Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Bojkovice
Školní rok 2021/2022

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:

2. 5. 2022

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.

Personální zajištění zařízení DD
Pedagogičtí pracovníci:
Školní rok 2020/2021

Školní rok 2021/2022

počet fyzických

přep.

počet fyzických

přep.

osob

úvazky

osob

úvazky

Interní prac.

9

9

9

9

Externí prac.

0

0

0

0

Další údaje o pracovnících včetně nepedagogických ve školním roce 2021/2022
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
0,55
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

15
11
11
30
19
22
1
22
4
7
7
4
12
16
8
18
4
1
4
8

Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje
Věková struktura pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci 4
3
1
1
Nepedagogičtí pracovníci - 8
2

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

Ve školním roce 2021/2022 byla k 1. 2. 2022 přijata nová vychovatelka.
Celkový počet pracovníků na DD – 19
přepočtené úvazky – 15,95
Údaje o dalším vzdělávání
nepedagogických pracovníků

pedagogických

pracovníků

a

odborném

rozvoji

V průběhu školního roku absolvovali pedagogové DD různé formy školení webinářů a
workshopů. Jejich zaměření odráželo potřeby jejich osobního rozvoje, získání dalších
kompetencí a dovedností. Na základě vyhodnoceného plánu DVPP pro školní rok 2021/2022
se podařilo naplnit harmonogram DVPP z více než 80 %.
Jednotlivá školení byla zaměřena na činnost s dětmi, zvládání krizových situací, řešení
školních problémů, individuální práce s jednotlivcem, přístup k žákům s ADHD, psychickými
a výchovnými problémy. Současně získávali kompetence v oblasti výtvarných činností,
grafických technik, práci s PC v pohybových aktivitách, józe. Převážná část vzdělávacích
programů byla akreditována MŠMT a MPSV. Stanovený metodik prevence pro zařízení DD
absolvoval školení v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, řešení
výchovných situací, účastnil se bálintovských skupin a případových konferencí zabývajících
se řešením preventivních programů.
Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků byl ve školním roce 2021/2022 zaměřen na
získání nových znalostí v oblasti sociální, ekonomické, legislativní. Zaměstnanci absolvovali
školení účetních programů GEOVAP, spisové služby, školení v oblasti stravování ve školních
jídelnách a dodržování hygienických předpisů.
Všichni zaměstnanci v průběhu školního roku absolvovali požadovaná školení v oblasti
BOZP, PO, školení první pomoci. Vybraní zaměstnanci současně absolvovali referentské
školení řidičů a školení v oblasti počítačové ochrany a bezpečné práci v kyberprostoru.
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Údaje o dětech

III.

Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení

24

Evidenční stav

22

Počet rodinných buněk

3

Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení

20

Počet svěřenců na útěku

2

Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů

0

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou

22

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření

1

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

Věkové složení dětí
MŠ

0

ZŠ

17

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.

6

0

2

4

0

3+3

II.

8

0

2

3

3

3+5

III.

8

0

2

4

2

5+3

celkem

22

0

6

11

5

11+11

5

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin
MŠ

ZŠ

OU, SOU

ost. SŠ

sourozenci

I.

0

6

0

0

2+2+1+1

II.

0

5

2

1

4+1+1+1+1

III.

