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VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DD a ŠJ V HRANICÍCH
školní rok 20011/2012

V Hranicích dne 19.9.2012

Bc. Věra Rušarová v.z., ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH
školní rok 2011/ 2012
1. Základní údaje o dětském domově
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.hranice.cz
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
Č.j. KÚOK 107353/2009 ze dne22.10.2009, úplné znění zřizovací listiny
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1.2. Vedení domova
Personální obsazení vedoucích funkcí:
Ředitel: Bc.Věra Rušarová v.z.
Vedoucí vychovatel: Bc. Růžena Polová
Ekonom, vedoucí provozních zaměstnanců: Jana Zrůcká
Vedoucí školní jídelny: Bc.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“ a „Plán environmentální výchovy“.
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 domova
Vnitřní řád je zpracován DD a schválen DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku.
3. Statistické údaje o personálním zabezpečení činnosti domova
a) personální zabezpečení
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 1.9.2011
fyzické osoby
16
6
22

k 1.9.2011
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10

k 31.8.2012
fyzické osoby
15
6
21

k 31.8.2012
přepočt. prac.
15,00
5,10
20,10
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.8.2012
věk
počet
z toho žen

do 30 let
1
0

do 40 let
2
2

do 50 let
4
4

do 60 let
8
8

nad 60 let
0
0

z toho
důchodci
0
0

Celkový věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 48,6 let
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 31.8.2012, včetně as. pedagoga
kvalifikovaní pracovníci
VŠ
SŠ
7
8
6
8
1

počet
z toho žen
z toho mužů

odborně způsobilí
15
14
1

d) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:
11.11.2011 – Mgr. Pavla Tvrdoňová - uvolněná funkce místostarosty města Hranic
e) nově přijatí absolventi: 1 ( 1.9.2011 Mgr. Jan Kristek, vychovatel, na dobu určitou )
nově přijati zaměstnanci : 0
f) úvazky pedagogických pracovníků, včetně as. pedagoga
pedagogičtí
pracovníci
s odbornou
kvalifikací
pedagogičtí
pracovníci bez
odborné
kvalifikace
z toho důchodci

počet

počet mužů

počet žen

úvazek

15

1

14

15,00

0

0

0

0

0

0

0

0

g) pedagogičtí pracovníci
poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

příjmení, jméno, titul
Rušarová Věra, Bc. v.z.
Polová Růžena, Bc.
Brablecová Jitka
Dvořáčková Taťána, Bc.
Habermanová Alice
Hetmanová Helena, Mgr.
Petrskovská Taťána
Kristek Jan, Mgr.
Šafaříková Ivana
Šváčková Naděžda, Bc.
Trávníková Lenka
Zaciosová Ludmila
Pokorná Vladimíra
Hrbáčková Dana
Tumpachová Zdenka

Funkce
ředitelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

praxe
34
17
30
32
22
12
13
1
20
12
3
18
26
30
18
4

Kmenoví vychovatelé jednotlivých skupin:
1 rodinná skupina: Ivana Šafaříková, Růžena Polová, Bc. Věra Rušarová
2. rodinná skupina: Bc. Taťána Dvořáčková, Ludmila Zaciosová, Bc.Naděžda Šváčková
3. rodinná skupina: Jitka Brablecová, , Lenka Trávníková, Mgr. Jan Kristek
4. rodinná skupina: Alice Habermannová, Mgr. Helena Hetmanová, Taťána Petrskovská
Vedoucí směn: Bc. Taťána Dvořáčková, Bc.Růžena Polová, Jitka Brablecová, Alice Habermannová
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 2011 – 2012: 8 kalendářních dnů (tj. 0,4 dnů/1 prac.),
6 pracovních dnů (0,3 dnů/1 prac.).
Provozní zaměstnanci zameškali 45 kal. dnů , 31 prac. dnů
ch) organizační struktura DD (viz příloha)

