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1. Dětský Domov Nová Ves u Chotěboře 
 
1.1. Charakteristika      

      Dětský domov je školské zařízení, zřizovatelem je Kraj Vysočina. Dětský domov 

v Nové Vsi u Chotěboře (dále jen DD) se nachází v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji 

Vysočina. Jeho dominantou je sedmi-hektarový park, který nabízí možnosti širokého 

spektra sportovních aktivit, pracovních návyků a poznávání přírody.  

Do zařízení mohou být umístěny děti s bydlištěm z celé České republiky, ze všech 

regionů, nejvíce umístěných dětí je z Kraje Vysočina. 

   DD má kapacitu 32 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do 19 let,  

a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Na žádost lze poskytnout, plné 

přímé zaopatření zletilé osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, která se připravuje 

na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve 

smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.  

  V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí, a to tři v hlavní 

budově a jedna samostatná v rodinném domku v areálu DD. 

      Péči o děti zajišťuje pedagogický, sociální a provozní útvar celkem 27 zaměstnanci. 

Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to zdravotní  

i psychologickou. 

     Od 1. 11. 2011 je zřízeno při DD Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož 

cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci bez péče 

přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či 

zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. 

 

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“ 
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1.2.  Kontaktní údaje 
 

Název:  Dětský domov 

 Nová Ves u Chotěboře 1 

 582 73, Nová Ves u Chotěboř 

 

Ředitelka:                       Bc. Etela Coufalová 

Zástupce ředitele :           Milada Běláková 

 

Telefonní kontakt: 

Ředitelka:              569 621 522, 701 047 506                                                         

Zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka   724 132 662 

Vedoucí sociálního útvaru, sociální pracovnice                   569 432 738,  

sociální pracovnice ZDVOP     603 940 255  

ZDVOP – byt, krizová lůžka     725 719 027, 605900119 

Vedoucí provozního útvaru, účetní 569 621 027 

Vedoucí stravovacího útvaru    569 621 027 

Email:         ddnv@chot.cz 

Fax:        569 626 422 

 

Číslo účtu: 2736521/0100 

VS: 999 - sponzorské dary pro dětský domov 

VS: 888 - sponzorské dary pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

 

Zřizovatel 

Kraj Vysočina, Žižkova 57 

 587 33, Jihlava  
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2. Cíle a poslání 

  Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, plní zejména úkoly 

výchovné, vzdělávací a sociální. Děti se vzdělávají ve veřejných školách, které nejsou 

součástí dětského domova. DD 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. 

Poslání DD: 

Posláním DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání 

v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, zabezpečit výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem, které nemohou být ze 

závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo 

umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. 

Cíle: 

Naším cílem je poskytovat dětem standardní podmínky pro jejich celkový vývoj, 

výchovu a vzdělání, jakož i vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje dítěti péči 

sociální, právní a materiální jistoty. 

Základní zásady a principy péče poskytované v zařízení: 

 péče je realizována v souladu s nejlepším zájmem dítěte, s ohledem na jeho věk, 

rozumové schopnosti, duševní a tělesný zdravotní stav a rodinný kontext, 

 péče je realizována v souladu s individuálními potřebami dítěte, 

 péče směřuje k rozvoji samostatnosti, aktivní účasti dítěte ve společnosti,  

k posilování sebedůvěry, identity dítěte a k rozvoji tělesných, duševních, citových 

a sociálních dovedností dítěte, 

 péče splňuje požadavky na poskytování péče podle legislativy, 

 péče je v souladu s principem rovného přístupu k dětem, a to zejména bez ohledu  

na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, 
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národnostní, etnický nebo sociální původ, právní či společenské postavení, 

socioekonomické možnosti, zdravotní postižení, sexuální orientaci atd., 

 péče zajišťuje naplňování práv dětí, 

 péče vychází z aktuálních odborných poznatků, 

 zařízením deklarované postupy jsou naplňovány v praxi. 

 

3. Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 

Během školního roku 2019/20 děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu 

v Malči, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a Praktickou školu 

v Chotěboři, Střední odborné učiliště v Čáslavi (učební obor stravovací a ubytovací 

služby, kuchař, číšník a cukrář), Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod 

(učební obor stravovací a ubytovací služby, cukrář), Střední zdravotnickou školu a Vyšší 

odbornou školu Havlíčkův Brod (zdravotnické lyceum), Střední Odborné učiliště 

v Chotěboři (obor truhlář), Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav 

(obor opravář motorových vozidel). 

V období od září 2019 do srpna 2020 v DD bylo 7 dětí v mateřské škole, 15 dětí na  

1. stupni ZŠ, 5 dětí na 2. stupni ZŠ a 7 dětí na středních odborných učilištích a středních 

odborných školách, 3 děti na základní a praktické škole.  