0

6

2

0

5+2+1

celkem

0

17

4

1

skup./byt

V průběhu školního roku jsme celkově pečovali o 22 dětí ve 3 rodinných buňkách, přičemž
věkové spektrum se pohybovalo od 7 do 19 let.
Evidenční stav k 1. 9. 2022 je 22 dětí, aktuálně 11dívek a 11chlapců.
Hodnocení naplňování výchovně vzdělávací činnosti
V průběhu školního roku 2021/2022 opětovně zasahovala do pedagogické činnosti covidová
epidemie, omezení spočívající v distanční formě studia u dětí na všech typech škol. Daná
situace se odrážela na výchovně pedagogické činnosti v zařízení v první polovině školního
roku. Situaci musela být přizpůsobena i výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity.
O děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí o ústavní výchově se staral v průběhu celého
roku ustálený pedagogický kolektiv, přičemž došlo pouze k obměně jedné vychovatelky
v druhé polovině školního roku.
Obsah pedagogické činnosti vycházel ze školního vzdělávacího programu a byl rozpracován
v návaznosti na roční plán výchovně vzdělávací činnosti. Hlavní důraz byl zde kladen na
výchovnou a mimoškolní činnost, edukaci, všeobecný rozvoj osobnosti dětí, s důrazem na
tvorbu pozitivních sociálních vazeb, kamarádského přístupu, vztahu k přírodě, rozvoje
environmentálních znalostí. Důležitou složku výchovně vzdělávací koncepce tvořil zdravý
životní styl, sportovní a pohybové aktivity, stejně tak i rozvoj v oblasti kultury a celkově
aktivního trávení volného času.
Samostatnou kapitolou byl nově zahájený projekt s názvem „Finanční gramotnost“, který má
za cíl zvýšit u dětí ekonomické povědomí, dosáhnutí znalostí a orientace v oblasti financí a
nakládání s nimi v reálném životě.
Školní úspěšnost dětí v jednotlivých školských zařízeních v průměru kopírovala hodnocení
uplynulého školního roku. Všechny děti úspěšně zakončily školní rok s postupem do dalších
ročníků, negativem bylo snížené hodnocení v chování u některých jednotlivců. Průměrný
prospěch dětí navštěvující ZŠ činil 1,6 a studentů SOU, SŠ 2,7. U osmi dětí byl uplatňován
individuální vzdělávací program. Dvě studentky středních škol úspěšně absolvovaly učňovské
zkoušky, respektive závěrečnou maturitní zkoušku. Dvě studentky v průběhu školního roku
byly ze studia vyloučeny z důvodu vysoké absence, která byla způsobena dlouhodobým
útěkem ze zařízení.
Děti se v průběhu roku účastnily různých sportovních a společenských akcí, zejména
sportovních utkání chlapců, kteří dlouhodobě navštěvují fotbalový kroužek a jsou aktivními
hráči ve svých družstvech. Stejně tak ostatní děti, které v rámci svých zájmových kroužků se
průběžně zapojovaly do činností a akcí pořádaných DDM.
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Nemalou částí rekreačních aktivit byly i akce pořádané dětskými domovy Zlínského kraje,
které jsou ve většině případů koncipovány jako zábavně branné dny. Navštívily dětské akce
pořádané firmou Moravia Cans.
V prázdninových měsících se děti zúčastnily atraktivních letních táborů, které byly
spolufinancovány prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.

IV.

Hodnocení plánu metodika prevence za školní rok 2021/2022

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
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
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-

zaměření na hodnotovou orientaci dospívajících
posílení sebevědomí, kladná motivace
problematika vztahu mezi žáky (šikana)
nebezpečí facebooku
kyberšikana
Zelená do života (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

-

ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 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: 21
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Evidence rizikového chování ve školním roce 2021 – 2022

Okres Zlín
Okres Vsetín
Okres Kroměříž
Okres Uherské Hradiště

x

Počet žáků školy

22

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

x

Druhy rizikového chování
Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet.
7
7

Kouření

reálná zjištění počet řešení školou

1

Alkohol

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Drogy

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Šikana

reálná zjištění počet řešení školou

1
1

Kyberšikana

reálná zjištění počet řešení školou

9

0
0
Záškoláctví

do 10 hod.

nad 10 hod.

počet řešení školou

0
0

Kriminalita

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Gamblerství

reálná zjištění počet řešení školou

0
0
Rasismus

reálná zjištění počet řešení školou

15
15
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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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, která 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.
Realizace výchovných opatření je v zařízení nastavena tak, aby nedocházelo k rozdílnému
udělování u stejné skutkové podstaty, přičemž je vždy zohledňován individuální přístup.
Celkově bylo uděleno za školní rok 2021/2022
33 výchovných opatření, z toho 20 kladných a 13 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
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V.

