VÝROČNÍ ZPRÁ

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Č.j. 201/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DD a ŠJ V HRANICÍCH
školní rok 2012/2013

V Hranicích dne 19.9.2013

Bc. Věra Rušarová, ředitelka

VA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH
školní rok 2012/ 2013
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

2

1.2. Vedení domova
Personální obsazení vedoucích funkcí:
Ředitel: Bc. Věra Rušarová
Vedoucí vychovatel: Bc. Růžena Polová
Ekonom, vedoucí provozních zaměstnanců: Bc. 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., včetně změny zákonem č. 333/2012 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 „Pracovní
listy ŠVP“- což jsou praktické vědomosti seřazené podle věkových skupin dětí. 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 č.j.139/2013
3. Statistické údaje o personálním zabezpečení činnosti domova
a) personální zabezpečení
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 1.9.2012
fyzické osoby
15
6
21

k 1.9.2012
přepočt. prac.
15,00
5,10
20,10

k 31.8.2013
fyzické osoby
16
6
22

k 31.8.2013
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.8.2013
věk
počet
z toho žen

do 30 let
0
0

do 40 let
3
2

do 50 let
3
3

do 60 let
10
10

nad 60 let
0
0

z toho
důchodci
0
0

Celkový věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 48,0 let
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 31.8.2013, včetně as. pedagoga
kvalifikovaní pracovníci
odborně způsobilí
VŠ
SŠ
počet
8
8
16
z toho žen
7
8
15
z toho mužů
1
1
d) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:
0
e) nově přijatí absolventi: 0
nově přijati zaměstnanci : 1 Bc. Lenka Nováková
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

16

1

15

16,00

0

0

0

0

0

0

0

0

g) pedagogičtí pracovníci
poř. č. příjmení, jméno, titul
1.
Rušarová Věra, Bc.
2.

Polová Růžena, Bc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Brablecová Jitka
Dvořáčková Taťána, Bc.
Habermanová Alice
Hetmanová Helena, Mgr.
Nováková Lenka, Bc.
Petrskovská Taťána
Kristek Jan, Mgr.
Šafaříková Ivana
Šváčková Naděžda, Bc.
Trávníková Lenka
Zaciosová Ludmila
Pokorná Vladimíra
Hrbáčková Dana
Tumpachová Zdenka

Funkce
ředitelka
ved. vychovatelka, zást.
Statutárního orgánu
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

praxe
35
18
31
33
23
13
11
14
2
21
13
4
19
27
31
19
4

Kmenoví vychovatelé jednotlivých skupin:
1 rodinná skupina: Ivana Šafaříková, Růžena Polová, Bc. Lenka Nováková,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 2012 – 2013: 188 kalendářních dnů
(tj. 11,75 dnů/1 prac.).
Provozní zaměstnanci zameškali 0 kalendářních dnů
ch) organizační struktura DD (viz příloha)

4. Údaje o stavu dětí, o výsledcích výchovy a vzdělávání
4.1. Stav dětí během školního roku 2012/2013
Na začátku školního roku bylo u nás ve čtyřech rodinných skupinách celkem 30 dětí, během šk. roku
odešlo 12 dětí, nastoupilo 11 dětí.
Odchody: 8 dětí – zrušena ÚV, návrat zpět do rodiny
1 chlapec ukončil dohodu k 31.5.2013, po ukončení maturity
1 chlapec přemístěn do DÚ Svatý Kopeček na rediagnostiku –19.8.2013
1 chlapec přemístěn do DDÚ Kunčičky – 3.9.2013
1 dívka přemístěna do VÚ Velké Meziřičí – 30.11. 2012
Příchody: 5 sourozenců z důvodu ÚV (4 děti – 7.2. a 1 dítě 30.4.)
1 dívka přijata z VÚ Velké Meziřičí16.10.2012
1 dívka umístěna z důvodu ÚV – 17.10.2012
1 chlapec a 1 dívka sourozenci, přemístěni ze Spojeného zařízení v Olomouci 29.8.2012
1 chlapec přemístěn z DD se školou Veselíčko 30.8.2013
1 chlapec z důvodu ÚV – 30.8.2013
Evidenční stav dětí k 1.9.2012:
Evidenční stav dětí k 31.8.2013
Přijaté děti:
Propuštěné děti:
-z toho: zrušení ÚV

