Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
Č.j. 195/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DD a ŠJ V HRANICÍCH
školní rok 2014/2015

V Hranicích dne 7.9.2015

Zpracovala: Mgr. Pavla Tvrdoňová

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA V HRANICÍCH
školní rok 2014/2015
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: od 18.11.2014 Mgr. Pavla Tvrdoňová ( od 11.11.2011 uvolněna pro výkon veřejné funkce)
Zástupce ředitele: Bc. Věra Rušarová (od 18.11. 2015)
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 byl aktualizován v souladu se Standardami kvality péče o děti ve školských zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy a preventině výchovné péče. Byl projednán a schválen na
pedagogické radě dne 25.8.2015 pod čj: 194/2015.
3. Statistické údaje o personálním zabezpečení činnosti domova
a) personální zabezpečení
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem

k 1.9.2014
fyzické osoby
15
6
21

k 1.9.2014
přepočt. prac.
15,00
5,10
20,10

k 31.8.2015
fyzické osoby
16
6
22

k 31.8.2015
přepočt. prac.
16,00
5,10
22,10
3

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.8.2015
věk
počet
z toho žen

do 30 let
2
2

do 40 let
3
2

do 50 let
2
2

do 60 let
9
8

nad 60 let
0
0

z toho
důchodci
0
0

Celkový věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 46,9 let
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 31.8.2015, včetně as. pedagoga
kvalifikovaní pracovníci
VŠ
SŠ
11
5
9
5
2
0

počet
z toho žen
z toho mužů

odborně způsobilí
14
14
2

d) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku:
Blanka Kruťová (ukončila PP), Bc. Naděžda Šváčková ( ukončila PP), Vladimíra Pokorná
(ukončila PP ze zdravotních důvodů dohodou) – 3 zaměstnanci, Jan Kristek – ukončen PP
k 31.8.2015
e) nově přijatí absolventi: 0
nově přijati zaměstnanci : Mgr. Ivana Kalusová, Bc. Jana Macková
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

14,0

2

2

0

2,0

0

0

0

0

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

příjmení, jméno, titul
Tvrdoňová Pavla, Mgr.
Rušarová Věra, Bc.
Polová Růžena, Bc.
Brablecová Jitka
Dvořáčková Taťána, Bc.
Habermanová Alice
Halfarová Martina, Mgr.
Janiš Svatopluk, Mgr.
Petrskovská Taťána
Kristek Jan, Mgr.
Šafaříková Ivana
Kalusová Ivana, Mgr.
Macková Jana, Bc.

funkce
ředitelka
zástupce ředitele
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

praxe
33
37
20
33.
35
25
9
32
16
4
23
0
0
4

14.
15.
16.
17.

Zaciosová Ludmila
Hrbáčková Dana
Tumpachová Zdenka
Ambrožová Alena, Bc.

vychovatelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

20
32
20
11

Od 9.2.2015 dlouhodobě nemocná 1 vychovatelka, byla přijata vychovatelka na zástup.
Kmenoví vychovatelé jednotlivých skupin:
1 rodinná skupina: Ivana Šafaříková, Růžena Polová, Bc. Věra Rušarová
2. rodinná skupina: Bc. Taťána Dvořáčková, Mgr. Ivana Kalusová, Mgr. Svatopluk Janiš
3. rodinná skupina: Jitka Brablecová, , Mgr. Martina Halfarová, Mgr. Jan Kristek
4. rodinná skupina: Alice Habermannová, Taťána Petrskovská, Bc. Jana Macková
Vedoucí směn: Bc. Taťána Dvořáčková, Ivana Šafaříková, Jitka Brablecová, Alice Habermannová
h) provozní pracovníci
účetní
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
1,0
1,0
0,7
0,4
0,5
1,5
5,1

