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Seznam použitých zkratek 

 

ANV – Asociace náhradní výchovy 

BAK -vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program 

DD – dětský domov 

DDŠ – dětský domov se školou 

HR – hostitelská rodina 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PřP – předpěstounská péče 

SO - střední odborné vzdělání bez maturity 

SS – střední škola 

SVP – středisko výchovné péče 

USO- úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

VOB - vyučen v oboru bez maturity 

VOV - vyšší odborné vzdělání, vyšší odborná škola 

VS - vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program 

VÚ – výchovný ústav 

ZAK - základní vzdělání 

ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

ZŠ – základní škola 
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1. CHARAKTERISTIKA DĚTSKÉHO 

DOMOVA NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 

 

Dětský domov (DD) v Nové Vsi u Chotěboře je jeden z deseti DD na Vysočině a jediné 

zařízení tohoto typu na Havlíčkobrodsku. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.  

DD v Nové Vsi u Chotěboře od roku 1952 dosud zajišťuje péči o děti  

s nařízenou ústavní výchovou. Poskytuje ohroženým a znevýhodněným dětem náhradní 

výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy, rozvoji sociálních 

dovedností a vzdělávání. Usiluje o vytváření příjemného prostředí, které co nejvíce připomíná 

zvyklosti tradiční rodiny. Kapacita zařízení je 32 dětí. Ve školním roce 2018/2019 bylo v DD 

umístěno celkem 35 dětí ve věku 3 – 20 let.  

V areálu DD jsou celkem čtyři rodinné skupiny, z toho tři se nacházejí v hlavní budově 

zámku a jedna v samostatném rodinném domku. V hlavní budově se také nachází plně 

vybavený cvičný byt pro svěřence starší 18 let, který mohou obývat nejvíce 4 dětí. Členové 

rodinných skupin žijí v kompletně vybavených bytových jednotkách. Děti jsou vedeny k 

samostatnosti, učí se nejen hygienickým normám, ale také základům vaření, stolování a 

běžným pracím v domácnosti. Ve třech rodinných skupinách máme 2 vychovatele – muže a 

ženu, v jedné rodinné skupině máme 2 ženy a v každé rodinné skupině máme jednu 

pomocnou vychovatelku. V DD pracuje celkem 24 zaměstnanců + 2 na mateřské dovolené 

(přepočteno pracovní úvazky – 21,688). 

Dětem je zprostředkováváno studium ve veřejných školách. Téměř do všech typů škol 

dojíždí, včetně mateřské školy. Výjimku tvoří pouze první stupeň ZŠ. Ve volnočasových 

aktivitách jsou děti postupně vedeny k přípravě na začlenění se do samostatného života. Dále 

se zapojují do různých kulturních a sportovních akcí, rekreací a ozdravných pobytů. Zároveň 

se účastní výtvarných, sportovních, hudebních, literárních aj. soutěží.  

 

 

 



 

4 

 

 

 

Tabulka č. 1 Přehled zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  

a pro preventivně výchovnou péči v Kraji Vysočina – rozdělení dle okresů 

 

Typ zařízení Obec Okres Zřizovatel 

 

DD 

Nová Ves u Chotěboře Havlíčkův Brod  

Kraj Vysočina 

 

Humpolec  

 

Pelhřimov 

Senožaty 

VÚ, SVP, SŠ a 

školní jídelna 

 

Červnovice 

 

MŠMT 

VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a 

školní jídelna 

 

Počátky 

 

MŠMT 

DD Telč  

Jihlava 

Kraj Vysočina 

DDŠ, ZŠ a školní 

jídelna 

 

Jihlava 

MŠMT 

DD Rovečné Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina 

VÚ, SŠ a školní 

jídelna 

 

Velké Meziříčí 

 

MŠMT 

 

 

DD 

Budišov  

 

Třebíč 

s.r.o., soukromý sektor 

Budkov  

Kraj Vysočina Hrotovice 

Jemnice 

Náměšť nad Oslavou 
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2. CÍLE A POSLÁNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA 
 

Dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD. Jsou 

sem umisťovány děti od 3 do 18 let na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření nebo 

rozsudku o nařízení ústavní výchovy. Jde o školské zařízení. V dětském domově je dětem 

poskytováno plné přímé zaopatření. Mají tedy zajištěno ubytování, oblečení, stravu, učební 

pomůcky, potřeby pro volnočasové aktivity, zdravotní péči a zdravotnické prostředky, 

kapesné, osobní a věcné dary při dosažení zletilosti a opuštění DD.  

Cíle:  

Cílem dětského domova je poskytnout dětem standartní podmínky pro výchovu, 

přirozený vývoj a vzdělání.  Zajistit pro děti bezpečné prostředí, které dítěti umožní dosáhnout 

správného vývoje, péče, právních a materiálních jistot.  

Poslání  

Hlavním úkolem DD je umožnit a zprostředkovat dětem základní práva na výchovu a 

vzdělání.  Poskytnout sociální a hmotnou péči dětem, které nemají to štěstí  a ze závažných 

důvodů  nemohou být vychovávány  v rodině, nejsou právně volné, nemohou být osvojeny 

nebo jim nemůže být poskytnuta jiná forma náhradní rodinné péče.  To vše na základě 

ústavních principů a mezinárodní smlouvě o lidských právech  

Principy 

Péče je každému dítěti poskytována individuálně.  Je uskutečňována s ohledem na věk, 

duševní a rozumové schopnosti dítěte, tělesný zdravotní stav a rozumový kontext.  Je 

prováděna v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Vede k posílení sebevědomí a sebedůvěry, 

k rozvoji rozumových a tělesných schopností, citových a sociálních dovedností.  Péče je 

prováděna bez ohledu na etnicitu, pohlaví, jazyk, národnost, náboženství, politické či jiné 

přesvědčení. Je realizována podle principu rovnosti 

 



 

6 

 

3. HODNOCENÍ RODINNÝCH SKUPIN 

A, B, C, D 

 

RODINNÁ SKUPINA A 

V rodinné skupině A byly ve školním roce 2018/2019 děti ve věku od 6 do 15 let. 

Složení dětí  se během školního roku několikrát měnilo. Na začátku školního roku bylo 

v rodinné skupině A 6 dětí, z toho bylo 5 děti v  DD a 1 chlapec na dlouhodobém pobytu 

doma u rodičů. 24. září 2018 byl chlapci dlouhodobý pobyt ukončen. 11. 10. 2018 přišla do 

skupiny A jedna dívka, která byla 13. 11. 2018 přemístěna do skupiny B. A zároveň ze 

skupiny B přišel jeden chlapec. Dne 4. 2. 2019 přišla do skupiny A jedna dívka. 

Děti navštěvovaly  Základní školu a Mateřskou školu v Malči, do které denně dojížděly.   

Děti z rodiny navštěvovaly tyto kroužky: kroužek flétny a sportovních her. 

Během celého školního roku 2018/2019 jsme průběžně s dětmi plnili úkoly ve všech 

oblastech výchovné gramotnosti dle ročního plánu.  Dále byla prováděna prevence rizikového 

chování. 

Vychovatelé v rodině A:  Coufal Pavel 

     Mejtská Martina 

Asistentpedagoga:   Pelikánová Jana 

     

 

RODINNÁ SKUPINA B 

Složení dětí v rodinné skupině B se ve školním roce 2018/2019 několikrát měnilo a 

bylo následující:  Na začátku školního roku bylo v rodinné skupině B 6 dětí, z toho byly 4 děti 

v DD a 2 děti byly na dlouhodobém pobytu doma u rodičů. 13. listopadu 2018 byla jedna 

dívka přemístěna do skupiny C,  jeden chlapec přešel do skupiny D a další chlapec přešel do 

skupiny A. Stejný den byly do skupiny B přeřazeny dvě dívky – jedna ze skupiny A, druhá ze 

skupiny C. Od 13. listopadu 2018 byla jedna dívka na PN. 
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21. listopadu 2018 byl ukončen dlouhodobý pobyt jedné dívce. 

19.prosince 2018 přišli do rodinné skupiny 3 nový chlapci, 12. února 2019 přešel jeden 

chlapec ze skupiny C, 5. března 2019 se do skupiny vrátila jedna dívka z PN. 

3. května 2019 byl ukončen dlouhodobý pobyt jedné dívce a 8.května 2019 přešly 3 dívky do 

skupiny C. 

13. května 2019 přišly do skupiny 3 nové děti. Od 13. května 2019 bylo v rodinné skupině 7 

dětí. 

 

Docházka do škol: 

Děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu v Malči, do které denně 

dojížděly.  Dále Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře. Potom Základní školu a Praktickou 

školu v Chotěboři. 

 

Zájmová činnost dětí mimo DD: 

Děti z rodiny navštěvovaly tyto kroužky: kroužek Šikovné ruce, sportovky a kroužek 

flétny v ZŠ Nové Vsi u Chotěboře a kroužek vaření při ZŠPŠ Chotěboř. 

 

Vychovatelé v rodině B: Vávra Roman 

    JandováAmálie, DiS. 

 

Asistentpedagoga:      Křivohlavá Eliška 

 

RODINNÁ SKUPINA C 

Rodinná skupina C pracuje se staršími dětmi, které se zde již intenzivněji připravují na 

přechod na rodinnou skupinu D, důraz je zde kladen především na finanční a pracovní 

gramotnost, samostatnost v rozhodování a jednání. 

V rodinné skupině C byly ve školním roce 2018/2019umístěny děti ve věku od 11 do 

19 let. Složení dětí se ve skupině během školního roku několikrát změnilo.  
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Září 2018 

Rodinná skupina C čítá sedm dětí, z tohoto počtu jsou dvě zletilé dívky na cvičném 

bytě, který v tomto období náleží pod rodinnou skupinu C, dále jsou zde dvě dívky 

navštěvující devátý ročník ZŠ, jedna dívka v 8. ročníku ZŠ a PŠ, třináctiletá dívka v sedmé 

třídě a šestnáctiletý chlapec v prvním ročníku odborného učiliště, který byl ke konci měsíce 

přemístěn do výchovného ústavu vzhledem k předchozím dlouhodobým výchovným 

problémům. 

 

Říjen 2018 

V rodinné skupině je 6 dívek, 22. 10. 2018 přechází patnáctiletá žákyně 9. třídy na 

rodinnou skupinu D, zůstává 5 děvčat. 

