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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  IZO: 060 371 803  

2. Školní jídelna -  kapacita: neuvádí se  IZO: 150 006 845 

 

mailto:info@ddbojkovice.cz
http://www.ddbojkovice.cz/
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II. Údaje o pracovnících školského zařízení 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

  Školní rok 2015/2016 Školní rok 2016/2017 

  počet fyzických přep. počet fyzických přep. 

  osob úvazky osob úvazky 

Interní prac. 12  11,6 11  10,6 

Externí prac. 0  0 0  0 

 

 

 

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2016/2017: 

 

Prac. Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, Celková Praxe 

poř. č.           funkce                obor  praxe v DD 

1 Ředitelka    1 VŠ   29 16,5 

2 Vychovatelka, zást. řed.  1 VŠ   39 36 

3 Vychovatelka  1 VŠ   21 6 

4 Vychovatelka  1 VŠ   33 26 

5 Vychovatel 1 VŠ   28 14 

6 Vychovatelka  1 VŠ   26 16,5 

7 Vychovatelka  1 VŠ  24 24 

8 Vychovatelka  1 VŠ  33 17 

9 Vychovatel  1 VŠ  9 9 

10 Asistent ped. - noční 0,80 SOU   7 2 

11 Asistent ped. - noční 0,80 SOU   21 1,6 

12  Provozář      0,30 SOU maturita  6 2 

13 Účetní sam.ref. 1 VŠ   16 7 

14 Uklizečka 0,45 SOU   35 11 

15 Uklizečka      0,45 SOU   16 2,5 

16 Sociální pracovnice 0,85 VŠ  17 12,5 

17 Kuchařka         1 SOU  22 8 

18 Pradlena      0,90 SOU   24 9 

19 Domovník 0,15                 SOU  24 3,5 
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Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje: 

Věková struktura pracovníků: 

Pedagogičtí pracovníci - 1  nad 55 let 

5  věk 45 – 55 let 

3  věk 35 – 45 let 

0  věk 25 – 35 let  

Nepedagogičtí pracovníci - 3  věk 45 – 60 let 

7  věk 35 – 45 let 

 

 Ve školním roce 2016/2017 došlo k organizačním změnám, u pedagogických pracovníků byl 

snížen počet vychovatelů o jednoho a u provozních na pozici kuchařky. 

Celkový počet pracovníků na DD – 19 

přepočtené úvazky – 15,7 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Zaměstnanci dětského domova jsou průběžně školeni a vzděláváni, podle profesí. Častá účast 

na seminářích a školeních je jejich prezentací a vizitkou zájmu o svůj profesní růst. Školení se 

zúčastňují jak pedagogové, tak i provozní zaměstnanci. Využíváme vzdělávacích programů  

a školících organizací, především, kterým byla udělena akreditace MŠMT ČR a MPSV.   

Seminář -  Aktuální změny v účetnictví, Účetní závěrka, Spisová služba, Porada školních 

jídelen, Hygiena potravin, Komunikace pro vedoucí pracovníky, Školení školních metodiků 

prevence, Školení BOZP a PO, Školení řidičů, Dítě v krizi, Riziko kyberprostoru, Ohrožené 

děti ve Zlínském kraji, Výtvarné kouzlení s námi a jinak, Dobrý kolektiv ve třídě, Prevence 

vyhoření v práci pedagoga, Poruchy chování dětí, Registr smluv. 

III. Údaje o dětech 

Celkový charakter skladby dětí: 

 

Kapacita zařízení         24 

Evidenční stav         23 

Počet rodinných buněk       3 

Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení                  23 

Počet svěřenců na útěku       0 

Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů                    0   

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou                 22 

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření                    0               

Počet svěřenců v předpěstounské péči                  0            

Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípravy na povolání 1 

Počet svěřenců na základě dohody s rodiči   0 

Počet svěřenců v péči neurologa     0 
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Věkové složení dětí: 

 

MŠ   6 

ZŠ   12 

studenti   1 

učni   4 

ostatní v domově   0 

 

 

 

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 4 1 1 4+4 

II. 8 2 2 2 2 5+3 

III. 7 2 4 0 1 5+2 

celkem 23 6 10 3 4 14+9 

 

