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VÝROČNÍ ZPRÁVA
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V Hranicích dne 22.9.2010

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH
školní rok 2009/ 2010
1. Základní údaje
Název zařízení:

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Sídlo:

Purgešova 847, 753 01 Hranice
IČ: 62350277
Identifikátor právnické osoby: 600 031 811
E-mail: dd.hranice@dd.hranicecz
www.ddhranice.cz

Zřizovatel:

Olomoucký kraj
Olomouc, Jeremenkova 40a
IČ: 60609460

Právní forma: příspěvková organizace
Školské zařízení sdružuje: Dětský domov kapacita 32 lůžek
Školní jídelna kapacita 55 jídel

IZO: 110 022 106
IZO: 103 132 791

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a školských zařízení, vydaná MŠMT
Č.j. 13 862/96-61-07 ze dne 28.6.1996 s účinností od 1.9.1996 , název Dětský domov 753 01 Hranice,
Purgešova 4
Č.j. 13 357/99-21 ze dne 5.2.1999 s účinností od 1.4.1999, změna názvu Dětský domov, Hranice,
Purgešova 4
Č.j. 26 174/99-21 ze dne 30.7.1999, s účinností od 1.9.1999, změna kapacity školní jídelny
Č.j. 29 388/01-21 ze dne 19.6. 2002 s účinností od 28.9.2001, změna zřizovatele
Č.j. 5581/006-21 ze dne 19.4.2006 s účinností od 19.4.2006, změna názvu Dětský domov a Školní
jídelna, Hranice, Purgešova 4
Č.j. 24 589/2007-21 ze dne31.10.2007, s účinností od 31.10.2007, změna kapacity – 32 lůžek
Č.j. 26 697/2009-21 ze dne26.11.2009, s účinností od 26.11.2009, změna statutárního orgánu
Č.j. 17 525/2010-21 ze dne27.7.2010, s účinností od 1.11.2010, změna popisného čísla Purgešova 847
Zřizovací listina
Č.j. 31 905/95-61 ze dne 15.6.1995, Dětský domov , zřízení samostatného právního subjektu
Č.j. 14 992/99-21 ze dne 23.2.1999, s účinností od 1.4.1999 Dětský domov, Hranice, Purgešova 4,
dodatek
Č.j. 1656/2001 ze dne 28.9.2001, změna zřizovatele
Č.j. 5723/2001 ze dne 21.12.2001, změna sídla zřizovatele, dodatek
Č.j. 317/2003 ze dne 28.11.2002, změna vymezení majetkových práv a povinností, dodatek
Č.j. 1251/2003 ze dne31.1.2003, úplné znění zřizovací listiny
Č.j. KUOK/23367/05/OŠMT/572 ze dne 24.6.2005, Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova
4, dodatek ke změně názvu
Č.j. KUOK 93624/2009 ze dne25.9.2009, Dětský domov a Školní jídelna, Purgešova 847, dodatek ke
změně popisného čísla
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Č.j. KÚOK 107353/2009 ze dne22.10.2009, úplné znění zřizovací listiny

1.2. Vedení domova
Personální obsazení vedoucích funkcí:
Ředitel: Mgr.Pavla Tvrdoňová
Vedoucí vychovatel, zástupce statutárního orgánu: Bc. Věra Rušarová
Ekonom, vedoucí provozních zaměstnanců: Naděžda Čechová
Vedoucí školní jídelny: Dobromila Vinklarová

