Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
Č.j. 165/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DD a ŠJ V HRANICÍCH
školní rok 2013/2014

V Hranicích dne 9.9.2014

Bc. Věra Rušarová, ředitelka

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH
školní rok 2013/ 2014
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
Vedoucí vychovatelka, zástupkyně: 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. 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.37/2014
3. Statistické údaje o personálním zabezpečení činnosti domova
a) personální zabezpečení
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 1.9.2013
fyzické osoby
16
6
22

k 1.9.2013
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10

k 31.8.2014
fyzické osoby
16
6
22

k 31.8.2014
přepočt. prac.
16,00
5,10
21,10

3

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.8.2014
věk
počet
z toho žen

do 30 let
1
1

do 40 let
2
1

do 50 let
2
2

do 60 let
11
10

nad 60 let
0
0

z toho
důchodci
0
0

Celkový věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 49,0 let
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 31.8.2014, včetně as. pedagoga
kvalifikovaní pracovníci
odborně způsobilí
VŠ
SŠ
počet
9
7
16
z toho žen
7
7
14
z toho mužů
2
2
d) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:
3 – Mgr.Nováková ( zástup za nemoc), Mgr.Matysková, Helena Hetmanová -MD
e) nově přijatí absolventi: 0
nově přijati zaměstnanci : 2 - Mgr Matysková, Mgr. Janiš ( Mgr. Halfarová po RD)
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

14

0

14

14,00

2

2

0

2

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
Halfarová Martina, Mgr.
Janiš Svatopluk, Mgr.
Petrskovská Taťána
Kristek Jan, Mgr.
Šafaříková Ivana
Šváčková Naděžda, Bc.
Matysková Andrea, Mgr.
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
36
19
32
34
24
15
3
22
14
20
28
32
20
4

Kmenoví vychovatelé jednotlivých skupin:
1 rodinná skupina: Ivana Šafaříková, Růžena Polová, Mgr. Martina Halfarová, Bc. Věra Rušarová
2. rodinná skupina: Bc. Taťána Dvořáčková, Ludmila Zaciosová, Bc.Naděžda Šváčková
3. rodinná skupina: Jitka Brablecová, , Mgr Andrea Matysková, Mgr. Jan Kristek
4. rodinná skupina: Alice Habermannová, Mgr. Svatopluk Janiš, Taťána Petrskovská
Vedoucí směn: Bc. Taťána Dvořáčková, Ivana Šafaříková, 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 2013 – 2014: 417 kalendářních dnů
(tj. 26 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 2013/2014
Na začátku školního roku bylo u nás ve čtyřech rodinných skupinách celkem 29 dětí, během školního
roku odešly 3 děti, nastoupily 3 děti.
Odchody: 1 chlapec - zrušena ÚV k 12.5.2014, po dovršení plnoletosti
2 chlapci přemístěni do DDÚ Bohumín
Příchody: 3 sourozenci z důvodu ÚV (4.2. 2014)
Evidenční stav dětí k 1.9.2013
Evidenční stav dětí k 31.8.2014
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:

29
29
3
3
0
0
0
0
2
0
1
5

-zrušení smlouvy o setrvání v DD
Nejmenší počet dětí během školního roku:
Největší počet dětí během školního roku:

0
29
32

Věkové složení dětí: k 31.8.2014
Předškolní věk
Mladší školní věk
Starší školní věk
SŠ, SOU, OU a ostatní

3
7
12
7

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

8
17
0
0
3
3
0
1

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

10
6
3
3
24
0
1

4.2.3. Opatření ve výchově
Ve své pedagogické činnosti usilujeme o udělování především kladných opatření ve výchově, která děti
motivují ke zlepšení jejich chování. Kladná opatření ve výchově 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 opatření ve výchově jsou ukládána za nevhodné a drzé chování vůči vychovatelům, ostatním
dětem, krádeže.
Za 1. pololetí bylo uděleno 8 kladných a 3 záporná opatření ve výchově, za 2. pololetí 4 kladná
a 3 záporná opatření ve výchově.

5. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení „Minimálního preventivního programu“
– metodik prevence p. vychovatelka Alice Habermannová
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Hodnocení Minimálního preventivního programu Dětského domova Hranice
za školní rok 2013-2014

V uplynulém školním roce se nám konečně podařilo rozjet prevenci kouření na celý rok. Na základě
dotazníkového šetření mezi dětmi jsme věděli, že kouření je mezi nimi velmi rozšířené a zejména nás
znepokojovalo, že starší nabízejí cigarety mladším. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Souběžně
nás trápily vztahy mezi dětmi a tak téma Rasismus, xenofobie a intolerance se stala také součástí
minulého školního roku.
Specifická primární prevence
Již v září proběhl seminář zvlášť pro kuřáky a zvlášť pro nekuřáky. Byl zaměřen na zdravý životní styl a
nekouření. Kuřáci měli možnost si zjistit, jak jsou na tom se svou závislostí, co jim hrozí a seznámili se s
možnostmi, jak přestat. Měsíc na to se nekuřáci učili pod vedením Centra národní podpory zdraví, jak se
umět sami rozhodovat a jak umět odmítnout nabízenou cigaretu. V lednu pro nás připravili studenti
Střední zdravotní školy divadelní představení s tématem škodlivosti kouření. Po představení děti
pracovaly s prožitým tématem na počítači a pomocí obrázků a křížovek také na papíře. Na anatomických
modelech lidského těla zase viděly, které orgány se při kouření ničí. Zároveň si z loňska zopakovaly
poskytnutí 1. pomoci. V březnu jsme naše úsilí završili projektovým dnem: „Vím, proč nekouřit“, do
kterého se zapojili i kuřáci. Děti celé dopoledne vyhledávaly na internetu informace a obrázky o
škodlivosti a důsledcích kouření. Do tohoto projektu se zapojili i nejmenší děti, které obrázky nosily z
kanceláře do rodinek a také pomáhaly obrázky lepit a stříhat. Kuřáci se také zapojili a nejvíce se zajímali
o dopady kouření na svůj vzhled a způsoby odvykání kouření. Děti následně své dopolední snažení
prezentovaly svým kamarádům z ostatních rodinek. Výsledkem jsou pěkné flipcharty na zdech v našem
zařízení. Věříme, že nabyté vědomosti a dovednosti uplatní ve svém životě. I když jsme neodradili ani
jednoho kuřáka od kouření, z dotazníku víme, že někteří o škodlivosti kouření už aspoň přemýšlí. U
nekuřáků bylo našim cílem co nejvíce oddálit kontakt s první cigaretou a to se nám snad povedlo.
V listopadu k nám v rámci Rasismu, xenofobie a intolerance, zavítala metodička Policie ČR a s dětmi
probrala trestní odpovědnost ve vztahu k šikaně a drogám. My jsme pro mladší děti připravili v lednu
setkání s nevidomou paní Onderkovou, která dětem vyprávěla, jaké to je nevidět. Děti si to také
vyzkoušely, i když jen za pomocí zavázaných očí. Zkoušely běžné denní činnosti a zjistily, že je to
pořádně náročné. V dubnu k nám paní Onderková dorazila opět a přinesla s sebou různé pomůcky pro
nevidomé včetně psacího stroje. Všechny pomůcky si děti vyzkoušely. Na poslední setkání, které se
uskutečnilo v červnu, si paní Onderková přivedla svou také nevidomou sestru i s vodícím psem. Děti se
naučily komunikovat a pomáhat lidem s postižením.
Jaro jsme věnovali dopravní výchově a to jak opakováním si dopravních značek, tak cyklovýlety do
okolí Hranic. V červnu se uskutečnila na dětském dopravním hřišti již každoroční Dopravní soutěž, na
kterou byly pozvány i dětské domovy z Přerova a Lipníku. Síly se měřily v pravidlech silničního
provozu, poznávání dopravních značek, jízdě zručnosti a nově i „jízdě městem“.
V rámci indikované prevence bylo provedeno poučení o sexualitě, sexuálním zneužívání a trestní
odpovědnosti.
Do plnění MPP se zapojili všichni vychovatelé, kteří jednotlivá témata s dětmi probírali a nejen na
spolusprávách se k nim vraceli. Také po besedách, seminářích a projektech poskytovaly dětem zpětnou
vazbu. Veškeré programy specifické primární prevence zahrnovaly všeobecnou prevenci, selektivní
prevenci a u některých se jednalo o indikovanou prevenci.
Provedli jsme monitoring výskytu užívání návykových látek a šikany pomocí dotazníků. Během roku
jsme formou anket, dotazníků, pozorováním a formou rozhovoru s účastníky hodnotili dopad
uskutečňovaných preventivních aktivit.
Výchovné problémy, které překročily veškeré únosné meze, byly řešeny hospitalizací dvou chlapců na
psychiatrii.
Nespecifická primární prevence
U všech našich dětí jsme podporovali veškeré aktivity, které vedou k zdravému životnímu stylu a
smysluplnému využívání volného času formou zájmových a sportovních kroužků. Děti se také
zúčastnily různých pěších a cyklistických výletů, výstav, koncertů, hippoterapie, zájezdů, besed,
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vzdělávacích seminářů a prázdninových pobytů, které vedou k zdravému rozvoji osobnosti a učí děti
odpovědnosti za sebe a své jednání.
Metodik prevence se zúčastnil semináře „Tvorba MPP a další dokumenty“, „Žák dlouhodobě selhávající
ve výuce“, „Žák se specifickými poruchami učení“. V Kostelci se zúčastnil dvoudenního semináře v
rámci projektu „Inspirace“ - „Práce s ohroženými dětmi“. Pravidelně se zúčastňoval seminářů metodiků
prevence vedené PPP Olomouckého kraje.
Všichni vychovatelé našeho zařízení se zúčastnili pod vedením psycholožky Gebauerové dvoudenní
„Supervize“. Děti se zúčastnily projektů: „Prolomit vlny“, „Finanční gramotnost“ a „Inspirace“.
Výtvarných dílen v Letově a Hippoterapii v Posluchově.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno a příjmení
Alice Habermannová

