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Výroční zpráva o činnosti
DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY
V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU
2019/2020

ČÁST I.
Základní údaje o zařízení
Název organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

47813466

Zřizovatel:

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ředitel zařízení:

Mgr. Marcel Hába

Statutární zástupce ředitele:

Monika Schrammová

Součásti zařízení:

Dětský domov, Československé armády 718 - kapacita 18 dětí
odloučené pracoviště, Dětský domov, Dukelská 636 - kapacita 14 dětí
IZO: 108 035 727
Školní jídelna, kapacita 50 jídel
IZO: 108 035 956

Tel., e-mail:

556 305 136, detskydomov@ddbudisov.cz

Charakteristika zařízení
Dětský domov je školské zařízení, jehož účelem
je zajišťovat nezletilým dětem ve věku zpravidla od 3
do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě
rozhodnutí
soudu
o
ústavní
výchově
nebo
o předběžném opatření náhradní výchovnou péči
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy
a vzdělávání. Dětský domov zajišťuje výchovnou,
hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která
ze závažných důvodů nemůže být vychovávána
ve vlastní rodině.
Organizace i podmínky provozu jednotlivých
rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem
č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou
č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy.

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

Dětského domova a Školní jídelny, Budišov nad Budišovkou, příspěvkové organizace

Naše zařízení vzniklo 1. 9. 1947 ve dvouposchoďové vilce
na Dukelské ulici, nynějším odloučeném pracovišti, kde se
v současné době nachází III. a IV. rodinná skupina. Zřizovatelem
byl JNV Ostrava, umístěno zde bylo okolo 25 dětí z rodin sociálně
slabších, sirotci a také děti těžko vychovatelné.
Hlavní budova dětského domova vznikla v roce 2002 z bývalé
mateřské školky na ulici Československé armády 718. V budově
se nachází ředitelství, školní jídelna, I., II. rodinná skupina
a cvičný byt, který byl zprovozněn v roce 2010.
V Budišově nad Budišovkou byl v minulosti provozován
i domov pro řecké děti, dle kroniky města od roku 1949
a existoval cca 3-4 roky. Toto zařízení se nacházelo v budově
dnešního domova důchodců na ulici Dukelská 650.
Výchovně vzdělávací proces
Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové
činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních činností. Body činnosti jsou cíleně zaměřené
na rozvoj osobnosti dítěte a na jeho individuální rozvíjení. Základním zdrojem pro výchovně vzdělávací
činnost je školní vzdělávací program. Nejdůležitější cíle programu:











harmonický a všestranný rozvoj dítěte
psychologická a terapeutická nabídka pomoci
finanční gramotnost
rozvoj samostatnosti (vaření, nákupy potravin, domácí práce apod.)
příprava na vyučování
péče o zdraví a protidrogová prevence
účelné využívání volného času, zájmová činnost
environmentální výchova
výběr povolání
úspěšný vstup do samostatného života

Koncepce rozvoje dětského domova je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména
naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Jsme přesvědčení,
že základem výchovy je výchova rodinná. Proto se v domově snažíme umožnit dětem žít tak, aby
mohly co nejvíce poznat základní vzorec rodinného chování, které mohou pouhou nápovědou přenést
do vlastního života v dospělosti.
Všichni zaměstnanci si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin
a výchově dětí věnují mimořádné úsilí. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu zájmu o další osud dítěte
po odchodu z domova.
Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, Československé armády 718, příspěvková
organizace, je školské zařízení, které sdružuje:





dětský domov s kapacitou 16 lůžek, hlavní budova
odloučené pracoviště na Dukelské ulici 636 s kapacitou 14 lůžek
cvičný byt s kapacitou 2 lůžka, hlavní budova
školní jídelnu s kapacitou 50 jídel
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Materiální zabezpečení
Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2002 a 2003. Prostředí, prostorové řešení
i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. V roce 2015/2016 byly provedeny na obou budovách
stavební úpravy většího rozsahu. Jednalo se o opravy pláště budov, klempířské práce a opravy
chodníků. V roce 2018 došlo k výměně plynových kotlů na obou budovách a ohřívačů vody.
Na zahradách obou budov byly umístěny hrací prvky pro děti.
Cvičný byt, nástavba zadní části budovy Československé armády 718, funguje pro děti starší
šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení
do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti dětí.
Hlavní důraz při výchově klademe na pohybovou aktivitu dětí. Pohyb je výrazným znakem
života dítěte. K tomu účelu nám hlavně slouží hřiště s umělým povrchem na kopanou, volejbal a tenis
a zapuštěný bazén se zastřešením u hlavní budovy. U domova je taktéž asfaltové hřiště na košíkovou
a florbal. V odloučeném pracovišti je k dispozici posilovna. Sportovní sklad je materiálně velmi dobře
vybaven: lyže, kolečkové brusle, kola, atd. Na zahradě je vybudováno také dětské hřiště. Motivací
k pohybu řešíme spoustu negativních projevů u dětí. Děti rovněž vedeme i k manuální práci - mají
přístup do dílny, podílejí se na opravách kol a poškozených věcí, starají se o zahradu a zahrádku,
pomáhají s údržbou víceúčelového hřiště a udržují okolí dětského domova v čistotě. Plnoletí se snaží
formou brigád připravovat na samostatný život a zároveň se učit finanční gramotnosti.
Po materiální stránce je provoz domova zajištěn na velmi dobré úrovni. Rodinné skupinky
jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Každá rodinná skupinka má také svoji knihovnu.
Naše zařízení vlastní dva služební vozy - FORD TOURNEO CUSTOM pro 9 osob a ŠKODU OCTAVII.
Auta se používají především pro aktivity jednotlivých skupinek (soutěže, „rodinné výlety“ atd.),
na odborná lékařská vyšetření (nejbližší odborné ordinace jsou 30 km vzdálené), nákupy, třídní
schůzky.
Nedostatečná zkušenost s realitou vytváří slabý základ i pro základní vzdělání. Každé z dětí má
proto možnost podle svých zájmů a dovedností navštěvovat i několik kroužků mimo dětský domov.
S přípravou na nesnadný vstup dětí do samostatného života nám pomáhají i akce, které pořádají
především neziskové organizace se svými projekty. Děti se do těchto projektů každoročně zapojují.
Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně
výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se.
Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován „PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE“, kde se
promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dítěte zaměřují. Jedná se hlavně o potlačení
negativních prvků a zvýraznění kladných. Zvláštní péči věnujeme integraci dětí se specifickými
vzdělávacími potřebami.

„Dlouhá je cesta přes pravidla, krátká a vydatná přes příklady .“
Lucius Annaeus Seneca

Cílem je zkvalitnění výchovného procesu v návaznosti na vstup dětí do samostatného života.
Všem odcházejícím klientům z našeho zařízení zajišťujeme odpovídající výbavu, bydlení a práci
za pomoci sociálního odboru a neziskových organizací.
Byli bychom také rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít,
uplatnily i morální hodnoty, k nímž je také vedeme. Proto občas navštěvují domov důchodců a dům
s pečovatelskou službou.
Stále se nám daří potlačit absenci mužského vzoru u dětí. Z 23 zaměstnanců máme v kolektivu
6 mužů. V každé rodinné skupině pracuje alespoň jeden „strejda“. Mužský vzor není dobrý jen
pro děti, ale i pro kolektiv zaměstnanců.
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Environmentální výchova
Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede
každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo,
ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie
a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také
na problémy lidské civilizace.
Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka
s přírodou, s životním prostředním a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Environmentální výchovu
můžeme také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.
Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové
chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí
a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Úkolem
environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli naše děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi
a motivací.
Mezi priority našeho zařízení v této oblasti patří:



vedení dětí k ochraně životního prostředí, zejména v oblasti třídění odpadu a šetření energiemi
rozvíjení schopností dětí chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd

Tyto priority se snažíme uplatňovat v praxi konkrétními aktivitami celoročně. Všech ekologických
projektů se společně s dětmi účastní aktivně i zaměstnanci našeho zařízení.
Aktivity našeho zařízení v oblasti environmentální výchovy:
1. Třídění odpadu - vybavení skupinek, kanceláří a
společných prostor nádobami na papír, sklo, PET a
směsný odpad
2. Zajištění svozu nebezpečného odpadu do sběrného
dvora
3. Údržba zahrad, ochrana ovocných i okrasných dřevin,
pěstování plodin na zahrádce, kompostování
nežádoucích travin a padlého ovoce
4. V rámci turistických vycházek poznávání okolní krajiny,
sledování současného stavu lesů i vodstva
5. Sběr přírodnin k využití pro výtvarnou činnost nebo
k zakrmování zvěře v zimních měsících
6. Zapojení se do celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko
7. Účast na vybraných akcích s ekologickou tématikou
např. Den Země, ekologicky čistý hudební festival,
konaný v našem městě
8. Nedílnou součástí výchovných činností je péče o
chovaná zvířata
9. Teoretické seznamování se s problematikou životního
prostředí v jiných oblastech planety, sledování
dokumentárních pořadů s touto tématikou
Cílem naší výchovy je prosazovat ve všech činnostech princip udržitelného rozvoje a vytvářet
u dětí pozitivní postoje k životnímu prostředí.
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Údaje o dětech
Školní rok 2019/2020