4. Údaje o stavu dětí, o výsledcích výchovy a vzdělávání
4.1. Stav dětí během školního roku 2011/2012
Na začátku školního roku bylo u nás ve čtyřech rodinných skupinách celkem 32 dětí, během šk. roku
odešlo 6 dětí, přišlo 4 dětí.
Odchody: 1 dívka – zrušena ÚV, návrat zpět k otci – 15.6.2012
1 dívka ukončila dohodu k 14.6.2012, před ukončením maturity
1 chlapec přemístěn do VÚ Dřevohostice – 2.11.2011
1 chlapec přemístěn do Dětského domova se školou - Veselíčko – 16.9.2011
1 dívka z důvodů těhotenství ji bylo přerušeno studium na SOU, u nás ukončila pobyt po
dosažení 18 let
1 dívka ukončila dohodu před ukončením studia ke 31.12.2011
Příchody: 1 chlapec byl umístěn z důvodů PO k 17.1.2012
1 chlapec přemístěn z DD Liberec – 19.9.2011
1 chlapec a 1 dívka sourozenci, přemístěni ze Spojeného zařízení v Olomouci 29.8.2012

Evidenční stav dětí k 1.9.2011:
Evidenční stav dětí k 31.8.2012:
Přijaté děti:

32
30
4
5

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:

6
1
0
1
0
2
0
1
1
28
32

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

7
10
8
7

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

8
13
0
0
2
1
3
3 Chm

4.2.2. Chování
Pochvala ředitele školy
Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Klasifikace chování – velmi dobré
- uspokojivé
- neuspokojivé

5
2
0
5
21
2
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 opatření jsou ukládána za nevhodné a drzé chování vůči vychovatelům, ostatním
dětem, krádeže.
Za 2. pololetí bylo kladných opatření (7) a záporných (1).
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5. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení „Minimálního preventivního programu“
– metodik prevence p. vychovatelka Alice Habermannová

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok
2011 – 2012

Specifická primární prevence
Původní zaměření našeho MPP na tento školní rok - škodlivost kouření a užívání návykových
látek, zejména marihuany - jsme museli vzhledem k okolnostem přepracovat.
Po zjištění sexuálního obtěžování jsme okamžitě zajistili obětem krizovou intervenci
u psychologů v naší nemocnici, jednoho agresora přeřadili do výchovného ústavu a druhého poslali na
rediagnostiku do diagnostického ústavu. Všechny děti pak prošly prožitkovou lekcí MUDr. Hanákové „Sexualita a sexuální chování“, které bylo zaměřeno na zneužívání, přičemž bylo přihlédnuto k věku,
potřebám a mentálním schopnostem našich dětí. Proběhly dvě setkání, přičemž i ty nejmenší děti byly
zapojeny formou hry. Následně se v rodinkách toto téma rozvíjelo, i na tzv. spolusprávách.
V návaznosti nám preventisti z Policie ČR provedli besedu o „Trestní odpovědnosti mládeže“
zaměřené na sexuální obtěžování a zneužívání a další měsíc bylo toto téma rozšířeno o besedu „Trestní
odpovědnost“ jako takovou, s připomenutím sexuálního zneužívání. Opět byla tato témata, stejně jako
všechna ostatní, probírána následně na našich tzv. spolusprávách.

Národní centrum podpory zdraví nám připravilo tyto prožitkové lekce:




Škodlivost kouření
Zdravý životní styl, zdravá výživa, nekouření
Cigarety, alkohol, drogy - „Zpráva z planety X“

Tyto prožitkové lekce děti baví, zejména ty do 15ti let, protože se velkou mírou samy zapojují do
programu a odnášejí si s sebou dílko, které společně na dané téma vytvoří.
Městská policie nám připravila besedu „ Bezpečnost v silničním provozu“, která byla obohacena
o spoustu videoukázek a praktických ukázek dopravních situací a značek. Dětem se zamlouval přístup
policisty, který byl velmi vtipný a děti od něj navíc dostaly spoustu propagačních materiálů, které
využíváme při častých cyklovýletech a pěších vycházkách do okolí našeho města. (reflexní vesty,
odrazky,...). Druhá beseda od městské policie měla téma „Osobní bezpečí“ a byla zaměřena nejen na
nebezpečí, které hrozí dětem od cizích lidí, ale vzhledem k situaci, také na nebezpečí, které by mohlo
hrozit od osob blízkých a kamarádů.
V rámci prevence xenofobie a rasismu děti byly na vystoupení hudebníků a tanečníků z Konga.