 

 

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin: 

 

skup./byt MŠ ZŠ OU, SOU ost. SŠ sourozenci 

I. 2 4 2 0 3+2+2+1 

II. 2 4 1 1 4+2+1+1 

III. 2 4 1 0 6+1 

celkem 6 12 4 1  

 

 

 

Školní rok 2017/18 budeme tedy začínat s 23 dětmi. V průběhu roku jsme pečovali o 22 dětí 

ve 3 rodinných buňkách. Věkové spektrum bylo od tří do jednadvaceti let. Během školního 

roku 2016/17 ukončili dva klienti dobrovolný pobyt, čtyři děti byly svěřeny soudem  

do předpěstounské péče. Během školního roku bylo do naší péče přijato 7 děti.  

Evidenční stav k 1. 9. 2017 je 23 dětí, 14 dívek a 9 chlapců. 
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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. Péče o děti v noci je zabezpečena jedním nočním pracovníkem v celém 

zařízení. Střídají se dvě asistentky pedagoga ( pouze noční) dle daného 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 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 2016/2017 byl: 

  

ZŠ 1,65 

SOU 1,25 

 

Šest dětí prospělo s vyznamenáním, 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“ je jedna dívka, která se 

připravuje na samostatný život. 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 organizacemi, organizovali jsme i soutěže pro ostatní 

dětské domovy.  Vedli jsme děti k četbě knih, tisku a sledování událostí u nás i ve světě. 
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Mimořádné události: 

 

Mimořádnými událostmi jsou u nás útěky a s nimi spojené krádeže, které jsme nemuseli  

ve školním roce řešit. 

 

Výchovná opatření: 

 

Ve své pedagogické činnosti usilujeme o udělování především kladných výchovných opatření, 

které děti motivují ke zlepšení chování. Kladná výchovná opatření jsou především za zlepšení 

prospěchu nebo chování, účast na soutěžích, vzornou přípravu na vyučování, pomoc   

v rodince, mimoškolní aktivitu a reprezentaci domova na veřejnosti. 

Záporná výchovná opatření jsou ukládána za nevhodné a drzé chování vůči vychovatelům, 

ostatním dětem, dospělým, krádeže. 

 

Kladná výchovná opatření dostalo 13 dětí, záporné výchovné opatření měly 4 děti. 

 

 

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.  

Dvě děti navštěvují pravidelně o víkendech, prázdninách hostitelskou rodinu.  

 

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, apod. 

 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 
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IV. Aktivity dětského domova 

 

Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo rámec týdenních povinností: 

 

 

ZÁŘÍ 

 

- akce se skauty – Mazálkova vyhlídka 

- Amfík  Bukovina – výlet Popovice 

- „Od dubu k dubu“- vycházka 

-  herna BALU – Uh. Brod 

- beseda  „Cesta za životním posláním“ 

- účast na folklorní akci – Setkání Pod Světlovem 

 

 

ŘÍJEN 

- Drakiáda - Bojkovice 

- výlet do Kunovic – Letecké muzeum 

- Modrá u Velehradu – celodenní výlet 

- Helloweenské dlabaní dýní 

- Luhačovice – ochutnávka léčivých pramenů 

- divadelní představení – Klub Maják 

- rekreační plavání SPA Delfín Uh.Brod 

 

LISTOPAD 

- Turnaj v Člověče nezlob se – DD Smolina 

- Klubko s nití pomáhá 

- Plavecké odpoledne v Delfínu 

- Lucerničková slavnost MŠ 

- Herna Balu Uh. Brod 

- Mikulášské pečení perníčků 

- účast na rozsvícení Vánočního stromu  

- Jarmarky s Albertem 

 

 

 

PROSINEC 

- účast na vánočním jarmarku a předvádění řemesel 

v Bojkovicích, Slavičíně, v Nezdenicích 

- Mikulášská nadílka v DD 

- Obecní zabijačka – vystoupení dětí 

- příprava na vánoční besídku – koledy,  

pečení cukroví 

- Vánoční vystoupení Tillichovo náměstí Bojkovice 

- Aqualand Moravia Pasohlávky  

- Rudice výstava betlému 

- Vánoční nadílka od Moravia Cans 
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LEDEN 

- zimní sporty (sáňkiáda, bruslení,  

- stavby ze sněhu, apod.)  