 

Listopad 2018 

V průběhu listopadu došlo k několika změnám, patnáctiletá dívka ze ZŠ a PŠ byla 

hospitalizována v psychiatrické nemocnici, po návratu přešla na rodinnou skupinu D, 

třináctiletá žákyně 7. ročníku ZŠ přechází na rodinnou skupinu B. V listopadu ukončuje pobyt 

v DD 18 letá dívka, která žila na cvičném bytě. Do DD na rodinnou skupinu C přichází tři 

sourozenci, dívky ve věku 15 a 16 let, chlapec ve věku 3 let, z rodinné skupiny B přichází 

jedenáctiletá žákyně ZŠ a PŠ, na cvičný byt je umístěna nově 18 letá dívka ze skupiny D. 

 

Prosinec 2018 

Skupina ustálena na počtu sedmi dětí, z toho dvě děvčata ve věku 18 a 19 žijí  na cvičném 

bytě. 

 

Leden 2019 

Beze změn. 

 

Únor 2019 

Cvičný byt převeden pod skupinu D, tříletý chlapec přeřazen na skupinu B k dětem 

jeho věku, vzhledem k vulgárnímu vyjadřování jeho sester. Na skupině zůstávají 4 dívky ve 

věku 11 až 16 let. 1 noc zde strávili dva chlapci neurčitého věku – na krizových lůžcích 

ZDVOP, cizí státní  příslušníci, kteří opustili ZDVOP útěkem. 
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Březen 2019 

Beze změn. 

 

Duben 2019 

Krátce jsou zde umístěny dvě sestry na krizovém lůžku ZDVOP, které odchází zpět do 

rodiny a 15 letá dívka, která přechází do diagnostického ústavu. 

 25. 4. 2019 odchází 16 letá žákyně ZŠ na diagnostický pobyt do DDÚ v Homolích. 

 

Květen 2017 

Ze skupiny B přichází 3 děvčata ve věku 13,15, 15 let, ve skupině je celkem 6 děvčat. 

 

Červen 2017 

Do výchovného ústavu odchází 15 letá dívka, která v průběhu měsíce května přišla ze 

skupiny B, z diagnostického pobytu se vrací 16 letá dívka. Nově je zde umístěna 13 letá dívka 

na krizovém lůžku ZDVOP. 

Děti navštěvovaly Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu v Malči, 

Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a Střední odborné učiliště v Chotěboři. Do 

všech škol děti  denně docházely a dojížděly. Děti z rodinné skupiny C navštěvovaly pouze 

taneční skupinu Fantazáci a kroužek vaření ve škole, jejich volnočasové aktivity probíhaly 

převážně v DD. 

 

Vychovatelé v rodině C:        Bc. Kateřina Pešková 

                                                       Mgr. Rostislav Pipek (září až prosinec 2018) 

                                                       Kristýna Trávníčková Dis. (únor až srpen 2019) 

     Asistent:              Jana Kadlečková 

 

Během celého školního roku jsme průběžně s dětmi plnili naplánované úkoly ve všech 

oblastech výchovné gramotnosti dle ročního plánu. Důraz byl kladen zejména na 

sebeobslužné činnosti, pracovní a finanční gramotnost, přípravu do školy a všechny oblasti 

rekreační a sportovní činnosti. Zapojily jsme se do programu „Začni správně“ společnosti 

Yourchance ,dále byla prováděna protidrogová prevence, sexuální osvěta, prevence 

kyberšikany a násilí formou přednášek, testů a sledováním tematických filmů. 
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RODINNÁ SKUPINA D 

Jedná se o skupinu rodinného typu, která je umístněná samostatně od hlavní budovy, 

ale nachází se v areálu dětského domova. V celé skupině se děti samostatně učí  hospodařit 

s finančními prostředky, tedy učí se zde a zvyšuje se jejich finanční gramotnost a vzdělávání,  

děti si zde za dohledu výchovných pracovníků připravují celodenní stravu o víkendech, tedy  

samostatně vaří, učí se různým pokrmům a podobně. Dále jsou zde děti vedeny 

k samostatnosti při činnosti malování pokojů, učí se  provádět  drobné opravy nábytku a plní 

se další povinnosti, jako v každé samostatné rodině. Každý se musí umět postarat  o druhé, 

tedy připravit společné jídlo, nakoupit, prát, žehlit prádlo, provádět venkovní úpravy – učí se 

pokládání dlažby do země, zdění, lepení obkladů, celkové základní zednické práce, 

betonování, zastřihování živ. plotu, různé drobné opravy nábytku, natěračské práce a práce 

malířské, přesazování květin, údržba záhonků  a tedy vytváření celkového kulturního a 

příjemného  prostředí v okolí rodinné skupiny a celého zařízení DD. . Děti této skupiny se 

zapojují i nadále do dění DD a účastní se nejen sportovních, ale i kulturních akcí a dalších 

různých aktivit.V rodinné skupině „D“ bylo od začátku  září 2018 fyzicky celkem  osm dětí.   

Na konci školního roku tedy k poslednímu červnu 2019 bylo fyzicky ve skupině 6 dětí. Z toho 

jedna zletilá dívka je na cvičném bytě v hlavní budově dětského domova. K poslednímu 

červnu 2019 je  složení věkové skupiny  následující: Jedna dívka ve věku 18 let – na cvičném 

bytě,  jedna dívka ve věku 17. let. Dvě dívky ve věku 16 let, a dva chlapci ve věku 17. let. 

     Během školního roku 2018/2019 došlo k několika ukončení pobytu dětí v rod. 

skupině a celkovému ukončení pobytu v DD, ať z důvodu zletilosti, nebo z důvodu zrušení 

ústavní výchovy. Jedna dívka plnoletá ukončila a odešla ke své matce. Jedna dívka v době 

plnoletosti odešla do Domu na půl cesty, jeden chlapec byl přeřazen na DDÚ, dále dva 

chlapci a jedno děvče byli přeřazeny na různé výchovné ústavy v ČR, tedy  do jiných zařízení. 

Během hodnotícího období přišly do skupiny celkem 3 děti z jiných rodinných skupin a to dvě 

dívky a jeden chlapec, jedna dívka odešla na cvičný byt, jeden chlapec přišel ze ZDVOP, kdy 

mu byla ustanovena ústavní výchova. Jeden chlapec v průběhu měsíce června ukončil pobyt 

v DD, dosáhl plnoletosti a ukončil školu (SOU)  vyučením.  
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    V měsíci září 2018 převážně byla rodinná skupina stabilní až ke konce měsíce odešla 

jedna dívka do jiného zařízení (VÚ). Začátek měsíce října byla tedy skupina v počtu sedmi 

dětí. V tomto měsíci odešel – byl přeřazen na VÚ jeden chlapec a do skupiny  přišla dívka 

z hlavní budovy. Měsíc listopad začal v počtu sedm dětí a od 13.11. došlo k odchodu jedné 

dívky na cvičný byt a byl příchod jednoho chlapce a jedné dívky z jiných skupin z hlavní 

budovy. Tedy od této doby byla celkem rodinná skupina D stabilní v počtu 8 dětí  a stav se 

ponížil v polovině prosince o jednoho chlapce, který byl přeřazen na VÚ. Měsíc leden byl 

beze změn. V měsíci únoru 2019 ukončila jedna dívka na vlastní žádost z důvodu plnoletosti 

pobyt v DD a odešla k matce, jedna dívka, také plnoletá ukončila pobyt a odešla do Domu na 

půl cesty. Měsíc březen byl stabilní v počtu 7 a následně 8 dětí, kdy přišel do skupiny chlapec 

ze ZDVOP a byla mu ustanovena ústavní výchova. Měsíc duben byl stabilní, pouze jeden 

chlapec odešel na DDÚ Lublaňská v Praze. Ve skupině po jeho odchodu zůstalo celkem 7 dětí 

až do 21. června 2019, kdy odešel  a ukončil pobyt v DD chlapec, který zdárně ukončil, SOU 

a obdržel Výuční list.   Během hodnotícího období, tedy od září 2018 do konce června 2019 

nebyl nikdo ze skupiny na dlouhodobém pobytu.  

 

 Docházka do škol: 

Jedna dívka  ukončila II. ročník SOU v Čáslavi v oboru kuchař-číšník s průměrem 2,07. 

Jeden chlapec ukončil SOU v Čáslavi v oboru Stravovací a ubytovací služby s Výučním 

listem, dosáhl průměru z předmětů 1,8 a Výučního listu s průměrem 1,66. Jedna dívka   

ukončila  II. ročník Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

v Havlíčkově Brodě s průměrem 3,06. Chlapec ukončil II. ročník SOŠ a SOU dopravní 

Čáslav s průměrem 2,91.  Jedna dívka ukončila 9. tř. ZŠ Maleč s průměrem 2,5. Jedna dívka 

ukončila 8. ročník ZŠP v Chotěboři s průměrem 2,4. Jeden chlapec ukončil VOŠ, OA a 

ASOU Technické Chotěboř v oboru truhlář, vzhledem k tomu že začal v průběhu školního 

roku, tak byl v předmětu Technická dokumentace nehodnocen a toto bude dokládat v srpnu i 

tak obdržel výpis vysvědčení, kde dosáhl průměru 2,76. Všechny děti dojížděly do škol 

autobusem a popřípadě vlakovými spoji. Po celou dobu byly dvě děti na domovech mládeže 

v místech studia.  

Na konci školního roku 2018/ 2019 byl celkový učební průměr skupiny 2,48.   
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Nikdo ze současných dětí z této skupiny ve školním roce nenavštěvoval po celou dobu 

pravidelně zájmovou činnost. Jedna dívka chodila na volejbal do Chotěboře pouze do konce 

kalendářního roku 2018. Děti z uvedené skupiny dosahovaly dobrých výsledků nejen na 

sportovních kláních, ale i v oblasti kultury. Ve sportovní činnosti jako fotbal, atletika byla 

reprezentace až na úrovni republikových soutěžích. Velmi dobrá a příkladná byla 

reprezentace na úrovni DDCUPU tedy v soutěžích o nejvšestrannější dětský domov v ČR, kde 

náš domov byl v prosinci 2018 vyhlášen celkově na druhém místě v ČR.  

       Na úrovni kultury v tancích a zpěvu naše děti měly velký podíl na dobrých 

umístněních a reprezentace našeho dětského domova. Vzorně je reprezentován náš DD i 

v soutěžích při školách. Děti hodnotící skupiny se zúčastnily i různých akcích domova např. 

turistiky, lyžařského výcviku.  