Bc.Naděžda Šváčková

Studium, seminář
Vývojová psychologie – mládí jako proces dospívání – 16 hod
Školení k organizování první pomoci
Seminář metodiků prevence - listopad
Seminář metodiků prevence – březen
Tvorba MPP a další dokumenty
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
Školení k organizování první pomoci
Konference Inspirujme se a sdílejme
Práce s rodinou ohrožených dětí – 16 hod
Žáci s psychiatrickým onemocněním ve výuce

Mgr. Jan Kristek

Práce s rodinou ohrožených dětí – 16 hod

Bc. Věra Rušarová

Srovnávací pedagogika – 16 hod
Výchova a vzdělávání ohrožených dětí v Německu – stáž
Seminář ve spolupráci s kanceláří Veřejného ochránce práv
Návrh systémových změn v oblasti institucionální výchovy a
preventivní výchovné péče v resortu MŠMT
Nový občanský zákoník ve školské praxi

Taťána Petrskovská

Profesní dráha žen – 16 hod

Bc. Růžena Polová

Srovnávací pedagogika -16 hod
Výchova a vzdělávání ohrožených dětí v Německu – stáž
Inspirace hrami – 16 hod
Konference dětských domovů – Praha
Konference Inspirujme se a sdílejme

Bc. Lenka Nováková

Inspirace hrami – 16 hod
Školení k organizování první pomoci
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce – 16 hod
Výtvarné techniky

Taťána Dvořáčková

Školení sociálních pracovníků – Olomouc
Školení sociálních pracovníků - Praha
Psychická deprivace v dětství – 16 hod
Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
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Výtvarné techniky
Jitka Brablecová

Žák s narušenou komunikační schopností – 16 hod
Profesní dráhy žen – 16 hod
Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole

Ivana Šafaříková

Vývojová psychologie – mládí jako proces dospívání – 16 hod
Žák s narušenou komunikační schopností
Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole

Mgr. Andrea Matysková

Mgr. Svatopluk Janiš
Všichni vychovatelé a
asistentky pedagoga

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
Psychická deprivace v dětství – 16 hod
Profesní dráha žen – 16 hod
Úprava ŠVP a tvorba IVP
Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
Vývojová psychologie – dětství a socializace dítěte
Psychohygiena