- Turnaj v kuželkách mezi DD Zlínského kraje 

- Canesterapie a Felinoterapie 

-  plavání a herna Balu  Uh. Brod 

 

ÚNOR 

- zimní sporty  

- Kouzelný karneval s DDM Bojkovice 

- Návštěva zábavného centra pro děti – Smajlíkov  

- Galaxie Zlín 

- Plavecké závody Uh. Hradiště 

- muzeum Bojkovice „Krejčovské řemeslo“ 

 

 

BŘEZEN  

- Klubko s nití pomáhá 

- Mezinárodní výstava koček – zámek Nový Světlov 

- vystoupení k MDŽ v DPS Bojkovice 

- Den vody – akce UTB Zlín 

- Nejmilejší koncert Hodonín 

- sportovní odpoledne Klub Nebojsa 

 

DUBEN 

- Velikonoční plavání v CPA Delfín 

- Velikonoční výlet do Rudic 

- Bezpečný pohyb na silnicích Uh. Hradiště 

- návštěva farmy Krhov 

- Rej čarodějnic Tillichovo náměstí 

 

KVĚTEN 

- Prvomájové oslavy na Tillichově náměstí 

- plavání v CPA Delfín Uh. Brod 

- výlet do Rudic – výstava panenek 

- Indiánské Lazohraní Zlín 

- klub Maják – pohádka O neposlušných kůzlátkách 

- Atletické závody UH. Hradiště 

 

ČERVEN 

- Pirátská zátoka- lanové centrum  Pozlovice 

- Zlín  ZOO Lešná – celodenní výlet 

- Světlovský bál – Bojkovice 

- Všeminění 2017 

- Den dětí s firmou Moravia Cans,a.s.   

- Dětský den se skákacím hradem 

- Rudice – Kouzelník Hadaš – kouzelný karneval ke Dni dětí 

- Domácí olympiáda se skauty 

- výlet do světa filmu Golden Apple Cinema Zlín 
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ČERVENEC – SRPEN 

 

- výlety do okolí města, táboření v přírodě 

- ozdravný pobyt pro děti Kopánky 2017 

- LT Bučovice, LT Ploština  

- LT Hypocentrum Koryčany 

- koupání v Bojkovicích, jízda na kole  

-  ozdravovna Mělnická bouda Pec pod Sněžkou 

 

 

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 a také v domově.  Stali jsme se pořadateli turnaje v kuželkách pro dětské domovy 

Zlínského kraje, účastnili se akcí, které pro děti organizovala společnost Moravia Cans s.r.o. 

Děti nás reprezentovaly nejen v regionálních soutěžích ( atletika, plavání,…), ale i na mnoha 

akcích mimo Bojkovice. 

Děti se podílely na výstavkách svých prací a fotografií ve městě, pravidelně se účastníme 

předvádění svých výrobků na Vánočním jarmárku.  

Měli jsme dobrou spolupráci se všemi typy škol, které naše děti navštěvují  

a s DDM v Bojkovicích. Naše děti také pravidelně reprezentovaly dětský domov v různých 

soutěžích na místní, okresní, krajské i celostátní úrovni.  

 

Realizace projektů: 

Obchůdky s Albertem 

Vánoční dárky s Henklem 

Vánoční strom přání – Leja salon Slavičín 

Nadace Terezy Maxové dětem – projekt „Letní tábor s koňmi“ 

Nadace Synot – „Celý svět neobarvíme, ale naši zeď ano“ 

„Bertík pomáhá 2017“ – „Léto plné zážitků“ 

Moravia Cans a.s. Bojkovice – společné akce Maškarní bál, Den dětí, výlet do Smajlíkova  

Rekreační pobyt Kopánky 2017 – TPF GROUP s.r.o. 