1.3. Charakteristika dětského domova
Dětský domov (dále DD) je školské zařízení pro výchovu dětí s nařízenou ústavní výchovou (dále ÚV) a
pro děti odebrané z rodin na základě předběžného opatření (dále PO).
DD v Hranicích jako právní subjekt funguje od 1.7.1995. Dříve byl součástí Zvláštní školy internátní
v Hranicích.
V domově jsou děti od 3 do 18-ti let věku. Všechny děti jsou zařazovány do domova Dětským
diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné péče v Olomouci - Svatém Kopečku (dále DDÚ a
SVP). Z našeho zařízení odcházejí děti po dosažení 18-ti let věku, po vyučení nebo po ukončení střední
školy, po zrušení ÚV nebo PO, popřípadě do náhradních rodin – adopce, pěstounská péče.
Kapacita DD v Hranicích je 32 dětí. Koncepce výchovy v DD je vedena podle zákona 109/2002Sb.
v platném znění a vyhl.č.438/2006 Sb.
2. Výchovný program DD
Dětský domov zajišťuje péči dle školního vzdělávacího programu „ Umět a znát, abychom si v životě
věděli rady“. Na základě tématických okruhů ŠVP jsou zpracovány: celoroční plán, vnitřní řád domova,
týdenní a denní plány. Děti mají možnost spolupodílení se na utváření časově kratších plánů spolu
s vychovateli v jednotlivých skupinách. Dále je plněn „Program rozvoje osobnosti“, program „Profil
klienta DD“- což jsou praktické vědomosti seřazené podle věkových skupin dětí a postupuje se dle
individuálního výchovného plánu dítěte. Na každý školní rok je zpracován metodikem prevence „
„Minimální preventivní program sociálně patologických jevů“.
Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí:
1. příprava na vyučování
2. rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného
života
3. účelné využívání volného času
2.1. Vnitřní řád dětského
Vnitřní řád je zpracován DD a schválen DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku.
3. Statistické údaje o personálním zabezpečení
a) personální zabezpečení
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k 1.9.2009
fyzické osoby
16
6
22

pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 1.9.2009
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10

k 31.8.2010
fyzické osoby
16
6
22

k 31.8.2010
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.8.2010
věk
počet
z toho žen

do 30 let
0
0

do 40 let
3
3

do 50 let
5
5

do 60 let
7
7

nad 60 let
1
0

z toho
důchodci
1
0

Celkový věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 47,75 let
c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k 31.8.2010
kvalifikovaní pracovníci
VŠ
SŠ
6
10
5
10

počet
z toho žen

nekvalifikovaní pracovníci
2
2

d) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:
Petrskovská Renata – mateřská dovolená od 30.6. 2010
e) nově přijatí absolventi: 0
nově přijati zaměstnanci: 3 (Šváčková Naděžda zástup za Halfarovou Martinu, Hetmanová
Helena, prac. poměr na dobu určitou, Trávníková Lenka, zástup za Petrskovskou Renatu)
f) úvazky pedagogických pracovníků
pedagogičtí
pracovníci plně
aprobovaní
pedagogičtí
pracovníci
neaprobovaní
z toho důchodci

počet

počet mužů

počet žen

úvazek

14

1

14

14,00

2

0

2

2,0

1

1

0

1,0

g) pedagogičtí pracovníci
poř. č.
1.

příjmení, jméno, titul
Tvrdoňová Pavla, Mgr.

2.

Rušarová Věra, Bc.

3.

Brablecová Jitka

Funkce
ředitelka
vedoucí vychovatelka, zástupce
statutám.orgánu
vychovatelka

praxe
28
32
28
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dvořáčková Taťána, Bc.
Habermanová Alice
Hetmanová Helena, Mgr.
Petrskovská Taťána
Polová Růžena
Šafaříková Iva
Šváčková Naděžda
Trávníková Lenka
Zaciosová Ludmila
Zgažar Josef, PaeDr.
Hrbáčková Dana
Tumpachová Zdena
Tolášová Ludmila

vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

30
20
10
11
15
18
10
1
16
38
28
16
11

Kmenoví vychovatelé jednotlivých skupin:
1 rodinná skupina: Iva Šafaříková, Růžena Polová, Bc. Věra Rušarová, Mgr. Tvrdoňová Pavla
2. rodinná skupina: Bc. Taťána Dvořáčková, Ludmila Zaciosová, PaedDr. Josef Zgažar
3. rodinná skupina: Jitka Brablecová, Bc.Naděžda Šváčková, Lenka Trávníková
4. rodinná skupina: Alice Habermannová, Mgr. Helena Hetmanová, Taťána Petrskovská
Vedoucí směn: Bc. Taťána Dvořáčková, Růžena Polová, Jitka Brablecová
h) provozní pracovníci
administrativní pracovnice
domovník,údržbář
uklízečka
sociální pracovnice
vedoucí kuchyně
kuchařka

počet
1
1
1
1
1
2

počet mužů
0
1
0
0
0
0

počet žen
1
0
1
1
1
2

úvazek
1
1
0,7
0,4
0,5
1,5
5,1

Absence zaměstnanců
Pedagogičtí pracovníci zameškali ve školním roce 2009 – 2010 334 kalendářních dnů (tj. 20,88 dnů/1
prac.), 240 pracovních dnů (15 dnů/1 prac.).
Provozní zaměstnanci zameškali 39 kal. dnů (tj. 6,5/1 prac.), 29 prac. dnů (tj. 4,83/1 prac.)
ch) organizační struktura DD (viz příloha)
i) další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno a příjmení
Renata Petrskovská
Růžena Polová

Studium, seminář
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ se spec. pedagog. – Hradec Králové,
IV. ročník
Speciální pedagogika bakalářské studium, PdF OU v Ostravě, III.
ročník
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Naděžda Šváčková
Ivana Šafaříková
Bc. Taťána Dvořáčková

Bc. Věra Rušarová
Jitka Brablecová
Růžena Polová
Alice Habermanová
Naděžda Šváčková,
Ludmila Tolášová,
Helena Hetmanová, ,
Lenka Trávníková
Zdenka Tumpachová

Speciální pedagogika pro vých. Pracovníky, PdF UP Olomouc
ukončeno 1.6.2010
Speciální pedagogika pro vychovatele, PdF UP Olomouc, I.
ročník
Velikonoční krásličení – další nápady, Schola servis Přerov
Datové schránky, spisová služba, KÚ Olomouc
Právní poradna pro výkon ÚV
Řešení negativních a problémových projevů žáků, Schola servis
Přerov
Příspěvek na úhradu péče, Brno
Právní poradna pro výkon ÚV
Aktuální stav školské legislativy, Olomouc
Velikonoční krásličení – další nápady, Schola servis Přerov
Drátkování, Schola servis Přerov
Kurz Biofeedback, Praha
Setkání metodiků prevence, PPP OK
Školení k organizování a poskytování první pomoci, Vzdělávací
institut Prostějov,
Školení k organizování a poskytování první pomoci, Vzdělávací
institut Prostějov,
7x o alergii a astmatu, PdF UP Olomouc

Vzdělávaní nepedagogických pracovníků
Naděžda Čechová

Dobromila Vinklarová

Základní obsluha PC, datové schránky, spisová služba, KÚ
Olomouc
Změny v účetnictví
Změny v účetních postupech
Mezitímní účetní uzávěrka
Hygienické požadavky na školní stravování, Schola servis Přerov

4. Údaje o stavu dětí
4.1. Stav dětí během školního roku 2009/2010
Na začátku školního roku bylo u nás ve čtyřech rodinných skupinách celkem 32 dětí, během šk. roku
odešlo 6 dětí, přišlo 5 dětí.
Odchody: 1 dívka byla přeřazena na základě žádosti matky do bližšího DD v Ostravě
1 chlapec přeřazen na základě rozhodnutí DDÚ a SVP Olomouc – Svatý Kopeček do VÚ
Višňové
1 chlapec odešel po dovršení 18 let k matce
1 dívka odešla po ukončení PO a ÚV nebyla nařízena
1 dívka ukončila SOU a odešla k 30.6. 2010
1 chlapec byl přeřazen na základě žádosti otce do bližšího DD v Olomouci
Příchody: 1 dívka byla umístěna na základě PO, dokud se nevyřeší problémy v rodině
1 chlapec umístěn na základě nařízení ÚV
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1 dívenka přemístěna z Pavučinky k sourozencům
1 chlapec a 1 dívka sourozenci, přemístěni na základě žádosti matky do bližšího domova