Všichni se zapojují do sportovních aktivit, někteří méně (rekreačně), někteří velmi 

často a to na vysoké úrovni a to hlavně v oblasti atletiky, stolního tenisu a míčových her. 

Někteří aktivně vykonávají pracovní činnost a všichni se zapojují do kulturního dění v DD. 

Vzhledem k tomu, že všichni dojíždějí do škol, tak na zájmovou činnost nezbývá mnoho času.  

      V uvedené rodinné skupině během uvedeného období nedošlo k žádné změně na 

místech vychovatelů. Vychovatelé jsou ve složení Šereda Jaroslav a Mgr. Vodvárková Nikola 

Jana Krátká – pomocná vychovatelka.  

 Rodinná skupina „D“ se dá hodnotit celkem vyrovnaná a stabilní.  Velký důraz byl 

kladen na finanční gramotnost a vzdělávání, důslednost, vaření, nakupování, zodpovědnost, 

mezilidské, kamarádské a rodinné vztahy, osvojování si pracovních činností a na vzdělávací 

školní proces.               
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4. VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO 

PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce 

2018/2019 tyto hlavní úkoly. Zvýšit informovanost dětí a mládeže v oblastech jako jsou 

drogy, kouření, alkohol, kriminalita mládeže, zdravý životní styl, rizikové sexuální chování, 

finanční gramotnost, dopravní výchova, šikana, aj. Dalším úkolem bylo stmelovat a utužovat 

kolektivy dětí, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi dětmi, učit je 

vzájemné úctě, toleranci, respektu a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím 

projevům chování. Rovněž jsme se snažili dětem nabízet širokou paletu nejrůznějších 

výchovných, vzdělávacích a zájmových aktivit a vést je tak k tomu, aby smysluplně a 

zajímavě trávily volný čas. Snažili jsme se děti učit, jak zvládat své emoce, jak řešit konfliktní 

situace a problémy v klidu, s rozumem, aniž by se musely uchylovat ke sklonům 

k sebepoškozování, k útěkům či k jiným rizikovým projevům chování. Dále jsme je učili, jak 

vycházet a chovat se k ostatním dětem a dospělým. Vedli jsme děti k pravidelné přípravě do 

školy, k zodpovědnému jednání a chování a k přijímaní následků svých činů. Pěstovali v nich 

návyky pro zodpovědnost a samostatnost. Vedli je k tomu, aby si osvojily a vedly správný, 

zdravý, plnohodnotný a nezávislý způsob života. V rámci prevence a jejímu úspěšnému 

dostání byly s dětmi pravidelně pořádány, uskutečňovány a navštěvovány nejrůznější aktivity 

a akce, které pomáhaly plnit preventivní minimální program.  

1. Cílové skupiny minimálního preventivního programu 

Do MPP byly zapojeny všechny děti z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Za 

realizaci MPP zodpovídá metodik prevence, avšak na jeho naplnění se podílejí všichni 

vychovatelé DD, ředitelka zařízení, vedoucí vychovatelka a další zaměstnanci domova.  

2. Výskyt rizikových projevů chování 

Ve školním roce 2018/2019 se náš domov nejčastěji potýkal s těmito projevy rizikového 

chování: 

 Užívání návykových látek – cigarety, alkohol, marihuana, 

 Sebedestruktivní jednání, 
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 Záškoláctví, 

 Útěky, 

 Nerespektování a nedodržování pravidel VŘ, 

 Nebezpečné chování na internetu a na sociálních sítích, 

 Promiskuitní jednání, 

 Konfliktní způsoby jednání při komunikaci s vrstevníky, ale i s dospělými 

 Lhaní, podvody, 

 Drzé a vulgární projevy chování, 

 Nezvládání emocí. 

 

3. Uskutečněné akce podílející se na MPP za školní rok 2018/2019 

ZÁŘÍ – PROSINEC 2018 

 Návštěva baletu v Národním divadle v Praze (01. 09. 2018), 

 Návštěva motorkářů ze Žďáru nad Sázavou (15. 09. 2018), 

 Slavata Tour – finále triatlonu (16. 09. 2019), 

 Přednáška na téma „Právní důsledky rizikového chování“ – Mgr. Zadina (22. 09. 

2018), 

 Interaktivní projekt bezpečný Facebook (13. 10. 2018), 

 Soutěž „Člověče, nezlob se (03. 11. 2018), 

 Kulturní soutěž ve Slaném „Domovy tančí“ (13. 11. 2018), 

 Floorball Praha (17. 11. 2018), 

 Taneční vystoupení v Rušínově (spolupráce s Domovem důchodců), (18. 11. 2018), 

 Jemnická pinponkiáda v Budkově (29. 11. 2018), 

 Mikulášská besídka v Jeřišně (01. 12. 2018), 

 Vyhlášení DD CUPU v Praze (02. 12. 2018), 

 Mikulášská nadílka s paní Netolickou (07. 12. 2018), 

 Rozhovor na téma správné chování ve společnosti (08. 12. 2018) 

 Návštěva firmy Pizza TONY – společná večeře, pizza, povídání, hraní na kytaru, zpěv 

(09. 12. 2018), 

 Pečení cukroví, 
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 Poučení o bezpečnosti v zimní období, 

 Výroba vánočních přáníček, výroba vánoční výzdoby ve skupině, 

 Kreslení obrázků ze zimní a vánoční tématikou, 

 Stavení sněhuláka, bobování, bruslení, 

 Zpěv vánočních koled, 

 Rozhovor na téma chování k sobě navzájem, pomoc druhým, slušná mluva, uvažování 

a plánování činností dopředu (16. 12. 2018), 

 Vánoční besídka, pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda (17. 12. 2018), 

 Zdobení vánočního stromečku, 

 Sledování pohádek, 

 Dopravní průprava, 

 Karneval v Nížkově, 

 Návštěva Pekla Čertovina (23. 12. 2018), 

 Návštěva a posezení s členy „Dračích lodí“ (28. 12. 2018), 

 Oslava Štědrého dne, Silvestra a Nového roku, 

 Sledování kulturních a naučných pořadů (Policie v akci), 

 Rozhovor na téma budoucí život (výběr školy, příprava na budoucí povolání), 

 Návštěva a posezení s členy „Dračích lodí“ (28. 12. 2018), 

 Procházky po okolí. 

 

LEDEN – ČERVEN 2019 

 Rozhovor o respektování VŘ a dodržování pravidel, 

 Rozhovor o zneužívání návykových látek a jeho rizicích na lidský organismus (10. 01. 

2019), 

 Rozhovor o nebezpečí na internetu a na sociálních sítích – sledování filmu Virtuální 

nápadník (10. 01. 2019), 

 Poučení dětí o nebezpečí vstupu na zamrzlé a rozmrzající plochy (10. 1. 2019), 

 Sledování filmu s tematikou o bezpečném internetu (12. 1. 2019), 

 Rozhovor na téma domácí výdaje, povinné platby, voda, plny, elektřina, správné 

rozdělení finanční částky na měsíc (15. 01. 2019), 

 Rozhovor na téma cigarety, drogy a jiné škodlivé látky (16. 01. 2019), 
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 Rozhovor o sexuální osvětě, antikoncepci, ochraně zdraví (17. 01. 2019), 

 Sledování dokumentu Katka – dokument mapující čtrnáctiletý život narkomanky (19. 

01. 2019), 

 Rozhovor a debata na téma kouření, drogy, upozornění na kouření v prostorách 

zastávky BUS a ČD, vysvětlení možných postihů (25. 01. 2019), 

 Tématické setkání projektu Začni správně – sebepoznání – kdo jsem a kam směřuji 

(26. 01. 2019), 

 Rozhovor na téma klaustrofobie, schizofrenie, její projevy a příznaky (27. 01. 2019), 

 Poučení dětí o bezpečnosti při přecházení silnice, o chování na zastávce (30. 01. 

2019), 

 Finanční gramotnost, 

 Diskuze o pohlavních nemocích, o antikoncepci, sledování dokumentu o viru HIV a 

nemoci AIDS (06. 02. 2019), 

 Valentýnská výzdoba – práce s papírem, nůžkami a lepidlem, 

 Rozhovor na téma sobeckost, zodpovědnost, samostatnost (08. 02. 2019), 

 Tématické setkání projektu Začni správně – kyberšikana, šikana (16. 02. 2019), 

 Rozhovor o respektování pravidel VŘ (17. 02. 2019), 

 Sledování filmu Perníková věž, rozhovor o zneužívání návykových látek (23. 02. 

2019), 

 Poučení dětí o bezpečnosti v jarním období, 

 Pozorování změn v přírodě ze zimy do jara, 

 Hygienické zásady – péče o tělo, o pleť 

 Vaření ve skupinách, 

 Celodenní turistický výlet do údolí řeky Doubravky (02. 03. 2019), 

 Bruslení na zimním stadionu v Chotěboři (03. 03. 2019), 

 Návštěva Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě (04. 03. 2019), 

 Výroba jarní výzdoby (zápichy, výzdoba do oken), 

 Rozhovor na téma kouření a rizika plynoucí z jejich obstarávání od neznámých lidí 

(05. 03. 2019), 

 Lyžařský kurz v Herolticích (06. 03. 2019 – 10. 03. 2019), 

 Celodenní výlet do Vodního ráje v Jihlavě (07. 03. 2019), 

 Nácvik tanců, zpívání, recitací na soutěž ve Včelné 
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 Poučení o rizikách a nebezpečí na sociálních sítích (08. 03. 2019), 

 Poučení o škodlivosti kouření (09. 03. 2019), 

 Opětovné poučení dětí o respektování a dodržování pravidel VŘ DD (14. 03. 2019), 

 Bruslení na zimním stadionu v Chotěboři (17. 3. 2019), 

 Víkendové vaření ve skupinách (každé tři týdny), 

 Osvěta o zneužívání návykových látek a jejich důsledcích na lidský život (17. 03. 