Absence zaměstnanců
Pedagogičtí pracovníci zameškali ve školním roce 2014 – 2015: 473 kalendářních dnů
(tj. 29,6 dnů/1 prac.).
Provozní zaměstnanci zameškali 26 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 2014/2015
Na začátku školního roku bylo u nás ve čtyřech rodinných skupinách celkem 29 dětí, během školního
roku odešel 1 chlapec (11.8.2015), přišel 1 chlapec (17.2.2015) 2 sourozenci (31.8.2015).
Odchody: 1 chlapec – ukončení pobytu po dovršení plnoletosti (nepožádal o sepsání dohody)
Příchody: 2 chlapci a 1 dívka (předběžné opatření)
Evidenční stav dětí k 1.9.2014
Evidenční stav dětí k 31.8.2014
Přijaté děti:
Propuštěné děti:
-z toho: zrušení ÚV
- ukončení PO
-konec přípravy na povolání:

29
31
3
1
0
0
0
5

-přemístění do jiného DD:
-přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM:
-odchod do NRP(adopce, pěst.péče)
-plnoletost: nepožádal o setrvání do ukončení přípravy na
povolání
-zrušení smlouvy o setrvání v DD
Nejmenší počet dětí během školního roku:
Největší počet dětí během školního roku:

0
0
0
1
0
29
31

Věkové složení dětí: k 31.8.2015
Předškolní věk
Mladší školní věk
Starší školní věk
SŠ, SOU, OU a ostatní

4
10
10
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

5
21
0
0
1
1
0
1

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

3
1
2
0
24
1
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 nebo peněžité dary).
Záporná opatření ve výchově jsou ukládána za nevhodné a drzé chování vůči vychovatelům, ostatním
dětem, krádeže.
Za 1. pololetí bylo uděleno 7 kladných a 2 záporná opatření ve výchově, za 2. pololetí 7 kladných
a 6 záporných opatření ve výchově.
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Do výsledků výchovy a vzdělávání nejsou zahrnuty 2 děti, které byli umístěny na základě PO 31.8.2015.
5. Prevence sociálně patologických jevů
Hodnocení „Minimálního preventivního programu“
– metodik prevence p. vychovatelka Alice Habermannová
Uplynulý školní rok jsme se na základě dotazníkového šetření, zaměřili na vztahy mezi dětmi a také jsme
pokračovali v prevenci návykových látek, zejména kouření a užívání THC. Protože máme hned vedle našeho
zařízení nové dopravní hřiště, snažili jsme se o výuku dopravní výchovy. Veškeré programy specifické primární
prevence, které byly uskutečněny, zahrnovaly všeobecnou, selektivní a některé indikovanou prevenci.
Specifická primární prevence
V říjnu jsme navázali na loňskou celoroční prevenci návykových látek, zejména kouření, a to akcí na Střední
zdravotnické škole „Nekuřácký den“ a v březnu zakončili toto téma interaktivním programem zaměstnanců
KAPPA Přerov „Příběh drog“. Z červnového dotazníkového šetření víme, že nově nám začaly kouřit jen dvě děti
starší 15ti let. Našim cílem je oddálit co nejvíce první kontakt s návykovou látkou. Bohužel se nám příliš nedaří
přesvědčit učně, aby nekouřili marihuanu. A to, i když byla zajištěna indikovaná prevence pomocí pracovníků
KAPPA Přerov pro některé z nich.
Příslušníci Mě Policie Hranice nám zajistili specialisty na témata: „Kriminalita, delikvence, záškoláctví a domácí
násilí“, „Nebezpečí internetu“, „Šikana, nejen na internetu“ a „Dopravní výchova“, která se uskutečnila poprvé
venku na dopravním hřišti. Na to jsme hned navázali Dopravní soutěži mezi našimi dětmi. Také díky spolupráci
se ZŠ a MŠ Šromotovo jsme pravidelně navštěvovali dopravní hřiště. Nabyté vědomosti uplatňovaly děti při
cyklovýletech do okolí Hranic.
V rámci zlepšování vztahů mezi dětmi v rodinkách a v celém našem zařízení jsme se vydávali, nejlépe všichni
společně, ale minimálně dvě rodinky, na společné akce. Chtěli jsme, aby se děti poznaly i v jiných situacích, na
jiných místech a aby byly nuceny si pomáhat a spolupracovat. (Máme děti s mentálním i s tělesným postižením,
děti širokého věkového spektra.) V září jsme uskutečnili pěší výlet na Hostýn, v říjnu se zúčastnili Drakiády
místní školy, v listopadu jsme vyráběli svíčky v olomoucké svíčkárně, v prosinci se jelo do ND do Prahy, přes
vánoční svátky děti lyžovaly na horách. V lednu se řádilo v Aquaparku v Pasohlávkách, v březnu jsme okukovali
zvířátka v ZOO Lešná, v dubnu se jelo do Olomouce do Cirkusu Berousek a pořádala se Kuličkiáda, v květnu
jsme společně pálili čarodějnice a prověřili znalosti na Dopravní soutěži a školní rok jsme završili společným
česko-polským táborem. Všichni vychovatelé se snažili, aby se vztahy mezi dětmi v rodinkách zlepšili. Závěrečné
dotazníkové šetření ukázalo, že vztahy se trochu zlepšily. Nikdo z dětí neupozorňuje na šikanu, fyzickou agresi
ani slovní napadání. I když přiznávají, že se mezi sebou občas hádají. Tak snad jim to vydrží.
Do plnění Minimálního preventivního programu se zapojili všichni vychovatelé. V rámci celoročního plánu
zajišťovali probrání všech témat.
Během celého roku jsme formou dotazníků, anket, pozorováním a formou rozhovoru s účastníky, hodnotili dopad
uskutečňovaných preventivních aktivit.
Do plnění Minimálního preventivního programu se zapojili všichni vychovatelé. V rámci celoročního plánu
zajišťovali probrání všech témat.
Během celého roku jsme formou dotazníků, anket, pozorováním a formou rozhovoru s účastníky, hodnotili dopad
uskutečňovaných preventivních aktivit.
Nespecifická primární prevence
Celý rok jsme u všech dětí podporovali veškeré aktivity, které vedou k rozvoji zdravého životního stylu a
smysluplnému využívání volného času formou zájmových a sportovních kroužků. Děti se účastnily projektu
EUFORALL, výstav, koncertů, hippoterapie, exkurzí, besed a prázdninových pobytů, které vedou k zdravému
rozvoji osobnosti a učí děti odpovědnosti za své jednání.
Metodik prevence se pravidelně zúčastňoval seminářů pro metodiky prevence vedené PPP Olomouckého kraje
v Přerově. Absolvoval semináře: „Legislativa v oblasti rizikového chování na školách“ a „Význam zvládnutí
adaptačního procesu kolektivů“, který spolu s ním absolvovala také jedna vychovatelka našeho zařízení. Dvě
vychovatelky se zúčastnily cyklů seminářů v Olomouci EUFORALL: „Nové trendy ve výchově pro pedagogické
pracovníky“.
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno a příjmení
Mgr. Pavla Tvrdoňová

