Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Bojkovice
Školní rok 2020/2021

Zpracoval:
Mgr. Antonín Rak
ředitel DD Bojkovice

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 dle 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

Ředitel:

Mgr. Antonín Rak

GSM: 731 507 859

Zástupce:

Bc. Monika Lukášová

GSM: 731 507 849

tel./fax:

572 641 524

oficiální e-mail pro elektronické podání:
e-mail:
ID datové schránky:

podatelna@ddbojkovice.cz
info@ddbojkovice.cz
aftqj7f

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 2019/2020

Školní rok 2020/2021

počet fyzických

přep.

počet fyzických

přep.

osob

úvazky

osob

úvazky

Interní prac.

11

10,6

9

9

Externí prac.

0

0

0

0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2020/2021
Prac.
poř. č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 a
16 b
17
18
19

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Ředitel
1
Vychovatelka, zást. řed.
1
Vychovatelka
1
Vychovatelka
1
Vychovatel
1
Vychovatelka
1
Vychovatelka
1
Vychovatelka
1
Vychovatelka
1
Bezpečnostní prac. - noční
0,8
Bezpečnostní prac.. - noční 0,8
Provozářka
0,5
Účetní sam. ref.
1
Uklizečka
0,45
Uklizečka
0,45
Sociální pracovnice
1
Referent správy os. údajů dohoda
Kuchařka
0,8
Krejčí
1
Domovník
0,15
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Kvalifikace,
obor

Praxe
v DD

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SOU
VŠ
VŠ
VŠ
SOU
SOU
VŠ
VŠ
SOU
SOU
SOU

14
10
10
29
18
21
28
21
3
6
6
3
11
15
7
17
3
3
3
7

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje
Věková struktura pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci 1
6
2
Nepedagogičtí pracovníci - 7
3

nad 55 let
věk 45 – 55 let
věk 20 – 35 let
věk 45 – 60 let
věk 35 – 45 let

Ve školním roce 2020/2021 byla k 1. 5. 2021 přijata nová vychovatelka.
Celkový počet pracovníků na DD – 19
přepočtené úvazky – 15,95
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. Jsou využívány vzdělávací programy
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, Poruchy chování dětí, Registr smluv, GDPR a další.
III.

Údaje o dětech
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení

24

Evidenční stav

20

Počet rodinných buněk

3

Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení

20

Počet svěřenců na útěku

0

Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů

0

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou

19

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

1

4

Věkové složení dětí
MŠ

1

ZŠ

16

studenti

1

učni

2

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.

6

0

5

1

0

4+3

II.

7

0

3

2

2

2+5

III.

7

0

6

1

0

5+3

celkem

20

0

14

4

2

11+11

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin
MŠ

ZŠ

OU, SOU

ost. SŠ

sourozenci

I.

0

7

0

0

2+2+1+1+1

II.

0

5

1

1

4+1+1+1

III.