Divadlo ve výchově:
Herci z pražského divadla nám zahráli příběh, do kterého děti vstupovaly v rolích a variovaly tak
částečně děj i obsah představení. Po představení následoval rozbor obsahu hry a reflexe dětí společně s
herci souboru. (Děti hrály samy sebe v simulovaných situacích a takto si v bezpečném prostředí
„terapeutické skupiny“ konfrontovaly situace, pro které nemají v reálném prostředí zažitý správný
model chování nebo situace, které by byly zjevně nad jejich síly. Získávaly pozitivní zpětnou vazbu v
řešení situací v oblasti rizikového chování a finanční gramotnosti.)
V květnu jsem provedla diagnostiku mapující vztahy mezi dětmi v našem zařízení formou
testové metody – dotazníkem B-3. Ukazuje hierarchii domova, atraktivitu – neatraktivitu dětí,
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sociogramy obliby a neobliby, sebevnímání dětí a pohled dětí na kvalitu vztahů v domově. S výsledky
byli seznámeni pedagogové na pedagogické radě.
Veškeré programy specifické primární prevence zahrnovaly všeobecnou prevenci, selektivní
prevenci a v případě návykových látek se jednalo o indikovanou prevenci.

Nespecifická primární prevence
U všech našich dětí jsme podporovali veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a smysluplné
využívání jejich volného času formou zájmových a sportovních kroužků. Děti se účastnily výletů,
výstav, koncertů, podstupovaly hippoterapie a canisterapie a mnohé další aktivity a programy, jež vedou
k zdravému rozvoji osobnosti a odpovědnosti za sebe a své jednání.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno a příjmení
Alice Habermannová

Bc.Naděžda Šváčková

Studium, seminář
Studium pro školní metodiky prevence sociálně patologických
jevů – ukončen 23.6.2012
Závislost dětí a dospívajících
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS
Agrese a agresivita, Workshop „Prevence rizikového chování“
Jak argumentovat
Interaktivní program dalšího vzdělávání vychovatelů v DD
(v rozsahu 96 hod)
-patologické jevy ve společnosti

Mgr. Jan Kristek

Interaktivní program dalšího vzdělávání vychovatelů v DD
(v rozsahu 96 hod)
-patologické jevy ve společnosti

Bc. Věra Rušarová

FDD – Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti
Pohybové hry do tříd a družin
FDD – Přehled současné praxe pedagogicko – psychologických
poraden, Zákoník práce ve školství po změnách začátkem roku
2012

Vladimíra Pokorná

„Studium pedagogiky“ Speciální modul pro asistenty pedagogů
- ukončeno 11.12.2011
Workshop „Prevence rizikového chování“
– pro pracovníky v ústavní výchově
Jak argumentovat
FDD – Přehled současné praxe pedagogicko – psychologických
poraden, Zákoník práce ve školství po změnách začátkem roku
2012

Ludmila Zaciosová
Růžena Polová

Lenka Trávníková

Studium Speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky 1.ročník

Všichni vychovatelé

Vzdělávací program- Závislosti na látkách a procesech, zásady
práce s žákem ohroženým závislostí
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Ostatní pedagogičtí pracovníci se zaměřili v DVPP na:
- osobnostní a sociální výchovu,
- řešení konfliktů s problémovým chováním u dětí,
- na zkvalitnění komunikace mezi dětmi a pracovníky,
- tvořivé aktivity a dovednosti pedagogických pracovníků,
- na zvyšování vědomostí a znalostí zvláště v oblasti protidrogové prevence,
potlačování agresivity a šikany mezi dětmi,
- zdravou výživu,
- praktické dovednosti práce na PC.
K tomu pedagogičtí pracovníci využívali studium odborné literatury, internetu.
6.1. Vzdělávaní nepedagogických pracovníků
Jana Zrůcká
Dobromila Vinklarová

Studium na VŠB – TU Ostrava - účetnictví a daně, 2 ročník
Seminář – novinky v účetnictví
Školení účetních
Hygienické minimum, Schola servis Přerov