Evidenční stav dětí k 1.9.2009:
Evidenční stav dětí k 31.8.2010:
Přijaté děti:
Propuštěné děti:
-z toho: zrušení ÚV
- ukončení PO
-konec přípravy na povolání:
-přemístění do jiného DD:
-přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM:
-odchod do NRP(adopce, pěst.péče)
-plnoletost:
-zrušení smlouvy o setrvání v DD
Nejmenší počet dětí během školního roku:
Největší počet dětí během školního roku:

32
31
5
6
0
1
1
2
1
0
1
0
29
32

Věkové složení dětí:
Předškolní věk
Mladší školní věk
Starší školní věk
SŠ, SOU, OU a ostatní

6
9
7
10

Aktuální stav dětí k 15.9. 2010
Mateřská škola
Základní škola
Základní škola se spec. programem
Stř. odb. učiliště
dívek
chlapců

4 dítě
7 dětí
10 dětí
9 dětí

17
13

4.2. Výsledky výchovy a vzdělávání dětí
4.2.1. Prospěch
Prospěli s pochvalou
Prospěli
Neprospěli
Opakování ročníku
Ukončení povinné šk. docházky
Přijetí na SŠ, SOU
Ukončení SŠ, SOU
neukončil

7
18
0
0
1
1
2
1
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4.2.2. Chování
Pochvala ředitele školy
Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Klasifikace chování – velmi dobré
- uspokojivé
- neuspokojivé