Letní pobyty dětí 2017 – TEKOO REALITY, s.r.o. ,  Ing. Petr Borák 

„Zkus to sám už teď“- Slezská diakonie TIMOTEI Bruntál 

V. Spolupráce s institucemi a sponzory 

Byli jsme v pravidelném kontaktu s rodiči a pracovníky dotyčných 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. 
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Dobrou spolupráci jsme měli také s ostatními dětskými domovy v nejbližším okolí a úzkou 

spolupráci jsme vytvořili s Domem s pečovatelskou službou v Bojkovicích, Nezdenicích. 

VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla v našem domově kontrola ze strany České školní 

inspekce. 

 

Další kontroly: 

 

Pravidelně každé 3 měsíce probíhá kontrola ze strany státního zastupitelství dle 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. 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

Ze strany OSPOD příslušných městských úřadů, odkud pochází svěřené děti, dochází 

k pravidelným návštěvám každé 3 měsíce. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 

Běžné periodické kontroly a revize v zařízení plyn, elektřina, tělovýchovné nářadí, hasící 

přístroje, hydranty, komín apod. byly provedeny. 

VII. Hodnocení plánu metodika prevence za školní rok 2016/2017 

 

Minimální preventivní program byl zaměřen na aktivity, které se týkají zdravého životního 

stylu, oblasti mezilidských vztahů, osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje 

osobnosti. Preventivní program je součástí výchovně vzdělávacího plánu, jehož prvořadým 

cílem je dlouhodobé, komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc  

při řešení problémů i možnost nabídky vyplnění a využití volného času, zajistit a podporovat 

zájmové aktivity.  

Cílem programu bylo nabízet dětem aktivity, které mají pozitivní vliv na zdraví dětí a tím  

i na jejich tělesnou duševní pohodu a rovnováhu a pomáhají při zvládání stresových situací, 

schopnosti žít a pracovat v kolektivu, vzájemná pomoc a podřízení se ostatním dětem 

v kolektivu. Společnou snahou všech pedagogických pracovníků dětského domova bylo 

zařazovat do programu takové aktivity, které pomáhají dětem našeho dětského domova lépe 

se začleňovat do společnosti a poznávat jak kladné, tak i záporné stránky života.  

Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví  

a mají pozitivní vliv na psychický a tělesný vývoj dítěte. Program je nasměrován především 

na činnosti, které přispívají k upevňování tělesné zdatnosti formou aktivního pohybu.  

V pravidelných sezeních jednotlivých rodinných buněk vychovatelé cíleně působí na rozvoj 

sociálních dovedností dětí prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků  

a společenských her se zaměřením na moderní psychohygienu. 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 
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 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 alkoholismu 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 

Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky: 

 Pracovníci PPP 

 Policie ČR 

 DDM Bojkovice 

 Spolupráce s Klinickým psychiatrem MUDr. Alena Březíková     

 MUDr. Klesnilová  

 ZŠ Bojkovice  

 Zájmové kroužky a nepovinné předměty  
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Pravidelně se aktualizovala nástěnka na výše uvedená témata. Děti pomáhaly a připravovaly 

si některá témata, také se učily řešit konfliktní situace a ovládání svých emocí.  

V minulém školním roce děti navštívily a poznávaly spoustu zajímavých míst, zúčastnily  

se dalších tradičních sportovních akcí.  

 

K dalším volnočasovým aktivitám patří Keramický kroužek. Děti se zde pod vedením 

vychovatelky seznamují s různými technikami při tvoření dekorací. Své výrobky pak děti 

prezentují či prodávají na prodejních akcích. Projektem, který přispívá k usnadnění odchodu 

dětí do života, je projekt pod názvem „Zkus to sám už teď“. Cílem je přiblížit dětem, které 

opouštějí dětský domov, všední každodenní život. Snahou je orientace dětí v běžných 

životních situacích (cestování veřejnými prostředky hromadné dopravy, učit se samostatně  

se rozhodovat v různých životních situacích, funkce rodiny, odpovědnost za výchovu dětí, 

hospodaření v domácnosti, ohleduplnost a úcta při jednání s okolím, zodpovědnost za své 

zdraví, význam dosaženého vzdělání pro další život…). Projekt probíhal za spolupráce  

se Slezskou diakonií v Bruntále.  