2019), 

 Rozhovor o správném nakládání s penězi (19. 03. 2019), 

 Šipkovaná (22. 03. 2019), 

 Návštěva dobrovolných hasičů ze Ždírce nad Doubravou (25. 03. 2019), 

 Výroba jarních dárečků pro sponzory, návštěvy, 

 Sledování dokumentu od Hany Třeštíkové Katka – drogová závislost (26. 03. 2019), 

 Společný nákup jarního oblečení a bot (27. 03. 2019), 

 Turnaj ve floorballu v Náměšti nad Oslavou (30. 03. 2019), 

 Turnaj ve stolním tenisu v Praze (30. 03. 2019), 

 Celodenní výlet do Vodního ráje v Jihlavě (30. 03. 2019), 

 Dětský karneval v Nové Vsi (30. 03. 2019), 

 Vyplňování dotazníků SAVRY – predikce rizika násilí u mladistvých (31. 3. 2019). 

 Dopravní testy na kola (06. 04. 2019), 

 Rozhovor o respektování pravidel VŘ DD a negativních důsledcích užívání cigaret 

(08. 04. 2019), 

 Rozhovor na téma Velikonoce, tradice a zvyky (10. 04. 2019), 

 Výroba velikonoční výzdoby 

 kulturní vystoupení ve Včelné (11. 04. 2019), 

 Akce Čistá Vysočina – úklid celého areálu DD (12. 04. 2019), 

 Akce Čistá Vysočina – čištění přírody, sběr odpadků směrem na Klouzovy a Vísku 

(13. 04. 2019), 

 Poučení dětí o bezpečnosti v jarním období (14. 04. 2019), 

 Sledování dokumentu Droga až na 1. místě – prevence a poučení o negativních 

důsledcích užívání návykových látek (14. 04. 2019), 

 BESIP – dopravní značky, křižovatky (15. 04. 2019), 

 Pletení pomlázek (18. 04. 2019), 
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 Získávání vědomostních znalostí v oblasti vodních živočichů, praktická ukázka lovu 

kapra (19. 04. 2019), 

 Barvení velikonočních vajíček (21. 04. 2019), 

 Velikonoční pondělí – koleda (22. 04. 2019), 

 Celodenní návštěva Vodního ráje v Jihlavě (27. 4. 2019), 

 Sázení květin do truhlíků (28. 04. 2019), 

 Opékání buřtů, pálení čarodějnic, návštěva hřiště v Nové Vsi – hry, soutěže pro děti, 

občerstvení (30. 04. 2019), 

 Turistický výlet na Kamennou řeku (01. 05. 2019), 

 Kuličkiáda v Nové Vsi (04. 05. 2019), 

 Dračí lodě na Starém Ransku (05. 05. 2019), 

 Jak správně třídit odpad (06. 05. 2019), 

 Sportovní aktivity – pohybové a míčové hry na hřišti, jízda na kole, kolečkových 

bruslích, odrážedlech, 

 Sledování dokumentů o správném zdravém životním stylu, o vyvážené stravě, o 

poruchách příjmu potravy - anorexie, bulimie, přejídání – obezita (08. 05. 2019), 

 Opětovné poučení o škodlivosti kouření a o rizicích plynoucích z kouření na veřejných 

prostranstvích (12. 05. 2019), 

 Chování na silnici, dopravní značky (16. 05. 2019), 

 Rozhovor na téma krádeže, loupežná přepadení (22. 05. 2019), 

 Komunita s paní ředitelkou (22. 05. 2019), 

 Regionální sportovní hry v Humpolci (23. 05. 2019), 

 Turistický výlet a TRUCK FEST RUŠÍNOV – kulturní a hudební program, hry, 

soutěže (25. 05. 2019), 

 Poučení dětí o jejich povinnostech a dodržování pravidel VŘ DD (28. 05. 2019), 

 Víkendový pobyt na Seči (31. 05. - 02. 06. 2019), 

 Návštěva dne dětí v obchodním centru Tesco (03. 06. 2019), 

 Provedeno proškolení o létu-pobyt u vody, různé vodní hry a sporty, výlety, rekreace a 

letní tábory, zaměření na úpal, úžeh, spáleniny od sluníčka-používání ochranných 

krémů, hadi, klíšťata, rozdělávání ohňů a kouření, nedopalky a podobně., 

 Návštěva dětského dne v Jeřišně (08. 06. 019), 

 Pěší výlet do Chotěboře-návštěva hřiště a cukrárny (09. 06. 2019), 
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 Turistický výlet na rybník Balaton – koupání (11. 06. 2019), 

 Návštěva paní Longinové z projektu Začni správně (pomoc dětem po odchodu z 

domova), představení možností, které děti mají poté, co opustí DD, mentoring (11. 06. 

2019), 

 Malování obrázků, vystřihovánky, učení se barvám, tvarům, číslicím, písmenům, 

 Osvojování si základních hygienických, pravidelných návyků, 

 Nákupy chybějícího oblečení na letní sezónu (12. 06. 2019), 

 Výlet do Chotěboře na zmrzlinu (13. 06. 2019), 

 Koupání v bazénku, 

 Návštěva a beseda s ACO Přibyslav (14. 06. 2019), 

 Dětský den v Rušinově (15. 06. 2019), 

 Návštěva a pomoc na celorepublikovém mistrovství mažoretek (15. 06. 2019), 

 Poučení dětí o škodlivosti kouření (17. 06. 2019), 

 Pohybové a míčové hry na hřišti, jízda na kolech, odrážedlech. 

 Poučení o chování během letních prázdnin. 

 

4. Vyhodnocení akcí MPP 

Ve školním roce 2018/2019 se nám podařilo úspěšně zrealizovat všechny akce z MPP. 

Při výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili 

v uplynulém školním roce. Domnívám se, že díky akcím realizovaným v rámci MPP si děti 

vytvořily povědomí o oblasti rizikových projevů chování. Znají rizika, která jsou spojená 

s užíváním návykových látek, zejména s cigaretami, alkoholem, marihuanou, ale i tvrdými 

drogami. Měly by vědět, jak se zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. Vědí, že se 

na kteréhokoliv pedagogického pracovníka domova mohou kdykoliv obrátit a bude jim  

poskytnuta pomoc při řešení jakéhokoliv problému. Rovněž jsou děti seznámeni s tím, že 

každý problém se dá řešit nějakým rozumným způsobem, aniž by se musely uchylovat 

například k užívání návykových látek, k útěkům, k sebedestruktivnímu jednání aj. Rovněž 

jsme dětem dali možnost získat odpovědi na otázky v oblasti partnerství, sexuálního života a 

také chorob, které mohou z promiskuitního života vzniknout. Seznámeny byly i se zdravým 

životním stylem, zdravou stravou a pohybem, který je pro správné fungování těla a duševní 

hygienu důležitý. Učili jsme děti finanční gramotnosti, vedli jsme je k tomu, jak správně 



 

20 

 

hospodařit s penězi, aby se nedostávaly do dluhů. V neposlední řadě jsme se také snažili 

stmelovat a posilovat rodinné skupiny dětí tak, aby žádné dítě nebylo vyčleněno, a aby se 

k sobě navzájem chovaly s úctou, respektem, tolerovaly se a pomáhaly si. Snažili jsme se 

poskytnout každému dítěti co nejoptimálnější podmínky pro jeho úspěšný vývoj a výchovu, 

která se nesla v duchu takových vlastností jako je mír, důstojnost, snášenlivost, svoboda, 

rovnost, solidarita, úcta a sebeúcta. Vytvářeli jsme pro ně bezpečné prostředí, které jim 

umožňovalo uspokojovat základní materiální, citové a speciální potřeby a které byly nezbytné 

pro kladný rozvoj jejich vědomostí, schopností, znalostí, dovedností a návyků. To vše 

s ohledem na jejich zvláštnosti a zájmy. Nezbytností bylo dětem předkládat osobní příklad 

dospělých, prohlubovat komunikační dovednosti a schopnosti mezi vychovatelem a dítětem, a 

upevňovat v dětech pocit odpovědnosti a přijímání následků svého chování a jednání. Pro děti 

jsme během roku připravovali nejrůznější aktivity, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, 

a tím je vedli ke smysluplnému trávení volného času a k odmítání nejrůznějších forem 

rizikových projevů chování. Rovněž jsme se starali o to, aby měly děti zajištěné podmínky 

pro vzdělávání, aby pravidelně chodily do školy a byly řádně připraveny na výuku. Veškeré 

tyto činnosti jsou nezbytnými nástroji pro správné naplnění a fungování minimálního 

preventivního programu, a především důležitými nástroji k odmítání rizikových projevů 

chování dětí a mládeže.  

 

Závěr 

Domnívám se, že cíle vytyčené MPP se během školního roku 2018/2019, díky práci všech 

pedagogických pracovníků domova, podařilo splnit. Děti získaly řadu vědomostí a dovedností 

v oblasti rizikových projevů chování a také zdravého životního stylu. Věřím, že naší prací 

přispíváme k minimalizaci nežádoucích projevů chování a ve všech těchto oblastech hodláme 

nadále pokračovat i ve školním roce 2019/2020. Děti aktivně nacvičovaly divadelní 

představení – pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda – uvedenou v rámci vánoční besídky – 

naučily se práci s divadelním textem, dramatický a komediální přednes, účastnily se výroby 

kulis, kostýmů, učily se propojovat hudbu s mluveným slovem a umění improvizace. 

 Navštívily dýňový svět manželů Pipkových v Nové Vsi u Leštiny. 

 Dětské karnevaly a oslavy dne dětí v Jeřišně, Rušinově, Tescu Chotěboř 
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 Truck Fest Rušinov – hudební a kulturní akce. 

 Účastnily se akcí pálení čarodějnic v Nové Vsi u Chotěboře. 

 Navštívily akci Dračí lodě na rybníce Řeka. 

 Aktivně se účastnily organizace mažoretkové soutěže  v Chotěboři – Juniorská 

hůlka – pomoc s organizací, role maskota – taneční vystoupení. 

 Proběhla pravidelná vánoční návštěva pana Havlíka. 

 Účastnily se recitační soutěže ve Včelné – 2. místo – osvojení si přednesu, 

různých literárních žánrů, spojení mluveného slova 
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5. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA SPORTOVNÍCH 

AKTIVIT DD 

 

 

Během hodnoceného období byla pozornost zaměřena na připravenost talentů a již na 

menší děti, dále na různá sportovní klání a soutěže, hlavně se pozornost zaměřovala na 

atletiku – běh sprint, vrh koulí, vytrvalostní běh, míčové hry, jako fotbal, volejbal, nohejbal a 

další, jízdu na kolech a odrážedlech, jízdu na kolečkových bruslích, v zimním období se 

sportovní aktivita zaměřovala na bruslení, sjezdové lyžování apod.   

