Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25
č. j.:265/2021/Řed

V Přerově 13. 9. 2021

Zpracoval: Mgr. Luděk Doležel, ředitel

Základní údaje o zařízení
Název
Adresa
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor PO
Zřizovatel
Součásti

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25
Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov (odloučené pracoviště bří. Hovůrkových 17)
Příspěvková organizace
63701332
102 620 121
600 031 853
Olomoucký kraj
1. Dětský domov
kapacita 24 lůžek
IZO 102 620 121
2. Školní jídelna
kapacita 40 jídel
IZO 110 022 122

Telefon

607 052 377, 603 529 682
607 052 379
607 052 379
607 052 378
607 052 375
607 052 376
601 557 094
reditel@ddprerov.cz
motkova@ddprerov.cz
info@ddprerov.cz
poulickova@ddprerov.cz
grmelova@ddprerov.cz
vedoucisj@ddprerov.cz
www.ddprerov.cz

E-mail

Webové stránky

ředitel
vedoucí vychovatelka a statutární zástupce
sociální pracovnice
vychovatelé, děti 1. a 2. RS
odloučené pracoviště, děti 3. RS
účetní
vedoucí ŠJ
ředitel
statutární zástupce – vedoucí vychovatelka
DD Přerov
účetní
sociální pracovnice
vedoucí školní jídelny

• Charakteristika:
Podle 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 v platném znění a v souladu
s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jsou do dětského domova umisťovány děti na základě
rozhodnutí příslušného soudu.
Ve školním roce 2020/2021 rozhodovaly o umístění 5 dětí do zařízení Okresní soudy v Brně, Prostějově a Olomouci.
Zařízení může poskytovat péči:
a) dětem s nařízenou ústavní výchovou,
b) dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření,
c) zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání,
nejdéle však do věku 26 let,
d) dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně
dětí.
Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, popřípadě
s více vadami, pokud stupeň postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo
specializovaného zdravotnického zařízení.
Dětem umístěným v zařízení a nezaopatřeným osobám je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:
1) stravování, ubytování a ošacení,
2) učební potřeby a pomůcky,
3) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
4) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
5) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,
6) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
Dětem umístěným v zařízení a nezaopatřeným osobám jsou rovněž poskytovány:
1) potřeby pro využití volného času a rekreaci,
2) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
3) náklady na soutěžní akce, rekreace,
4) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.
• Dětem v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí:
1. příprava na vyučování = příprava na povolání a s tím související schopnosti obstát na „trhu práce“,
2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení,
3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.

• Výchovná a vzdělávací činnost v zařízení vychází
a) ze Školního vzdělávacího programu,
b) z Programu rozvoje osobnosti každého dítěte,
c) z ročního a měsíčních plánů výchovně vzdělávací činnosti.
Školní vzdělávací program je základním strukturálním návodem pro výchovně vzdělávací práci s dětmi a v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění popisuje charakteristiku zařízení, podmínky přijímání
uchazečů a ukončování vzdělávání, podmínky pro vzdělávání, konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a
časový plán vzdělávání, uvádí přehled jednotlivých průřezových témat, jejich stručný popis a přiřazení jednotlivým
„výchovám“ a také přehled jednotlivých klíčových kompetencí, jejich stručný popis a přiřazení k jednotlivým
„výchovám“.
Program rozvoje osobnosti dítěte, na jehož základě pedagogičtí pracovníci pracují s každým dítětem stylem
vedoucím k dosažení jeho co nejlepší připravenosti pro samostatný život, utváření hodnotového systému a dosažení
v běžném životě potřebných praktických vědomostí a dovedností, má zařízení vypracován v souladu s příslušným
ustanovením zákona č. 109/2002 Sb..,
Měsíční plán výchovně vzdělávací činnosti pak stanoví konkrétní činnost s dětmi v daném měsíci vedoucí
k získání zejména praktických dovedností, ale i teoretických vědomostí z konkrétních oblastí (tzv. „výchov“), které
jsou rozpracovány v jednotlivých otázkách pro 4 věkové kategorie.
• Zařízení v rámci možností maximálně spolupracuje s biologickými rodinami dětí, které jsou se zařízením
v kontaktu, tj. mají o děti alespoň částečný zájem. Je s nimi v co nejčastějším kontaktu, umožňuje jejich plánované
i neplánované návštěvy v zařízení a je-li to možné naopak dětí v rodinách zákonných zástupců nebo osob
odpovědných za výchovu, a to nejen o prázdninách, ale i běžných víkendech. Tím maximálně podporuje možnost
případných návratů dětí do vlastních rodin, ať již v rámci zrušení rozsudku soudu o PO či ÚV nebo po dosažení
zletilosti. DDŠJ je otevřeným typem zařízení.
Možnosti pobytu dětí u zákonných zástupců či jiných osob
Pobyt u rodičů (popř. alespoň jednoho)
Pobyt u dalších příbuzných (prarodiče, teta, strýc, zl. sourozenec)
Pobyt v hostitelských rodinách
Bez možnosti pobytu mimo zařízení v rodině a u osob blízkých
Možnost pobytu mimo zařízení, ale dítě či „klient“ nemá zájem