5
0
2
1
21
0
0

4.2.3. Výchovná opatření domova
Ve své pedagogické činnosti usilujeme o udělování především kladných výchovných opatření, která děti
motivují ke zlepšení jejich chování. Kladná výchovná opatření jsou především za zlepšení prospěchu
nebo chování, účast na soutěžích, vzornou přípravu na vyučování, pomoc v rodince, mimoškolní aktivitu
a reprezentaci domova na veřejnosti (věcné dary).
Záporná výchovná optření jsou ukládána za nevhodné a drzé chování vůči vychovatelům, ostatním
dětem, krádeže (zákaz vycházek, snížení kapesného).
Za 2. pololetí byla převaha kladných opatření (9) nad zápornými (2).
4.3. Mimoškolní aktivity ve školním roce 2009/2010
10 dětí se účastnilo kroužků pořádaných DDM, kroužků pořádaných a Tělovýchovnou jednotou
v Hranicích. Některé z těchto dětí se účastnily činnosti i 2 zájmovou zájm. útvarů.
Zájmové kroužky, které děti navštěvovaly:
myslivecký
hasičský
taneční
rytmicko-pohybový
fotbal
stolní tenis
informatika
ZUŠ – sborový zpěv, hra na flétnu, hudební nauka
V domově probíhala výuka PC – organizována Sdružením právnických osob CEPAC Morava, v rámci
projektu „Vzdělávání pro budoucnost“, financováno z Evropského sociálního fondu a ze státního
rozpočtu.
Z projektu Terezy Maxové „Pod křídly“ probíhala výuka anglického jazyka.
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Děti byly maximálně podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo ně,
především z hlediska integrace a socializace dětí.
Děti se zúčastnily výtvarných soutěží pořádaných nadace Malý Noe, kde získaly 2. místo a finanční
odměnu 15 000,- Kč.
V internetové aukci výtvarných prací „Vlak štěstí a naděje“, kterou zorganizovaly České dráhy, zase
získaly za svá dílka 1 000,- Kč, které si mohly využít dle vlastního přání (účastnilo se 5 dětí).
Velký úspěch jsme měli i s nastudovanou zhudebněnou pohádkou „O perníkové chaloupce“ na
„Nejmilejším koncertu“ (přehlídka zájmové umělecké činnosti dětských domovů a dětských domovů se
školou ) v kategorii muzikál, kde jsme byli vybráni k vystoupení na přehlídce divadel malých forem
v divadle Palace ( dřáve Jiřího Grossmana) v Praze.
4.4. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení „Minimálního preventivního programu“
Do Minimálního preventivního programu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci ve svých rodinných
skupinách a provedli besedy o:
• důležitosti vzdělání
• významu rodiny pro jedince
• vstupu do samostatného života
• zapojení do pracovního procesu
• prevenci šikany a násilí
• virtuálních drogách a jejích nebezpečí pro rozvoj osobnosti dítěte
• poruchách příjmu potravy (mentální bulimie, anorexie)
• návykových látkách a prevenci kouření
V loňském roce se nám podařilo v rámci Minimálního preventivního programu uspořádat dvě
přednášky s gynekoložkou. Jedna byla na téma „Neplánované rodičovství a antikoncepce“ a druhá
„Pohlavní choroby“.
Rádi jsme u nás přivítali příslušníky Městské policie v Hranicích, kteří prezentovali dopravní výchovu.
Znalosti jsme často uplatňovali při cyklovýletech do okolí našeho města a denně cestou do školy.
Služebna Policie ČR pozvala děti na besedu o „Záškoláctví „ a „Formách násilného chování“.
Dlouho se upřesňoval termín návštěvy K Centra v Hranicích, kde měly být naše děti poučeny o
„Zneužívání léků a návykových látek“, ale z časových důvodů (ze strany K centra) se beseda
neuskutečnila. Přesunuli jsme ji do nového školního roku.
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Kromě této besedy se nám podařilo splnit plán besed a přednášek v rámci Minimálního preventivního
programu.
Během školního roku jsme se sice nemuseli potýkat s užíváním návykových látek, ale problém byl
s kouřením studentů SŠ, OU a dětí na druhém stupni školy. V následujícím školním roce se intenzivně
zaměříme na prevenci kouření u žáků na druhém stupni ZŠ a cíleně budeme působit na studenty
středních škol a odborných učilišť v omezení kouření, budeme zdůrazňovat nejen zdravotní rizika ale i
ekonomickou stránku tohoto návyku.
Zaměříme se na také na sexuální výchovu dětí, přiměřeně věku a mentálním schopnostem našich dětí.
Chceme tak předcházet nežádoucím sexuálním projevům u dětí a mládeže.
4.5. Účast dětí na akcích, prezentace domova na veřejnosti ve školním roce 2009/2010
září

Den Srdce v Teplicích – Den Evropského dědictví
Cyklistický výlet – Velká, Drahotuše
Celodenní výlet do Rožnova

16 dětí
6 dětí
14 dětí

říjen

Arboretum u SŠL v Hranicích

8 dětí

listopad

Beseda o škodlivosti kouření
Cyklistický výlet – Rybáře, Teplice
Galérie M+M – betlémy

16 dětí
6 dětí
20 dětí

prosinec

Mikulášská besídka v Olomouci
Sportovní odpoledne na dopravním hřišti
Výlet do Teplic
Armádní dům Olomouc – mikulášská nadílka
Taneční vystoupení ( Havai) v Milovicích nad Bečvou
Taneční vystoupení v Olomouci ( CITY) – převzetí dárků
Vánoční koncert v kostele v Hranicích
Projekt Daruj hračku - převzetí dárků v Havlíčkovém Brodě

20 dětí
8 dětí
15 dětí
12 dětí
15 dětí
6 dětí
15 dětí
4 děti

leden

Karneval v galerii M + M
Lyžování v Partutovicích
Výlet na běžkách- Rybáře, Dřímot – 10km
Výlet na běžkách – Rybáře – 8km
Lyžování v Partutovicích