Kapacita zařízení
Evidenční stav – začátek školního roku
Evidenční stav – konec školního roku
Počet dětí umístěných na předběžné opatření
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou
Počet nezaopatřených osob na dohodu o setrvání v péči

32
31
29
0
28
1

Zrušení předběžného opatření (návrat zpět do rodiny)
Zrušení ústavní výchovy (náhradní rodinná péče, návrat zpět do rodiny)
Přemístění do jiného zařízení
Odchod do samostatného života (zletilost)
Příchod nových dětí
Počet útěků

0
4
6
0
8
12

Zařazení dětí dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, §2 odst. 10 koordinátorem
Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a ředitelem zařízení. Zařazováno 31 dětí.
a/ samostatné přiměřeně věku
b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu
c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu
d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu
e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči
nehodnoceno

7 dětí
15 dětí
6 dětí
1 dítě
0
2 děti

Rozvrstvení v rodinných skupinách
Stav k 31. 8. 2019
I. RS
II. RS
III. RS
IV. RS
Celkem

MŠ
2
1
3

ZŠ
5
6
5
4
20

Speciální škola
1
1
3
5

OU, SOU, SŠ
1
1
2

žádné
1
1

Sourozenci
1x6, 1x2
1x4, 1x2
2x2
2x2

Stav k 31. 8. 2020
I. RS
II. RS
III. RS
IV. RS
Celkem

MŠ
2
1
3

ZŠ
4
5
7
3
19

Speciální škola
1
3
4

OU, SOU, SŠ
1
1

žádné
1
1
2

Sourozenci
1x6
1x4
2x2, 1x3
1x2

Přehled škol, ve kterých probíhala příprava na budoucí povolání
Moravská střední škola Olomouc, obor gastronomie

1 dítě
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Zájmová činnost dětí
Název zájmové činnosti

Organizace, zařízení

Počet dětí

Fotbal
Flétna, baskřídlovka, klavír, příčná flétna,
trubka
Horolezecký
Zumba
Keramika
Robotika
Hasičský
Rybářský
Sportovní hry
Florbal
Stolní tenis
Florbal
Nohejbal
Výtvarný
Volejbal

TJ SPARTAK Budišov n./B.
ZUŠ Vítkov

8

SVČ Budišov n. / B.
SVČ Budišov n. / B.
SVČ Budišov n. / B.
SVČ Budišov n. / B.
SVČ Budišov n. / B.
SVČ Budišov n. / B.
ZŠ Opava
ZŠ Budišov n. / B.
ZŠ Budišov n. / B.
DD
DD
DD
DD

6
6
4
3
1
1
1
1
2
2
8
8
10
6
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ČÁST II.
Údaje o pracovnících
Počet zaměstnanců: celkem 23
Pracovní zařazení
ředitel
statutární zástupce – soc. pracovnice
ekonomka
vedoucí vychovatel
vychovatelé
vedoucí školní jídelny
kuchaři
bezpečnostní pracovník
údržbář
uklízečky

1
1
1
1
11
0,75
1,5
4
1
1,25

V zařízení pracuje kolektiv 23 zaměstnanců, z toho 6 mužů.
Počet pedagogických pracovníků:
Počet nepedagogických pracovníků:
Nejdelší praxe pedagogického pracovníka:
Nejkratší praxe pedagogického pracovníka:
Počet pracovních úrazů zaměstnanců:
Rodičovská a mateřská dovolená:

12
11
nad 20 let
1
1
0

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků je systematické a cílené
vzdělávání, podporuje rozvoj kompetencí, odborné vzdělávání v rozmanitých oblastech, zaměřené
na doplňování, rozšiřování, ale i zvyšování kvalifikace. Zaměstnancům jsou vytvářeny vhodné
podmínky pro účast na vzdělávacích akcích, navštěvují odborné semináře dle aktuálních potřeb
a nabídky, studují odbornou literaturu a vzájemně si předávají poznatky z praxe i ze seminářů.
Osvědčení jsou založena ve spisech zaměstnanců. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je
z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou – od společných seminářů
pořádaných v našem zařízení až po individuální účast na vzdělávacích akcí různých institucí.
Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, si studiem doplňují své vzdělání.
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Přehled absolvovaných přednášek, seminářů, kurzů (DVPP)
Přednáška, seminář, kurz

Počet pracovníků

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Sexualita osob s mentálním postižením
Právo ve škole
Kázeň a klima školy
Psychopatologie
Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je?
Stres a techniky zvládání zátěže
Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických
pracovníků
Pozitivní myšlení a práce se stresem
Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek
Sociálně patologické projevy chování dětí
Výrobky z přírodních materiálů
- Peněžní fondy školské PO, FKSP po novele vyhlášky
- Účetnictví PO zřízených ÚSC – školství, Účetní praktikum
Hygienické minimum
Školení řidičů
BOZP

Ředitel
Ředitel a 4 pedagogové
Ředitel, ZŘ a 8 pedagogů
Ředitel, ZŘ a 8 pedagogů
1 pedagog
1 pedagog
3 pedagogové
Vedoucí vychovatel
3 pedagogové
1 pedagog
2 pedagogové
4 pedagogové
Ekonomka
Vedoucí kuchyně
13
22

Zájmová profilace pedagogických pracovníků






sportovní (volejbal, florbal, nohejbal, malá kopaná, fotbal, volejbal, horolezectví, plavání)
výtvarná a hudební (příprava dětí na soutěže)
výtvarné a tvořivé práce (soutěže, dárky do domova důchodců, sponzorům, jarmarky)
muzikoterapie, fotokroužek
environmentální (třídění odpadu, ekologické akce pro celé zařízení)
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Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti
a spolupráce s dalšími organizacemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezentace ve zpravodaji, v deníku Opavsko, Region.
Webové stránky.
Vánoční jarmark – výroba vánočních předmětů, prodej pro veřejnost v Albertu Opava.
Velmi dobrá spolupráce s městem, Letokruhy – domov pro seniory vystupování dětí
v zařízeních, na různých kulturních a sportovních akcích.
Vánoční a velikonoční jarmarky pro veřejnost, školu, návštěvy domova důchodců, domu
s pečovatelskou službou, pomoc městu při úklidu parku, cyklostezky, pomoc při realizaci
plesů.
Poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ, MŠ a zájmovým kroužkům.
Dobrá spolupráce se sponzory – návštěvy v našem zařízení.
Účast na soutěžích pořádaných dětskými domovy a jinými organizacemi s výbornými výsledky.

Akce pro zaměstnance (a společné akce zaměstnanců a dětí )






Společné vánoční posezení všech zaměstnanců s dětmi. Děti připravily velmi pěkný a vtipný
vánoční program. Obdržely společné dárky na skupinky a také mnoho dalších dárků
od sponzorů.
Společné oslavy významných narozenin a výročí dětí i zaměstnanců.
Den učitelů – společná oslava zaměstnanců s kulturním programem dětí. V tomto školním
roce se neuskutečnil z důvodu nouzového stavu.
Teambuilding – se ve školním roce neuskutečnil.
Rozloučení se školním rokem – posezení pracovníků s dětmi, opékání, společné sportovní
soutěže a hry.
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ČÁST III.
Údaje z kontrolní a inspekční činnosti