1

6

1

0

5+2+1

celkem

1

18

2

1

skup./byt

V průběhu školního roku jsme celkově pečovali o 22 dětí ve 3 rodinných buňkách, přičemž
věkové spektrum se pohybovalo od 6 do 19 let.
Evidenční stav k 1. 9. 2021 je 22 dětí, aktuálně 11dívek a 11chlapců.
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Pedagogická činnost, rozhodnutí o ústavní výchově, zdravotní oblast
Všechny děti byly do DD umístěny na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově.
Důvodem pro umístění dětí v DD je nedostatečná a nevyhovující péče ze strany
rodičů, kteří se nestarají o jejich adekvátní výchovu, výživu, bezpečnost nebo záškoláctví.
Mohou být ovlivněny negativním sociokulturním prostředím a páchat trestnou činnost.
Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 7 kvalifikovaných pedagogů, a to v přímé a
nepřímé činnosti, dle daného rozpisu služeb. Na jednu rodinnou buňku připadá v přímé
činnosti jeden pedagog. Péče o děti v noci je zabezpečena dvěma bezpečnostními
pracovnicemi, které se střídají v pravidelném cyklu.
Po celou dobu školního roku 2020/2021 absolvovaly děti pravidelné preventivní
prohlídky jak u ošetřující lékařky, tak i u odborných lékařů. Probíhala i spolupráce s PPP a
SPC. V průběhu roku došlo ke zlepšení psychické pohody dětí a díky pravidelné návštěvnosti
klinického logopeda i ke zlepšení verbálního projevu dětí předškolního věku.
Důraz při výchovně vzdělávací činnosti byl kladen na sociálně ekonomické problémy,
které ovlivňují život dětí jak v současnosti, tak i po ukončení pobytu v DD v jejich
samostatném životě. Dětem byla zdůrazňována nutnost vzdělání pro budoucí povolání a
zdárnou socializaci v běžné populaci a ekonomickou nezávislost. Současně je snahou DD
úzce spolupracovat s nadacemi a podnikatelskými subjekty, které pomáhají především
v uspokojování potřeb našich dětí po materiální stránce. Vzhledem k probíhající
epidemiologické situaci a s tím spojenými opatřeními byla účast dětí na akcích oproti
minulým letem výrazně minimalizována a omezena na online formu setkávání v rámci již
rozběhlých projektů, např. projekt Yourchance.
Děti byly vedeny k co největší samostatnosti v hygieně a pořádku, odstraňování
špatných návyků a zlozvyků. Do pracovních činností byly děti zařazovány dle svých možností
přiměřených věku a schopnostem.
V oblasti rekreační a odpočinkové byly využívány přírodní možnosti, které poskytuje
okolí a sportoviště města, ZŠ a CSOŠ v Bojkovicích. V zájmové činnosti byly rozvíjeny
schopnosti a dovednosti dětí.
Za pomoci grantů od různých nadací se dařilo získat sportovní a výtvarné potřeby a
vše, co by našim svěřencům ulehčilo život bez rodičů. Stejně jako vzdělávací akce, tak i
možnost účastnit se soutěží a kulturních akcí, byla omezena epidemií Covid 19 prakticky po
dobu celého školního roku.
V letních měsících absolvovaly děti pobyty na letních táborech, v ozdravovnách a
rovněž rekreační pobyt organizovaný našim zařízením.
Průměrný prospěch za školní rok 2020/2021
ZŠ
SOU, SŠ

1,47
2,62

Devět dětí prospělo s vyznamenáním, u ostatních dětí prospěch koresponduje s předchozími
lety.
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Mimořádné události
Mezi mimořádné události patří útěky a krádeže dětí. V uplynulém školním roce bylo řešeno 8
případů útěku.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou jednou z metod hodnocení a výchovy dětí. Opatření ve výchově
navrhuje příslušný pedagogický pracovník v souladu se zákonnými ustanoveními. Dítě se má
právo k navrhovanému opatření ve výchově vyjádřit. Opatření ve výchově schvaluje či zamítá
ředitel zařízení.
Každoročně je usilováno 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, mimoškolní
aktivitu a reprezentaci domova na veřejnosti, aktivita při pracovních činnostech.
Záporná výchovná opatření jsou ukládána za porušování vnitřního řádu, nevhodné chování na
veřejnosti a drobnou delikvenci.
Celkově bylo uděleno za školní rok 2020/2021
28 výchovných opatření, z toho 11 kladných a 17 záporných.
Nejčastější důvody výchovných opatření:
Kladná opatření:
 studijní výsledky a úspěšné ukončení studia
 mimoškolní aktivity - soutěže, olympiády, sportovní reprezentace, apod.
 iniciativní přístup k zájmové činnosti
 příkladné chování uvnitř vrstevnické skupiny
 aktivní přístup k nadačním projektům, zaměřeným na budoucnost dětí
 aktivita při pracovních činnostech
Záporná opatření:
 porušování vnitřního řádu domova
 nevhodné chování ve škole, v zařízení DD, na veřejnosti
 negativní školní hodnocení, neomluvené absence
 drobná delikvence, úmyslné ničení majetku a zařízení DD
 útěk ze zařízení

Spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky
V průběhu školního roku probíhala intenzivní spolupráce s rodiči umístěných dětí se snahou o
aktivaci rodičů, zaměřenou jak na řešení aktuálních problémů, tak na informovanost.
Průběžně byly ze strany pedagogů zasílány zprávy o prospěchu a chování dětí (4 x ročně).
Společně se sociálními pracovníky bylo snahou DD zprostředkovávat jak pravidelný kontakt
s rodiči formou návštěv v zařízení, tak i víkendových a prázdninových pobytů dětí v rodinách.
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IV.

