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Základní údaje o zařízení 

 
Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 
Adresa Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov (odloučené pracoviště bří. Hovůrkových 17) 
Právní forma Příspěvková organizace 
IČO 63701332 
IZO 102 620 121 
Identifikátor PO 600 031 853 
Zřizovatel Olomoucký kraj 
Součásti 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 ředitel 
 607 052 379 vedoucí vychovatelka a statutární zástupce 
 601 557 094 sociální pracovnice 
 607 052 378 vychovatelé, děti 1. a 2. RS 
 607 052 375  odloučené pracoviště, děti 3. RS 
 607 052 376 účetní 
 601 557 094 vedoucí ŠJ 
E-mail reditel@ddprerov.cz ředitel 
 motkova@ddprerov.cz  statutární zástupce – vedoucí vychovatelka 
 info@ddprerov.cz DD Přerov 
 poulickova@ddprerov.cz  účetní 
 grmelova@ddprerov.cz  sociální pracovnice 
 vedoucisj@ddprerov.cz vedoucí školní jídelny 
Webové stránky www.ddprerov.cz 

 
 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 2021/2022 rozhodovaly soudy o umístění 0 dětí do zařízení. V příštím školním roce očekáváme 
umístění 3 dětí. 
 
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, 

mailto:poulickova@ddprerov.cz


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  Počet dětí 

Pobyt u rodičů (popř. alespoň jednoho)         16 
Pobyt u dalších příbuzných (prarodiče, teta, strýc, zl. sourozenec) 2 
Pobyt v hostitelských rodinách 0 
Bez možnosti pobytu mimo zařízení v rodině a u osob blízkých 3 
Možnost pobytu mimo zařízení, ale dítě či „klient“ nemá zájem 2 

 
 ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 nebylo do pěstounské péče umístěno žádné dítě  
 ve školním roce 2021/2022 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  3 
Počet dětí a nezaopatřených osob k 1. 9. 2022  21 
Počet dětí a nezaopatřených osob přijatých do péče zařízení od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022  0 
Počet dětí a nezaopatřených osob vypsaných ze stavu od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, z toho: 
- Zrušení PO, ÚV a vrácení do biologické rodiny ………………………..……………………………..…..…..…… 
- Zrušení PO, ÚV vlivem umístění do pěstounské péče ……………………..………..……………………………. 

 
 
 

0 



- Přemístění dětí na základě rozhodnutí okresního soudu ……………………..…….………………….…………  
- 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 …..………………...  

0 
0 
0 
0 

Počet dětí a nezaopatřených osob k 31. 8. 2022  21 
Počet dětí a nezaopatřených osob v péči zařízení celkem od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022  21 
Počet dětí a nezaopatřených osob s postižením od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:  
Z toho postižení: 
- Mentální ………………………………………………………………………………………………………………….  
- Sluchové ………………………..………………………………………………………………………………………  
- Zrakové …………………….…………………………………………………………………………………………..  
- Řeči ……………………..……………………………………………………………………………….……..……….  
- Tělesné …………..…………………………………………………………………………………………...………..  
- Více vad …………………………………..…………………………………………………………………………….  
- Hluchoslepí ………………………………..………………………………………………………….………………..  
- Autismus …………………………………………………………………………………………………………………  
- Závažné poruchy chování ……………..……………………………………………….…………………………….  
- Extrémní poruchy v chování ……………..…………………………………………….…………………………….  

 
 

4 
1 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

11 

 
Věkové složení dětí v péči zařízení zapsaných od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022  
Předškolní věk 1 
Mladší školní věk (1. – 5.) 9 
Starší školní věk (6. – 9.) 4 
Střední školy a vyšší 7 
Vysoké školy 0 

 
Zletilé nezaopatřené osoby v péči zařízení od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 1 

 
Ve školním roce 2021/2022 byly v péči zařízení celkem 4 nezaopatřené osoby, na „Smlouvu o prodlouženém 
pobytu“.  