Kontrola České školní inspekce ve školním roce neproběhla.
Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky proběhla v termínu 5. 3. 2020 –
12. 3. 2020. Předmětem veřejnosprávní kontroly hospodaření byly tyto oblasti: Systém
finančního řízení organizace, Smluvní vztahy, Agenda zákona o registru smluv, Inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2019, Hospodaření s majetkem organizace, Fond investic,
Hospodaření s peněžními prostředky dětí. Kontrolní zjištění:
- Systém finančního řízení organizace: systémové nedostatky, které však ve svém důsledku
neohrožují činnost organizace – například nesprávně nastavené postupy nebo jejich
dodržování.
- Smluvní vztahy, agenda zákona o registru smluv a Inventarizace majetku a závazků k 31.
12. 2019: zjištěné skutečnosti, které vyplývají z rozdílu mezi vykonávanými činnostmi
a předmětnými předpisy, ale ve svém důsledku nepředstavují významná rizika
pro organizaci, jsou způsobena převážně lidským faktorem
- Hospodaření s majetkem organizace, fond investic a Hospodaření s peněžními prostředky
dětí: pouze konstatování, které nelze hodnotit jako nedostatek.
Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole.
Kontrola z Krajské hygienické stanice MSK Ostrava ve školním roce neproběhla.
Kontrola z VZP v Opavě ve školním roce neproběhla.
Kontrola z OSSZ v Opavě ve školním roce neproběhla.
Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Opavě proběhla 14. 11. 2019, nebyly zjištěny
nedostatky.
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ČÁST IV.
Údaje o aktivitách
Život v našem dětském domově neprobíhá jen v rovině plnění standardních povinností. Díky
schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, a rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám
pro děti daří připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních
období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Účastníme se akcí pořádaných
ostatními dětskými domovy, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami a některé soutěže
a akce také sami pořádáme. Právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti,
schopnosti a nadání, ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat.
Přehled akcí, soutěží, aktivity
Datum
14. 9.
21. 9.
20. 10.
25. - 29. 10.
13. 11.
16. 11.
17. 11.
23. 11.
29. 11.
4. 12.
9. 12.
12. 12.
13. 12.
16. 12.
3. 1.
12. 1.
12. 1.
25. 1.
26. 1.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
23. – 28. 2.
29. 2.
24. 4.
27. 5.
6. 6.
28. 6.
5. 7.
6. 7.
11. – 20. 7.
24. 7.
26. 7.
28. 7.
1. 8.
3. – 12. 8.
19. 8.
28. 8.

Kde
Čeladná
Hranice n. M.
Budišov n. B.
Budišov n. B.
Budišov n. B.
Budišov n. B.
Ostrava
Opava
Opava
Havířov
Budišov n. B.
Vítkov
Opava
Budišov n. B.
Budišov n. B.
Velké Heraltice
Budišov nad B.
Lichnov
Bruntál
Opava
Ostrava
Bruntál
Moravský Beroun
Malá Morávka
Ostrava
Budišov n. B.
Budišov n. B.
Podlesí
Příbor
St. Těchanovice
Slezská Harta
Moravský Beroun
Olomouc
Budišov n. B.
Olomouc
Kružberk
Mikulov
Olomouc
Olomouc

Druh akce
Děti + doprovod
Oslavy 100. výročí DD Čeladná
7+1
Kdo si hraje, nezlobí – zábavné odpoledne pro děti
6+1
Drakiáda
10 + 2
Příměstský tábor Podzimníček
6+0
Charitativní akce k Světovému dni laskavosti
6+1
Strašidelná škola – zábavné odpoledne
22 + 3
Hop Jump aréna – trampolíny
12 + 2
multikino Cinestar - pohádka
11 + 2
Vánoční jarmark a prodej výrobků
7+2
Vánoční pingpongiáda
8+1
Vánoční zpívání v domově pro seniory
6+2
Vánoční koncert ZUŠ Vítkov
6+1
Vyhlášení výtvarné soutěže OSPOD Opava
4+1
Vánoční koncert ZUŠ Vítkov
7+1
Novoroční turnaj ve stolním tenise
2+1
Bruslení na zimním stadionu
6+1
Břidlicová stezka a vaření v přírodě
13 + 2
Turnaj ve volejbale
7+1
Motokáry
7+1
multikino Cinestar - pohádka
8+2
Lezecké centrum Tendon Blok
4+1
Bazén a welness centrum
11 + 2
Bowling
12 + 2
Lyžařský výcvik ZŠ
8+0
Masopust na Slezskoostravském hradě
12 + 2
Den země – sběr odpadu na turistické stezce
15 + 2
Návštěva sportovců z ČOV – ukázky, beseda
24 + 4
Výšlap na meteorologickou stanici
13 + 3
Maškarní průvod + koupaliště
6+1
Výšlap na novou rozhlednu
9+2
Koupání na přehradě
10 + 2
Letní tábor Tapazza
11 + 0
Přírodní koupaliště
7+1
Minigolf
6+1
Přírodní koupaliště
6+1
Minizoo
7+2
Letní rekreace
21 + 6
Pevnost poznání
5+1
Motokáry a nákupní centrum
7+1
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Pobyty a vícedenní akce
 Dětský letní tábor Tapazza v Moravském Berouně
Termín: 11. – 20. 7. 2020
Počet účastníků z našeho zařízení: 11 + 0
Pořádaný Agenturou Tapaza. Celodenní programy s hrami
a soutěžemi, specializace výtvarný, airsoft, dle zájmu dětí.
 Letní pobytová rekreace, Mikulov na Moravě
Termín: 3. – 12. 8. 2020
Počet účastníků: 21 + 6
Pobytová akce na jižní Moravě. Prázdninová rekreace
v městském prostředí s kulturně poznávacími aktivitami - historické
centrum Mikulova, zámek, Dietrichsteinská hrobka, židovskou čtvrť,
synagoga, židovský hřbitov, Kozí hrádek, Svatý kopeček, jeskyně
Na Turoldu
a zatopený lom.
Podnikli
jsme
i výlety do okolí
- prošli jsme
Pavlovské vrchy, kde jsme se kochali
nádherným výhledem do krajiny a na Mušovská
jezera,
Lednicko-valtický
areál
(zahrady,
minaret, Janův hrad), který je na seznamu
památek UNESCO, navštívili ZOO v Sedleci a
ornitologickou stanici u rybníka Nesyt. Sportovní
aktivity byly organizovány na venkovním hřišti i
v tělocvičně. Využili jsme také dvě workoutová
hřiště v okolí ubytování a nedaleké koupaliště.