30
29
11
12
8
5

- 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:

0
1
0
3
0
2
1
26
32

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

6
10
11
2

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

9
14
1
1
3
3
2
1

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

9
4
5
1
21
2
1

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 (19) a záporných (7).
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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 2012-2013
Specifická primární prevence
Veškeré programy specifické primární prevence zahrnovaly všeobecnou prevenci,
selektivní prevenci a u některých se jednalo o indikovanou prevenci.
V uplynulém školním roce jsme nejvíce času věnovali dopravní výchově. Máme
25 dětí školou povinných, navíc některé měly problémy s dopravním provozem při cestě do
kroužků a na vycházkách. Zaměřili jsme se proto na bezpečnost v silničním provozu. Hned
v září byla beseda s příslušníkem městské policie o „Bezpečné cestě do školy“, koncem září
se děti zúčastnily v Kopřivnici soutěže „Rozhlédni se“ a v říjnu přijely děti z DD Lipník
k nám na dopravní soutěž na nově otevřeném dopravním hřišti. Soutěžilo se v testech ze
silničního provozu, poznávání dopravních značek a jízdě po dopravním hřišti. Našim dětem se
moc nedařilo. Přes celou zimu si pak opakovaly dopravní značky ve svých rodinkách, aby si
je mohly hned na jaře upevnit při cyklovýletech do okolí Hranic. V květnu k nám přijely děti
z DD Přerov a DD Lipník, aby si porovnaly své znalosti mezi sebou. Práce našich
vychovatelů se vyplatila, naše děti byly nejúspěšnější. Věříme, že nabyté vědomosti děti
uplatní v každodenním životě.
Paní doktorka Hanáková k nám přišla na interaktivní besedy: „Lidská sexualita +
hygiena“ a „Nebezpečí AIDS a HIV“ - tato beseda byla určena jen pro starší 12-ti let.
Odborníci z Policie ČR nás seznámili s tématem „Šikana“ a posléze i s „Nebezpečím
internetu“. „Trestní odpovědnost mládeže“ - byla určena pouze pro starší 13-ti let – a zajistili
nám ji lektoři z městské policie. Národní centrum podpory zdraví nám osvětlilo problematiku
„Kouření a zdravý životní styl“, učilo děti nácviku protistresového dýchání a jak odmítnout
cigaretu. Střední zdravotní škola v Hranicích pro nás připravila dva semináře: „Poskytnutí
první pomoci“ a „Resuscitace“, kde si děti prakticky vyzkoušely umělé dýchání, přivolání
pomoci a ošetřování zraněného.
Do Minimálního preventivního programu se zapojili všichni vychovatelé, kteří v rámci
své přímé výchovné práce a na tzv. „spolusprávách “ se věnovali všem plánovaným tématům.
Také vždy po besedách s odborníky se s dětmi k tématům vraceli a dále témata rozvíjeli.
V tomto školním roce děti vypracovaly dotazník B-4. Tento dotazník slouží ke
zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu, sebevnímání dětí a jejich preferencí a zároveň
sonduje spokojenost dítěte se svým „kolektivem“. S výsledkem bylo seznámeno vedení DD a
pedagogičtí pracovníci. Provedli jsme monitoring výskytu užívání návykových látek a šikany
pomocí dotazníku. Také byl po celý rok formou anket, dotazníků, pozorováním a formou
rozhovoru s účastníky hodnocen dopad uskutečňovaných preventivních aktivit.
Z hlediska výchovných problémů s dětmi to byl dobrý rok, problémy většího rázu byly
pouze se čtyřmi dětmi – dva hoši z prvního stupně školy měli vážné problémy s chováním
takového rázu, že jeden byl poslán na diagnostiku do Diagnostického ústavu na Svatém
Kopečku a druhý byl hospitalizován v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Dívka, starší 15-ti
let, trpící sebepoškozováním, záškoláctvím a šikanující mladší děti, byla přeřazena do
Výchovného ústavu a hoch, který měl problémy se záškoláctvím a mnohonásobným
podezřením z krádeží (nikdy nebyl, přistižen), ukončil u nás pobyt. Dovršil 18 let.
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
také účastnily různých pěších a cyklistických výletů, výstav, koncertů, hyppoterapie, zájezdů,
besed, vzdělávacích seminářů a prázdninových pobytů, které vedou k zdravému rozvoji
osobnosti a učí děti odpovědnosti za sebe a své jednání.
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Metodik prevence se zúčastnil konference v Olomouci: „Neklidné dítě na ZŠ“,
dvoudenního semináře v Lázních Kostelec: „Psychická deprivace v dětství“, semináře
v Kroměříži: „Metody a techniky protidrogové prevence při práci s dětmi a mládeží“ a
pravidelně se zúčastňoval seminářů pro metodiky prevence vedené PPP Olomouckého kraje.
Ostatní pedagogičtí pracovníci se také vzdělávali v oblasti prevence. Jeden se zúčastnil
olomoucké konference „Neklidné dítě“ a celý pedagogický sbor se zúčastnil postupně cyklu
seminářů v Lázních Kostelec zaměřeného na „Odborné poradenství pro vychovatele a
zástupce dětských domovů“. Celá sborovna se účastnila semináře „Práce s problémovým
dítětem“ a „Syndrom vyhoření“ s nácvikem relaxačních metod.
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno a příjmení
Alice Habermannová