Počet dětí
12
8
0
5
1

➢ ve školním roce 2020/2021 bylo do své biologické rodiny (rodičům) vráceno 0 dětí
• Zařízení průběžně spolupracuje s OSPOD v oblasti vyhledávání rodin vhodných pro pěstounskou péči nebo
k osvojení dětí a podporuje umístění dětí do těchto forem náhradní péče, pokud je návrat do původní biologické
rodiny jakkoli nemožný.
➢ ve školním roce 2020/2021 nebylo do pěstounské péče umístěno žádné dítě
➢ ve školním roce 2020/2021 nebylo k osvojení předáno žádné dítě
Ukázky plnění Školního vzdělávacího programu „Cesta k samostatnosti a soběstačnosti“:

Statistické údaje
• Údaje o dětech a nezaopatřených zletilých osobách:
Počet rodinných skupin
Počet dětí a nezaopatřených osob k 1. 9. 2021
Počet dětí a nezaopatřených osob přijatých do péče zařízení od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Počet dětí a nezaopatřených osob vypsaných ze stavu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, z toho:
-

Zrušení PO, ÚV a vrácení do biologické rodiny ………………………..……………………………..…..…..……
Zrušení PO, ÚV vlivem umístění do pěstounské péče ……………………..………..…………………………….
Přemístění dětí na základě rozhodnutí okresního soudu ……………………..…….………………….…………

3
24
5
4
1
0
0

-

Zletilost, odchod z péče po skončení výkonu ÚV ……………………………..…………………………………
Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu před ukončením SŠ studia ……..……………….……
Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu po ukončení SŠ studia …………..……………….…...
Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu před ukončením VOŠ, VŠ studia …..………………...

1
1
0
1

Počet dětí a nezaopatřených osob k 31. 8. 2021
Počet dětí a nezaopatřených osob v péči zařízení celkem od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Počet dětí a nezaopatřených osob s postižením od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021:
Z toho postižení:
Mentální ………………………………………………………………………………………………………………….
Sluchové ………………………..………………………………………………………………………………………
Zrakové …………………….…………………………………………………………………………………………..
Řeči ……………………..……………………………………………………………………………….……..……….
Tělesné …………..…………………………………………………………………………………………...………..
Více vad …………………………………..…………………………………………………………………………….
Hluchoslepí ………………………………..………………………………………………………….………………..
Autismus …………………………………………………………………………………………………………………
Závažné poruchy chování ……………..……………………………………………….…………………………….
Extrémní poruchy v chování ……………..…………………………………………….…………………………….

20
24
11
6
1
3
2
2
0
0
0
0
0

Věkové složení dětí v péči zařízení zapsaných od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Předškolní věk
Mladší školní věk (1. – 5.)
Starší školní věk (6. – 9.)
Střední školy a vyšší
Vysoké školy

1
10
8
4
0

Zletilé nezaopatřené osoby v péči zařízení od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