Úspěchy v soutěžích, projektech
Turnaj dětských domovů v malé kopané Budíšek Cup, Budišov nad Budišovkou
2. místo tým
individuální ceny: nejlepší brankář
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
Úspěšné působení našich malých i velkých fotbalistů v rámci místního fotbalového oddílu. V sezóně
2019/2020 hráli mladší i starší žáci krajské soutěže.
Akce zařízení
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ: 5. 10. 2019
uspořádalo naše zařízení tradiční turnaj v malé
kopané pro děti z ostatních dětských domovů
v MSK pod názvem Budíšek Cup. Jednalo se
již o 12. ročník. Letos se zúčastnily děti
z dětských domovů z Frýdku -Místku, OstravyHrabové, Melče, Radkova, Lichnova, Budišov
A a Budišov B a z Nízkoprahového centra
při SVČ Vítkov – celkem 54 hráčů a osm týmů.
Naše děti došly až do finále. Kromě poháru
a medailí za druhé místo jsme získali také
cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. Věcné
ceny věnovala firma Insportline Vítkov.
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Akce pro veřejnost


Vánoční a MDŽ návštěvy v Domově pro seniory Letokruhy s programem pro babičky
a dědečky.



Prodej vánočních výrobků našich dětí v rámci projektu NFA Obchůdky s Albertem.



Úklid břidlicové stezky a okolí řeky Budišovky – v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.



Zapojení do charitativní akce „Jsem laskavec“ Nadace Karla Janečka k Světovému dni
laskavosti



Naše zařízení se pod záštitou Krajského úřadu MSK zúčastnilo Sbírky potravinové pomoci
2019. Sbírku organizovala Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Potraviny
byly předány Armádě Spásy České republice. Zaměstnanci přispěli 49,70 kg potravin
v hodnotě 2 485,- Kč.
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Spolupráce s nadacemi a sponzory

 TIGRESSA s. r. o. Bílovec
bezplatné přepravy na rekreace

- zajištění

 Zaměstnanci Jacobs Douwe Egberts
CZ, s. r. o., zastoupení Ing. Evou Dolejší
- cukrovinky Mikuláše
- vánoční dárky
 SEVEN SPORT s. r. o., Vítkov –
odměny na turnaj v malé kopané
 Nadační
fond
ALBERT
finanční
příspěvky:
- Obchůdky s Albertem 2019
- Rozvoj talentu a nadání IV.
- mimořádná pomoc v době nouzového stavu
z důvodu výskytu COVID-19
 Nadace Terezy Maxové dětem finanční
příspěvek – mimořádná pomoc v době
nouzového stavu z důvodu výskytu COVID-19.