7. Údaje o aktivitách a prezentaci domova na veřejnosti
7.1. Volnočasové aktivity
20 dětí se účastnilo kroužků pořádaných DDM, Tělovýchovnou jednotou v Hranicích, sportovním
oddílem Dukla a výuky na hudební nástroj v ZUŠ. Některé z těchto dětí se účastnily činnosti i 2 zájm.
útvarů. Volnočasové aktivity byly umožněny především díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu
Albert, který nám v grantovém řízení přiznal čátku 27 000,- Kč na projekt „Co dělám, když se neučím –
já se nudit neumím!“ a 10 000 Kč na projekt „Získání řidičského průkazu pro dospívající děti před
odchodem z dětského domova“.
výtvarný
keramický
orientální tance
posilování ve Fines Clubu
pohybově - sportovní
fotbal
stolní tenis
modelářský
ZUŠ – sborový zpěv, hra na flétnu, hudební nauka
náboženství
JUDO
Z projektu Terezy Maxové „Pod křídly“ probíhala výuka anglického jazyka. Příští školní rok NTM již
tento projekt nepodpoří.
Děti byly maximálně podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo ně,
především z hlediska integrace a socializace dětí.
V internetové aukci výtvarných prací „Vlak štěstí a naděje“, kterou zorganizovaly České dráhy, získaly
za svá dílka celkem 2 950,- Kč. Získanou finanční částku si mohly využít dle vlastního přání (účastnilo
se 8 dětí).
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Velký úspěch jsme měli i ve hře na flétnu na „Nejmilejším koncertu“ ve Vizovicích (přehlídka zájmové
umělecké činnosti dětských domovů a dětských domovů se školou ). Dvě dívky postoupily do
celorepublikového kola.

7.2. Účast dětí na akcích, prezentace domova na veřejnosti ve školním roce 2011/2012
Září

Říjen

„Jeden dětský den nestačí „ s nadací Malý Noe v lanovém centru v Olomouci
Kdo si hraje, nezlobí – zábavné odpoledne v Ústí – ženy z Rouského
Zahájení projektu Pod křídly v Praze – Nadace Terezy Maxové
Návštěva plovárny v Hranicích
Sportovní odpoledne s DD Lipník – přehazovaná, opékání
Projekt „Jde to i jinak“
Vystoupení historického šermu v Městském parku
Výstava ovoce a zeleniny
Projekt „Jde to i jinak“
Hipoterapie s Euforallem
Canisterapie s Euforallem
Řezbářství s Euforallem

15 dětí
12 dětí
6 dětí
4 děti
všichni
3 děti
9 dětí
6 dětí
3 děti

Listopad Správná pětka
Adventní koncert
Galérie M+M – výstava betlémů
Projekt „ Jde to i jinak“
Beseda s gynekoložkou MUDr. Hanákovou
Canisterapie, hipoterapie, řezbářství

5 dětí
5 dětí
3 děti
20 dětí

Prosinec Vánoční jarmark – ZŠ Šromotovo
Vánoční dílny pro předškoláky – ZŠ Šromotovo
Mikulášská nadílka se Správnou 5
Beseda pro mladší děti – Sexualita
Beseda pro starší děti - Sexualita
Mikulášská nadílka - Městská policie
Den s ČSOB v Olomouci – Euforall
Beseda Mě Policie – Trestní odpovědnost
Loutkové divadlo – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Promítání pohádek v Letním kině na Silvestra

6 dětí
4 děti
všichni
10 dětí
10 dětí
všichni
8 dětí
10 dětí
12 dětí
13 dětí

Leden

Únor

Taneční vystoupení skupiny z Konga v Zámeckém klubu
Karneval v Galerii M + M
Vernisáž „Portrétem sami sobě“na MÚ v Hranicích, fotografie našich dětí
- organizátor o.s.Audabiac
Zimní pobyt v Loučné nad Desnou–finanční gramotnost s Euforalem
Projekt Jde to i jinak
Zimní rekreace na Soláni – Delimitační unie
Maškarní Merenda v Jugoklubu , Spolek žen Rouské
Beseda „Zdravý životní styl, nekouření
Turnaj ve vybíjené v DD Lipník

8 dětí
18 dětí
všichni
8 dětí
3 děti
13 dětí
16 dětí
16 dětí
7 dětí
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Březen

Projekt „Jde to i jinak“
Přednáška „ Zpráva z planety X“ – alkohol, drogy, cigarety
Maškarní merenda- Spolek žen Rouské

3 děti
16 dětí
všichni

Duben

Přednáška „ Bezpečnost v silničním provozu“
28 dětí
Turnaj ve stolním tenisu, DD v Přerově
5 dětí
Výlet do Přerova – návštěva ornitologické stanice, výstavy netopýrů
6 dětí
Den s Českou poštou v Olomouci, Euforall
8 dětí
Fotografická dílna s Audabiacem
10 dětí
Pálení čarodějnic
všichni
Nejmilejší koncert, Vizovice
10 dětí
Divadelní představení Petry Hochmanové – Prevence kriminality + finanční gramotnost
19 dětí
Víkendový Workshop – příprava výstavy v Praze- „Portrétem sami sobě“ – Audabiac7 dětí
Hipoterapie, canisterapie, psychoterapie – Euforall
Čtyřdenní Workschop v Praze- příprava výstavy – Audabiac
7 dětí