10 dětí
6 dětí
5 dětí
5 dětí
6 dětí

únor

Výstava keramiky v Synagoze
Plovárna Hranice
Výlet do Teplic na kolech - 10 km
Bazén Hranice

16 dětí
6 dětí
6 dětí
8 dětí

březen

Maškarní ples –Merenda
Plovárna Hranice
Výlet do Brna – památky
Pěší tůra ke Splavu a na Rybáře – 6 km
Galerie M+M – Velikonoce
Pěší výlet do Teplic

13 dětí
6 dětí
8 dětí
7 dětí
16 dětí
8 dětí

duben
Akce nadace Malý Noe – Rostu se svým stromem,
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výsadba háje Malého Noe ve Velkém Týnci
Nejmilejší koncert v Přerově

6 dětí
15 dětí

Duhové Velikonoce na Myšinci –Správná pětka
Vítání jara ve Frenštátě pod Radh. – Správná pětka
Výlet do Prahy – památky

8 dětí

květen

Den matek ve Skaličce
Exkurze na meteorologické stanici v Budišově
Plovárna Hranice
Dětský den v Aquaparku v Olomouci s nadací Malý Noe
Dětský den v Olomouci na Stadioně Lokomotivy
Výlet do Prahy – památky
Pálení čarodějnic v domově

6 dětí
8 dětí
6 dětí
13 dětí
26 dětí
12 dětí
všichni

červen

Koncert sboru – Kostelíček
Odlolední párty v Galerii M+M

16 dětí
16 dětí

10 dětí
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ZOO Lešná, Laserová aréna Zlín
Ukončení projektu Terezy Maxové projektu Pod křídly
s vystoupením dětí v anglickém jazyce
Sportovní soutěžní odpoledne, vystoupení šermířské
skupiny ke Dni dětí v domově
Koncert v Praze – projekt La Sofia

16 dětí
10 dětí
všichni
12 dětí

4.6. Letní pobyty dětí
1. – 4.7.
5. – 16.7.
17.7. – 3.8.
4. – 21.8.

pobyt v domově v Hranicích
pobyt Dolní Bečva, penzion Rozpité, organizátor Delimitační unie
pobyt v domově v Hranicích
pobyt ve Studenci u Horek, penzion Trautenberk, organizátor občanské sdružení
Audabiac
22. – 27.8. pobyt Vigantice, organizátor občanské sdružení Euforall

4.7. Spolupráce na projektech
Celý školní rok probíhala spolupráce s o. s. Euforall, název projektu je Vzdělávání pro budoucnost
v Olomouckém kraji.
Probíhaly 4 moduly :
1. finanční gramotnost – použití peněz v reálném životě, schopnost rozlišit pravidelné výdaje na
nákup základních věcí x občasný výdaj za dražší zboží, schopnost vytvořit si vlastní rozpočet z
reáln( 16 x)
2. praktické dovednosti ( šití, základy řezbářství, vaření,etiketa)
- výuka šití probíhala v Oděvní škole Prostějov (8 x výuka)
- výuka řezbářství také probíhala v sobotu ve SŠ Tovačov ( 7x )
- výuka dekorace a balení v Olomouci na SŠOG Praktik( 4x )
3. psychologické minimum – do domova docházel psycholog – pracoval
s jednotlivci nebo kolektivem ( 15 x )

4.