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
Emílie Staňková

Seminář účetnictví
Cestovní náhrady v r. 2013-14 v neziskové sféře
Aktualizace legislativy podle nového OZ pro hospodaření a
účtování příspěvkových organizací
Školení – účetní program GORDIC
Studium – Asistent pedagoga – UP Olomouc
Konference – Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ
Seminář pro vedoucí pracovníky školních jídelen
Školení pracovníků školních stravovacích zařízení
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci domova na veřejnosti
7.1. Volnočasové aktivity
15 dětí se účastnilo kroužků pořádaných DDM, ZŠ Šromotovo a výuky na hudební nástroj v ZUŠ.
Některé z těchto dětí se účastnily činnosti i dvou zájmových útvarů.
Děti navštěvovaly tyto zájmové kroužky:
výtvarný
keramický
orientální tance
míčové hry
letecký modelář
šperkování
hip – hop
judo
stolní tenis
plavecké kurzy
lyžařské kurzy
ZUŠ – sborový zpěv, hra na flétnu, hudební nauka
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 Olomouci (přehlídka zájmové umělecké činnosti
dětských domovů a dětských domovů se školou), kde naše děti předvedly orientální tanec a hru na
flétnu. Postoupili jsme do celorepublikového kola v hudební kategorii – hra na příčnou flétnu.
Úspěšná byla i naše účast na taneční soutěži BATTLE DANCE ve Zlíně, kde jsme obsadili přední místa.
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Zúčastnili jsme se Vánočního jarmarku, pod záštitou DDM a MěÚ Hranice, výtěžek sbírky pro nás byl
2 600 Kč.

7.2. Účast dětí na akcích, prezentace domova na veřejnosti ve školním roce 2013/2014
Září

Dětský den v parku
„Jeden dětský den nestačí „ s nadací Malý Noe v lanovém centru v Olomouci
Setkání opuštěných a handicapovaných dětí – Suchdol n.O,
Dopravní hřiště – dopravní výchova
Předání ceny vévody z Edinburghu – Praha
Výlet na hrad Helfštýn
Kdo si hraje, nezlobí – Spolek žen Rouské
Prolomit vlny – projekt Centra evropské spolupráce s.r.o.

Říjen

Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Nebojte se fyziky - výstava
Beseda o škodlivosti kouření, vliv na zdraví, zdravý životní styl
Hipoterapie v Posluchově
Podzimní prázdniny – výtvarné aktivity v Olomouci
Inspirace – projekt Centra evropské spolupráce s.r.o.
Řezbářství – Euforall o.s.

Listopad

Trestní odpovědnost mládeže ve vztahu k šikaně a drogám
Adventní koncert
Hipoterapie v Posluchově

14 dětí
14 dětí
14 dětí
29 dětí
3 děti
15 dětí
15 dětí
4 děti
4 děti
8 dětí
15 dětí
7 dětí
7 dětí
4 děti
6 dětí
12 dětí
7 dětí
6 dětí
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Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Inspirace – projekt CES s.r.o.
Řezbářství – Euforall o.s.

4 děti
4 děti
6 dětí

Prosinec

Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Vánoční jarmark v zámku
Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí
Mikulášská nadílka - Městská policie
Mikulášská nadílka od SSI Schäfer s.r.o. v Sokolovně

4 děti
všichni
všichni
všichni
všichni

Leden

Maškarní karneval v galerii M+M
Rasismus, xenofobie, intolerance – beseda
Výtvarné aktivity – Letov, Euforall o.s.
Zimní lyžařský pobyt v Koutech nad Desnou

12 dětí
21 dětí
6 dětí
7 dětí

Prolomit vlny – projekt CES s.r.o.
Únor

Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Inspirace – projekt CES s.r.o.
Výtvarné aktivity – Letov, Euforall o.s.
Nekouříme – interaktivní program na SZŠ
Finanční gramotnost – Euforall o.s.
Návštěva nevidomých dětí a knihovny – Euforall o.s.
Návštěva banky a pošty – Euforall o.s.
Akce pro děti Klubíčko v Galerii M+M

Březen

Výtvarné aktivity Euforall o.s.
Turnaj ve vybíjené – Lipník N. B.
Turnaj ve stolním tenise – Přerov
Rasismus, xenofobie, intolerance – beseda

4 děti
4 děti
4 děti
7 dětí
18 dětí
6 dětí
6 dětí
6 dětí
5 dětí
7 dětí
7 dětí
7 dětí
21 dětí
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Maškarní merenda- Spolek žen Rouské
Návštěva představení Cirkusu Berousek
Návštěva loutkového divadelního představení (divadlo Stará střelnice)
Vím, proč nekouřit – projektový den
Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.