Květen

Olympiáda v lehké atletice v DD Lipník
Projekt „Jde to i jinak“
Výlet na kolech do Olšovce, Lhotky
Koncert HDPS
Vojáci baví děti – III.ročník, utkání v minikopané
Domácí ZOO ve Valašském Meziříčí
Dětský den u vojáků v Olomouci
Vystoupení mažoretek
Třítýdenní ozdravný pobyt VZP – Mořský koník na Hvaru

5 dětí
2 děti
6 dětí
5 dětí
8 dětí
13 dětí
15 dětí
10 dětí
8 dětí

Hipoterapie, Canisterapie, psychoterapie
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Červen

Den dětí v domově – Lesní šipkovaná (ve spolupráci s OS Radost)
Zahradní slavnost v Galerii M + M
Dětský den na Střelnici
Koncert ZUŠ „ Jarní koncert“ na zámku
Výlet na kolech na Kunzov
Setkání dětí v Kojeneckém ústavu Olomouc
Návštěva krytého bazénu
Enviroment. výchova v SLŠ Hranice
Třídenní návštěva Prahy – zakončení 7.ročníku „Pod křídly“
Cyklistické závody Albert Triatlon Tour
Psychoterapie, hipoterapie - Euforall

Červenec Turistický výlet do Skaličky –mlýn
Turistický výlet do Partutovic –mlýn
15- ti denní pobyt v Jizerských horách v Albrechticích – o.s.Audabiac

Srpen

Návštěva koupaliště v Hranicích
Letní rekreace v Dolní Bečvě – Delimitační unie
Letní pobyt ve Viganticích - o.s. FAMISOL

všichni
14 dětí
14 dětí
14 dětí
6 dětí
4 děti
všichni
6 dětí
6 dětí
13 dětí
13 dětí
18 dětí

12 dětí
11 dětí
11 dětí
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Prezentace domova
O činnosti domova pravidelně informujeme na stránkách regionálního tisku. Ve školním roce 2011/2012
bylo uveřejněno celkem 7 článků. O životě v DD se veřejnost dočte i na webových stránkách. Součástí
prezentace domova jsou i veřejná vystoupení dětí (viz výše).
7.3. Letní pobyty dětí
30.6. – 14.7. 2011
30.7. – 10.8. 2011
18.
– 25.8. 2012

Jizerské hory - Albrechtice, občanské sdružení Audabiac (18 dětí)
Dolní Bečva, hotel Rozpité, Delimitační unie (11 dětí)
Vigantice, občanské sdružení FAMISOL project s.r.o. (11 mladších dětí)

8. Údaje o kontrolní a inspekční činnosti
Ve školním roce 2011/2012 byla uskutečněna kontrola hospodaření č.j. KUOK 98845/2011 ze strany
zřizovatele, ve dnech 6.9. – 9.9., 12.9. – 16.9.2011
Dvakrát ročně kontrola státního zástupce Mgr. Klimeše – bez závad
9. Základní údaje o hospodaření
viz příloha
10. Spolupráce na projektech financovaných z cizích zdrojů
10.1. EUFORALL
Celý školní rok 2011/12 probíhala spolupráce s o. s. Euforall, název projektu „S rozumem do života“.
1. terapeutické metody
– canisterapie probíhala dvakrát měsíčně pod vedením pana Vladimíra Doška.
- hipoterapie se realizovala na Ranči Posluchov u Olomouce.
2. 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.
Den s ČSOB v Olomouci
Den s Českou poštou v Olomouci
3. praktické dovednosti - výuka řezbářství v Tovačově
4. psychologické minimum – do domova docházel dvakrát do měsíce psycholog
Ph.Dr.. Gebauerová pracovala s jednotlivci nebo kolektivem
5. motivační kurz –
- vzdělávací zimní týdenní pobyt v Koutech nad Desnou od 24.1. – 30.1.2011
(zúčastnilo se 8 dětí)
- vzdělávací letní týdenní pobyt ve Viganticích od 18.8. – 25.8.2012 (11 dětí)
6. vzdělávání vychovatelů v rozsahu 96 hodin – 2 vychovatelé.
28.2. 2012 jsme se zúčastnili konference pořádanou Euforallem o.s. v rámci realizace projektu ESF
OP VK s názvem „S rozumem do života“ reg.číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0025“.
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10.2.Projekt „ Jde to i jinak“
Z ESF ČR v tomto školním roce probíhal projekt „Jde to i jinak“ – inkluzivní vzdělávání dětí
z dětských domovů – organizovaný ZŠ a DD Zábřeh. Měl dětem přinést znalosti a dovednosti, které
usnadní vstup do života po odchodu z dětského domova, při vytváření vlastní rodiny, při hledání
zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi.
10.3. o.s. Duha Zámeček – Správná pětka
7.-9.10.2011