Bc.Naděžda Šváčková

Studium, seminář
Neklidné děti ve škole
Seminář metodiků prevence - listopad
Seminář metodiků prevence – březen
Profesní dráhy a mobilita – 16 hod
Metody a techniky protidrogové prevence při práci s dětmi a
mládeží
Seminář metodiků prevence - červen
Vývojová psychologie - dospívání

Mgr. Jan Kristek

Vývojová psychologie
Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti
– v Anglii Sheffieldu

Bc. Věra Rušarová

FDD – seminář Novela zákona č.109/2012 Sb.(č.333/2012 Sb.)
Psychická deprivace v dětství – 16 hod
Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti
– Slovensko - Bratislava

Taťána Petrskovská

Profesní dráha žen – 16 hod

Růžena Polová

Vývojová psychologie – dospívání -16 hod
Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti
– Slovensko - Bratislava

Lenka Trávníková

Studium Speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky 2.ročník
Profesní dráhy a mobilita – 16 hod
Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti
– v Anglii Sheffieldu

Taťána Dvořáčková

Práce s rodinou ohrožených dětí – 16 hod

Jitka Brablecová

Práce s rodinou ohrožených dětí – 16 hod

Ivana Šafaříková

Psychická deprivace v dětství – 16 hod

Helena Hetmanová
Všichni vychovatelé a
asistentky pedagoga

Vývojová psychologie – 16 hod
Práce s problémovým dítětem
Syndrom vyhoření s nácvikem relaxačních metod
8

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
Bc.Jana Zrůcká

Bc.Dobromila
Vinklarová

Studium na VŠB – TU Ostrava - účetnictví a daně, ukončení Bc.
Spisová služba
Účetnictví nezisk. org.
Školení ekonomických prac.
Zákon o finanční kontrole
Aktuality v účetnictví
Studium na VŠ Zlín-Chemie a technologie potravin –
ukončení Bc.
Legislativa školního stravování, hygienické předpisy pro vedoucí
školní jídelny
Den zdraví na pedagogické fakultě