Realizované aktivity dětského domova v průběhu školního roku 2020/2021
Na základě zpracovaného ročního plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok
2020/2021, byly v průběhu školního roku realizovány s dětmi, mimo jiné, následující
výchovně vzdělávací akce a aktivity:

ZÁŘÍ
-

Pivečkův lesopark Slavičín
Zábavný rybolov
Pečení pro mlsné jazýčky
Malování na chodníku
Letecké muzeum Kunovice
Workshop ZUŠ
Festival Ohně a meče

ŘÍJEN
- Drakiáda
- Po stopách A. Staška - výšlap
- Beseda na téma „já a moji kamarádi“
- Rybářské závody v Šumicích
- Vyčisti les – ekologická akce

LISTOPAD
- Rozhledna Lhotka
- Cyklostezka – jízda na kolečkových bruslích
- Mikulášské pečení
- Rozsvícení vánočního stromu v DD

PROSINEC
- Mikulášské pečení perníčků
- Pečení vánočního cukroví
- Čertovské rejdění
- Beseda na téma „Společenské chování, respektování autority“

LEDEN
- Cyklostezka – vycházka spojená s jízdou na kolečkových bruslích
- Beseda na téma „Bezpečně na internetu“
- Kokosy na sněhu – soutěž v bobování, sáňkování
- Strom plný dobrot – krmení lesní zvěře
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ÚNOR
- „Domácí pohybová Olympiáda“
- Karneval v DD
- Žítková – procházka zimní krajinou
- Filmové představení online – Princezna zakletá v čase
BŘEZEN
- Bruslení na kolečkových bruslích
- Pěší turistika
- Jezera Šumice – turistika
- Pohybem ke zdraví – pohybová a sportovní aktivity

DUBEN
- Ukliďme Česko
- Vyškovec – toulky jarní přírodou
- Ekosady Komňa – exkurze do bio sadu
- Beseda na téma „Seznam se bezpečně“
- Luhačovice – zábavné centrum u přehrady
- Po stopách lovců mamutů – výlet do Boršic
- Rozhledna Hradčovice
KVĚTEN
- Výšlap ke studánce Ohloběnka
- Pivečkův lesopark Slavičín
- Beseda na téma „Zdravý talíř“
- KOVO ZOO Staré Město
ČERVEN
- Den dětí – olympijské hry
- Dětské rybářské závody Šumice
- Modrá – Živá voda
- ZOO Lešná
- Návštěva veterán muzea a přírody
- Slavnostní pasování prvňáčků
- Dětský den s Moravia Cans
- Laser Game Uh. Hradiště
ČERVENEC – SRPEN
- Srandamač fotbalových benjamínků
- Houbaření
- Pivečkův lesopark Slavičín
- Boršice Halda
- Rekreační pobyt v Luhačovicích
- Rekreační plavání – Delfín Uh. Brod
9

-

Prohlídka zámku Bucholovice
Návštěva koupaliště
Všemínění

Roční plán VVČ nebyl zcela naplněn co do obsahu, tak i do spektra svého zaměření. Do jeho
plnění zasáhla epidemie Covid 19 a s tím spojené restrikce, které se odrazily i ve výchovně
vzdělávací činnosti. Po větší část školního roku probíhala školní výuka distanční formou, což
se odrazilo i na organizaci činností v dětském domově. Organizace dne byla změněna tak, aby
v dopoledních hodinách probíhala distanční výuka s dětmi, která byla realizována ve
spolupráci se školou, výpomocí asistentů pedagoga a hlavně ze strany pedagogů DD.
Mimoškolní aktivity dětí
Mimoškolní aktivity – organizované kroužky a činnosti byly stejně jako školní výuka výrazně
omezeny, na část školního roku zrušeny úplně. Aktivity byly z části kompenzovány vlastní
činností zařízení, jak po stránce sportovních, kulturních a vzdělávacích. Vzhledem k omezení
činnosti kulturních, sportovních a jiných zařízení bylo snahou zařízení poskytnout dětem
vlastní způsob smysluplného trávení volného času, včetně zvýšeného pobytu v přírodě,
poznáváním okolí, přírodních rozmanitostí a památek.
Realizace projektů:
Vánoční dárky Tango – daruj hračky Havlíčkův Brod
Vánoční strom přání – Leja salon Slavičín
Vespojení – občanské sdružení
Milý Ježíšku
Nadace Terezy Maxové dětem – projekt „Dětská rekreace aneb supertábor“
Moravia Cans a.s. Bojkovice – společné akce výlet do Smajlíkova, Vánoce, kadeřnický salón
Rekreační pobyt Luhačovice – Nadace Terezy Maxové
„Začni správně“ – Nadace Yourchance – pro děti starší 15 let
V.