Pobyt na Myšinci

5 děti

4.-6.11.2011

Myšinec

5 dětí

4.12.2010

Správnopěťácký Mikuláš v Hranicích

všichni

22.-26.12. 2011

Duhové vánoce

5 dětí

2.-.4.3.2012

Správná 5 do divočiny

6 děti

Správnou 5 organizují nadšenci dobrovolníci, kteří se snaží dětem z dětských domovů zpříjemnit a
zajímavě vyplnit jejich volný čas. Spolupráce se Správnou 5 je pro naše děti velmi přínosná. Děti mají
možnost s novými kamarády si vyzkoušet různé zajímavé pracovní činnosti, teamové aktivity, zažít
spoustu legrace a to vše v příjemném a klidném prostředí v blízkosti lesa. Děti se na aktivity Správné 5
vždy velmi těší.
11. Občanské sdružení „Radost hranických dětí“
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 o vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací,
zahraniční a jiné aktivity.
K plnění cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob.
Zakládající členka sdružení je Mgr. Petra Vítková.

12. Zlepšování podmínek pro výchovu
Bezúplatným převodem movitého majetku jsme pro děti získali 27 skříní v hodnotě 135 000 Kč. Tyto
skříně nahradily staré skříně s nefunkčními zasouvacími dveřmi. I další skříňky Univerzal, které jsou
v dětských pokojích byly opraveny a uhrazeny z daru od a.s. John Crane Sigma, partnerem Nadace
Malý Noe. Dárce poskytl částku 30 000 Kč na obnovu vybavení dětských pokojů.
V celé budově – na schodišti byla opravena podlahová krytina.
Na základě výběrového řízení byla provedena oprava nátěru střechy domova.
V letošním školním roce jsme pro účetní zakoupili nový softwarový program Gordic,
pro vedoucí kuchyně softvare – programový modul SW.
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13. Spolupráce s odborovou organizací
Dne 18.1.2012 byla uzavřena kolektivní smlouva se Základní organizací ČMOS PŠ při ZŠ a MŠ
Hranice, Nová 1820 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
14. Hodnocení výsledků práce, návrhy na zlepšení
Důsledným výchovným vedením a systematickou přípravou na vyučování dosahují děti dobrých
školních výsledků – nikdo neopakuje ročník. Vedeme děti ke smysluplnému využívání volného času a
tím se snažíme rozvíjet jejich nadání a vlohy.
Vychovatelé spolupracují s dětmi na zlepšení estetického vzhledu rodinných skupin, tak aby se co
nejvíce přiblížili přáním dětem. Výsledkem dobré výchovné práce je také to, že máme absenci útěků.
V domově pracuje stabilní kolektiv zaměstnanců, kteří mezi sebou spolupracují a udržují dobré
pracovní klíma.
V tomto školním roce se velmi vylepšil vzhled dětských pokojů díky bezplatnému převodu skříní a
opravě stávajícího nábytku.
Podařilo se nám získat na pozici vychovatele muže, což je důležité, aby děti měly i mužský vzor.
Snažíme se posílit vazby mezi dětmi a rodiči, pracovat s rodinou, pomáhat jí, poradit, aby se dítě mohlo
vrátit zpět do rodiny.
Děkuji všem pracovníkům, kteří svým iniciativním a zodpovědným přístupem k práci přispěli ke
zdárnému průběhu školního roku.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou 18.9.2012. Po schválení byla předložena zřizovateli
a bude zveřejněna na webových stránkách domova.

V Hranicích dne 10.9. 2012

Bc. Věra Rušarová v.z., ředitelka

Přílohy:
Výroční zpráva O poskytování informací
Organizační struktura
Základní údaje o hospodaření za rok 2010
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Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za období 1.9.2011 – 31.8.2012

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 4.10.2011

Bc. Věra Rušarová v.z.- ředitelka
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