Bc. Věra Rušarová

Jitka Brablecová

Bc. Růžena Polová
Mgr. Martina Halfarová

Ludmila Zaciosová
Alice Habermannová

Ivana Šafaříková

Studium, seminář
BOZP a PO pro ředitele a vedoucí pracovníky
Porada ředitelů DD
Legislativa v oblasti rizuikového chování ve školách
Federace DD (2 dny)
Řízení kvality pedagogického procesu
Setkání ředitelů pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Řízení finančních toků z odpisů dlouhodobého majetku
Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízení (2 dny)
Novela školského zákona
Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní nebo ochranné
výchovy
Modelování z hmoty FIMO – 8 hodin
Hra Reliéfy – 8 hod
Stavebnice Rozeta – 8 hod
Papírová stavebnice – 8 hod
Interaktivní stavebnice – 8 hod
Jarní nápady
Modelování z hmoty FIMO – 8 hodin
Hra Reliéfy – 8 hod
Stavebnice Rozeta – 8 hod
Papírová stavebnice – 8 hod
Interaktivní stavebnice – 8 hod
Moderní trendy vzdělávání pedagogických pracovníků působících
v ústavní výchově – 90 hod
Co nabízí písnička
Hravý svět – 8 hod
Hravý svět - 8 hod
Hravý svět 8 - hod
Moderní trendy vzdělávání pedagogických pracovníků působících
v ústavní výchově – 90 hod
Seminář metodiků prevence
Legislativa v oblasti rizikového chování na školách
Význam zvládnutí adaptačního procesu kolektivů
Jarní nápady
Význam zvládnutí adaptačního procesu kolektivů
Hravý svět – 8 hod
Hravý svět – 8 hod
Hravý svět – 8 hod