7. Údaje o aktivitách a prezentaci domova na veřejnosti
7.1. Volnočasové aktivity
20 dětí se účastnilo kroužků pořádaných DDM,ZŠ Šromotovo,Tělovýchovnou jednotou v Hranicích 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 věnoval částku 43 900,- Kč na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“
Děti navštěvovaly tyto zájmové kroužky:
výtvarný
keramický
orientální tance
posilování ve Fitnes Clubu
pohybově - sportovní
myslivecký kroužek
letecký modelář
šperkování
cykloturistika
plavecké kurzy
lyžařské kurzy
ZUŠ – sborový zpěv, hra na flétnu, hudební nauka
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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.
Velký úspěch jsme měli na „Nejmilejším koncertu“ v Přerově (přehlídka zájmové umělecké činnosti
dětských domovů a dětských domovů se školou ). Postoupili jsme do celorepublikového kola
s pohádkovým muzikálem „O dvanácti měsíčkách.“
Zúčastnili jsme se Vánočního jarmarku, pod záštitou DDM a Měú Hranice, výtěžek sbírky pro nás byl
2 074 Kč.
Krásný Štědrý den s bohatou nadílkou, zdobením perníčků, velmi milým a zajímavým programem děti
prožily na pozvání firmy SSI SCHÄFER s.r.o. Dětem se věnovala paní Kutínová – vedoucí
personálního oddělení a další zaměstnanci.
Dva zajímavé prázdninové dny jsme prožili i s Miroslavem Orosem – letcem zapsaným do Guinnessovy
knihy rekordů. Program byl následující:
Úterý 6.8.2013 - Projekce filmu „90 dní ve vzduchu“ + beseda s Miroslavem Orosem
Středa 7. 8. 2013 Dopoledne s dětmi na letišti Hranice - ukázka techniky a létání, prohlídka letiště, jízda
po zemi, létání.
7.2. Účast dětí na akcích, prezentace domova na veřejnosti ve školním roce 2012/2013
Září

Říjen

„Jeden dětský den nestačí „ s nadací Malý Noe v lanovém centru v Olomouci
Den srdce – Teplice nad Bečvou
Rozhlédni se – dětský den v Muzeu Tatry Kopřivnice
Hipoterapie v Posluchově
Hipoterapie v Posluchově
Výstava ovoce a zeleniny
Šromoťácká drakiáda
Beseda o nebezpečí kouření
Dopravní soutěž
Na druhém břehu – projekt Profima effective, s.r.o.

23 dětí
12 dětí
12 dětí
7 dětí
7 dětí
13 dětí
7 dětí
21 dětí
30 dětí
3 děti

Listopad

Hallowenské odpoledne v ZŠ Šromotovo
Návštěva plovárny Hranice
Hipoterapie v Posluchově
Na druhém břehu – projekt Profima effective, s.r.o.
Lidská sexualita - beseda
Beseda s Tomášem Slavatou
Lampionový průvod
Adventní koncert

7 dětí
9 dětí
6 dětí
3 dětí
15 dětí
12 dětí
12 dětí
8 dětí

Prosinec

Mikuláš na laně – Prostějov
Vánoční jarmark v zámku a pouštění balónků s přáním
Na druhém břehu – projekt Profima effective,s.r.o.
Vánoce s Olomouckým krajem ve Vlastivědném muzeu
Mikulášská nadílka - Městská policie
Vánoční strom – exkurze, posezení a nadílka v Schäffru

7 dětí
všichni
3 děti
7 dětí
všichni
všichni

Leden

Tam za řekou čeká život – projekt Profima effective, s.r.o.
4 děti
18 dětí
Šikana a trestní odpovědnost – beseda
Uměním ke svobodě – vernisáž o.s. Audabiac
všichni
Zimní pobyt v Loučné nad Desnou–finanční gramotnost s Famisol project,s.r.o.
5dětí
Maškarní karneval v Galerii M+M
15 dětí
10

Únor

Tam za řekou čeká život – projekt Profima effective, s.r.o.