Formou tělovýchovné činnosti po celý rok byla získávána fyzická odolnost u dětí a 

příprava na reprezentaci našeho zařízení nejen na místních soutěžích, ale i na soutěžích 

republikových a popřípadě i na mezinárodní úrovni.  Důkladně byl vysvětlován princip her a 

hlavně důraz byl kladen na kolektivní hru a hru fair play Byl kladen důraz na zacházení se 

sportovním náčiním a nářadím.  

Několik dětí se zúčastnilo atletických závodů v Humpolci, kde byl velký úspěch našich dětí 

v atletických soutěžích a také velmi dobře pracoval kolektiv ve fotbale. Několik dětí se 

zúčastnilo Celorepublikových sportovních her v Příbrami. K rozvíjení fyzické zdatnosti bylo 

využíváno různých ploch v parku a také sportovního hřiště. 
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Rok 2018 

 

Září 

 

- v rámci DDCUPU pro rok 2018 byla účast na míčovém turnaji v Beach přehazované 

v Praze, kde jsme obsadili 3. místo. 

- v rámci finále Slavata triatlon tour v Praze, si naše děti vedly velice dobře a v různých 

věkových kategoriích obsadili i přední místa na stupních vítězů.          

 

Říjen 

- byla velmi dobrá účast na Prevenci proti nehodám v Praze, jde o soutěž v rámci DDCUPU 

pro rok 2018 která byla zaměřena na jízdu na kolech -křižovatkami, zručnost, dopravní testy a 

rychlostní jízdu. Zde jsme obsadili z celkem 22 dětských domovů pěkné 7 místo. 

 

Listopad 

- dne 3.11.2018 proběhlo ne až tak sportovní klání, ale byla účast na turnaji v Člověče nezlob 

se v obci Knyk, kde se jedná o soutěž pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a kategorií. Byla 

zde účast 128 hráčů a v celkovém hodnocení získal chlapec z našeho domova 1. místo. 

- dne 17. listopadu proběhl již 14. ročník turnaje dětských domovů ve florbale a to v Praze. 

Náš dětský domov na tomto turnaji obsadil 2 místo a to pouze díky horšímu skóre. 

- ke konci měsíce listopadu dne 29.11.2018 proběhl turnaj ve stolním tenise pořadatelem byl  

DD Jemnice,  ale turnaj se konal v DD Budkov. Zde náš dětský domov obsadil 2. místo a tím 

neobhájil předešlá vítězství z roku 2015,2016 a 2017.   
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30.11.2018 proběhl v Chotěboři Vánoční turnaj ve volejbale dvojic. Jednalo se o turnaj dítěte 

s rodičem v našem případě s vých. pracovníkem. Ač se Dáša se strejdou snažili sebe víc, tak 

to na přední umístnění nestačilo. 

 

Prosinec  

-dne 2.12.2018 proběhlo slavnostní vyhlášení celkových výsledků DDCUP za rok 2018 a to 

v Praze v divadle Broadway, kde děti shlédly muzikál Kocour v botách a pak došlo 

k vyhlášení výsledků, náš dětský domov v rámci soutěže o nejvšestrannější DD v ČR obsadil 

z celkového počtu 39 DD krásné 2. místo.  

 

Rok 2019 

     Rok 2019 nezačal pro náš dětský domov velmi slibně, protože mnoho dobrých sportovců 

odešlo z různých důvodů do jiných zařízení a tak veškeré soutěže vzhledem k tomu, že je toto 

podmíněno určitým věkem dítěte se muselo obsazovat dětmi ještě nezkušenými, kteří teprve 

získávají nové zkušenosti a pracují na své zdatnosti. Také náš dětský domov musí přijmout 

fakt, že v letošním roce je zde velmi malých dětí, ať školkových, předškolních, nebo dětí, 

které navštěvují první ročník ZŠ. Děti získávaly drobné zkušenosti a do budoucna budou 

oporami našeho zařízení a budou bojovat opět o přední umístnění 

Leden - Únor 

- bez sportovních aktivit mimo zařízení dětského domova. Podle možností využívání 

v tělocvičně stolu na stolní tenis a příprava na nadcházející vstup do DDCUPU pro rok 2019. 

Zimních radovánek v dětském domově a vsi.  

Březen 

- lyžařský výcvik v Herolticích v Orlických horách. 

- začal v Praze DDCUP pro rok 2019 a to turnajem ve stolním tenise, kde naši borci obsadili 

celkové 13. místo z celkového počtu 24 dětských domovů z ČR. 
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- účast na florbalovém turnaji v Náměšti nad Oslavou. Z celkového počtu 7. týmů náš domov 

obsadil poslední místo, ale i tak patří poděkování, protože se družstvo muselo obejít bez 

jediného chlapce a tým děvčat si získal obecenstvo i potlesk.  

 

Duben 

- naše děti se zúčastnily akce – Čistá Vysočina.  

 

Květen 

 

- na začátku měsíce si děti zahrály turnaj v obci Nová Ves, kde se utkaly s ostatními dětmi 

s rodin v turnaji zv. Kuličkiáda. V mladší kategorii se podařilo chlapci vyhrát. Pro některé 

děti to byl silný emotivní zážitek.  

- 5. 5. 2019 se děti zúčastnily závodu mezi sebou na Dračích lodí v obci Krucemburk a také 

součástí byl fotbalový zápas mezi DD a pořádajícím oddílem Hluboká a Staré Ransko, po 

těžkém boji se podařilo našemu dětskému domovu zvítězit 5:2.  

- v rámci soutěží DDCUP děti  sportovaly v kvalifikační skupině fotbalového turnaje v Praze   

Zde se našemu družstvu nevedlo a obsadilo celkové 6. místo.   

- v termínu od 12-13. května proběhl v Dolních Počernicích v Praze další díl turnaje v rámci 

DDCUP 2019 a to atletika – trojboj. Zde naše děti byly poprvé a vše mladší kategorie také 

2011 a někteří obsadily ve svých kategoriích 4 místa, ale vzhledem k součtu všech závodníků 

v družstvu nám celkový výsledek stačil pouze na 23. místo. 

- další klání se rozběhlo na regionálním kole SHDD v atletice, fotbale v DD Humpolec, kde 

náš DD obsadil celkově 1. místo a pět  dětí vybojovalo přímý postup na Celorepublikové 

SHDD v Příbrami. V atletických disciplínách se získaly 4 zlaté medaile a 6 bronzových. Dále 

Zlatá medaile byla i za fotbal. 
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- v termínu 18-20.5.2018 - na přelomu května přesně 31.5.2019 proběhl pobyt na Seči, který 

byl spojen nejen se sportovními aktivitami, ale i poznávací soutěží, opékáním buřtů, kuřat a 

přehlídkou masek.   

Červen 

- v rámci postupu z regionálního kola SHDD  proběhlo dne 1.6. 2019  Celorepublikové kolo 

SHDD v Příbrami, kde naše děti zabojovaly ale nedařilo se jim, jako v jiných letech. Většinou 

nás od začátku her provázela zranění, ale i tak se obsazovala 4-5 místa v jednotlivých 

soutěžích. Ani fotbalisté na tom nebyli lépe i když zvládali začátky zápasů, tak těsné prohry o 

jediný gól je posouvaly v soutěži níže. V tomto měsíci se děti zůčastnily několika různých 

sportovních soutěžích v rámci tělesné gramotnosti v dětském domově, jako např.  kop 

s míčem na bráno, přehazovaná, stolní tenis, volejbal a podobně. Také byla účast na Dětském 

dnu v Rušínově.   

 

Červenec – Srpen 

       Děti po dobu letních prázdnin se zúčastní vodáckého putování po řece Sázavě, dále 

různých pobytů na letních táborech, účast na týdenní cyklo-expedici, budou provádět různé 

pohybové a sportovní hry v parku, vycházky do okolí a podobně.  

Celkově můžeme hodnotit sportovní činnost za školní rok2018/2019 v našem DD, jako velmi 

úspěšnou do konce roku 2018 a od začátku roku 2019 méně úspěšnou, ale jsou zde dobré 

vyhlídky do budoucna, kdy se již v uvedeném hodnotícím období připravuje nová mladá 

generace dětí, která jednou bude schopna zase bojovat o přední umístnění ve sportovních 

kláních. Můžeme i z toho pohledu hodnotit zapojení dětí do sportovních aktivit, jako velmi 

dobrou, protože v dnešní době, kdy převládá počítačová technika, mobilní telefony a podobně  

se nám zde daří rozvíjet děti pohybem i když nemohou vzhledem k jejich ročníkům, 

zasahovat do soutěží. Děti se zapojují do přípravy, kdy činnost je prováděna formou her.  Děti 

si zde rozvíjí svoji fyzickou zdatnost, odolnost,  nejen mimo celo domovských akcí, jako je 

lyžařský výcvik, kde se naučily děti lyžovat, dále v letním období cykloexpedicí – jízda na 

kolech, kolečkových bruslích a podobně.  
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6. KULTURNÍ ČINNOST – VYHODNOCENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

TANEC: 

 Ve školním roce 2018 – 2019 byly taneční dovednosti zaměřeny na styly, které 

děti preferují a baví je, tedy moderní tanec s prvky street dance, breakdance, 

ale i základy baletu a folklorních tanců (řecké, keltské, irské, cikánské). 

  Děti se nově seznámily se specifickými tanci jako čardáš, základy latinsko – 

amerických tanců, orientální tance. 

 Děti se seznámily se základy společenských tanců jako mazurka, polka, valčík, 

waltz, polonéza. 

 Účastnili jsme se taneční soutěže ve Slaném, kde jsme obsadili medailové 

pozice – 1x zlato,2x stříbro. 

 Další soutěží byl Nejmilejší koncert ve Včelné, kde obsadil sólo tanec 2. místo, 

skupinový tanec - 4. místo, kvalifikovali jsme se na republikové finále 

Nejmilejšího koncertu v Ústí nad Labem. 

 Tanečníci z DD se vzdělávají v tanci návštěvami různých tanečních událostí – 

akademie DD Junior, Pódiové skladby ZŠ Smetanova, Juniorská hůlka a další. 