Ve školním roce 2019/2020 bylo do DD přijato celkem 11 dětí ve věku  

od 3 do 17 let, z toho 6 dívek a 5 chlapců, z toho 10 dívek a 4 chlapci ve věku od 4 do 19 

let z našeho Dětského domova odešlo. 
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Další subjekty, se kterými jsme v daném školním roce nejvíce spolupracovali 

OSPOD Chotěboř, Havlíčkův Brod, Milevsko, Praha 3, Třebíč, 

Jihlava, Česká Třebová, Světlá nad Sázavou, Čáslav, 

Lanškroun 

soudy Havlíčkův Brod, Jihlava, Kutná Hora, Žďár nad Sázavou, 

Chrudim, Písek, Třebíč, Hradec Králové, 

Policie ČR Chotěboř, Pardubice, Jihlava, Čáslav 

lékaři Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marcela 

Mihályová, MUDr. Olga Pátková, MUDr. Dana Kořánová 

psychologové Mgr. Markéta Hovorková – externí psycholog 

psychiatři MUDr. Milada Radosová, MUDr. Herr Emil, Psychiatrická 

nemocnice Havlíčkův Brod, Dětská psychiatrická léčebna 

Velká Bíteš 

Dětský diagnostický ústav Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, 

středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 

České Budějovice 

Výchovný ústav Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jindřichův Hradec 

Probační a mediační 

služba 

Probační a mediační služba ČR –  Jihlava, Havlíčkův Brod 

Speciálně pedagogické 

centrum 

Jihlava, Havlíčkův Brod, Skuteč 

 

Dále spolupracujeme s pěstouny a dalšími subjekty dle individuálních potřeb 

jednotlivých dětí. V našem zařízení probíhají pravidelné supervize pod vedením 

odborného externisty. 
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4. Rodinné skupiny 
 

4.1. Charakteristika rodinných skupin     

V DD se nachází čtyři rodinné skupiny. Kapacita jedné je maximálně osm děti.  Tři 

skupiny - A, B a C jsou umístěny v hlavní budově zámku a jedna je v samostatné budově, 

která se nachází v oploceném areálu DD.  

Každá rodinná skupina v hlavní budově má vlastní kuchyňku s jídelnou, obývací pokoj 

sloužící jako společenská místnost, sociální zařízení a pokoje pro děti.  Děti nejsou do 

rodinných skupin zařazeny dle věku, ale obvykle jsou sourozenci umisťováni společně.  

Jednotlivé skupiny mají kmenové vychovatele a fungují samostatně.  Tety a strýcové 

zajišťují každodenní chod rodiny. Spolu s dětmi se starají o úklid, perou a žehlí.  Děti se 

stravují ve společné jídelně, nebo si jídlo odnáší v nádobách do své rodinné skupiny.  

Jednou za tři týdny si za pomoci a dohledu vychovatelů děti vaří samy.  Nejprve si sestaví 

jídelníček na celý den, poté následuje nákup jednotlivých potravin a dodržení finančního 

rozpočtu. Děti se tím učí finanční gramotnosti a rozumět hodnotě peněz.  Osvojují si 

hospodaření s financem, získávají základy vaření a úpravy pokrmů a zároveň i úklidu, 

včetně základů stolování.  V DD je především uplatňována rodinná výchova. Děti jsou 

vedeny k samostatnému fungování, aby se byly co možná nejlépe později schopny 

adaptovat do samostatného života. 

Rodina D je rodinná skupina zaměřená především na děti, které ukončily povinnou 

školní docházku.  Je u nich rozvíjena zejména samostatnost a finanční podvědomí.  Sami 

nakupují a vaří pro celou skupinu.  Každý se musí umět postarat o druhé.  Učí se běžným 

aktivitám, které budou potřebné pro další začlenění do běžného života. Dále provádějí 

venkovní úpravy, udržují záhony. Děti z této skupiny se i nadále zapojují do dění v DD.  

V každé rodinné skupině jsou 3 vychovatelé.  Z toho jsou dva kmenové, tak aby byl 

zastoupen mužský i ženský vzor a jeden asistent pedagoga, který má na starosti, ošacení, 

obuv dětí apod. 

Zájmová činnost dětí mimo DD 

S dětmi byly průběžně plněny naplánované úkoly ve všech oblastech výchovné 

gramotnosti.  Než nastala epidemiologická situace, během které byla na nějaký čas 
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zavedena přísná opatření, děti reprezentovaly DD na soutěžích, navštěvovaly kroužky 

nabízené školami nebo se zapojovaly do zájmových činností, které probíhali v DD. 