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,
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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

Novela zákona – mzdy
Inventarizace a účetní závěrka
Odpisování dlouhodobého majetku
Účetní program
Aktuality v hospodaření PO
Hygienické požadavky na školní stravování
Dietní stravování

7. Údaje o aktivitách a prezentaci domova na veřejnosti
7.1. Volnočasové aktivity
16 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
stolní tenis
šipky
kreslení tužkou
le parkour
orientální tance
hra na kytaru
hudebně dramatický
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 a rozvoje jejich schopností a zájmů.
Na volnočasové aktivity, kurzy, lyžařské a plavecké výcviky, exkurze jsme byli úspěšní v žádosti o
dotaci u Nadačního fondu Albert. Na tyto aktivity jsme dostali 50 tis. Kč (včetně svářečského kurzu).
Velký úspěch jsme měli na „Nejmilejším koncertu“ v Přerově (přehlídka zájmové umělecké činnosti
dětských domovů a dětských domovů se školou), kde naše děti předvedly hru na flétnu. Postoupili jsme
do celorepublikového kola v hudební kategorii – hra na příčnou flétnu.
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7.2. Účast dětí na akcích, prezentace domova na veřejnosti ve školním roce 2014/2015
počet dětí
24
6
4
18
5
4

Září

Jeden dětský den nestačí - s nadací Malý Noe v lanovém centru v Olomouci
Přehazovaná v Praze – s Nadací Terezy Maxové
Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.
Světový den srdce- - Teplice nad Bečvou
Pěší túra – Velká, Drahotuše
Prolomit vlny – Aktivně životem o.p.s.

Říjen

Cyklovýlet - Týn nad Bečvou
5
Výlet s koloběžkami a kolečkovými bruslemi – cyklostezka
5
Výlet na Hostýn
14
MPP – Kriminalita domácího násilí, záškoláctví, delikvence, návštěva Měst. Policie 20
Drakiáda
8
7
První pomoc, ukázka airsoftu, ruční práce – Euforall

Listopad

Výtvarné aktivity – Letov, Euforall o. s.
MPP – Přednáška na SZŠ – Nekuřácký den
Návštěva Svíčkárny v Olomouci + výtvarné techniky Letov

Prosinec

MPP – Nebezpečí internetu
Výtvarné techniky – Letov + minigolf
Divadlo na Střelnici v Hranicích - Vánoční příběh
Louskáček – Národní divadlo v Praze
Vzdělávací pobyt na horách + lyžování – Kouty nad Desnou – Euforall
Mikulášská nadílka v domově

17
6
9
10
9
29

Leden

Vycházka do Teplic
Aqapark Pasohlávky
Plovárna Hranice
MPP – Kyberšikana ( interaktivní beseda)
Plovárna Hranice
Závody na běžkách
MPP - Holokaust

5
12
4
19
3
3
7

Únor

Plovárna Hranice
Návštěva výstavy v Synagoze, Staré Radnici, M + M
Plovárna Hranice
Brigáda na Posluchově – Euforall

Březen

„Po tmě“ - návštěva arboreta v noci
ZOO Lešná
Merenda v Sokolovně
Turnaj ve vybíjené – v Lipníku
Plovárna Hranice
MPP – interaktivní program Příběhy drog
Stínové divadlo – Arboretum
Kuličkiáda
Výlet na kolech – Drahotuše, Klokočí, Hrabůvka, Velká

6
15
6

4
4
8
1
5
14
20
14
7
15
14
29
7
10

Duben

Bowling, botanická zahrada v Olomouci – Euforall
Cirkus Berousek v Olomouci
Nejmilejší koncert v Přerově
Otevírání studánek