Realizované aktivity dětského domova v průběhu školního roku 2021/2022
Na základě zpracovaného ročního plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok
2021/2022, byly v průběhu školního roku realizovány s dětmi, mimo jiné, následující
výchovně vzdělávací akce a aktivity:

ZÁŘÍ
-

Nivnice rozhledna
Beseda na téma „Kde jsem doma“
Pochod s nadací Teribear
Vyčisti les
Houbaření

ŘÍJEN
- Drakiáda
- Beseda na téma „Seznam se bezpečně“
- Laser game
- Přehrada Luhačovice
- Poutní místo Velehrad
LISTOPAD
- Strašidelná diskotéka
- Lucerničkový průvod
- Trampolínové centrum
- Beseda na téma „Zlepšení vztahů v kolektivu“
- Pexesový král
PROSINEC
- Mikulášská nadílka
- Pečení vánočního cukroví
- „Zkažená mládež“ – prevence proti šikaně
- Vánoční besídka
- Naučný výlet „Po stopách Yettiho“
- Smajlíkov
- Betlém v Popovicích
LEDEN
- Tříkrálová sbírka
- Beseda na téma „Patologické jevy“
- Virtuálně v elektrárně
- Jíme zdravě – beseda
- Superstar
- Pobyt v zábavném centru Galaxie
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ÚNOR
- Turnaj v Člověče nezlob se!
- Kondiční plavání Aquapark Delfín
- Beseda na téma „Šikana mezi námi“
- Cyklostezka Krhov
- Solná jeskyně
- Kuželky
- Masopustní kuchyně
BŘEZEN
- Seznámení se s historií nejen Bojkovic
- Rekreační plavání Aquapark Delfín
- Z pohádky do pohádky
- Hipoterapie
- Návštěva muzea J. A. Komenského
- Divadelní představení „Samota dospívání“
- Zábavný rybolov
- Sklárny Květná
- Mezinárodní výstava koček
DUBEN
- Ukliďme Česko
- Morena na náměstí
- Procházka městem Luhačovice, ochutnávka pramenů
- Zábavný rybolov
- Besip
- Velikonoční turnaj v šipkách
- Den Země – KOVO ZOO
- Rekreační plavání Aquapark Delfín
- Stavění máje
- Fotbalové utkání Slovácko – Baník
KVĚTEN
- Kuličkiáda
- Opékání špekáčků
- Hipoterapie
- Atletické závody
- Turnaj ve fotbale
- Muzejní noc Bojkovice
- Jak se peče chleba
- Návštěva hradu Cimburk
- Švihadlový král
- Vystoupení žáků ZŠ TGM
- Kácení Máje
- Liptálské kufrování
ČERVEN
- Exkurze hasičské zbrojnice
- Olympijské hry
13

-

Den dětí s Moravia Cans
Bylinkové kouzlení
Cyklotour s Josefem Zimovčákem
Den dětí v DD – branný závod
Jízda na motokárách
Memoriál Jaromíra Krejčiříka
Pěší túra z Luhačovic do Bojkovic
DPS Slavičín – exkurze
Beseda na téma „první pomoc“
Slavata triatlon tour
Návštěva koupaliště

ČERVENEC – SRPEN
- Lesopark Slavičín
- Dřevěné sochy Hostětín
- Návštěva koupaliště

VI.