Březen

Turnaj ve vybíjené – Lipník N. B.
První pomoc – prožitková lekce
Maškarní merenda- Spolek žen Rouské

7 dětí
23 dětí
všichni

Duben

První pomoc - resuscitace
Na druhém břehu – projekt Profima effective, s.r.o.
Nejmilejší koncert – Přerov
Voříškiáda
Battle dance – taneční soutěž ve Zlíně
Atletická olympiáda v Lipníku n. B.
Řezbářství v Tovačově
Pálení čarodějnic

24 dětí
3 děti
15 dětí
13 dětí
6 dětí
6 dětí
6 dětí
všichni

Květen

Klavírní a houslový koncert v Galerii M+M
Na druhém břehu – projekt Profima effective, s.r.o.
Soutěž talentů – Olomouc
Hipoterapie v Posluchově
Dopravní soutěž dětských domovů
Dukla a vojáci baví dětské domovy – IV. ročník, turnaj v minikopané
Třítýdenní ozdravný pobyt VZP – Mořský koník na Hvaru

4 děti
3 děti
7 dětí
6 dětí
všichni
8 dětí
8 dětí

Červen

Den dětí v domově (ve spolupráci s OS Radost)
Dětský den na Střelnici
Cirkusové představení
Setkání dětí v Kojeneckém ústavu Olomouc
Kouzlo moravských jeskyní - výstava
Cyklistické závody Albert Triatlon Tour
Hipoterapie v Posluchově
Na druhém břehu – projekt Profima effective, s.r.o.
Arakiada - akce na ranči v Posluchově

všichni
5 dětí
18 dětí
5 dětí
5 dětí
6 dětí
6 dětí
3 děti
7 dětí

4 děti

Červenec 15- ti denní pobyt v Jizerských horách v Albrechticích – o.s.Audabiac
Rekreační pobyt v Chorvasku – Delimitační unie

18 dětí
22 dětí

Srpen

3 děti
12 dětí
12 dětí

Pobyt v Píseckých horách – o.s. Audabiac
Za dětmi 2013 – setkání s letcem Mírou Orosem
Letní rekreace na Dolní Bečvě – Delimitační unie

Prezentace domova
O činnosti domova pravidelně informujeme na stránkách regionálního tisku. Ve školním roce 2012/2013
bylo uveřejněno celkem 9 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
29.6. – 13.7. 2013
19.7. – 31.8. 2013
18.
– 25.8. 2013

Jizerské hory - Albrechtice, občanské sdružení Audabiac (16 dětí)
Chorvatsko, Delimitační unie (22 dětí)
Písek, o.s. Audabiac ( 3 děti )
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11.8. - 16.8. 2013

Dolní Bečva, hotel Rozpité, Delimitační unie (11 dětí)