1

Ve školním roce 2019/2020 byly v péči zařízení celkem 2 nezaopatřené osoby, na „Smlouvu o prodlouženém
pobytu“.
Školy navštěvované dětmi a nezaopatřenými osobami a počet v nich ve školním roce 2020/2021:
Název školy
Základní škola B. Němcové 16, Přerov
Základní škola, Svisle 13, Přerov
Základní škola Trávník 27, Přerov
Základní škola Acorn´s & John´s school, Máchova 3, Přerov
Střední, základní a mateřská škola, Přerov, Malá Dlážka 4
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 8.
Střední zemědělská škola, Přerov
MŠ Komenského 25, Přerov
Bez školní docházky – trvale na útěku

Děti
6
2
1
1
4
3
1
2
2
0

Prospěch dětí ve školách
1. pololetí
Prospěl/a
Prospěl/a s vyznamenáním
Neprospěl/a
•

11
5
3

2. pololetí
Prospěl/a
Prospěl/a s vyznamenáním
Neprospěl/a

11
6
1

Od 1.6.2021 nám byl navýšen přepočtený počet pedagogických pracovníků o 1,0. Velice bych chtěl poděkovat
zřizovateli Olomouckému kraji, předně OŠM.

• Údaje o zaměstnancích (stav k 31. 8. 2021)
přepočtený stav zaměstnanců normativní
přepočtený stav zaměstnanců skutečný
skutečný počet zaměstnanců v osobách

19,04
19,04
20,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pedagogičtí zaměstnanci
ředitel
vedoucí vychovatelka
vychovatelka 1. RS
vychovatelka 1. RS
vychovatel 2. RS
vychovatelka 2. RS
vychovatelka 3. RS
vychovatelka 3. RS
vychovatelka (nezař.)
vychovatelka (nezař.)
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
Ostatní zaměstnanci
sociální pracovnice
vedoucí školní jídelny
účetní
uklízečka
domovník
kuchařka

Stupeň vzdělání
VŠ (v magisterském stud. programu)
VŠ (v magisterském stud. programu)
VŠ (v bakalářském stud. programu)
VŠ (v magisterském stud. programu)
střední s maturitní zkouškou
VŠ (v magisterském stud. programu)
VŠ (v bakalářském stud. programu)
VŠ (v bakalářském stud. programu)
VŠ (v magisterském stud. programu)
VŠ (v bakalářském stud. programu)
VŠ (v magisterském stud. programu)
střední s maturitní zkouškou
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední s výučním listem
Stupeň vzdělání
střední s maturitní zkouškou
střední s maturitní zkouškou
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Úvazek
0,5
0,5
1,0
0,70
0,34
1,0

Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v pl. znění:
a) pedagogičtí pracovníci (k 1. 9. 2021)
kvalifikovaní podle § 16 odst. 2 písm. a) a b)
kvalifikovaní v souladu s § 30
kvalifikovaní v souladu s § 20 (asistenti pedagoga)

8
2
5

b) nepedagogičtí pracovníci – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady

Organizační struktura (stav k 31. 8. 2021):
vychovatelé (8,0)
ved. vychovatelka
(stat. zástupce)
2. st. řízení
asistenti ped. (5,0)

soc. pracov. (0,5)
ředitel
3. st. řízení
vedoucí ŠJ (0,5)

kuchařka (1,0)

1. st. řízení

domovník (0,34)
účetní
(není ved. zam.)
uklízečka (0,7)

Úrazy zaměstnanců a dětí
Úrazy
pracovní úrazy
registrované školní úrazy

Počet
1
0

Odškodnění
6 500 Kč
0 Kč

Chování dětí
• Výchovná opatření udělená školou:
1. pololetí
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížený stupeň z chování (v pololetí)

0
0
1
0
2
2

2. pololetí
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížený stupeň z chování (konec š.r.)

0
0
0
0
0
1

• Přemístění dětí do diagnostického ústavu, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu pro mládež:
❖ ve školním roce 2020/2021 bylo přemístěno do péče DDÚ 1 dítě
• Prevence rizikového chování: v rámci prevence rizikového chování postupovalo zařízení v souladu s Minimálním
preventivním programem pro školní rok 2020/2021.
Sledované projevy dětí v rámci prevence rizikového chování
pravidelné kouření cigaret
hypersexuální chování
experimentování s cigaretami
kouření marihuany
užití alkoholu (včetně užití zletilými klienty)
úmyslné poškození majetku
krádeže, peněžní podvody
hrubé chování, agresivita
prvky šikany
záškoláctví
projevy rasismu neagresivního charakteru

Počet
6
2
2
2
6
1
2
7
2
3
3

• Útěky, nenávraty dětí:
Žádné.

Mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, soutěže
a) zájmová činnost ve školách a jiných organizacích konaná mimo zařízení:
Druh ZÚ
cvičení
doučování
florbal
in – line hokej
kopaná
půjčování a četba knih
Plavání - zrušeno

Organizátor
posilovna
ZŠ Acorn´s, Máchova 3, Přerov
SVČ Atlas a BiOS
IHC Night Birds, Přerov
TJ Union Lověšice
Městská knihovna Přerov
Plavecká škola Přerov

Počet
3
1
2
3
1
7
6

Ve školním roce 2020/2021 se celková situace v oblasti zájmových aktivit zásadně přeměnila. Kroužky mimo zařízení
DD nebyly v mnoha případech nebyly ani zahájeny, coronavirová situace zásadně omezila zdraví prospěšný pohyb
dětí. Bohužel se nekonal ani jeden z klasických turnajů připravovaný DD Přerov. Bohužel, beze změny zůstává také
zájem naprosté většiny dětí všech věkových kategorií o počítačové hry a pasivní sledování videí v PC, tabletech a
mobilních telefonech.

b) zájmová činnost provozovaná v zařízení a řízená jinými osobami než zaměstnanci zařízení:
ve školním roce 2020/2021 nebyla z důvodu opatření proti šíření covid 19 realizována.

c) zájmová činnost provozovaná v zařízení a řízená zaměstnanci zařízení v šk. roce 2020/2021:
Druh ZÚ
posilování
rybaření
muzikofiletika, dramatika
příprava na besídky
turistika při letních akcích
cyklistika
Lyžování, běžky

Vedoucí
ředitel
ředitel
Cal, Kinc. ,Roč.
Cal, Kinc.
Řed.,Renc.,Čer., Roč., Kinc, Hr
Roč.,Renc, Kinc., Čer
Čer.

Počet
3
3
7
7
19
20
8

Počet a druh interních ZÚ každoročně závisí na možnostech a schopnostech jednotlivých pedagogických pracovníků
zařízení. Vychovatelé se i v tomto školním roce s dětmi věnovali nepravidelně v rámci běžné činnosti zejména
pohybovým aktivitám – turistice, míčovým hrám, stolnímu tenisu, jízdě na kole, plavání, bruslení, lyžování. Ve větší
míře pak vychovatelé s dětmi využili nepravidelných aktivit organizovaných jinými subjekty.
d) sportovní aktivity, sportovní turnaje, závody, soutěže:
▪ organizované zařízením
Vycházky a cyklovýlety do okolí Přerova
Závody na kolech
Cvičení s prvky jógy
Čtyřutkání DD OK ve florbalu – přesunuto na 2021/2022
Dopravní soutěž v DD
Miniturnaj ve stolním fotbálku– přesunuto na 2021/2022
Lezení po bouldrové stěně v Base Campu – přesunuto na 2021/2022
Plavání v přerovském plaveckém areálu – přesunuto na 2021/2022
Bruslení veřejnosti na zimním stadionu – přesunuto na 2021/2022
Stolní tenis v DD a 19. ročník regionálního turnaje ve stolním tenisu – přesunuto na 2021/2022
Výlety zapůjčeným automobilem
▪ jiný organizátor
Pravidelná cvičení v TJ Sokol Přerov – přesunuto na 2021/2022
Turnaj ve vybíjené (DD Lipník n. B.) – přesunuto na 2021/2022
In-line hokejový zápas – přesunuto na 2021/2022
Umístění ve sportovních soutěžích a turnajích:
Čtyřutkání ve florbalu mezi dětskými domovy Přerov, Olomouc, Lipník nad Bečvou a Plumlov
- DDŠJ Přerov – Nekonal se
DDŠJ Přerov: 20. ročník regionálního turnaje DD Olomouckého kraje ve stolním tenise
- Nekonal se
DDÚ Olomouc: regionální turnaj v přehazované a stolním fotbálku
- Nekonal se
e) kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, návštěvy osobností, vlastní zábavné akce apod.:
Hrátky na dvoře,
Párty s balónky,
Neobvyklé hry a soutěže na dvoře
Hokejová utkání Chance ligy,
Hudebně dramatická vystoupení dětí na veřejnosti (divadlo, kapela),
Pikniková siesta,
Turnaj ve společenských hrách,
Hledání pokladu,
Drakiáda rodinných skupin,
Návštěva hřbitova k památce zesnulých „Dušičkový den“,
Turnaj ve stolních hrách,
Halloweenská párty, výroba papírových dýní,
Pečení perníčků a vánočního cukroví v rodinkách,
Rozsvícení vánočního stromu v Přerově,
Návštěva zástupců magistrátu města Přerova v DD,