Během roku se jak vychovatelé, tak děti musely vyrovnávat s distanční formou 

vzdělávání kvůli epidemiologické situaci, která nastala, a došlo k zavření škol. Z toho 

důvodu byl v druhé polovině hodnoceného období kladen důraz především na plnění 

školních dovedností, úkolů zadaných školou a motorických dovedností, včetně volní 

činnosti v přírodě. 

 

4.2. Zájmové činnosti 

Kompetence pro rodinou činnost 

Hlavní úkolem všech zaměstnanců, a především pak vychovatelů bylo vytvářet 

harmonickou rodinou atmosféru a útulné rodinné zařízení, kde se mohly děti rozvíjet  

a plně začleňovat do chodu domova.  Byl kladen důraz zejména na individualitu dětí  

a individuální přístup k rodinné skupině.  

U dětí se rozvíjely klíčové kompetence. Především pak učení, řešení aktuálních 

vzniklých situací a problémů, kompetence sociální, občanské a pracovní. Děti byly 

seznámeny se zdravým způsobem života a finanční gramotností. Děti byly vedeny 

k základům slušného chování, k ohleduplnosti a pomoci ostatním.  Učily se domácím 

pracím jako je vaření, praní, utírání prachu, zalévání květin, mytí nádobí, výzdobě 

pokojů a společných prostor.  

Za pomoci rozhovorů a hry byly seznámeny s tradicemi vztahujícím se k různým 

obdobím roku. Vzhledem k nastalé situaci s virem Covid-19, bylo u dětí apelováno 

na důkladnější dodržování hygienických návyků. 

Pracovní kompetence 

Děti se učily drobným opravám a péči o svoje věci v rámci pracovních kompetencí. 

Byly vedeny k úklidu ve skupinách, na svém pokoji i v okolí celého dětského domova. 

Učily se vážit si svěřených věcí.  Důraz byl kladen na dokončení započatých úkolů.  

Během pracovních činností a ergoterapie byly děti seznámeny s různými materiály a 

v rámci pracovních činností se pak podílely na výzdobě rodinné skupiny, pokojů a celého 

dětského domova.  Byl u nich kladen důraz na rozvoj estetiky.  V pracovních činnostech 
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také sbíraly odpadky, pečovaly o záhony.  Dále se věnovaly výrobě drobných dárků  

a dekorací, které sami následně prodávaly.  

 

Sportovní kompetence 

U dětí se rozvíjela především tělesná zdatnost a pohybová koordinace. V dětech byl 

podporován sportovní duch a základní pravidla fair play hry. Chodily na vycházky, hojně 

se účastnily turistických výletů, byly hrány hry v přírodě.  Učily se správnému zacházení 

se sportovním vybavení a provozovaly nejrůznější sezónní sporty. Za příznivého počasí 

se aktivity odehrávaly v přírodě.  Bylo využíváno víceúčelové hřiště v areálu DD, kde 

hrály míčové hry nebo jiné kolektivní hry.  

 

Rozumové kompetence 

Rozumové kompetence byly u dětí rozvíjeny opakováním základů slušného chování, 

rozvojem logického myšlení, vycházkami po okolí, sledováním naučných filmů a četbou 

vhodné literatury.  Učily se také základům silničního provozu a cestování hromadnou 

dopravou.  Důraz byl kladen na řešení nejrůznějších životních situací a problémů, které 

je mohou v každodenním životě potkat.  Byly vedeny k odpovědnosti za svoje chování  

a činy, schopnost přijmout kritiku a poskytnou zpětnou vazbu.  Během distanční výuky 

se seznamovaly s vyhledáváním informací v tisku či za pomoci elektronických mediích.  

U dětí se rozvíjela a zkvalitňovala slovní zásob a vyjadřování především pomoci 

vyprávění, rozhovorů, popisu nejrůznějších situací, hraní divadla.   Děti rozvíjely svoje 

recitační a dramatické dovednosti, učily se básničky, písničky a vánoční koledy. 

Nacvičovaly představení na vánoční besídku.  

Seznamovaly se přírodou a její ochranou. Učily se třídit odpad.  Byly pro ně pořádány 

orientační běhy, kde si mohly vyzkoušet, jak umí používat mapu a jak se umí orientovat 

v přírodě.  Dětem byla opakována a zdůrazněna krizová čísla a důsledky jejich zneužití.  

 

Kompetence pro prevenci a intervenci rizikového chování 

Děti byly vedeny ke zdravému způsobu života, vhodnému chování a utužování zdraví.  

Byly seznámeny s drogovou problematikou, s riziky užívání a distribucí návykových 

látek.  Osvěta byla provedena pomocí promítání filmů, provádění vědomostních testů.  
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V prevenci bylo u některých dětí přistoupeno k namátkovým testům na přítomnost THC 

nebo alkoholu.  Byl uplatněn individuální přístup. Děti byly seznámeny také s rizikem 

internetu a sociálních sítí.  