7
29
5
8

Květen

Pálení čarodejnic
MPP – Dopravní výchova na dopravním hřišti
Dukla a vojáci baví děti z DD
Sportovní hry dětí z DD
Dopravní soutěž – testy, značky, jízda na kole na dopr. hřišti
Sportovně edukační setkání s Euforallem
Dětský den u vojáků v Olomouci

16
25
7
7
29
7
25

Červen

Den dětí v domově (ve spolupráci s OS Radost)
Výlet do Ústí
Cyklistické závody Slavata Triatlon Tour
Dopravní hřiště předpisy, značky jízda
Vítání léta v Galerii M+M
Cyklovýlet na „Kačenu“

29
5
7
29
10
4

Červenec
Srpen Ukončení prázdnin v parku
Kdo si hraje, nezlobí – Spolek žen Rouské
Lesní pedagogika na polesí Valšovice s lesáky

29
29
29

Prezentace domova
O činnosti domova pravidelně informujeme na stránkách regionálního tisku (Hranický deník, Zpravodaj
školství, informační bulletin Hranické rozvojové agentury). Ve školním roce 2014/2015 bylo uveřejněno
celkem 6 článků. O životě v DD se veřejnost dočte i na webových stránkách. V současné době
obnovujeme webové stránky, jelikož firma, která nám je sponzorsky provozovala, zanikla a bez
upozornění nám zrušila web. Součástí prezentace domova jsou i veřejná vystoupení dětí (viz výše).
7.3. Letní pobyty dětí
26. 6. – 6. 7. 2015
Pobyt dětí na česko – polský tábor „Děti dětem“ (22 dětí)
17. 7. – 27.7.2015
Rekreace dětí na Červenohorském sedle (13 dětí )
1.8. – 8. 8. 2015
Putovní tábor, organizátor Euforall ( 4 děti)
9. 8. – 14. 8. 2015
Rekreace na Prostřední Bečvě ( 13 dětí)
14. 8. – 23.8.2015
Tábor – organizátor EON ( 5 dětí)
V letošním školním roce jsme hradili veškeré letní pobyty ze sponzorských darů. Celkové náklady byly
ve výši 74 750,- Kč. Z provozních prostředků bychom dětem letní pobyty nemohly dopřát.