20 dětí
všichni
10 dětí
28 dětí
4 děti

Duben

Karneval a bazárek v Šantovce
Výtvarné aktivity – Letov, Euforall o.s.
Nejmilejší koncert – Olomouc
Pálení čarodějnic

15 dětí
8 dětí
7 dětí
29 dětí

Květen

Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Výtvarné aktivity – Letov, Euforall o.s.
Jak se žije v Zambii – přednáška, Olomouc
Dukla a vojáci baví dětské domovy – V. ročník
Řemeslnný jarmark na Zámku v Hranicích
Den Malého Noe – Velký Týnec
Koncert skupiny Lucie
Taneční soutěž Battle dance – Zlín
Dětský den u vojáků – Olomouc

4 děti
7 dětí
9 dětí
8 dětí
všichni
7 dětí
14 dětí
5 dětí
22 dětí

Červen

Den dětí v domově (ve spolupráci s OS Radost)
Turnaj v přehazované – Olomouc-Sv. Kopeček
Cyklistické závody Albert Triatlon Tour
Dopravní soutěž
Víkend s Euforallem
Vítání léta v Galerii M+M

všichni
5 dětí
7 dětí
25 dětí
7 dětí
10 dětí

Červenec Výlet do ZOO Praha
Prázdninový pobyt na chatě Třeštík - Delimitační unie
Srpen Tábor Euforall

14 dětí
14 dětí
17 dětí
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Projekt Udělej radost
Ukončení prázdnin v parku
Kdo si hraje, nezlobí – Spolek žen Rouské
Lesní pedagogika na polesí Valšovice s lesáky

6 dětí
všichni
všichni
všichni

Prezentace domova
O činnosti domova pravidelně informujeme na stránkách regionálního tisku. Ve školním roce 2013/2014
bylo uveřejněno celkem 8 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
6.7. – 18.7. 2014
18.8. – 22.8. 2014
23.8. – 27.8. 2014

Bílá, chata Třeštík – Delimitační unie (14 dětí)
Indiánský tábor - Euforall (17 dětí)
Projekt Udělej radost (6 dětí)

