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I. Charakteristika školského zařízení

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

Ředitel: Mgr. Pavel Šoltys 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 IZO: 060 371 803 
2. Školní jídelna –  kapacita: neuvádí se IZO: 150 006 845
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II. Údaje o pracovnících školského zařízení

Pedagogičtí pracovníci:

  Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010
  počet fyzickýchpřep. počet fyzickýchpřep.
  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 šk. roce 2009/2010:

Prac. Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, Celková Praxe 
poř.č. funkce   obor  praxe v DD

1 Ředitel (P.Š.)  1 VŠ  22 8
2 vychovatelka, zást. (J.J.) 1 VŠ  32 29
3 vychovatel (P.K.) 1 VŠ  12 8
4 vychovatelka (Y.D.) 1 SPgŠ  26 19
5 vychovatelka (Y.M.) 1 VŠ  22 9,5
6 vychovatelka (E.CH.) 1 VŠ  19 9,5
7 Vychovatel (A.R.) 1 VŠ  3 3
8 vychovatelka (M.N.) 1 SPgŠ 17 17
9 vychovatelka (B.K.) 1 VŠ 26 10
10 vychovatel (P.U.) 1 SPgŠ 2 2
11 noční vych. (J.J) 0,20 VŠ  32 29
12 noční vych. (P.K.) 0,15 VŠ  18 8
13 noční vych. (Y.D.) 0,15 SPgŠ  26 19
14 noční vych. (Y.M.) 0,15 VŠ  22 9,5
15 noční vych. (E.CH.) 0,15 VŠ  19 9,5
16 noční vych. (A.R.) 0,15 VŠ  18 3
17 noční vych. (M.N.) 0,15 SPgŠ 17 17
18 noční vych. (B.K.) 0,15 VŠ 26 10
19 noční vych. (P.U.) 0,15 SPgŠ 24 2
20 účetní,ved.strav. 1 VŠ  10 0
21 sociální pracovnice 1 VŠ 12 5,5
22 ved. kuchařka 1 SOU  17 2
23 kuchařka 1 SOU  15 1
24 Uklizečka (Z.Z.) 0,5 SOU  7 1
25 Uklizečka (V.K.) 0,5 SOU 29 5
26 pradlena, švadlena 1 SOU  21 1
27 topič - údržbář  0,37 OU  48 8

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje:
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Vychovatelky vykonávají v rámci druhého pracovního poměru na zkrácený úvazek noční
práci, 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:

Tři pedagogové si průběžně doplňují vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., dva ukončili
bakalářské studium speciální pedagogiky, jeden zaměstnanec studuje  magisterské studium
sociální pedagogiky. Ředitel, 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.

III. Údaje o dětech

Určený diagnostický ústav: DDÚ a SVP Brno – Hlinky

Celkový charakter skladby dětí:
 
Kapacita zařízení     24
Evidenční stav     18
Počet rodinných buněk    3
Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení  17
Počet svěřenců na útěku    1
Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů  0
Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou  18
Počet svěřenců umístěných na předběžné
opatření  0
Počet svěřenců v předpěstounské péči 0
Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípr. na povol. 0
Počet svěřenců na základě dohody s rodiči  0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL   2
Počet svěřenců v péči neurologa   0

Věkové složení dětí:

MŠ   1
ZŠ   7
studenti   0
učni  5
ostatní  (ZŠPr)  5

Komentář k tabulkám:

V řádku ostatní jsou zahrnuti žáci ZŠPr.