8. Spolupráce na projektech financovaných z cizích zdrojů
8.1. EUFORALL
Celý školní rok 2012/13 opět probíhala spolupráce s o. s. Euforall, název projektu „S rozumem do
života“.
Obsahem tohoto projektu byly:
1. terapeutické metody
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.
Vzdělávací pobyt v Koutech nad Desnou
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 nebo rodiči
5. motivační kurz –
- vzdělávací zimní týdenní pobyt v Koutech nad Desnou od 24.1. – 30.1.2011
(zúčastnilo se 8 dětí)
Vzdělávací akce Arakiáda – 8.6.2013 na Ranči Posluchov
18.2. Projekt mobility – Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti v rámci
programu Leonardo da Vinci - Vetpro
Dva výchovní pracovníci se zúčastnili 5-ti denní stáže na Slovensku – v Bratislavě, kde navštívili
tři dětské domovy. Obsahem stáže byla výměna zkušenosti v systému péče o ohrožené děti.
Se stejným obsahem proběhla stáž i v Anglii – Sheffieldu od 13.5. – 17.5.2013, rovněž se zúčastnili dva
vychovatelé.
8.3. Projekt „ Na druhém břehu
Zúčastnili jsme se projektu společnosti Profima effective s.r.o., financovaných z ESF ČR „Na druhém
břehu.“
Jedenácti setkání se účastnily tři děti. Každé téma probíhalo v dvoudenním bloku, které byly realizovány
o víkendech v prostorách hotelu Permoník v Novém Hrozenkově.
Náplní této aktivity byl:
1. Motivační program sociální integrace – osobní identita, mezilidské vztahy a sociální role.
2. Motivační program sociální a pracovní integrace – profesní rozvoj, finanční a právní gramotnost
3. Motivační program sociální a pracovní integrace – praktické zkušenosti
4. Aktivizační program pracovní integrace – profesní kompetence požadované zaměstnavateli
8.4. Projekt „Tam za řekou čeká život“
Zúčastnili jsme se i projektu „ Tam za řekou čeká život", který organizovala také společnost Profima
effective s.r.o. za podpory ESF ČR. Projekt probíhal formou přednášek i praktických cvičení ve čtyřech
víkendových blocích. Byl zaměřen na posílení pracovní integrace mladých lidí žijících v dětských
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domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér při jejich vstupu na trh práce. Cílem bylo
motivovat mládež k získání a udržení zaměstnání, podpořit jejich další vzdělávání, zvýšit uplatnitelnost
na trhu práce a umožnit získat zkušenosti při jednání s úřady. Z našeho dětského domova se této
vzdělávací aktivity zúčastnily čtyři děti starší 15ti let (. Získali zde celou řadu důležitých informací a
zkušeností, které jistě v budoucnu zúročí.
9. 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.
o.s. „Radost hranických dětí nám k vánocům zakoupilo dva TV přístroje. a uhradilo výrobu 7 postelí a
jeden sponzor přes toto občanské sdružení ( nepřeje si být jmenován) uhradil výdaje za poschoďovou
postel pro děti.
10. Údaje o kontrolní a inspekční činnosti
Ve školním roce 2012/2013 byla uskutečněna tematická požární kontrola č.j.HSOL-3564-1/2013,
dne 21.6.2013 - nebyly zjištěny žádné závady.
Dvakrát za tento rok proběhla kontrola státní zástupkyně Mgr. Ivany Koberové – dne 18.6.2013 – příkaz
státní zástupkyně upravit ve vnitřním řádu rozsah opatření ve výchově, přiměřené zjištěnému porušení
povinnosti. Tento příkaz byl okamžitě proveden.
11. Základní údaje o hospodaření
viz příloha
12. 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.
13. Hodnocení výsledků práce, návrhy na zlepšení
Důsledným výchovným vedením a systematickou přípravou na vyučování dosahují děti dobrých
školních výsledků – jen jeden chlapec opakuje 1. ročník ZŠ, je u něj diagnostikovaná ADHD
s vývojovými poruchami chování.
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 dětí. Výsledkem dobré výchovné práce je také to, že máme absenci útěků.
V domově pracuje stabilní kolektiv zaměstnanců, kteří spolupracují a udržují dobré pracovní klíma na
pracovišti.
Snažíme se posílit vazby mezi dětmi a rodiči, pracovat s rodinou, pomáhat jí, poradit, aby se dítě mohlo
vrátit zpět do rodiny. S rodinou pracuje i naše externí psycholožka Ph.Dr.Gebauerová.
Děkuji všem pracovníkům, kteří svým iniciativním a zodpovědným přístupem k práci přispěli ke
zdárnému průběhu školního roku.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou 18.9.2013. Po schválení byla předložena zřizovateli
a bude zveřejněna na webových stránkách domova.
V Hranicích dne 10.9. 2013

Bc. Věra Rušarová, ředitelka
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Přílohy:
Výroční zpráva O poskytování informací
Organizační struktura
Základní údaje o hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva
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O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za období 1.9.2012 – 31.8.2013

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 16. 9. 2013

Bc. Věra Rušarová - ředitelka
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