 S tanečními vystoupeními reprezentujeme DD na různých kulturních akcích – 

vystoupení seniorům apod. 

 

HUDBA, ZPĚV: 

 

 Děti se učily rozeznávat různé hudební žánry, učily se texty a melodie svých 

oblíbených písní, získávaly povědomí o historickém vývoji hudby, poznávaly 

zábavnou formou hudební velikány. 

 Účastnily se v hojném počtu hudebních soutěží – ve Včelné – 4. a 5. místo, 1. 

místo ve hře na hudební nástroj – housle – postup na celorepublikové finále. 

 Učily se spojovat hudbu s tancem (tanec, hudebně pohybové hry), relaxovat při 
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poslechu a zpěvu. 

 Hrály na hudební nástroje – flétna, kytara, klávesy. 

 Sledovaly hudební pořady v televizi, zpívaly karaoke. 

 Reprezentovaly ve zpěvu DD na různých společenských akcích. 

 

OSTATNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI 

 Děti aktivně nacvičovaly divadelní představení – pohádku Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda – uvedenou v rámci vánoční besídky – naučily se práci s divadelním 

textem, dramatický a komediální přednes, účastnily se výroby kulis, kostýmů, 

učily se propojovat hudbu s mluveným slovem a umění improvizace. 

 Navštívily dýňový svět manželů Pipkových v Nové Vsi u Leštiny. 

 Dětské karnevaly a oslavy dne dětí v Jeřišně, Rušinově, Tescu Chotěboř 

 Truck Fest Rušinov – hudební a kulturní akce. 

 Účastnily se akcí pálení čarodějnic v Nové Vsi u Chotěboře. 

 Navštívily akci Dračí lodě na rybníce Řeka. 

 Aktivně se účastnily organizace mažoretkové soutěže  v Chotěboři – Juniorská 

hůlka – pomoc s organizací, role maskota – taneční vystoupení. 

 Proběhla pravidelná vánoční návštěva pana Havlíka. 

 Účastnily se recitační soutěže ve Včelné – 2. místo – osvojení si přednesu, 

různých literárních žánrů, spojení mluveného slova  a hudby. 
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7. HODNOCENÍ PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ 

GRAMOTNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

PRACOVNÍ GRAMOTNOST 

 Děti byly vedeny k udržování pořádku a čistotě ve svých rodinných skupinách, samy 

si uklízely (stíraly prach, vytíraly a vysávaly podlahy). Pečovaly a udržovaly si 

pořádek ve svých osobních věcech ( ve stolech a skříních). 

 Dle potřeb uklízely společné prostory ( u mandlu, chodby před rodinami apod.). Tím 

si též utvářely a prohlubovaly kladný vztah k práci, mít dobrý pocit z dobře vykonané 

práce a vážit si práce své i druhých. 

 Dále jsme je vedli ke spolupráci mezi sebou a pomoci s drobnými opravami nábytku 

v rodině či jízdních kol. 

 Děti byly také směřovány k práci při údržbě a úklidu venkovních prostor ( kolem 

popelnic, hřiště, cesta k bráně, nádvoří, okolí budov), při úpravách v parku a okolí 

domova ( pletí záhonků a míst s okrasnými rostlinami). 

 Třídily odpad ( proběhl sběr papíru a hliníku). Dále jsme s dětmi dle potřeby zametali 

nádvoří, hrabali listí, pleli záhony a sbírali po parku spadané větve. Děti za zapojily do 

úklidu okolí – Čistá Vysočina. 

 Děti se také učily pečovat o prádlo (třídit a prát i žehlit), naučily se přišívat knoflíky, 

opravit si (zašít) oděv – základy šití. Správně zacházet s pračkou a sušičkou prádla. 

 Dále se učily pečovat o pokojové rostliny (správně je zalévat, přesazovat a množit). 

Dbát o záhony, zalévat je a pravidelně plet. 

 Při výrobě různých výrobků a dárečků jsme využívali všechny dostupné materiály 

jako: dřevo, papír, textilie, korek, drátky, modurit, plechovky,  mýdlovou hmotu atp. 

Hotové výrobky jsme použili na výzdobu rodin, společných prostor či jako dárky pro 

sponzory. S některými výrobky jsme se zúčastnili i výtvarných soutěží. 

 

 



 

30 

 

VÝTVARNÁ GRAMOTNOST 

 Během celého školního roku jsme u dětí utvářeli estetické cítění. K tomu jsme 

využívali různé výtvarné techniky – obtisky, malbu, kresbu, batiku, rozfoukávání tuže 

či barev, frotáž, vystřihování, vyšívání apod. 

 Při kolektivní práci se děti učily kreslit a malovat na velké plochy papíru – správnému 

využití celé plochy – symetrii. 

 Vyráběli jsme s dětmi přáníčka na Vánoce a Velikonoce– několik druhů různými 

technikami nebo za pomoci vyřezávacího strojku.  

 Učili jsme děti výtvarně vyjádřit své zážitky, pocity a nálady, rozvíjet jejich 

představivost a fantazii. 

 Našimi výtvarnými pracemi jsme se zúčastnili i několika výtvarných soutěží. Mnoho 

dětských prací zkrášluje jednotlivé rodinky a společné prostory DD. 
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8. AKCE DD 2018/2019 

 

1.9.2018            Návštěva baletu v Národním divadla v Praze 

                             DD CUP – v Praze – brach přehazovaná 

15.9.2018            Návštěva motorkářů ze Žďáru n/S. a Chotěboře  

16.9.2018                   Slavata Tour – finále triatlonu, umístění dětí: Samuel – 2. místo,  

                                   Daniel – 3. místo,   Leona 3. místo, Dáša 4. místo 

22.9.2018                   Přednáška Mgr. Zadina na téma „Právní důsledky rizikového chování“  

3.11.2018                   Soutěž „ Člověče nezlob se“, zúčastnilo se 8 dětí, děti se umístily takto: 

                                   1. místo Patrik K., dále  25. místo Kristián K, 29. místo Nikol T.,  

                                   Dominik, N., 56. místo Marek N.,94. místo Dana H., 98. místo Anna H.  

                                   a 99. místo Anna P. 

13.11.2018                 Kulturní soutěž ve Slaném, kde se děvčata umístila na 2. místě v tancích 

17.11.2018            Florbal v Praze, děti obsadily 2. místo 

18.11.2018            Vystoupení pro důchodce v Rušinově, které se dětem povedlo 

29.11.2018            Jemnická pimponkiáda v Budkově, zúčastnilo se  

1.12.2018            Mikulášská besídka v Jeřišně  

2.12.2018            Vyhlášení DD CUPu, kde jsme se celkově umístili na 2. místě 

7. – 9.12.2018     Účast dětí na akci DDŠ – Vánoční Praha 

8.12.2018             Akce „ Začínat správně“ pro starší děti 

17.12.2018          Vánoční besídka  a Den otevřených dveří v DD 

23.12.2018                  Akce Čertovina s panem Havlíkem – celodenní výlet 

5.1.2019            Štědrý den ve skupinách 
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20.1.2019           Účast dětí na Dětském karnevalu v Nížkově 

26.1.2019           Akce „ Začínat správně“ pro starší děti 

16.2.2019         Akce „ Začínat správně“ v Jihlavě pro starší děti 

6. – 10.3.2019    Ozdravný pobyt na horách v Herolticích 

7.3.2019             Celodenní akce dětí - návštěva aqvaparku v Jihlavě 

30.3. 2019          Florbal v Náměšti – umístili jsme se na 7. místě 

                           Praha – DD CUPP - bylo přítomno celkem 21 dětských domovů z ČR. 

                                   Náš dětský domov obsadil celkové 13. místo. Dáša byla vyhlášena v  

                                   kategorii, jako jedna z nejlepších hráček turnaje. 

13.4.2019            Děti se zúčastnily akce „Čistá Vysočina“ 

27.4.2019            Děti  jely do bazénu do Jihlavy 

4.5.2019           „Kuličkiády“ v N. Vsi se děti rády zúčastnily 

5.5.2019          Všechny děti se zúčastnily akce „Dračí lodě“ na Řece, bylo to moc 

pěkné,  z turnaje ve fotbale si děti přivezly 1. místo 

7.5.2019                     Praha – DD CUPP, kde byly naše děti na 6. místě. Naše brankářka byla  

                          vyhlášena jako nejlepší brankář turnaje Helena S. 

12. – 13.5.2019   DD CUPP v Praze – naše děti se zúčastnily, ale neumístily se na    

předních místech 

23.5.2019            Humpolec – Regionální sportovní hry – zúčastnilo se 8 dětí 

                               Slavata Tour – odjelo na tuto akci 7 dětí 

31.5. – 2.6.2019     Víkendový pobyt na Seči 

1.6.2019              Solenice – Celorepublikové sortovní hry dětí 

3.6.2019              Oslava MDD u TESCA, zúčastnilo se 14 mladších dětí  

8.6.2019              Mezinárodní den dětí v Jeřišně pro mladší děti 
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15.6.2019            Oslava Mezinárodního dne dětí na Rušínově 

 

 

Letní prázdniny 2019 

 

29.6. – 13.7.2019        LT Dolní Mrzatec – 3 děti 

 

2.7. – 31.7.2019          Velká Bíteš –  2 dívky 

 

7.7.  – 13.7.2019        LT – Radost Nová Ves u Světlé – 6 dětí 

 

14.7. – 19.7.2019       Můj první tábor – 5 dětí                                   

 

27.7. – 3.8.2019         LT Hlinsko – 8 dětí 

 

28.7. – 10.8.2019       LT – Sluneční zátoka – 3  

 

12.8. – 17.8.2019       Akce DD  na Tvořidlech – 12 dětí 

 

19.8. – 31.1.2019       Pobyt u moře v Chorva 
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9. ZPÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

PŘÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018  

1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,    

    včetně doplňkové činnosti 

Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla zřízená Krajem 

Vysočina dne 18. 9. 2001.  

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Dětský domov 

pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly 

výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s 

nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají 

ve veřejných školách, které nejsou součástí dětského domova. 

           Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, 

ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní 

péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje jim kapesné, osobní dary a věcnou pomoc 

při odchodu zletilých za zařízení, a to v souladu s vnitřním řádem DD. 

      Organizace taktéž zajišťuje pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a 

poznávacích akcí.  

 Dodatkem č.3 Zřizovací listiny schvaluje, že organizace je oprávněna provozovat 

první doplňkovou činnost - „Hostinskou činnost“. 

