty
Pravidelně se aktualizovala nástěnka na výše uvedená témata. Děti pomáhaly a připravovaly
si některá témata pod mým dohledem. Také se učily řešit konfliktní situace a ovládání svých
emocí.
-

Výskyt sociálně patologických jevů u dětí v DD Bojkovice:
Z celkového počtu dětí: 24

Kouření - reálná zjištění

8

podezření

2

počet řešení školou

8

Alkohol - reálná zjištění

3

podezření

1

počet řešení školou

3

Drogy - reálná zjištění

0

podezření

1

počet řešení školou

0

Šikana - reálná zjištění

0

podezření

1

počet řešení školou

0

Záškoláctví do 10 hodin

2

nad 10 hod.

0

počet řešení školou

2

Kriminalita - reálná zjištění

1

podezření

0

počet řešení

1

Gamblerství - reálná zjištění

0

podezření

0

počet řešení školou

0

Rasismus -reálná zjištění

0

podezření

1

počet řešení školou

0

Vulgarismus - reálná zjištění

2

podezření

3

počet řešení školou

2

Kyberšikana - reálná zjištění

0

podezření

0

počet řešení školou

0

Jiné - reálná zjištění

0

podezření

1

počet řešení školou

0

Tyto informace jsem získala na základě vlastního šetření mezi dětmi a ve spolupráci s
ostatními pedagogickými pracovníky. Výsledky v zásadě odpovídají realitě. Největším
problémem našeho dětského domova je kouření. I když problém kouření probíráme téměř na
každé spolusprávě, tak se nám tento nešvar nedaří vymýtit. Pravidelně jsem na téma kouření
debatovala s dětmi, které již kouří několik let. Na můj dotaz, zda by se dokázaly obejít bez
cigarety, jsem většinou dostala zápornou odpověď. Pokud si pravidelně „nezapálí“, tak jsou
nervózní, mají „absťák“ apod. Toto můžeme vypozorovat i z jejich chování. Všechny děti
byly seznámeny s tím, že je zákaz kouření v celém areálu dětského domova, tak i v samotné
budově.
V poslední době jsou hlavně mezi dospívající mládeží rozšířeny tzv. lehké drogy, zejména
kouření marihuany. V našem DD jsme pravidelně prováděli testy na zneužití návykových
látek, které byly vždy vyhodnoceny jako negativní. Již v nejútlejším věku se snažíme o
socializaci našich dětí, a proto jsme rádi, když se vzájemně navštěvují se svými kamarády, ať
už v našem zařízení nebo mimo něj.
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Dětský domov ve svých aktivitách a povinnostech spolupracuje s institucemi v rámci města.
Velmi dobře probíhá spolupráce mezi domovem a školskými zařízeními. S třídními učiteli
jsme vždy a včas dokázali reagovat na vzniklé situace, ať už to byly kázeňské problémy, či
problémy s výukou. Děti si třídní učitele pozvaly také na Vánoční besídku. ZUŠ pořádala v
letošním školním roce několik koncertů, kterých jsme se účastnili nejen jako diváci, ale i
samotní aktéři, neboť dvě z našich dětí navštěvují hudební obor. Dvě děti hrají závodně fotbal
v žákovských kategoriích. V oblasti prevence využíváme i nabídky programů pro děti v rámci
různých institucí: zúčastnili jsme se několika kulturních akcí (muzikály, koncerty) a
sportovních turnajů (v kuželkách, plavání apod.). Náš dětský domov uspořádal turnaj v
kuželkách pro děti z ostatních DD, Den sluníček pro děti z mateřských škol apod.
Jsme rádi, že v rámci socializace jsou naše děti zvány na narozeninové oslavy svých
spolužáků a kamarádů, nebo se jen tak navštěvují. I k nám do domova přicházejí jejich
kamarádi a tráví s dětmi volný čas.
Role vychovatele:
Děti z dětských domovů tvoří rizikovou skupinu z hlediska ohrožení sociálně patologickými
jevy. Většina dětí pochází z nefunkčních rodin, kde byly vystaveny těmto jevům. Zde má
velmi důležitou roli vychovatel (teta, strýc). Neopomíjejme ani lidský faktor z hlediska
interakce vychovatel – dítě. Komunikujme s dětmi o dané problematice, nabídněme jim
možnosti, jak vhodně trávit volný čas, pomáhejme jim, jak se správně vyrovnat s úzkostí,
strachem a smutkem. Vytvořme si k dětem kamarádský vztah, pokud možno vynechejme
tresty a výhrůžky, vysoké nároky a buďme důslední. Děti pochvalme, obejměme je a opravdu
hodně a často s nimi komunikujme. Vzájemná úcta a respekt, je nejlepší odměnou.

VIII.

Základní údaje o hospodaření dětského domova za kalendářní rok 2010
Schválený rozpočet ……………………..
Rozpočet na provoz …………………….
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na přímé ONIV ………………
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na mzdy ………………………
- byl zcela vyčerpán
Investiční dotace ………………………...
Celkové neinvestiční náklady …………..
Celkové výnosy ………………………….
Výsledek hospodaření ………………….

7.636.072,- Kč
1.550.000,- Kč
1.638.123,- Kč
4.421.624,- Kč
0,- Kč
8.390.738,14,- Kč
8.424.987,46,- Kč
34.249,32,- Kč

Výnosy v našem zařízení tvoří výživné a příspěvky na děti od rodičů a přídavky na děti. Jejich
výše je závislá na pohybu dětí v průběhu roku a finanční situaci jejich rodičů (pokud se
odvolají proti rozhodnutí o placení příspěvku a dodají patřičné doklady, je jim příspěvek
prominut).
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IX.

Závěr výroční zprávy
Celkovou výchovnou činnost, její cíle a úkoly za uplynulý školní rok hodnotím kladně jak v
oblasti výchovně vzdělávací, zájmové, rekreační, ale i pracovní. Dařilo se nám řešit problémy
odpovídající specifice našeho zařízení.
V příštím školním roce se musíme zaměřit především na individuální péči prospěchově
slabším dětem, ale také přípravě našich dospívajících jedinců (učňů) na budoucí povolání a
samostatný život po odchodu z dětského domova (např. v přípravném bytě).
Dětský domov po celkové rekonstrukci vyhovuje všem předpisům a normám, výchovná práce
se zkvalitnila menším počtem dětí na jednoho vychovatele, děti mají krásné prostředí kolem
dětského domova, opravené dětské pískoviště a zahradní posezení s možností grilování.
Schváleno pedagogickou radou dne 30.8. 2011
V Bojkovicích dne 30.8.2011
Bc. Yvetta Mendlová,
ředitelka DD
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