Spolupráce s institucemi a sponzory
Ve školním roce 2020/2021 probíhala pravidelná spolupráce a kontakt s rodiči, pracovníky
OSPODu (dle trvalého pobytu dětí), rodinnými příslušníky.
Pravidelná praxe studentek byla po dobu pandemie pozastavena, stejně tak i spolupráce
s ostatními subjekty v rámci vyhlášených epidemiologických omezení a s tím spojeného
pobytového režimu v prostorách DD.
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Kontroly v průběhu školního roku
V průběhu školního roku proběhla veřejnosprávní kontrola ekonomického odboru KÚ
Zlínského kraje, zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace.
Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření organizace, dílčí nedostatky
byly odstraněny nápravným opatřením v zákonné lhůtě.
Současně v průběhu roku proběhly kontroly ze strany Krajské hygienické stanice se
zaměřením na dodržování hygienických postupů bez zjištěných nedostatků. Okresním státním
zastupitelstvím byla provedena dozorová kontrola se zaměřením na dodržování zákonem
stanovených postupů, rovněž zde nebyly ze strany organizace shledány nedostatky.
Ze strany OSPOD příslušných městských úřadů, odkud pochází svěřené děti, docházelo s
ohledem na epidemickou situaci k návštěvám v lhůtách stanovených zákonem. Žádné
nedostatky zde rovněž nebyly shledány, docházelo k pravidelným konzultacím o sociálních
situacích dětí.
V oblasti správy a údržby budovy proběhly stanovené periodické prohlídky a revize
plynových zařízení, revize elektroinstalace, elektrického nářadí a elektrických zařízení,
tělovýchovného nářadí na venkovním sportovním hřišti, revize požární, hasicích přístrojů,
čištění a kontrola spalinových cest, revize zabezpečení, atd.
VI.

Hodnocení plánu metodika prevence za školní rok 2020/2021
Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně
patologických jevů dětského domova je formovat takovou osobnost dítěte, které je
schopno samostatně přiměřeně svému věku dělat 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. Být příkladem pro ostatní děti.
Společnou snahou všech pedagogických pracovníků dětského domova bylo
zařazovat do programu takové aktivity, které pomáhají dětem našeho dětského domova
lépe se rozvíjet a začleňovat do společnosti. 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.
Pomáhat při řešení osobních problémů, vyvolat pocit bezpečí a důvěry.

Tematické bloky pro mladší děti:
•
•
•

výchova ke zdravému životnímu stylu
výchova ke vzájemné spolupráci
správná životospráva
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•
•
•
•
•

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 alkoholismu mladistvých
zaměření na hodnotovou orientaci dospívajících
posílení sebevědomí, kladná motivace
problematika vztahu mezi žáky (šikana)
nebezpečí facebooku
kyberšikana
Začni správně (příprava na odchod z DD)

Podmínky pro prevenci:
•

zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy

•
•
•

navodit atmosféru důvěry
pravidelné individuální pohovory
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

•

MUDr. Navrátilová
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•

ZŠ praktická Bojkovice

•
•
•

Zájmové kroužky a nepovinné předměty
Klinický psycholog
Centrum pro rodinu Uh. Brod

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: 23
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Evidence rizikového chování ve školním roce 2020 - 2021
Okres Zlín
Okres Vsetín
Okres Kroměříž
Okres Uherské Hradiště

x

Počet žáků školy

21

Základní škola neúplná
Základní škola
Střední škola
Vyšší odborná škola
Dětský domov, speciální škola

x

Druhy rizikového chování
Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet.
5
5
Kouření

reálná zjištění počet řešení školou

Alkohol

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
reálná zjištění počet řešení školou

Drogy
0
0
Šikana

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Kyberšikana

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Záškoláctví

do 10 hod.

nad 10 hod.