 
    Školy navštěvované dětmi a nezaopatřenými osobami a počet v nich ve školním roce 2021/2022: 
 

Název školy Děti 

Základní škola B. Němcové 16, Přerov 2 
Základní škola, Svisle 13, Přerov 1 
Základní škola Trávník 27, Přerov 1 
Základní škola Želatovská Přerov 4 
Základní škola Acorn´s & John´s school, Máchova 3, Přerov 1 
Střední, základní a mateřská škola, Přerov, Malá Dlážka 4 4 
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 2 
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 8. 1 
Střední zemědělská škola, Přerov 3 
MŠ Komenského 25, Přerov 1 
SŠ Stavební Lipník n. Bečvou 1 
Bez školní docházky – trvale na útěku  0 

 
Prospěch dětí ve školách 

 
1. pololetí 

   
 
 
2. pololetí 

 

Prospěl/a 17  Prospěl/a 16 
Prospěl/a s vyznamenáním 1  Prospěl/a s vyznamenáním 1 
Neprospěl/a 1  Neprospěl/a 2 

 
 K 1.7.2022 (v rámci rozpočtového provizoria) nám byl navýšen přepočtený počet pedagogických pracovníků o 

3,27 úvazku, a to především díky částečně transformaci dětského domova a umístění jedné rodinné skupiny 
na odloučeném pracovišti Bří. Hovůrkových 17 Přerov. Velice bych chtěl poděkovat zřizovateli Olomouckému 
kraji, předně OŠM. 

 
 Údaje o zaměstnancích (stav k 31. 8. 2022) 
 

přepočtený stav zaměstnanců normativní 19,04 
přepočtený stav zaměstnanců skutečný 19,04 
skutečný počet zaměstnanců v osobách 21,00 



 
 
 
 
 

 Pedagogičtí zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 
1. ředitel VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 
2. vedoucí vychovatelka VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 
3. vychovatel 1. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 
4. vychovatelka 1. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 
5. vychovatel     2. RS střední s maturitní zkouškou 1,0 
6. vychovatelka 2. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 
7. vychovatelka 3. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 
8. vychovatelka 3. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 
9. vychovatelka (nezař.) VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 

10. vychovatelka (nezař.) VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 
11. asistent pedagoga VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 
12. asistent pedagoga střední s maturitní zkouškou 1,0 
13. asistent pedagoga střední s maturitní zkouškou 1,0 
14. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 
15. asistent pedagoga střední s výučním listem 0,5 
16. asistent pedagoga střední s maturitní zkouškou 0,5 

 Ostatní zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 

17. 
sociální pracovnice střední s maturitní zkouškou 0,5 
vedoucí školní jídelny střední s maturitní zkouškou 0,5 

18. účetní střední s maturitní zkouškou 1,0 
19. uklízečka střední s výučním listem   0,70 
20. domovník střední s maturitní zkouškou     0,34 
21. kuchařka střední s výučním listem 1,0 

 
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v pl. znění: 
 

a) pedagogičtí pracovníci (k 1. 9. 2022) 
 

kvalifikovaní podle § 16 odst. 2 písm. a) a b) 8 
kvalifikovaní v souladu s § 30 2 
kvalifikovaní v souladu s § 20 (asistenti pedagoga) 6 

 
b) nepedagogičtí pracovníci – všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady 

 
 

Organizační struktura (stav k 31. 8. 2022): 
 
               

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 Počet Odškodnění 

pracovní úrazy 2 7 750 Kč 
registrované školní úrazy 2    25 750 Kč 

 

Chování dětí 
 
 Výchovná opatření udělená školou: 

1. pololetí   2. pololetí  
Pochvala třídního učitele 1  Pochvala třídního učitele  0 
Pochvala ředitele školy 0  Pochvala ředitele školy 0 
Napomenutí třídního učitele 0  Napomenutí třídního učitele 0 
Důtka třídního učitele 0  Důtka třídního učitele  0 
Důtka ředitele školy 0  Důtka ředitele školy 0 
Snížený stupeň z chování (v pololetí) 0  Snížený stupeň z chování (konec š.r.) 1 

                                                                                                      
 Přemístění dětí do diagnostického ústavu, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu pro mládež:  

 ve školním roce 2021/2022 bylo přemístěno do péče DDÚ 0 dětí. 
 
 Prevence rizikového chování: v rámci prevence rizikového chování postupovalo zařízení v souladu 

s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2021/2022. 
 