Jakub Navrátil, Ostrava – notebooky



SPOLEK ŽEN ROUSKÉ - pravidelná účast na velmi zajímavých akcích tohoto spolku



Barbora de Castello, Praha – finanční příspěvek na rekreaci dětí



Česká nadace sportovní reprezentace – školní a výtvarné potřeby



Lesy ČR, Město Budišov nad Budišovkou – vánoční stromky
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ČÁST V.
Další údaje
Údaje z oblasti prevence
Jako podpůrný materiál pro pedagogické pracovníky a nedílná součást výchovného působení je
v našem zařízení minimální preventivní program. Pomocí minimálního preventivního programu se
všichni z nás snaží dětem podat základní informace o společensky nežádoucích jevech a vyvíjet
maximální úsilí, jak před těmito jevy naše děti ochránit a vypěstovat v nich zodpovědnost vůči sobě
a svému okolí.
Děti odlišného věku i pohlaví spolupracují při různých aktivitách zejména v rodinných skupinách, ale
také při tematicky zaměřených aktivitách. Úkolem pedagogů je vést je k rozvoji schopností
naslouchání druhým, vhodné reakci na kritiku, vedení diskuze, sdílení pocitů a názorů. Formou
komunitního sezení se děti učí týmové práci a řešení konfliktů s důrazem na vlastní odpovědnost dítěte
za řešení. Spolupráce dětí různého věku je také podstatným prvkem prevence šikany starších dětí vůči
mladším.
Našim cílem je vést děti k samostatnosti, která je přiměřená jejich věku, správnému rozvoji osobnosti,
tím přispívat k upevňování vhodných morálních vlastností, správných postojů a odolnosti vůči
rizikovému chování.
Výskyt řešených projevů rizikového chování v daném školním roce:
Patologický jev

Počet dětí

Způsob řešení

Alkohol

1

Pohovor s dítětem, domluva, ztráta
některých výhod.

Kouření

9

Pohovor s dítětem, domluva, ztráta
některých výhod.

Drogy

0

-

Šikana, agresivní, násilné chování

2

Záškoláctví

1

Násilné chování ve škole, konzultace
s tř. učitelem, pohovor s dítětem.
Ztráta některých výhod.
Pohovor s dítětem, ztráta některých
výhod

Krádeže

4

Pohovor s dítětem, domluva, omluva
poškozenému a vrácení ukradených
věcí.

Prevence rizikového chování je prováděna individuálně na skupinkách v rámci měsíčních porad
s dětmi. Témata – závislosti (drogy, PC – hry, kyberšikana, netolismus, gamblerství), nebezpečí
internetu, krádeže, finanční gramotnost. Individuální pohovory s dětmi dle potřeb jednotlivce.
Spolupráce metodika prevence s pedagogy.
Ve školním roce 2019/2020 došlo k mírnému nárůstu řešených problémů, které se týkaly
preventivního charakteru, především v oblasti kouření a drobných krádeží. Krádeže se týkaly zejména
mladších dětí, kterým bylo domluveno a musely vrátit ukradené věci, popřípadě nahradit škodu.
Příčinou nárůstu dětí, které kouří, je věková skladba našich svěřenců, kteří se nacházejí ve věku
pubescentů a snaží se jeden druhému vyrovnat. Záškoláctví je způsobeno dlouhodobým útěkem
šestnáctileté dívky.
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Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního vzdělávání
Ve školním roce 2019/2020 nebylo naše zařízení zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání.
Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2019/2020 nebylo naše zařízení zapojeno do rozvojových a mezinárodních
programů.
Údaje o předložených a naším zařízením realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
1. Název projektu: Rozvoj talentu a nadání III
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADAČNÍ FOND ALBERT
Oblast působnosti projektu: Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů našeho
zařízení.
Realizace 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.
2. Název projektu: Rozvoj talentu a nadání IV
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADAČNÍ FOND ALBERT
Oblast působnosti projektu: Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů našeho
zařízení.
Realizace 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
3. Název projektu: Rozvoj talentu a nadání 2021
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADAČNÍ FOND ALBERT
Oblast působnosti projektu: Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů našeho
zařízení.
Realizace 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Předloženo ke schválení 10. 6. 2020
4. Název projektu: Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADAČNÍ FOND ALBERT
Oblast působnosti projektu: Podpora sociálně ohrožených dětí a mládeže – v souvislosti
s mimořádnou situací související s pandemií Covid 19
Realizace 9. 4. 2020 – 31. 12. 2020
5. Název projektu: Podporu vzdělávání
Poskytovatel nadačního příspěvku: NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM
Oblast působnosti projektu: Podpora studentů a žáků v souvislosti s mimořádnou situací
související s pandemií Covid 19
Realizace 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020
Zapojení do dalších projektů
1. Obchůdky s Albertem – projekt Nadačního fondu Albert zaměřený na získávání obchodních
a prodejních dovedností dětí z dětských domovů.
2. Zážitkové Vánoční dárky – projekt Nadačního fondu Albert s podporou volnočasových
a kulturních aktivit pro děti
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
V našem zařízení byla odborová organizace v roce 1990 zrušena.
Základní údaje o hospodaření za kalendářní rok 201 9
Příjmy
1.
2.
3.
4.