3
3
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počet řešení školou

Kriminalita

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Gamblerství

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Rasismus

reálná zjištění počet řešení školou

10
10
Vulgarismus

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Jiné RCH

reálná zjištění počet řešení školou

Jiným rizikovým chováním může být například vandalismus, homofobie, poruchy příjmu potravy,
syndrom CAN apod.

Uvedené rizikové chování bylo v rámci primární prevence sociálně patologických jevů
průběžně vyhodnocováno metodikem prevence s cílem eliminace chování formou výchovně
vzdělávací intervence.
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VII.

Základní údaje o hospodaření dětského domova za kalendářní rok 2020
Schválený rozpočet …………………….. 12 174 225,- Kč
Rozpočet na provoz ……………………. 2 067 000,- Kč
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na přímé ONIV ……………… 2 718 929,- Kč
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na mzdy - ………………
7 247 296,- Kč
Investiční dotace ………………………... 0,-Kč
OON neped. ……………………………… 141 000,- Kč
Celkové neinvestiční náklady ………….. 12 744 977,96 Kč
Celkové výnosy ………………………….
12 771 531,96 Kč
Výsledek hospodaření ………………….
26 554,- Kč
Výnosy zřízení jsou tvořeny z výživného, příspěvků na děti od rodičů a přídavků na děti.
Výše daných příspěvků odvisí od pohybu dětí během roku a finanční situaci rodičů (v případě,
že se rodič odvolá proti rozhodnutí o placení příspěvku a toto podloží patřičnými doklady, je
jim tento příspěvek prominut).
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VIII.

Závěr výroční zprávy
Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2020/2021 byl splněn, přesto, že jeho
plnění v průběhu školního roku narušila pandemie koronaviru a s ním spojená
protiepidemiologická opatření. Součástí těchto opatření bylo uzavření všech typů škol na více
než polovinu školního roku. Bylo nutné dané situaci přizpůsobit výchovně vzdělávací plán
tak, aby v průběhu dopoledních hodin byla zajištěna distanční výuka u dětí.
Přestože tento způsob výuky kladl zvýšené požadavky na organizační a technické vybavení,
přípravu pedagogů na výchovně vzdělávací činnosti a přizpůsobení se aktuálním podmínkám,
nedošlo na konci školního roku ke snížení prospěchu u dětí.
Činnost zařízení DD stejně jako chod celé společnosti v průběhu školního roku výrazně
ovlivnila probíhající pandemie nemoci Covid 19. Ta s sebou přinesla výrazné omezení chodu
zařízení, a to jak v oblasti výchovně vzdělávací, pedagogické a manažerské. Tato situace
kladla zvýšené nároky na všechny zaměstnance DD, omezovala způsob běžného života dětí.
Bylo nutné přistoupit ke změně režimu dne s ohledem na probíhající distanční způsob výuky,
zajistit vhodné materiálně technické vybavení
Stejně jako v uplynulých letech jsme i v tomto školním roce využívali věcných a finančních
sponzorských darů k zajištění a realizaci rekreačních pobytů dětí a letní tábory.
Pro nadcházející školní rok 2021/2022 zůstává hlavní prioritou zajištění kvalitní individuální i
skupinové péče o děti umístěné do dětského domova. Hlavním cílem a posláním činnosti
v zařízení je kvalitní, odborně koncepční příprava dětí pro zdárný vstup do života
s upřednostněním individuálního přístupu.
Návrh výroční zprávy za školní rok 2020/2021 byl schválen pedagogickou radou dne 13. 9.
2021.

V Bojkovicích dne 1. 10. 2021
Mgr. Antonín Rak
ředitel DD Bojkovice
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