Sledované projevy dětí v rámci prevence rizikového chování Počet 
pravidelné kouření cigaret 5 
hypersexuální chování 4 
experimentování s cigaretami 0 
kouření marihuany 3 
užití alkoholu (včetně užití zletilými klienty) 1 
úmyslné poškození majetku 2 
krádeže, peněžní podvody 2 
hrubé chování, agresivita 7 
prvky šikany 2 
záškoláctví 1 
projevy rasismu neagresivního charakteru 1 
Hypersexuální chování 1 

 
 Útěky, nenávraty dětí:  

Žádné. 
 

Mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, soutěže 
 
a) zájmová činnost ve školách a jiných organizacích konaná mimo zařízení: 
 

Druh ZÚ Organizátor Počet 
cvičení posilovna 2 
doučování ZŠ Acorn´s, Máchova 3, Přerov 1 
florbal SVČ Atlas a BiOS 2 
in – line hokej IHC Night Birds, Přerov 1 
kopaná TJ Union Lověšice 1 
půjčování a četba knih Městská knihovna Přerov 5 
plavání  Plavecká škola Přerov 8 
ZUŠ  Hra na nástroj 1 
zálesák Skaut 2 
Taneční kroužek SVČ Atlas a BiOS 2 

 
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 2021/2022 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 Vedoucí Počet 
posilování ředitel 3 
rybaření ředitel 3 
muzikofiletika, dramatika Cal, Kinc. ,Roč.  7 
příprava na besídky Cal, Kinc. 7 
turistika při letních akcích Řed.,Renc.,Čer., Roč., Kinc, 

Hr 
19 

cyklistika Roč.,Renc, Kinc., Čer 21 
Lyžování, běžky Čer., Oroš. 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 a fotbalu 
Dopravní soutěž v DD 
Plavání v přerovském plaveckém areálu 
Bruslení veřejnosti na zimním stadionu 
Stolní tenis v DD a 19. ročník regionálního turnaje ve stolním tenisu – přesunuto na 2022/2023 
Výlety zapůjčeným automobilem a služebním automobilem 
 
 jiný organizátor 
 
Pravidelná cvičení v TJ Sokol Přerov 
Turnaj ve vybíjené (DD Lipník n. B.) – přesunuto na 2022/2023 
In-line hokejový zápas – přesunuto na 2022/2023 
 
Umístění ve sportovních soutěžích a turnajích: 
 
Čtyřutkání ve florbalu mezi dětskými domovy Přerov, Olomouc, Lipník nad Bečvou a Plumlov 
- DDŠJ Přerov  
 
DDŠJ Přerov: 20. ročník regionálního turnaje DD Olomouckého kraje ve stolním tenise 
- Nekonal se (covid) 
 
DDÚ Olomouc: regionální turnaj v přehazované a stolním fotbálku 
- Nekonal se 
 

 
e) kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, návštěvy osobností, vlastní zábavné akce apod.: 
 
Hry na dvoře DD, 
Párty s balónky,  
Neobvyklé hry a soutěže na dvoře 
Hokejová utkání Chance ligy,  
Hudebně dramatická vystoupení dětí, 
Pikniková siesta, 
Turnaj ve společenských hrách, 
Skákání na trampolínách v Jumparéně, 



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, 
Obchůdky v DC Albert Olomouc, 
Vánoční besídka v DD, 
Vánoční obchůdky s Albertem 
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), 
Velikonoční obchůdky s Albertem, 
Účast na akci „Vyčisti les“ (sběr odpadu), 
Nejmilejší koncert 2021 Prostějov - zrušen(regionální akce), 
Čarodkohraní, 
Barvám neutečeš 2022 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. – Lyžařský pobyt v Koutech nad Desnou s preventivním programem. 
Oslava Dne vítězství a 77. výročí Přerovského povstání. 
 
g) výlety, rekreace: 
 
- Zimní sportovně vzdělávací pobyt v Koutech nad Desnou. 
- Rybářský pobyt na Nových Mlýnech – 3 děti, 
- Prázdninová rekreace na hotelu Bezděz ve Starých Splavech – 7 dětí. 
- Pobyt na chalupě – 4 děti. 
- Pobyt v přírodě s detektorem – 3 děti 
- Pobyt ve Strážnici – 6 dětí 
- Pobyt v okolí Znojma – 8 dětí 
- Vodácký kurz na řece Moravě – 6 dětí 
- Pobyt v Podivíně – 7 dětí 
 