 

Stále častěji se však setkáváme s dětmi, které jsou problémové a mají poruchy chování 

asociálního charakteru s méně příznivou prognózou (drzost, vulgarita, nerespektování 

pracovníků DD, užívání návykových látek, ve škole slabý prospěch s nezájmem o výuku, rysy 

šikany). Důvodem bývá jejich rodina, ze které si děti přinášejí nesprávné návyky  

a způsoby jednání a chování. Mají odlišné hodnotové postoje a morální zásady, které je 

potřeba pozitivně ovlivňovat a formovat. Velkým problémem u dětí je oblast mezilidských 

vztahů, neschopnost zvládat své emoce při řešení neshod, velmi často nedokáže zvládat 

konfliktní situace. V minulém školním roce jsme opět řešili depresivní a úzkostné stavy, 

sebepoškozování a užívání návykových látek. Tato situace vyžaduje specializované formy 

pomoci přesahující možnosti a kompetence dětského domova, proto je nutná spolupráce 

s odborníky. Využíváme možnosti psychologického vyšetření problémových dětí (PPP, SPC),  

děti s psychiatrickými potížemi navštěvují pedopsychiatra. 

 

Největším problémem našeho dětského domova je kouření. I když problém kouření probíráme 

téměř na každé spolusprávě, tak se nám tento nešvar nedaří vymýtit. Všechny děti byly 

seznámeny s tím, že je zákaz kouření v celém areálu dětského domova, tak i v samotné 

budově. Některé děti byly při kouření přistiženy tetami nebo strýci a za tento prohřešek jim 

bylo uděleno kázeňské opatření. V souvislosti s kouřením se děti zbytečně vystavují 

nebezpečí vzniku úrazu, kouření na místech, ze kterých mohou spadnout (parapety oken, 

okna), dále si neuvědomují možnost vzniku požáru od odhozeného nedopalku apod.  

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 u 4 dětí 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. 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. 
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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 2016 

 

Schválený rozpočet …………………….. 8.018.313,- Kč 

Rozpočet na provoz ……………………. 1.572.000,- Kč 

- byl vyčerpán zcela 

Rozpočet na přímé ONIV ……………… 1.699.041,- Kč 

- byl vyčerpán zcela 

Rozpočet na mzdy  -   ……………… 4.656.832,- Kč 

                      

Investiční dotace ………………………... 0,-Kč 

OON neped. ……………………………… 90.440,- Kč 

Celkové neinvestiční náklady ………….. 8.478.032,57,- Kč 

Celkové výnosy …………………………. 8.507.194,57,-  Kč 

Výsledek hospodaření …………………. 29.162,- 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 

Rámcové cíle stanovené Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 

2016/2017 byly splněny. Díky navázaným kontaktům jsme i v tomto školním roce využívali 

věcných a finančních sponzorských darů, které byly použity na zvýšení kvality života dětí  

v dětském domově i na akcích mimo dětský domov. Zmínit musíme také dobrou spolupráci  

s jednotlivci i organizacemi, kteří se podílejí na zajišťování volnočasových aktivit dětí,  

a to jak formou jednodenních či nárazových akcí, tak formou vícedenních pobytů, táborů  

a rekreací. Po stránce materiální byl provoz zajištěn, proběhla oprava klidové a herní zóny, 

betonová zeď na multifunkčním hřišti má nový nátěr. Velkou pozornost věnujeme podpoře 

příležitostných brigádnických činností dětí a možnosti výdělku dětí. Je to nejlepší cesta, jak 

naučit děti znát hodnotu peněz a cenu vlastní práce. 

 

Pro nadcházející školní rok 2017/2018 zůstává i nadále prioritou zajištění kvalitní individuální 

a skupinové péče o děti umístěné do dětského domova.  Nejdůležitějším základním cílem naší 

práce je důsledná a dlouhodobá příprava našich dětí pro další samostatný a plnohodnotný 

život v naší společnosti.  

 

Ředitelka dětského domova děkuje všem pracovníkům, kteří svým iniciativním  

a odpovědným přístupem k práci přispěli ke zdárnému průběhu školního roku. 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 29. 8. 2017. 

 

 

V Bojkovicích dne 29. 8. 2017 

 

 

 

Bc. Yvetta Mendlová, 

ředitelka DD 

 