Rozvrstvení v rodinných buňkách:
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skup./byt počet dětí 3-5 let 6-11 let 12-15 let 16 a více dívky+chl.
I. 6 0 1 4 1 4+2
II. 5 0 1 2 2 4+1
III. 7 1 2 1 3 4+3
celkem 18 1 4 7 6 12+6

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:

skup./byt MŠ ZŠ sp. školy OU,SOU ost. SŠ sourozenci
I. 0 4 1 1 0 1x2
II. 0 2 2 1 0 3+2
III. 1 2 1 3 0 3+2
celkem 1 8 4 5 0 12

U jedné skupiny dětí pracují tři kvalifikovaní pedagogové, kteří zajišťují denní službu ve své
rodinné buňce, noční službu potom střídá všech devět vychovatelů v celém DD.
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 stav dětí byl v daném období dobrý až na některá chronická onemocnění. Měli jsme
děti s poruchami zraku (5), s mentální retardací(6). 
U dětí jsou především patrné poruchy chování, zvláště pak u dětí v pubertálním věku, kde se
začínají plně projevovat jejich genetické predispozice. Pubescentů a adolescentů je u nás
v současné době nejvíce. Děti tohoto věku přicházející z rodinného patologického prostředí již
jen s obtížemi reagují na většinu výchovných metod, zpravidla mají zkušenosti s trestnou
činností, lehkými i těžkými drogami apod.
Všechny zdravotní problémy jsme řešili s odbornými lékaři, SPC Duha a PPP, dodržovali
jsme stanovený léčebný režim a pravidelné podávání léků. V ambulantní péči psychiatra jsou
čtyři děti. V průběhu roku se zlepšil zdravotní stav obzvláště nově přijatých dětí, díky
logopedické péči i verbální projev dětí mladšího školního věku. Děti pravidelně navštěvují
minimálně jednou ročně oční školu v Kroměříži, kde je jim prováděna korekce zraku a
pěstovány návyky k ochraně zraku, pokud je to nezbytné. Problémy přetrvávaly
s pravidelným nošením brýlí .
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. Marně zatím bojujeme s tabakismem u starších
dětí. V přípravě na vyučování jsme se snažili poskytovat individuální péči především
mladším, mentálně postiženým a prospěchově slabším žákům.
Průměrný školní prospěch v závěru šk. roku 2009/2010 byl:

ZŠPr 1,35
ZŠ 2,14
SOU 2,58
SOŠ --

Všechny děti prospěly, jedno dítě prospělo s vyznamenáním, ve srovnání s předchozím rokem
se prospěch většiny dětí mírně zhoršil. Na střední školu byla přijata jedna dívka v oboru
sociálně správním. 
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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 DD. 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 (např.“Startovné do života“, „Plaváček“, „DOMINO“ apod.). Dále děti jezdí na různé
semináře týkající se jejich budoucí funkce v samostatném životě („…atd.“, apod.)
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 DD a výzdobě DD
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 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. Multimediální schopnosti a dovednosti dětí
jsme se snažili rozvíjet výukou na sponzorsky získaných počítačích. V každém pokoji se nám
podařilo díky štědrosti sponzorů umístit alespoň jeden počítač, na kterém si děti mohou
zkoušet a zdokonalovat své multimediální schopnosti, snažíme se, aby na každém stole
v každém pokoji byl jeden počítač, což se nám zatím příliš nedaří. V každém bytě je
v obývacím pokoji televizor, magnetofon, videopřehrávač a domácí kino. Tyto se snažíme
průběžně modernizovat.
Spolupráce DD 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. Jedno dítě se
nám podařilo umístit do pěstounské péče. Od sponzora jsme získali trampolínu, na které děti
rozvíjejí za pěkného počasí své pohybové schopnosti. Průběžně se snažíme doplnit stav
jízdních kol tak, aby každé dítě mělo vlastní kolo, o které by se samo staralo, čímž chceme
zvýšit pocit odpovědnosti dětí za svěřený majetek.