Mikuláš v domově a na Náměstí T.G.M.,
Vánoční dílnička v Galerii Přerov,
Vánoční besídka v DD,
Předání dárků dětem z projektu „Strom splněných přání“,
Štědrý den a večer v domově,
Filmová představení v Kině
Silvestrovská show otužilců na řece Bečvě,
Silvestrovský ohňostroj,
Bobování a stavění sněhuláků,
Malování chodby na 3 RS,
Dětský karneval v DD,
Dětská merenda v DD,
Účast na akci „Ukliďme Česko“ (sběr odpadu),
Účast na akci „Vyčisti les“ (sběr odpadu),
Nejmilejší koncert 2020 Prostějov - zrušen(regionální akce),
Čarodkohraní,
Den dětí s S1 Center,
Barvám neutečeš 2021 Olomouc
Závody dračích lodí na Velké Laguně,
Návštěva Sv. Hostýna
Projekt Patron
Společné rozloučení dětí a vychovatelů se školním rokem.
Návštěva kukuřičného bludiště v Olomouci.
f) poznávací a vzdělávací akce, činnosti a besedy:
Euforall.r.o. – Individuální vzdělávání dětí během nouzového stavu interaktivní formou přes internet. (psaní
životopisu, motivační dopis, finanční gramotnost, půjčky a spoření, příprava na odchod z domova). Zapůjčení 5 Ks
notebooků pro distanční výuku dětí.
Oslava Dne vítězství a 76. výročí Přerovského povstání.
g) výlety, rekreace:
-

Zimní sportovně vzdělávací pobyt v Koutech nad Desnou – odložen.
Rybářský pobyt na Nových Mlýnech – 3 děti,
Prázdninová rekreace na hotelu Bezděz ve Starých Splavech – 14 dětí.
Pobyt na chalupě – 4 děti.
Pobyt v přírodě s detektorem – 3 děti
Pobyt v Rožnově p. R. – 5 dětí

Letní tábory:
7kostka, TZ Náměšť nad Oslavou – 10 dětí,
Agentura7 Rajnochovice – 5 dětí,
Mamutov – 4 děti,
Kemp Jeseník – 8 dětí
Příměstský tábor – SVČ ATLAS a BIOS – 3 děti
Rehabilitační pobyty:
PL Velká Bíteš, enureticko-enkompretický LT – 2 děti
Pobyt v rodinách:
Celé prázdniny, popř. jejich část trávilo v rodinách zákonných zástupců nebo blízkých osob pouhých 6 dětí.

h) zapojení do grantů, projektů, odborná práce s dětmi apod.:

Název, organizátor, zaměření
Velikonoční dílny s Albertem, NF Albert.
„Strom splněných přání“ – Galerie Přerov
▪ sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce)
Dejme dětem šanci, o.p.s.
▪ sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce)
Oriflame – dárkové balíčky pro děti a zaměstnance DD
Kaufland – Dárkové balíčky k Mikuláši, Velikonocím a Mezinárodnímu dni dětí

Počet dětí
6
21
22
22
21

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021
DVPP je realizováno v závislosti na nabídkách různých vzdělávacích institucí
ředitel