8. Spolupráce na projektech financovaných z cizích zdrojů
8.1. EUFORALL o.s.
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Ve školním roce 2014/15 opět probíhala spolupráce s o. s. Euforall,
Obsahem tohoto projektu byly:
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.
Motivační kurz – vzdělávací zimní týdenní pobyt v Koutech nad Desnou od 30. 12. 2014 – 3. 1. 2015
(zúčastnilo se 9 dětí).
Putovní tábor – 1. – 8. 8. 2015 ( 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. 2014/15 dětem zakoupeno pohoštění na Den dětí.
10. Údaje o kontrolní a inspekční činnosti
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnily v našem zařízení tyto kontroly:
Oblastní inspektorát práce: dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění
bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenozu mírou ohrožení života a zdraví a právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (tlakové a plynové zařízení).
Závěrem kontroly bylo nařízení o odstanění závad ve výši přes 70 tis. Kč. I když pravidelné revize na
tyto závady neupozorňovaly, byly jsme nuceni aktualizovat plán oprav a investic, z kterého vypadflůa
sanace zdiva v suterénu a bylo zahrnuto odstranění závad v kotelně.
Krajská hygienická stanice: kontrola prací zařazených do výsledné kategorie druhé dle kategorizace
prací (as. pedagoga, údržbář, vedoucí ŠJ, kuchařka, uklízečka).Nebylo zjištěno porušení povinností.
Všeobecná zdravotní pojišťovna: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční
nedostatky.
11. Základní údaje o hospodaření
viz příloha
12. Spolupráce s odborovou organizací
Odborová organizace u DD a ŠJ nepůsobí. Pouze 1 zaměstnankyně je členkou odborové organizace při
ZŠ a MŠ Nová ul. 1820, Hranice. Dle zákona 262/2006, ve znění pozdějších předpisů, § 286 odst. 3 má
odborová organizace právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové
jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může
za těchto podmínek jen odborová organizace nebo její organizační složka, která má právo jednat
jménem odborové organizace. Z těchto důvodů nebyla v letošním roce podepsána kolektivní smlouva.
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13. Hodnocení výsledků práce, návrhy na zlepšení
I v tomto školním roce mohly děti opět využívat z pestré nabídky zájmových útvarů (DDM, ZUŠ),
sportovních kurzů díky finanční dotaci Nadačního fondu Albert ve výši 50 tis. Z této dotace byl
zaplacen i svářečský kurz pro 1 učně. Tímto děti vedeme ke smysluplnému využívání volného času,
snažíme se rozvíjet jejich nadání, vlohy a také předcházíme sociálně patologickým jevům. Snažíme se,
aby si každé dítě zvolilo vhodný zájmový kroužek.
Již v minulém roce byly vytvořeny podmínky k výtvarným pracem, k práci s keramickou hlínou i pro
práci se dřevem, kterou využívaly děti s tetami při výrobě především drobných dárků k Vánocům a
jiným příležitostem.
Vychovatelé pracují s dětmi na zlepšení estetického vzhledu rodinných skupin, aby se co nejvíce
přiblížili přáním dětí. Pokoje jsou vkusně upravené, zlepšuje se nejen vzhled, ale i účelnost pokojů.
Chybí nám však finanční prostředky na dovybavení pokojíčků novými postelemi a matracemi.
S finanční pomoci Občanského sdružení „Pomoc hranickým dětem“, postupně dochází i k výměně
starých postelí. Ještě v tomto roce nám s výměnou postelí pomůže i Občanské sdružení „Free Will“ a
tím bychom měli již všechny postele nové. Záleží však na finanční výši sbírky, kterou toto sdružení za
tímto účelem organizuje.
Také bude třeba plánovat s postupnou výměnou sedacích souprav, které jsou již značně opotřebované
zvl. v 2. a 4. skupině a psacích stolů pro děti. Malování v rodinkách si zabezpečujeme vlastními silami,
ale je třeba počítat i s malováním prostoru chodby, kdy vzhledem k výšce stropů bude nutno využít
služeb profesionálů.
Výsledkem dobré, kvalitní, důsledné výchovné práce a systematické přípravy na vyučování dosahují děti
dobrých školních výsledků. Děti motivujeme k dalším dobrým až výborným výsledkům finanční
odměnou v rámci opatření ve výchově. Za tyto malé finanční odměny si mohou koupit věc dle svého
uvážení a pro radost.
V tomto roce jsme uskutečnili opravu WC ve druhé a čtvrté skupině. Sanace zdiva v dalších místnostech
suterénu musela být odložena z důvodů nečekaných výdajů na odstranění závad v kotelně, které nařídil
odstranit Oblastní inspektorát práce. Také nebyla plánována výměna kanalizace v suterénu, kdy bylo
zjištěno, že na více místech jsou praskliny a šíří se zápach. Dokončili jsme plánovanou výměnu
kanalizace venkovní a tím je dokončena rekonstrukce kanalizace a snad i odstranění vlhkosti zdiva
v suterénu. Zakoupili jsme i novou elektrickou troubu do ŠJ.
V příštím roce počítáme s odloženou sanací dalších místností v suterénu. V plánu oprav a investic
počítáme s opravou garáže - nátěr střechy, výměna okenních otvorů a oprava fasády. Také jsme žádali
OK o financování rekonstrukce hřiště.
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 29.9. 2015. Po schválení bude předložena
zřizovateli a bude zveřejněna na webových stránkách domova.
V Hranicích dne 7.9.2015

Mgr. Pavla Tvrdoňová

Přílohy:
Výroční zpráva O poskytování informací
Organizační struktura
Základní údaje o hospodaření za rok 2014
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Výroční zpráva
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za období 1.9.2014 – 31.8.2015

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 7.9.2015

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka
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