8. Spolupráce na projektech financovaných z cizích zdrojů
8.1. EUFORALL o.s.
Celý školní rok 2013/14 opět probíhala spolupráce s o. s. Euforall,
Obsahem tohoto projektu byly:
Terapeutické metody - hipoterapie se realizovala na Ranči Posluchov u Olomouce.
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.
Praktické dovednosti - výuka řezbářství a dalších výtvarných technik ve středisku Letov v Olomouci.
Psychologické minimum – do domova docházel dvakrát do měsíce psycholog
Ph.Dr.. Gebauerová - pracovala s jednotlivci nebo kolektivem nebo rodiči.
Motivační kurz – vzdělávací zimní týdenní pobyt v Koutech nad Desnou od 24.1. – 30.1.2014
(zúčastnilo se 7 dětí).
Indiánský tábor – etapová hra inspirovaná životem indiánů, Radíkov, 23. – 27.8. 2014
8.2. CENTRUM EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE s.r.o. – projekt INSPIRACE
Inspirace od zahraničního partnera – dva výchovní pracovníci se zúčastnili pětidenní stáže
v Německu zaměřené na přenos inovativních nástrojů používaných německým partnerem k řešení
problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce.
Vzdělávání pro ohrožené děti a mládež – tři dvoudenní kurzy zaměřené na téma rodina, výchova,
konflikty - zúčastnily se 4 děti.
Inspirace úspěchem – taneční soutěž a neformální setkání dětí z DD se známou osobností –
cyklotriatlonistou Tomášem Slavatou, který prostřednictvím svého životního příběhu motivuje děti k
aktivitě při výtváření své budoucnosti – zúčastnilo se 5 dětí.
Inspirace profesionály – pro cílovou skupinu ředitelé, sociální pracovníci a vychovatelé byla realizová
řada kurzů, na nichž byli inspirováni moderními metodami práce s ohroženými dětmi.
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8.3. AKTIVNĚ ŽIVOTEM o.p.s. – projekt PROLOMIT VLNY
Projekt probíhal po celý školní rok ve dvoudenních víkendových blocích. Jeho hlavním cílem bylo snížit
riziko sociálně vyloučené cílové skupiny a napomoci ji připravit na samostatný život.
Specifickými cíli bylo:
-zvýšení sociálních dovedností s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti
-předávání praktických informací orientovaných na trh práce a finanční gramotnost
-vytváření zdravých přístupů k rodičovství
-prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality.
Z našeho dětského domova se projektu zúčastnily 4 děti.
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.
Z financí sdružení bylo ve šk. R. 2013/14 dětem zakoupeno pohoštění na Den dětí a uhrazeno jízdné na
výlet do pražské ZOO.
10. Údaje o kontrolní a inspekční činnosti
Ve školním roce 2013/2014 byla uskutečněna kontrola Krajské hygienické stanice 7.2.2014. Předmětem
kontroly bylo plnění povinností stanovených v § 7,13,50, zákona č.258/2000 Sb., ve vyhlášce č.
410/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. Zjištěné nedostatky byly v následujícím měsíci odstraněny.
Dvakrát za tento rok proběhla kontrola státní zástupkyně Mgr. Ivany Koberové – bez závad.
Ve dnech 18.19. a 24.3.2014 proběhla inspekční činnost – ČŠI ve složení Mgr. Antonín Grulich, Mgr.
Vojtěch Chromeček, a Bc. Zdeňka Turková. Vykonanou kontrolou nebylo zjištěno porušení právních
předpisů.
11. Základní údaje o hospodaření
viz příloha
12. Spolupráce s odborovou organizací
Dne 18.1.2014 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
V tomto školním roce se nám velmi zlepšily podmínky k vhodnému využití volného času u dětí.
V prostorách bývalé prádelny jsme vybudovali prostornou místnost pro výtvarnou práci. Děti zde mají
podmínky ke všem výtvarným činnostem, k práci s keramickou hlínou a tato místnost je vhodná i pro
práci se dřevem. K této činnosti nám slouží pracovní stůl – ponk. Ve vedlejší místnosti byl umístěn stůl
na stolní tenis. Upravili jsme botárku, vyměnili linoleum v suterénu. V příštím roce počítáme s opravou
dalších místností v suterénu a WC ve druhé a čtvrté rodinné skupině.
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Děti vedeme ke smysluplnému využívání volného času a tím se snažíme rozvíjet jejich nadání, vlohy a
také předcházet sociálně patologickým jevům. Snažíme se, aby si každé dítě zvolilo vhodný zájmový
kroužek.
Vychovatelé pracují s dětmi na zlepšení estetického vzhledu rodinných skupin, aby se co nejvíce
přiblížili přáním dětí. Pokoje jsou vkusně upravené, zlepšuje se vzhled, ale i účelnost pokojů.
Výsledkem dobré, kvalitní, důsledné výchovné práce a systematické přípravy na vyučování dosahují děti
dobrých školních výsledků.
Snažíme se posílit vazby mezi dětmi a rodiči, pracovat s rodinou, pomáhat jí, poradit, aby se dítě mohlo
vrátit zpět do rodiny. S rodinou spolupracovala i naše externí psycholožka Ph.Dr.Gebauerová.
S finanční pomoci Občanského sdružení „Pomoc hranickým dětem“, postupně dochází i k výměně
starých postelí. V příštím školním roce nám s výměnou postelí pomůže i Občanské sdružení „Free Will“
a tím bychom měli již všechny postele nové.
Děkuji všem pracovníkům, kteří svým iniciativním a zodpovědným přístupem k práci přispěli ke
zdárnému průběhu školního roku a přeji hodně sil a pracovních úspěchů v novém školním roce.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou 18.9.2014. Po schválení byla předložena zřizovateli
a bude zveřejněna na webových stránkách domova.
V Hranicích dne 9.9. 2014

Bc. Věra Rušarová, ředitelka

Přílohy:
Výroční zpráva O poskytování informací
Organizační struktura
Základní údaje o hospodaření za rok 2013
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Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za období 1.9.2013 – 31.8.2014

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 9. 9. 2014

Bc. Věra Rušarová - ředitelka
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