Letní tábory: 
7kostka, TZ Náměšť nad Oslavou – 10 dětí, 
Agentura7 Rajnochovice – 8 dětí, 
Mamutov – 4 děti, 
Příměstský tábor – SVČ ATLAS a BIOS – 3 děti 
 
Rehabilitační pobyty: 
PL Velká Bíteš, enureticko-enkompretický LT – 3 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 Počet 
dětí 

Velikonoční dílny s Albertem, NF Albert. 6 
Bertík pomáhá, NF Albert. 14 
„Strom splněných přání“ – Galerie Přerov 
 sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce) 

21 

Daruj Hračku 
 sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce) 

21 

Milý Ježíšku 
 sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce) 

21 

Dejme dětem šanci, o.p.s. 
 sbírka dárků pro děti v Přerově (kreslení obrázků pro dárce) 

22 

Oriflame (Petra Šestáková) – dárkové balíčky pro děti a 
zaměstnance DD 

22 

Kaufland – Dárkové balíčky k Mikuláši, Velikonocím a 
Mezinárodnímu dni dětí 

21 

 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 
DVPP je realizováno v závislosti na nabídkách různých vzdělávacích institucí 
 
ředitel                         Odborné semináře, školení 

 Rozpravy o institucionální výchově X. (Mgr. R. Pavlovský) – 19.-20.5.2022 
 Federace dětských domovů – 13.-14.10.2021 
 Setkání ředitelů spolupracujících s Dejme dětem šanci, o.p.s. 
 Spisová služba pro PO. 24.5.2022 
 Pramen pro pedagogy – 28.3.2022, Mrg. Mačáková 
 DNS – Teorie a praxe. 1.12.21 
 Správní řízení ve školách a školských zařízeních 23.2.2022 

 
vedoucí vychovatelka Odborné semináře - FICE 13.10.2021, Metodika a legislativa spisové služby 7.12. 2021 
vychovatelka 1. RS Odborné semináře - Snoezelen I. a II. 
vychovatel 1. RS Odborné semináře -  
vychovatel 2. RS Odborné semináře -   
vychovatelka 2. RS       Odborné semináře – Mindfullness 7.4.2022, Snoezelen I. a II., Emoční zrání a vývojová  
             psychologie. 
vychovatelka 3. RS Odborné semináře Odolnost pedagoga, Mgr. Mačáková 
vychovatelka 3. RS Odborné semináře – Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve škol. Prostředí 1. 
vychovatelka  Odborné semináře 
 



Všichni pedagogové absolvovali přednášku „Sociálně patologické jevy a agresivní chování“ dne 10.12 
2021 vedenou Dr. Andrejem Drbohlavem v prostorách DDŠJ Přerov. 
 
 
 

Kontrolní a inspekční činnost 
 
 Pravidelné kontroly Okresního státního zastupitelství dne 25.2.2022 a 16.11.2021. Osobní spisy dětí a 

opatření ve výchově dětí, púp. 
 

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) 

0 

Počet poskytnutých informací - z toho: 
 počet ústně poskytnutých informací (0) 
 počet písemně poskytnutých informací (0) 

0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 5 
Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 1 
Počet stížností na postup při vyřizování žádosti 0 

 
 
 

Stížnosti, odvolání proti rozhodnutí ředitele 
 
 Ve školním roce 2021/2022 nebyla přijata žádná stížnost vůči zařízení. 
 Ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 
 

 
 Pořízení nového ložního prádla a povlečení pro všechny děti. (dar) 
 Výměna matrací všem dětem. (dar) 
 Kompletní výměna nábytku ve třech dětských pokojích, demontáž a montování nábytku za pomoci dětí. (dar) 
 Úklid DD, vystěhování starého nábytku a matrací za pomoci dětí. 
 Vybavení nový mi spotřebiči (televize, pračka, lednice, mikrovlnné trouby, rychlovvarné konvice). (dar) 
 Dovybavení kuchyněk (nože, prkénka, utěrky, pánve, apod.). (dar) 
 Pořízení nového stacionárního kondenzačního plynového kotle Protherm Medvěd. (dar) 
 Dovybavení kvalitními wifi routery Unifi. 
 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 pokračovali ve 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. 
 Soutěž Zdravá 5 

 
 Distribuční centrum Albert Olomouc 

 Dárky pro děti 



 Finanční podpora – vouchery na stravu a poukazy do Albertu 
 Dovybavení kuchyněk v DD 

 
 
 Tomáš SLAVATA 

 Hlavní podporovatel v období vyhlášení nouzového stavu na území ČR. 
 