celkové příjmy
výnosy na ošetřovném a PND
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

16 090 410,69
409 258,-0,-15 684 152,69

Kč
Kč
Kč
Kč

Do výnosů dětského domova patří tzv. ošetřovné (příspěvek na úhradu péče poskytované
dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních), přídavky na děti, stravné zaměstnanců, úroky a dary
od sponzorů.
Výdaje
1.
2.

investiční výdaje cekem
neinvestiční výdaje celkem
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
- výdaje na učební pomůcky
- ostatní provozní náklady

0,-16 043 207,14
8 832 481,-15 630,-3 002 106,-4 904,-4 188 086,14

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Peněžní fondy a jejich krytí

Fond investic 416
FKSP 412
Rezervní fond ze zlep. VH 413 (pohledávky)
Rezervní fond dary 414
Fond odměn 411

857 009,90
62 256,28
528 867,24
155 731,-83 570,43

Finančně kryto
857 009,90
62 256,28
241 021,91
155 731,-83 570,43

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Podrobné informace o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za příslušný
kalendářní rok 2019 byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou
naše zařízení odevzdalo zřizovateli v termínu do 15. 3. 2020.
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ČÁST VI.
Správní řízení
Ve školním roce 2019/2020 vydal ředitel zařízení na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství v platném znění 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, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, celkem 16 rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče
poskytované dětem v zařízeních (dále jen „příspěvek“) a 0 rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o povolení pobytu mimo zařízení.
Proti rozhodnutí o výši příspěvku ani proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu
mimo zařízení nebyla využita možnost odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitele.

V Budišově nad Budišovkou dne 27. října 2020

Mgr. Marcel Hába
ředitel
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Přílohy

Tabulka o zapojení do DV nebo do DVPP

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ano/Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ano/Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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Tabulka o projektech

Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Rozvoj talentu
a nadání III

Rozvoj talentu
a nadání IV

Registrační číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství také
částka, která
připadá na školu)

Obsah/Cíle projektu

Období
realizace

Nadační fond
Albert – nadační
příspěvek

příjemce

35 000 Kč

Individuální podpora
vzdělávacích a sociálních
potřeb vybraných klientů
našeho zařízení, u kterých
bylo vyhodnoceno, že
aktivity budou mít
pozitivní vliv na jejich
osobnostní a sociální
rozvoj, rozvoj sportovního
a jiného nadání a talentu.

1.1.2019 31.12.2019

Nadační fond
Albert – nadační
příspěvek

příjemce

40 000,- Kč

Individuální podpora
vzdělávacích a sociálních
potřeb vybraných klientů
našeho zařízení, u kterých
bylo vyhodnoceno, že
aktivity budou mít
pozitivní vliv na jejich
osobnostní a sociální
rozvoj, rozvoj sportovního
a jiného nadání a talentu.

1.1.2020 31.12.2020
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Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Podpora
vzdělávání

Mimořádná
pomoc v době
pandemie
COVID 19

Registrační číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství také
částka, která
připadá na školu)

Obsah/Cíle projektu

Období
realizace

Nadace Terezy
Maxové dětem

příjemce

28 000,- Kč

Podpora žáků a studentů
během mimořádných
opatření Covid 19 –
zajištění distanční výuky –
pořízení IT vybavení –
nákup studijních
notebooků

1.4.2020 30.6.2020

Nadační fond
Albert

příjemce

17 000,- Kč

Podpora žáků a studentů
během mimořádných
opatření Covid 19 –
zajištění distanční výuky –
pořízení IT vybavení –
tiskárny a spotřební
materiál

9.4.2020 31.12.2020
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