Spolupráce s institucemi a sponzory, realizace projektů
Spolupráce s rodinou a institucemi
V souladu se zákonem o ústavní výchově je realizována spolupráce s rodiči dětí, OSPOD,
MPS, hostitelskými rodinami aj.
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.
Nedílnou součástí činnosti DD je pravidelná spolupráce s dotčenými subjekty v oblasti
výchovy a péče o děti, spolupráce s rodinou. V tomto směru v průběhu školního roku
docházelo k pravidelné spolupráci s organizacemi na území města Bojkovice (DDM, TJ
Slovácká Viktoria, Skaut Bojkovice, DPS, aj.).
Samostatnou kapitolou činnosti DD je aktivní spolupráce se školskými zařízeními a
institucemi (ZŠ, ZUŠ, PPP, SPC, aj.), vzájemná konzultace a řešení školské problematiky
umístěných dětí. V rámci této spolupráce probíhá pravidelná praxe studentek (CSŠPS) a stáže
studentů VŠ.
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Realizace projektů, spolupráce se sponzory
Hlavními sponzory ve školním roce 2021/2022 byli:
Moravia Cans,
Nadace Terezy Maxové,
firma MEMmont, s. r. o.
a další subjekty a jednotlivci.
Za jejich podpory byly realizovány mimořádné aktivity dětí v oblasti mimoškolní výchovy
(výlety, návštěva kulturních akcí, letní rekreace) vybavenosti DD (pořízení PC, vybavení
pokojů a společenských místností). Periodická účast na sponzorských projektech konkrétně
zaměřovaných na oblast ekologickou, environmentální (Vyčisti les, Ukliďme Česko,
Veronika Hostětín), období vánočních svátků a s nimi spojenými darovacími sbírkami (Leja
salon Slavičín, OS Vespojení, Milý Ježíšku, Klubko s nití pomáhá, aj.).

VII.

Kontroly v průběhu školního roku
Kontrola ČŠI
Ve školním roce 2021/2022 v měsíci listopadu byla provedena kontrola ČŠI se zaměřením na
dodržování ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a
školských služeb. Kontrolou nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
Inspekční zprávou byly definované silné a slabé stránky zařízení a vydána doporučení ke
zlepšení činnosti v zařízení v oblasti koncepčního rozvoje DD, stanovení a naplňování cílů
výchovy.
Kontrola státního zastupitelství
Ze strany okresního státního zastupitelství byly v průběhu školního roku provedeny dvě
kontroly, se zaměřením na dodržování práv dítěte, zákonnosti umístění dítěte v zařízení na
základě rozsudku soudu, uplatňování zákonných opatření při výchově svěřených dětí.
Kontrolou nebyla zjištěna pochybení ze strany DD.
Ostatní kontroly, prohlídky, revize
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.

15

VIII.

Základní údaje o hospodaření dětského domova za kalendářní rok 2021
Schválený rozpočet …………………….. 12 650 674,- Kč
Rozpočet na provoz ……………………. 2 197 695,- Kč
- byl vyčerpán zcela
NIV ostatní ……………………………
13 500,- Kč
Rozpočet na přímé ONIV ……………… 2 877 005,- Kč
- byl vyčerpán zcela
Rozpočet na mzdy - ………………
7 431 474,- Kč
Investiční dotace ………………………...
0,-Kč
OON neped. ……………………………… 131 000,- Kč
Celkové neinvestiční náklady ………….. 13 275 236,03 Kč
Celkové výnosy …………………………. 13 291 057,03 Kč
Výsledek hospodaření ………………….
15 821,- Kč
Výnosy zařízení jsou tvořeny z výživného, příspěvků na děti od rodičů a přídavků na děti.
Výše daných příspěvků odvisí od pohybu dětí během roku a finanční situace 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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Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. 9. 2022. Výroční zpráva je
zpracována a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
§ 7, v platném znění, na přístupném místě ve školském zařízení. Výroční zpráva je rovněž
přístupná na webových stránkách školského zařízení www.ddbojkovice.cz.
V Bojkovicích dne 26. 9. 2022

Mgr. Antonín Rak
ředitel DD Bojkovice

17