 Dodatkem č. 6 Zřizovací listiny vymezil zřizovatel organizace Kraj Vysočina, že je 

organizace oprávněna od 20. 9. 2011vykonávat druhou doplňkovou činnost - „Provoz 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.  

 Dodatkem č. 8 Zřizovací listiny ze dne 12. 5. 2015 převádí zřizovatel organizace 

druhou doplňkovou činnost do činnosti hlavní. 

 

V rámci této činnosti zajišťuje Dětský domov službu pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, tedy provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Příspěvková organizace dále poskytuje závodní  stravování a školní stravování.  
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 Organizace hospodařila v roce 2018 s finančními prostředky tak, že ke konci roku 

vykázala kladný hospodářský výsledek  ve výši 13 902,10 Kč. Z toho v hlavní činnosti byl 

zisk 10 145,-- Kč a v doplňkové činnosti 3 757,10 Kč. 

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna 

úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu. 

Organizace částečně financovala hlavní činnost ZDVOP z vlastních provozních 

prostředků ve výši 36 671,80 Kč. Jedná se o náklady, které má organizace povinnost 

financovat – např. odpisy automobilů.  

Kraj Vysočina dofinancoval ZDVOP ve výši 1 604 085,-- Kč. 

Příspěvek na ZDVOP pod UZ 13307 činil 1 749 520,-- Kč a dále byla poskytnuta 

dotace ve výši 366 660,-- Kč na ZDVOP. 

Veškeré prostředky na přímé náklady byly beze zbytku využity dle pokynů KrÚ. 

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje  

    a finančního plánu a návrh finančního vypořádání  hospod. výsledku 

 

Finanční prostředky na činnost za rok 2018                  18 342 508,92 Kč 

z toho:   

 na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši        10 802 962,00 Kč 

na provoz vlastní činnost dle rozpočtu ve výši               3 164 000,00 Kč 

    z toho:  odvod z IF do rozpočtu kraje                     106 000,00 Kč 

   dofinancování spol. nákladů ZDVOPu               36 671,00 Kč 

na náklady ZDVOP za rok 2018 UZ 13307 ve výši        1 749 520,00 Kč 

dotace na ZDVOP UZ 13307         366 660,00 Kč 

dofinancování prostředků na ZDVOP z KrÚ1       442 822,02 Kč 

výnosy příštích období – dofinanc.ZDVOP 2019       161 262,98 Kč 
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výnosy z prodeje služeb děti, zamci ZŠ   169 968,50 Kč 

čerpání FKSP na obědy zamců      78 926,00 Kč 

úhrada za služební telefony         6 000,00 Kč 

výnos z pronájmu garáže         1 200,00 Kč 

pokuty z prodlení          3 000,00 Kč 

čerpání sponzor. darů         52 033,00 Kč 

ostatní výnosy z činnosti      545 107,40 Kč 

 

Usměrňování prostř. na platy a odměny na pracovní pohotovost MP ze SR 

Rozpočet na rok 2018          7 675 138 Kč 

UZ 33353 

Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 9.3.2018      7 675 138 Kč    

Závazné ukazatele k 6.4.2018 – podpůrná opatření          137 402 Kč                          

Úprava rozpočtu přímých NIV k 18.6.2018                   7 812 540 Kč 

Úprava rozpočtu přímých NIV k 26.9.2018                        65 239 Kč 

Závazné ukazatele přímých NIV k 26.9.2018       7 877 779 Kč 

Úprava podpůrných opatření              - 40 075 Kč 

Závazné ukazatele k 11.10.2018                                           7 837 704 Kč 

Úprava rozpočtu 3.12.2018                 48 000 Kč 

Závazné ukazatele k 3.12.2018           7 885 704 Kč 
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Celkem skutečnost na platy rok 2018         

UZ 33353        7 840 704 Kč 

  z toho na podpůrná opatření           97 327 Kč 

Z provozních prostředků DD – zahradník                                            167 647 Kč 

Kuchařky DD, ZDVOP                     110 803 Kč  

Mzdy ZDVOP        1 985 154 Kč  

Celkem prostředky na mzdy (bez OPPP)               10 104 308 Kč 

 

OPPP z UZ 33353                        45 000 Kč 

Dohody ZDVOP             98 585 Kč   

OPPP celkem           143 585 Kč 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŔENÍ SE MZDOVÝMI 

 

PROSTŘEDKY  za rok 2018 v Kč 

      Skutečnost - mzdové prostředky za rok 2018 ze SR           7 885 704 Kč 

 

z toho na platy UZ 33353                                                        7 840 704 Kč 

      z toho na OPPP            45 000 Kč 

      limit zaměstnanců                                                                           23,90 

 

   Čerpání mzdových prostředků za rok 2018 celkem        10 247 893 Kč 
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       z toho na platy z rozpočtu UZ 33353                                   7 840 704 Kč 

                      z toho na platy na podpůrná opatření                              97 327 Kč 

       z toho z jiných zdrojů                         2 263 604 Kč 

 z toho: 

         na platy zahradníka – z provozu                                   167 647 Kč 

                  na platy kuchařek – MPSV, odběratelé                 110 803 Kč 

         na platy zamců ZDVOP – MPSV               1 985 154 Kč 

  

      z toho OPPP z UZ 33353                    45 000 Kč 

      z toho OPPP z jiných zdrojů – ZDVOP                  98 585 Kč          

        průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                    32,518 

        /výkaz P1- 04/          

 

3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 

 

Rozbor tvorby výnosů za rok 2018 

                                                                    Hlavní činnost             Doplňková činnost 

  V ý n o s y  celkem v Kč :                         18 342 508,92                 39 690,00 

 

z toho:  

dotace na přímé náklady a vzdělávání                       1   0 802 962,00 

  MP celkem platy      7 840 704,00 

  OPPP             45 000,00  
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  z NIV orientačně      2 917 258,00  

dotace na krizová lůžka ZDVOP      1 749 520,00 

dotace na ZDVOP od státu                               366 660,00     

dofinancování ZDVOP z Kraje V.                               1 442 822,02 

      (předfinancování ZDVOP r.2019)                   161 262,98 

dotace na provoz                   3 164 000,00 

výnosy z prodeje služeb děti, zamci ZŠ        130 278,50  39 690,00  

čerpání FKSP na obědy zamců           78 926,00  

úhrada za služební telefony                         6 000,00  

výnos z pronájmu garáže              1 200,00  

pokuty z prodlení              3 000,00  

čerpání sponzor. darů                       52 033,00  

ostatní výnosy z činnosti                    545 107,40  

 

Rozbor čerpání nákladů za rok 2018 

 

N á k l a d y  celkem v Kč  :              17 246 941,64               42 013,30 

 

z toho:  

náklady na spotřebovaný materiál               1 570 454,92                     16 526,31             

spotřeba energie        595 873,16                      1 562,69 

opravy a udržování                   273 299,33        0,11  

cestovné                     28 241,49        6,51                                                                                                                                                                        

náklady na reprezentaci                                5 581,20    
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náklady na ostat. služby                            1 078 871,30                  - 113,27                 

mzdové náklady        10 305 311,00             13 009,00        

zákonné sociální pojištění         3 434 979,00               4 422,00 

ostatní sociální pojištění – zák,. poj.             42 487,00                                

zák. soc. náklady –přídělFKSP,semináře          311 759,11                486,49   

jiné sociální náklady        2 100,00 

ostatní daně a poplatky       5 430,00    

odpis dlouhodobého majetku               283 892,9              33,06 

manka a škody             400,00 

prodaný DHM                 1,00 

tvorba a zúčtování opravných položek                 25 492,30              

náklady z vyřazených pohledávek                112 953,00               

náklady z drobného DHM       128 820,00   

ostatní náklady z činnosti       126 414,25   

  

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů – r. 2018 

      Provozní prostředky     Účty peněžních fondů                R o z d í l v tis. Kč 

0                               0  fond odměn                                          0 

99                            99  fond rezervní ( z HV)                           0 

718                          718  fond rezervní (dary)                            0 

241                          241  fond investiční                                     0 

            276                          295  FKSP                                                 +19  
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                                                                                  Nesedí o: 19 852,24 Kč – rozpis 12/2018 

                                                                                                   příděl FKSP    + 22 359,24  Kč 

                                                                                                   poplatky KB    +       90,00  Kč 

                                                                                                   obědy zam.      -   2 597,00  Kč 

                 celkem      +  19 852,24 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2018                10 145,00 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2018           3 757,10 Kč 

Celkem hospodářský výsledek za rok 2018                            13 902,10 Kč 

 

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018       

    - do rezervního fondu ve výši                                                13 902,10 Kč 

 

4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace 

 

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2018: 

 V organizaci byla provedena  řádná inventarizace majetku a závazku DD dle Příkazu  

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 3.12.2018 do 

25.1.2019 č.j. DD-NV/2139/2018, v souladu s řádnou účetní závěrkou.  

 V roce 2018 proběhla veřejná zakázka na výběr nového 5 místného osobního 

automobilu. Automobil byl financován z investičního fondu. 
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 V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení 

ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační a 

likvidační) odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového 

harmonogramu. 

  

 Organizace eviduje 77 pohledávek po lhůtě splatnosti v hodnotě 535 tis. Kč. Jedná se 

o 39 dobytných pohledávek v hodnotě 145 tis. Kč. Dále organizace eviduje 38 nedobytných 

pohledávek za rodiči v hodnotě 390 tis. Kč, které jsou starší tří let., které organizace plánuje 

postupně vyřadit. Jedná se o pohledávky ve výši do 30ti tis. Kč za jednotlivým dlužníkem, 

proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011 pokyn 

k vyřazení pohledávek dává statutární orgán (ředitel organizace).  

 

            U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové 

organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě 

zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič 

povinnost hradit výživné na každé umístěné dítě v ústavní výchově a ZDVOP. Proto je každý 

měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to, jestli rodič platí či ne, a tím narůstá 

dluh z ošetřovného.  

 

5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol  

    Vnitřní kontroly:  Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. 

Směrnice jsou pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány 

směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními 

předpisy. V roce 2018 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky při kontrolách. 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše uvedenými 

interními předpisy. 
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-  průběžné měsíční kontrolování čerpání rozpočtu, namátkové kontroly pokladní hotovosti, 

měsíční kontrola zůstatku saldokontních účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů i 

bankovních účtů.  