 Nadace Malý Noe 

 Poskytnutí finančního daru na vybavení pokojů pro děti v DD. 
 Poukazy na nákup v obchodech. 
 Finanční dar na podporu volnočasových aktivit dětí v DD.  

 
 Dejme dětem šanci 

 Vánoční dárky pro děti. 
 Podpora dětí při studiu.       
 Individuální dary pro děti k narozeninám. 

 
 Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s. 

 Přímá potravinová pomoc do rodinných skupin adresovaná dětem. 
     

 Nadace ČEZ 
 Podpora volnočasových aktivit dětí       

 
 Darré Náchod s.r.o. 

 Povlečení a prostěradla    

 
 Dřevočal s.r.o. 

 24 ks matrací pro děti.    
 

 Olympia Olomouc 
 Poukázky na nákup v Olympia Olomouc.  

 

 Vaillant Group Czech s.r.o. 
 Stacionární kondenzační plynový kotel Protherm Medvěd.        

 Beko 
 Chladnička s mrazákem.  

  
 Kaufland  

 Dárky pro děti a zaměstnance 

 
 Rotary club Přerov  

 Finanční podpora volnočasových aktivit dětí.  
 

 GALERIE Přerov 
 Vánoční dárky pro děti 

 
 Karat Software 

 Školní potřeby pro děti 
 

 
   

 
 
A mnoho dalších… 
 

Zhodnocení uplynulého období 
 

 I v tomto školním roce jsme bojovali s covidem 19 v prostorách našeho zařízení, spousta karantén a izolací 
nás omezovala v běžném chodu DD. Neschopnost nové vlády schválit státní rozpočet, nejen nás uvrhla do 
rozpočtového provizoria a rozpočet na přímé náklady na vzdělávání nám byl schválen zřizovatelem až k 
1.7.2022.  Úspěšně se nám podařilo stabilizovat pedagogický sbor. Díky částečné transformaci zařízení se 
nám podařil udržet vyšší počet pedagogických pracovníků nad stanovený normativ, jsme vděční zřizovateli, 



Olomouckému kraji, který nás v této činnosti podporuje. Podařilo se nám zorganizovat hromadné školení všech 
pedagogických pracovníků v dětském domově v rámci plnění DVPP. 
 

 Rozpočet na provoz je stále, a hlavně dlouhodobě podfinancovaný, zřizovatel nám však v tomto období poskytl 
mimořádnou provozní dotaci na pokrytí inflace a zvyšující se ceny všech potravin, služeb a pohonných hmot. 
Dále jsme se zapojili do cashpoolingu při Komerční bance, a.s., který nám účinně zhodnocuje finance na 
bankovním účtu. Důležitým mezníkem v naší práci s dětmi bylo pořízení osobního 9místného automobilu pro 
potřeby dětí, auto jsme získali koncem června, tedy těsně před letními prázdninami a v létě jsme jej využili na 
100 %. Snažili jsme se našim dětem zabezpečit maximální péči a rozvoj jejich schopností a zážitků. Především 
díky našim dlouhodobým partnerům a sponzorům jsme dovybavili 3 dětské pokoje novým nábytkem (vše jsme 
montovali sami za pomoci starších dětí) a pro všechny dětské postele jsme opatřili nové matrace. Získali jsme 
spoustu nového povlečení se sjednocenými vzory, vybavovali jsme rodinné skupiny novými elektrospotřebiči, 
výbavou do kuchyněk. Za spolupráce se studenty SŠ Kouřílkova 8 Přerov jsme nechali vymalovat celou 
budovu DD na Sušilově ulici. Zúčastnili jsme se lyžařského výcviku, navštěvovali jsme kino a skákali na 
trampolínách, v létě byly všechny děti na letním táboře, sjížděli jsme na kánoích řeku Moravu, poznávali jsme 
krásy jižní Moravy a nejspíš na dlouhou dobu jsme naposledy absolvovali rekreaci u Máchova jezera.  
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