Odborné semináře, školení
▪ Rozpravy o institucionální péči X. (Mgr. R. Pavlovský) – zrušeno
▪ Federace dětských domovů – zrušeno
▪ Seminář – Správní právo ve školách (Scholaservis) - zrušeno
▪ Školení spisové služby při OK, 3x
▪ Neberte to osobně – 2.hod., Mrg. Mačáková
▪ - Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková
▪ Právní aspekty praxe ředitele, 6 hod.
vedoucí vychovatelka Odborné semináře
▪ Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková
vychovatelka 1. RS
Odborné semináře -Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková, Agrese a agresivita dětí a mládeže
vychovatelka 1. RS
Odborné semináře
vychovatel 2. RS
Odborné semináře- Záměrné sebepoškozování, Šikana v zařízení ústavní výchovy
vychovatelka 2. RS
Odborné semináře – Emoční dozrávání a vývojová psychologie, Prof. Vágnerová
vychovatelka 3. RS
Odborné semináře Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková
vychovatelka 3. RS
Odborné semináře Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková, Agrese a agresivita dětí a mládeže
vychovatelka
Odborné semináře
V důsledku nouzového opatření vydaného Vládou ČR bylo zrušeno hromadné školení pro všechny pedagogické
pracovníky „Pozitivní myšlení pro život i pro práci“ vedené školitelkou Mgr. Blaženou Mačákovou. V důsledku
pracovního vytížení, nadúvazkových hodin pedagogů, pracovních neshopností, covidových opatření, čtyřnásobné
karanténě v DD Přerov, kdy jedna karanténa trvala přes 3 týdny, rušení DVPP nebylo možné, aby se všichni
pedagogové vzdělávali v rámci DVPP.

Kontrolní a inspekční činnost
•
•

Pravidelné kontroly Okresního státního zastupitelství dne 8.10.2020. Osobní spisy dětí a opatření ve výchově
dětí.
Neohlášená kontrola KHS – 22.6.2021

Výroční zpráva o poskytování informací
•

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění:
Počet podaných žádostí o informace - z toho:
počet ústně podaných žádostí o informace (0)
počet písemně podaných žádostí o informace (0)
počet zpoplatněných žádostí o informace (0)
Počet poskytnutých informací - z toho:
▪
počet ústně poskytnutých informací (0)
▪
počet písemně poskytnutých informací (0)

0

▪
▪
▪

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
Počet stížností na postup při vyřizování žádosti

0
0
0
0

Stížnosti, odvolání proti rozhodnutí ředitele
•
•

Ve školním roce 2020/2021 nebyla přijata žádná stížnost vůči zařízení.
Ve školním roce 2020/2021 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí ředitele o stanovení výše příspěvku na
úhradu péče podle zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění.

Formy víceleté spolupráce s jinými subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Proremi, s.r.o.
➢ zpracování mezd
Korac s.r.o.
➢ software na vedení účetnictví
MUDr. Marie Odstrčilová
➢ praktická lékařka pro děti a dorost
PhDr. Dagmar Dvořáková
➢ klinická psycholožka – vyšetření psychické způsobilosti pedagogických pracovníků
Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční, člen skupiny Agel, MUDr. Pluháčková
➢ vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
MUDr. Bartošíková
➢ Psychiatrická péče
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
➢ umístění odloučeného pracoviště DDŠJ
➢ realizace služeb poskytnutých našemu zařízení v rámci studijních oborů (malíř – natěrač, zedník apod.)
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově
➢ zajištění odborné praxe studentů pedagogiky v zařízení
➢ odborné přednášky pro studenty
UP Olomouc
➢ DVPP
➢ zajištění odborné praxe pro studenty UP
Magistrát města Přerova
➢ projekt „Startovací byt“
Nadace Malý Noe, Olomouc
➢ účast na akcích pro děti
➢ podpora projektu „Startovací byt“
➢ finanční podpora v rámci vybavení zařízení
7kostka
➢ pořádání letních táborů pro děti
Klub Dlažka
➢ pořádání letních táborů pro děti
Euforall s.r.o.
➢ sportovně rekreační pobyty s doplňkovým zaměřením na finanční gramotnost

•
•
•
•
•

Stolní tenis SK Přerov
➢ poskytnutí prostor pro organizaci pravidelných regionálních turnajů ve stolním tenise
Klub Teplo Přerov
➢ poskytnutí prostor pro organizaci Nejmilejších koncertů
HC ZUBR Přerov
➢ volný vstup na ligové hokejové zápasy
Kabelová TV Přerov
➢ reportáže z prostředí zařízení pro výkon ústavní výchovy
Přerovský deník, Nové Přerovsko
➢ články o činnosti zařízení
➢ inzerce