IV. Další aktivity dětského domova   

Rámcový roční plán aktivit DD mimo rámec týdenních povinností:

ZÁŘÍ
- návštěva solné jeskyně
- keramická dílna
- výlet na Jablečné slavnosti do Hostětína
- návštěva fotbalových utkání v okolí
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- vycházky do okolí Bojkovic
- účast na soutěži Kufrování v Liptále
- návštěva mezinárodního fotbalového utkání ČR – San

Marino

ŘÍJEN
- výlety na kolečkových bruslích a na kolech
- návštěva fotbalových utkání v okolí
- ukázka výcviku služebních psů Policie ČR
- keramická dílna
- plavání v Uherském Brodu
- pěší túra na Modrou vodu

LISTOPAD
- plavání v Uherském Brodu
- návštěva fotbalových utkání v okolí
- návštěva muzea v Uh. Hradišti
- shlédnutí filmu v kině v Uh. Brodu
- výroba vánočních dekorací z keramiky

PROSINEC
- vystoupení dětí ve Slavičíně
- účast na vánočním jarmarku a předvádění  řemesel v

Bojkovicích
- předvánoční výlet do Prahy na Žofín
- příprava na vánoční besídku – koledy, pečení cukroví
- vánoční turnaj ve stolním tenisu
- 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
- literární pásmo s promítáním diapozitivů
- návštěva turnaje ve stolním tenisu ve sport. hale
- keramické dílny
- beseda v místní lidové knihovně
- návštěva muzea v Uh. Hradišti

ÚNOR
- výroba keramických velikonočních ozdob
- zimní sporty
- příprava masek a účast na karnevalu v Bojkovicích
- plavání v Uh. Brodu
- turnaj v kuželkách 
- účast ve výtvarné soutěži Vlak štěstí a naděje
- besídka pro penzion v Bojkovicích
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BŘEZEN 
- pletení pomlázek, výzdoba domova z proutí, výroba

kraslic tradičními technikami
- Nejmilejší koncert ve Strážnici
- drátkování s paní Dostálovou
- výlety na kolech do Nezdenic
- návštěva hokejového utkání ve Zlíně
- bruslení v Bojkovicích
- turnaj v bowlingu s osobnostmi TV Nova
- muzikál Kleopatra v Praze
- „Odpoledne s babičkou“ – výroba velikonočních

dekorací s paní Mendlovou
- turnaj dětských domovů v sálové kopané

DUBEN
- turnaj DD v kuličkách „Kuličkiáda“
- návštěva solné jeskyně – rehabilitace postižených

dětí
- výlet do Uh. Hradiště s nadací D-K-S
- návštěva fotbalových utkání
- účast na otevření cyklostezky v Bojkovicích
- návštěva dětského muzikálu
- turnaj ve volejbalu mezi byty

KVĚTEN
- stavění a kácení máje s táborákem
- víkendový pobyt dětí  s nadací DOMINO ve Zlíně
- plavání v Uherském Brodu
- výlet na kolech do Pitína a Nezdenic
- návštěva fotbalového utkání
- výlet na rozhlednu ve Valašských Kloboukách

ČERVEN
- uspořádání soutěže pro MŠ Bojkovice „Den plný

sluníčka“
- keramická dílna
- celodenní výlet na Do Pitína a Záhorovic
- turnaj DD v malé kopané na hřišti DD
- víkendový pobyt dětí  s nadací DOMINO ve Zlíně
- táborový oheň na ukončení školního roku

ČERVENEC – SRPEN
- výlety do okolí města, táboření v přírodě
- exkurze do „Hotelu pro psy“ v Uh. Brodu
- putovní tábor dětských domovů Uh. Ostroh,

Smolina  a Bojkovice
- prázdninové pobyty – E-on, DOMINO, Kácov
- sběr lesních plodů
- koupání v Bojkovicích a v Nezdenicích
- oslava konce prázdnin 
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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.

Mimoškolní aktivity dětí

Dle zájmu a schopností individuálně navštěvovaly děti zájmové kroužky ve školách 
a při DDM . Stali jsme se pořadateli několika soutěží dětských domovů (Kuličkiáda, sálová
kopaná, minikopaná…) Děti nás reprezentovaly nejen v regionálních soutěžích (Nejm.
koncert, atletika, florball,…), ale i v regionálním kole umělecké soutěže dětských domovů
„Nejmilejší koncert“, na mnoha akcích mimo Bojkovice (Zlín, Praha, Strážnice,…).
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, 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. Aktivity domova, spolupráce

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. V rámci
sekcí DD si pedagogové vzájemně předávali zkušenosti z výchovné práce a poznávali různé
výchovné prostředky a styly, čímž se obohatila jejich dosavadní praxe. 
Byli jsme v kontaktu s nadacemi T.Maxové, 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.