motivační kurz – problematika osobnostní motivace, prevence proti kriminalitě, střet zájmu –
krátkodobé výhody x dlouhodobé nevýhody
- vzdělávací zimní týdenní pobyt v Petříkově od 15.2. - 21.2.2010 ( 8 dětí)
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- vzdělávací letní týdenní pobyt ve Viganticích od 22.8. – 27.8.2010 (11dětí)
Celoročně probíhal projekt Most přes minulost , organizovaný PROFIMA EFFECTIVE,s.r.o.
- probíralo se 6 témat ( 6 víkendů) - zúčastnily se 4 děti .
Témata projektu:
1. sebepoznání,
2. společenské chování,
3. finanční gramotnost,
4. partnerské vztahy,
5. hledání zaměstnání,
6. adaptace na životní změny
Dalším projektem byl Život na nečisto s o. s Múzy dětem ( 4 víkendy) – účastnily se 2 děti. Kurz byl
rozdělen do 3 modulů:
1. téma Domácnost
2. téma Práce
3. téma Odchod z DD a co dál??
Podali jsme Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2010. Náš projekt nebyl podpořen.
V grantovém řízení vypsaném firmou Cement Hranice jsme žádali o finanční podporu při vybavování
pokojíčků pro děti, také jsme neuspěli.
Získali jsme finanční příspěvek ve výši 72 000,- Kč na vybavení pokojíčků v grantovém řízení v rámci
projektu Pokojíček od nadace malý Noe.
O činnosti dětí a práci celého domova pravidelně informujeme veřejnost v místním tisku.
4.8. Občanské sdružení
Dne 25.5.2010 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra občanské sdružení „Radost hranických dětí“.
Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost příspěvkové organizace DD a ŠJ,
Hranice, Purgešova 847. Jedná se vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací,
zahraniční a jiné aktivity.
K plnění cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob.
Zakládající členka sdružení Mgr. Petra Vítková zorganizovala během letních prázdnin výlet do ZOO
v Ostravě a Dinoparku. Výlet byl financován z prostředků sdružení.
4.9. Základní údaje o hospodaření
viz příloha
5.

Údaje o kontrolní a inspekční činnosti

Ve školním roce byla dne 13.4.2010 provedena Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov kontrola školní kuchyně
S tímto výsledkem: nebyly zjištěny závažnější nedostatky, nedostatky zjištěné při kontrole 7.5.2009
byly odstraněny.
Dne 25.6.2010 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Přerov kontrola kategorizací prací s tímto výsledkem: v době kontroly
nebylo zjištěno porušení povinností kontrolovaných.
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Jiné kontrola či inspekční činnost nebyla v tomto školní roce v našem zařízení provedena.
6.

Zlepšování podmínek pro výchovu

V letošním roce jsme museli 2x odstraňovat zmrzlý sníh ze střechy, který ucpal rýny a rozpouštějící
sníh zatekl do budovy. Také opadající omítka ohrožovala bezpečnost dětí a pracovníků a musela být
odstraněna.
Byla zahájena realizace investičního záměru Zateplení budovy, což bude mít vliv na zlepšení podmínek
pro výchovu.
Do plánu investic a oprav na příští školní rok byla navržena sanace vlhkosti sklepních prostor, oprava
zpuchřelé omítky ve sklepech, zabudování větracích mřížek.
Z grantového řízení Pokojíček nadace Malý Noe jsme získali 72 000,- Kč na vybavení pokojíčků.
Plánujeme začít s výměnou skříní v letošním šk. roce a dále získávat finanční prostředky mimo rozpočet
na pokračování nákupu nového nábytku pro děti.
7.

Spolupráce s odborovou organizací

Dne 4.1.2010 bla uzavřena kolektivní smlouva se Základní organizací ČMOS při ZŠ a MŠ Hranice,
Nová 1820 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Ředitelka dětského domova děkuje všem pracovníkům, kteří svým iniciativním a zodpovědným
přístupem k práci přispěli ke zdárnému průběhu školního roku.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou 5.10.2010. Po schválení byla předložena zřizovateli
a bude zveřejněna na webových stránkách domova.

V Hranicích dne 22.9. 2010

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka

Přílohy:
Výroční zpráva O poskytování informací
Organizační struktura
Základní údaje o hospodaření za rok 2009
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Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za období 1.9.2009 – 31.8.2010.

Při poskytování informací veřejnosti postupuje domov podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 8.11.1999, v platném znění.

A) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
B) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
C) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
D) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
E) Počet stížností podaných podle § 16a): 0

V Hranicích dne 5.10.2010

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka
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