Průběh zlepšování materiálních podmínek v zařízení ve školním roce 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořízení nových skříněk na chodbě
Kompletní renovace chlapeckého pokoje
Ozdravný ořez lípy na dvorku
Pořízení venkovní sedací soupravy
Pořízení venkovních lavic a stolů
Pořízení sušičky
Turistické vybavení spacáky a karimatky
Instalace nové internetové sítě v DD, rozvody kabelů, Acces Point server, wifi routery.
Založení facebookové stránky DD Přerov
Zrušení pevné linky 581 205 126
Úklid garáží, odvoz odpadu do sběrného dvora
Sjednocujeme dětem zdravotní pojišťovnu, čerpáme bonusy na tábory, hygienu, vitamíny, helmy, plavání.

Dárci a podporovatelé
Velké “DĚKUJEME“ patří také všem dobrým lidem a organizacím, kteří jakkoliv podporují dětský domov
v Přerově. V letošním roce jsme započali spolupráci s fundraiserkou Mgr. Věrou Berkovou DiS., která
nám pomáhá na poli dobrovolného dárcovství.
Hlavní dárci a podporovatelé
•

Nadační fond ALBERT
➢ Obchůdky s Albertem.
➢ Poskytnutí finančních darů na rekreace a tábory pro děti.
➢ Notebooky a IT vybavení pro distanční výuku.
➢ Lego

•

Tomáš SLAVATA
➢ Hlavní podporovatel v období vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

•

Nadace Malý Noe
➢ Poskytnutí finančního daru na vybavení pokoje pro chlapce.

•

Dejme dětem šanci
➢ Vánoční dárky pro děti.
➢ Podpora dětí při studiu.
➢ Individuální dary pro děti k narozeninám.

•

Precheza a.s.
➢ Podpora prázdninových a rekreačních pobytů.

•

Crussis electrobikes s.r.o.
➢ Dar – koloběžka Urban 4.3

•

Hartman Czech spol. s.r.o
➢ Dar – venkovní rohová sedací souprava

•

YATE spol. s.r.o.
➢ Dar - sportovní vybavení na kempování

•

Zdeněk Ustohal
➢ Dar – Sedací souprava s křeslem

•

Decathlon s.r.o.
➢ Dar – koloběžky

•

Iron – art, s.r.o.
➢ Dar – venkovní kovové lavice a stoly s dřevěnými sedáky

•

Kaufland
➢ Dárky pro děti a zaměstnance

•

WIKI hračkářství a papírnictví
➢ Vánoční sbírka školních potřeb pro děti

•

GALERIE Přerov
➢ Vánoční dárky pro děti

•

Karat Software
➢ Školní potřeby pro děti

A mnoho dalších…

Zhodnocení uplynulého období
•

Během prodlužovaného nouzového stavu jsme museli opět zabezpečit veškerou výuku v prostorách DD,
vedení shánělo větší počet notebooků pro děti, kde jen mohlo, některé notebooky se nám však kazily, a tak jsme
sháněli další a další. Školy dostaly z MŠMT dotaci 20 000 Kč na pedagoga na nákup IT vybavení, my jsme
neobdrželi nic, a tak bylo jen na schopnostech vedení sehnat dostatečný počet IT vybavení pro distanční výuku,
tím způsobem, aby to nezruinovalo rozpočet DD. V této složité době jsme se museli vypořádat se spoustou
nástrah a pomalu každý den se řešil nějaký problém, obvykle zdravotního nebo personálního charakteru.
Olomoucký kraj nám nakonec zvýšil přepočtený počet pedagogů o 1,0, za což velmi děkujeme, do budoucna
nám to velmi pomůže, především při dlouhodobých pracovních neschopnostech a při čerpání řádné dovolené
především pedagogických pracovníků v řádném termínu.