VI. Prevence sociálně patologických jevů (SPJ)

Vzhledem k tomu, že jsou k nám především v poslední době umísťovány děti starší, které
mají již zkušenosti se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, alkohol, toulky, krádeže a
případně zneužívání lehkých drog, je třeba tyto zlozvyky u dětí eliminovat a ukázat jim
správnou cestu životem. K tomu slouží každoročně zpracovávaný plán prevence SPJ, který je
povinen metodik v závěru každého školního roku zhodnotit. Hodnocení uplynulého období
metodikem prevence SPJ předkládáme jako nedílnou součást této výroční zprávy:
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Hodnocení plánu metodika prevence za školní rok 2009/2010

     Cílem metodika prevence ve školním roce 2009/2010 bylo pozitivně působit na jednotlivé
bytové kolektivy a kladné působení na děti nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i při
mimoškolních činnostech. Dále upevňování a dodržování zásad zdravého životního stylu. 
     V pravidelných sezeních jednotlivých bytů vychovatelé cíleně působí na rozvoj sociálních
dovedností dětí prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků. Mezi tyto dovednosti
patří aktivní naslouchání, relaxace, sebepřijetí, verbální i nonverbální komunikace, empatie,
soutěžení, rozhodování a řešení konfliktů.

Pro mladší děti byla zařazena tato témata:
‐ Výchova ke zdravému životnímu stylu

‐ Správná životospráva

‐ Hygienické návyky a zásady

‐ Vhodné využívání volného času

‐ Problematika alkoholu a kouření

Pro starší děti byla zařazena tato témata:
‐ Základní informace o drogách a AIDS

‐ Účinek  drog  na   lidský  organismus  po  stránce  fyziologické  se  zřetelem  na  následky
kouření a alkoholismu mladistvých

‐ Zaměření na hodnotovou orientaci adolescentů

‐ Posílení sebevědomí, kladná motivace

‐ Problematika vztahu mezi žáky ( šikana)

Spolupráce  s     dalšími institucemi a odborníky  :
‐ Pracovníci PPP

‐ Policie ČR

‐ DDM Bojkovice

‐ MUDr. Navrátilová

‐ ZŠ praktická Bojkovice

‐ Zájmové kroužky a nepovinné předměty

Spolupráce  s dalšími institucemi a odborníky:
‐ Pracovníci PPP

‐ Policie ČR
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‐ DDM Bojkovice

‐ Dětská lékařka

‐ ZŠ praktická Bojkovice

‐ Zájmové kroužky a nepovinné předměty

VII. Základní údaje o hospodaření dětského domova za kalendářní rok 2009

Schválený rozpočet ……………………..    7.878.010,- Kč
Rozpočet na provoz …………………….    1.737.000,- Kč 
– byl vyčerpán zcela
Rozpočet na přímé ONIV ………………    1.660.051,- Kč
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na mzdy ……………………….    4.480.959,- Kč
- byl zcela vyčerpán
Investiční dotace  ………………………...      0,- Kč
Celkové neinvestiční náklady ……………8.432.902,02 Kč
Celkové výnosy ………………………….. 8.478.436,43 Kč
Výsledek hospodaření ……………………     45.534,41 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).

VIII. 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 DD (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 kromě lidí vychovává i krásné
prostředí nejen budovy, ale i okolí našeho zařízení, drobná zvířata v jednotlivých rodinných
buňkách a pes určený pro canisterapii.

Schváleno pedagogickou radou dne 25.8. 2010
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V Bojkovicích dne 30.8. 2010

Mgr. Pavel Šoltys,
ředitel DD
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