- kontrola čerpání mzdových prostředků  

- platy a OPPP – sleduje se průběžně v souladu se 

závaznými ukazateli 

 

 Inventarizace byla provedena : 

- řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 

účetní závěrky k 31. 12. 2018 

- průběžná inventarizace u skladu potravin 

 30. 6. 2018 

 

V roce 2018 proběhly  v DD následující kontroly : 

1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod 

- 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru nad dodržováním 

právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních – příkazem vést řádně 

povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní 

výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu.   

 

2. OSSZ Havlíčkův Brod dne 13.3.2018 

- předmětem kontroly bylo dodržování plnění povinností v nemocenském pojištění, 

důchodovém pojištění a odvod pojistného na  sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to v období od 1.4.2015 do 31.1.2018. 

 

V kontrolovaných oblastech došlo k několika malým nedostatkům, které byly ihned na místě 

odstraněny. 
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3. Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina dne 

5.4.2018 – kontrolováno období od 5/2015 do 03/2018. 

- předmětem kontroly byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného 

 

Kontrolou byly zjištěny pouze evidenční nedostatky – opraveno na místě. 

 

4. Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina dne 7.5.2018 

- předmětem kontroly byla Veterinárně-hygienická kontrola zařízení stravovacích služeb.  

 

Kontrolní zjištění – bez závad 

 

5. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2018 minimálně jednou za tři měsíce u každého 

dítěte  

- kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné 

a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí 

 

6. BEPPO HB s.r.o. Havlíčkův Brod, IČO: 27501108 – provádí p. Tecl 

- předmětem kontroly je prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ZP 162/2006 Sb. 

§108 odst.5 a preventivní požární prohlídka dle vyhl. č. 246/2002 Sb. – prohlídka prováděna 

zpravidla 4krát ročně 

 

V kontrolovaných oblastech bylo shledáno několik nedostatků, které byly na místě 

odstraněny. 
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6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1 : 

  *tabulka –  č. 1  -  Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2018 

                      č. 2  -  Usměrňování prostředků na platy za rok 2018 

                      č. 3  -  Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2018 

                      č. 4  -  Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů 

                                 k 31.12.2018 

                      č. 5  -  Doplňková činnost – rok 2018 

č. 6  -  Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV 
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10. ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH 

FINANČNÍCH KONTROL 2018 

 

      Vnitřní kontrolní systém jsme si v naší organizaci vytvořili již v 08/2003. 

Jsou zpracovány  směrnice  k finanční kontrole Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1. 

V naší organizaci upravují systém vnitřní finanční kontroly tyto předpisy: 

 

1. Organizační řád DD Nová Ves u Chotěboře 1 

2. Vnitřní řád DD Nová Ves u Chotěboře  

3. Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací 

zřizovaných krajem Vysočina /vydáno zřizovatelem 

4.  Směrnice k finanční kontrole čj. DD-NV-0841-2015 včetně dodatků 

 

Na tyto předpisy navazují následující vnitřní a organizační směrnice a další  

dokumenty : 

      4.    Pracovní  řád pro zaměstnance DD Nová Ves u Chotěboře 1 

5.  Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání 

      v zařízení pro výkon ústavní výchovy 

6.  Poučení o bezpečnosti dětí a zaměstnanců 

7.  Svobodný přístup k informacím, vyřizování stížností, oznámení a    

 podnětů pracujících 

8.  Vnitřní platový předpis 

9.  Mzdy – smlouva o obstarávání věcných služeb 

10.  Mlčenlivost 

11.  Hmotné odpovědnosti, pověření do funkcí, hlavní zásady kontrolní  

 činnosti 

12.  Požární ochrana, Požární kniha, BOZP 

13.  Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 
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14.  Adaptační program 

15.  Provozní řád – výchovný program 

       16.  Spisový řád DD 

17.  Provoz na pozemních komunikacích 

18.  Minimální preventivní program sociálně patologických jevů  

19.  Traumatologický plán 

20.  Ošetřovné – úhrada péče 

21.  Pohledávky ošetřovného – vymáhání odpis pohledávek  

22.  Závodní lékař 

23.  Návštěvní řád 

24.  Dlouhodobý program DD 

25.  Roční plán výchovné činnosti 

      26.  Vnitřní oběh účetních dokladů + doplnění  

27.  Systém zpracování účetnictví 

28.  Harmonogram účetních závěrek 

29.  Směrná účtová osnova, účtový rozvrh 

30.  Inventarizace majetku a závazků  

31.  Komise – škodní, likvidační, inventarizační 

32.  Poskytování cestovních náhrad, používání osobních vozidel DD 

33.  Došlá a odeslaná pošta 

34.  Evidence majetku 

35.  Postup a provedení majetkových  

36.  Evidence zásob 

37.  Časové rozlišení 

38.  Pokladna 

39.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

40.  Pohoštění 

41.  Sponzorské dary 

42.  Směrnice provozování ZDVOP 
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43.  Zásady tvorby a užití FKSP, hospodaření s FKSP 

44.  Stravování – kuchyň – provozní řád kuchyně, provozní řád jídelny,          

        stravování, závodní stravování + dodatek, přirozené úbytky potravin, 

        sanitační řád, hygienické předpisy, plán systému kritických bodů  

45.  Doplňková činnost – hostinská činnost 

46.  Používání mobilních telefonů 

47.  Poskytování záloh 

48. Odpisový plán 

49. Ošacení dětí DD,ZDVOP 

50. Úschova účetních záznamů 

51. Kontrola dočasně práce neschopného zaměstnance 

52. Registr smluv 

53. Směrnice kontrolní činnosti v DD,ZDVOP 

54. Směrnice – Systém řízení rizik 

55. Rizikové, havarijní a nouzové situace DD a ZDVOP 

56. Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 

 

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše 

uvedenými interními předpisy 

-  průběžné kontrolování čerpání rozpočtu,  

namátkové kontroly pokladní hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních  

účtů a zůstatků veškerých rozvahových účtů.  

 

- kontrola čerpání mzdových prostředků  

- platy a OPPP – sleduje se průběžně v souladu se 

závaznými ukazateli 

 

 Inventarizace byla provedena : 

- řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 

účetní závěrky k 31.12.2018 
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V roce 2018 proběhly  v DD následující kontroly : 

 

1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod 

- 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonudozoru nad dodržováním 

právních předpisů při výkonu ústavní výchovyve školských zařízeních – příkazem vést řádně 

povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní 

výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu.   

 

2. OSSZ Havlíčkův Brod dne 13.3.2018 

- předmětem kontroly bylo dodržování plnění povinností v nemocenském pojištění, 

důchodovém pojištění a odvod pojistného na  sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to v období od 1.4.2015 do 31.1.2018. 

V kontrolovaných oblastech došlo k několika malým nedostatkům, které byly ihned na místě 

odstraněny. 

 

3. Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina dne 

5.4.2018 – kontrolováno období od 5/2015 do 03/2018. 

- předmětem kontroly byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného 

 

Kontrolou byly zjištěny pouze evidenční nedostatky – opraveno na místě. 

 

4. Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina dne 7.5.2018 

- předmětem kontroly byla Veterinárně-hygienická kontrola zařízení stravovacích služeb.  

 

Kontrolní zjištění – bez závad 

 

5. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2018 minimálně jednou za třiměsíce u každého 

dítěte 

- kontrola pobytů dětí mimo DD, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby rodičů, výživné 

a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí 
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6. BEPPO HB s.r.o. Havlíčkův Brod, IČO: 27501108 – provádí p. Tecl 

- předmětem kontroly je prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ZP 162/2006 Sb. 

§108 odst.5 a preventivní požární prohlídka dle vyh.č. 246/2002 Sb. – prohlídka prováděna 

zpravidla 4krát ročně 

 

V kontrolovaných oblastech bylo shledáno několik nedostatků, které byly na místě 

odstraněny. 
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11. SPONZOŘI DĚTSKÉHO DOMOVA 

 

DARY PENEŽNÍ 

D. Jakub     1 000 Kč   16.7.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   15.8.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   17.9.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   17.10.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   15.11.2018 

Albert – NF     8 750 Kč   14.11.2018 

Mamografie              30 000 Kč   11.12.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   17.12.2018 

MUDr. Pátková E.    5 000 Kč   17.12.2018 

V. Petra     1 000 Kč   21.12.2018 

Zaměstnanci Anita Herálec            10 160 Kč   17.12.2018 

PFM-GROUP a.s.    1 000 Kč   21.12.2018 

Hejtman Kraje Vysočina   7 000 Kč   21.12.2018 

Perun Hluboká             14 000 Kč   28.12.2018 

AF ATELIER, a.s.    7 000 Kč   31.12.2018 

V. Petra     1 000 Kč   21.12.2018 

Engesser              39 600 Kč   12.12.2018 

D. Jakub     1 000 Kč   15.1.2019 

Městys Krucemburk    3 885 Kč   18.1.2019 

D. Jakub     1 000 Kč   15.2.2019 

D. Jakub     1 000 Kč   15.3.2019 

Nadační fond Albert             37 500 Kč   21.3.2019 

Marta N.     4 800 Kč   1.4.2019  

Simplys s.r.o.     2 000 Kč   18.4.2019 

D. Jakub     1 000 Kč   23.4.2019 
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Bejdáková J.     5 000 Kč   6.5.2019 

D. Jakub     1 000 Kč   16.5.2019 

D. Jakub     1 000 Kč   17.6.2019 

 

 

Celkem dary…………………................... 189 695 Kč 

 

DARY VĚCNÉ 

Mountfield a.s. vánoční stromek  1 000 Kč  5.12.2018 

Martin Losenický vánoční dárky   2 000 Kč  17.12.2018 

Strojmont s.r.o. vánoční dárky   3 500 Kč  17.12.2018 

PFM-Group a.s. vánoční dárky   2 020 Kč  19.12.2018 

Čepro, a.s.  vánoční dárky   10 696 Kč  20.12.2018 

. 

Celkem……………………………………………..19 216 Kč  
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12. FOTOGALERIE 
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v Nové Vsi u Chotěboře dne 31. 10. 2019 

Vypracovalo: vedení DD 

Schválila: pedagogická a provozní rada  
 

 

 

Bc. Etela Coufalová, ředitelka DD 