•

Za poslední rok a půl opustilo naše zařízení 9 pedagogických pracovníků. Zdravotní problémy, náročná práce
v době covidu či velká nabídka pracovních příležitostí na trhu práce neblaze ovlivnily sestavení, a hlavně stálost
pedagogického kolektivu, která je jednou z hlavních pilířů při kvalitní výchově dětí v ústavní péči. Novela zákona
o pedagogických pracovnících nám v tomto ohledu práci neulehčí, vzdělaní lidé budou hledat práci v jiném
sektoru, navíc aktuálně novela o PP neprošla celým legislativním procesem a bude o ní nejspíš rozhodovat až
po dalších volbách do Parlamentu ČR.

•

Rozpočet na provoz je dlouhodobě podfinancovaný, nejvyšší rozpočet byl v roce 2007 a 2008 a tato částka
odpovídá částce roku 2021. Inflace se pro letošní rok odhaduje okolo 3 % (někdy až 6 %). Od 1.9.2021 se
skokově zvýší stravovací jednotky pro děti. Věcná či finanční pomoc se zvedla o 10 000 Kč, od roku 2012 je
vyšší kapesné pro děti (30 %), dary k narozením dětí vzrostly o 33 %, odvoz ze sirotčích důchodů se snížil z
30 % na 10 %, což je dobré pro děti, ale špatné pro chod DD. Správně bychom měli mít pravidelné supervize, to
by činilo náklad 20 000 Kč na rok. Zvýšila se také cena školení pro pedagogy z 700 Kč na 1 500 Kč až 2 000 Kč,
výjimkou dnes není ani dvoudenní školení stojící přes 5 000 Kč. Dále se zvýšily ceny táborů, výletů, rekreací,
služeb, kroužků, lyžařských výcviků, školních pomůcek, cestovních náhrad. V neposlední řadě se plánuje
skokové zvýšení cen elektřiny a plynu. Odhadem, tímto podhodnocením provozních prostředků se dostáváme
oproti roku 2008 do ztráty 200 tis. Kč, což se alarmující částka nejen pro DD Přerov, ale všechny dětské domovy
v kraji.

•

Naše zařízení stále nedisponuje ani jedním vlastním automobilem pro přepravu dětí. Nejčastěji využíváme
hromadnou dopravu, ovšem ta měla v době covidu velice osekané nevyhovující spoje. Zapůjčujeme si 9místný
automobil od pana Kubely z Přerova, vždy se nám snaží vyjít vstříc, ovšem ne vždy má automobil volný. Často
děti přepravujeme do vzdálených zařízení, např. do Velké Bíteš, ozdravovna v Krkonoších, Lázně v Klimkovicích
apod. Na delší pobyty sebou mají děti více kufrů a v případě doprovodu 1 pedagoga není v našich silách jet
hromadnou dopravou, v mnoha případech tedy využíváme automobily vlastní, ne že bychom chtěli, ale proto, že
nám nic jiného nezbývá.

•

Dále bych nás chtěl také pochválit, v DD jsme se snažili udržovat zdravé pozitivní klima, pomalu zvelebujeme
prostředí kolem nás, ať už se jedná o vnitřní výzdobu nebo květiny na parapetech kolem domova. Hlavně díky
dárcům se mám letos povedla zkrášlit společenská místnost o novou sedací soupravu, hodně jsme také
zapracovali na údržbě našeho dvorku, kde se nyní, především v létě nacházel bazén s houpačkou, venkovní
rohová sedací souprava se slunečníkem a kovové lavice s dřevěnými sedáky. Z důvodu bezpečnosti jsme
nechali ořezat oschlou lípu ozdravným ořezem odborníka. Vlastními silami jsme rekonstruovali pokoj pro
2 chlapce s progresivním postižením. Přes prázdniny jsme se pustili do kompletní renovace nevyhovující
internetové sítě, která v době covidu často vypovídala službu.

•

30.8.2021 v 19:40 se mohlo stát obrovské neštěstí. Přímo naproti DD někdo nainstaloval na čelní sklo
dodávky výbušné zařízení, které explodovalo a dodávku zničilo. Naštěstí se nikomu nic nestalo, děti byly však
značně otřesené. Jeden šrapnel se nám zastavil o železný rám chránící květináče na parapetu, jinak by rozbil
sklo u okna a vletěl by do společenské místnosti.

Mgr.
Luděk
Doležel
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