Kompetence pro přípravu na vyučování 

Děti během roku pravidelně plnily svoje povinnosti a vypracovávali zadané domácí 

úkoly. Hlavním cílem bylo, aby se naučili pravidelně, v klidu a kvalitně připravovat na 

školní vyučování. Poskytnout jim podmínky pro nerušenou přípravu na vyučování a co 

nejvhodnější podmínky pro soustředění na probíranou látku. Individuální přístupem byl 

u dětí podporován zájem o školu a sebevzdělání. Děti byly vedeny k tomu, aby převzaly 

plnou odpovědnost za svoje školní výsledky.  Probíhala pravidelná spolupráce se 

školami, individuálně několik dětí navštívilo speciálně pedagogická centra.   Vychovatelé 

pravidelně navštěvovali třídní schůzky. Ve druhém pololetí probíhala výuka především 

distančně z DD z důvodu vyhlášení nouzového stavu – covid 19. Do dětského domova 

dojížděli učitelé ze Základní a Praktické školy v Chotěboři a pomáhali dětem s učivem.  

 

5. Kulturní činnost – vyhodnocení roku 2019/2020 
 

Kulturní činnost v tomto školním roce byla ovlivněna mimořádnými vládními 

nařízeními v souvislostí s koronavirovou nákazou. Z těchto důvodů nebylo možno 

některé plánované akce a návštěvy kulturních událostí uskutečnit. Proběhl:  

Tanec: 

 Dovednosti byly zaměřeny na styly, které děti preferují a baví je, tedy 

moderní tance s prvky street dance, break dance, hip hop a moderní tanec. 

  Děti se postupně začaly seznamovat se základy společenských tanců. 

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

pozice – 1x stříbro, 1x bronz a v konkurencí nabité kategorii moderní 

tanec a hip hop 4. místo. 

 Další soutěží, na kterou jsme nacvičovali nové sestavy, byl Nejmilejší 

koncert ve Včelné, který byl ovšem nakonec zrušen. 
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Hudba a zpěv: 

 Děti se učily rozeznávat různé hudební žánry, osvojily si nové písně  

a skladby, zpívaly dětské i lidové písně s hudebním doprovodem 

 Učily se spojovat hudbu s tancem (tanec, hudebně pohybové hry), 

relaxovat při poslechu a zpěvu. 

 Učily se základům hry na hudební nástroje – flétna, kytara. 

 Sledovaly hudební pořady v televizi, zpívaly karaoke. 

 

Ostatní kulturní činnosti 

 Děti aktivně nacvičovaly divadelní představení – hudební pohádkovou 

komedii „Jak šli zajíci do Betléma“, 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. 

 Proběhla pravidelná vánoční návštěva pana Havlíka – děti vyjely na výlet 

do Žďáru nad Sázavou – proběhla spolupráce s místním domovem seniorů 

 Zapojily jsme se do akce „Ježíškova vnoučata“, kreslily vánoční přáníčka 

seniorům 

 Účastnily jsme se vánočního prodeje dětských výrobků na akcích – Vánoce 

u kašny v Chotěboři a Barevné vánoce v Jihlavě 

 Děti se účastnily vánoční módní přehlídky v Chrudimi Galavečer Kate 

Fashion, kde nacvičily úvodní choreografii a vystupovaly zde s taneční 

sestavou 

 Děti navštívily dvě muzikálová představení – Shrek v pardubické aréně a 

muzikál Čarodějky v Goja music hall v Praze. 
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6. Hodnotící zpráva sportovních aktivit   za školní rok 
2019/2020. 

 

Během hodnoceného období byla pozornost zaměřena na připravenost talentů  

a výchovu nových malých dětí, 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 a pod. Sportovní 

aktivity byly od března zrušeny vládou ČR z důvodu celorepublikové a celosvětové 

epidemie covidu .- 19.  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. 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.  K rozvíjení fyzické zdatnosti bylo využíváno různých ploch v parku  

a také sportovního hřiště. 

Rok 2019 

Září 

 V rámci finále Slavata triatlon tour v Praze, si naše děti vedly velice dobře  

a v různých věkových kategoriích obsadily i přední místa na stupních vítězů.          

Říjen 

 Byla velmi dobrá účast na Prevenci proti nehodám v Praze - soutěž v rámci 

DDCUPU pro rok 2019 která byla zaměřena na jízdu na kolech křižovatkami, 

zručnost, dopravní testy a rychlostní jízdu. Zde jsme obsadili z celkem 22 

dětských domovů 11. místo.  

 Zajištění a uspořádání akce, nejen pro děti, ale i širokou veřejnost – orientační 

běh v areálu DD spojenou s návštěvou motorkářů. 
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Listopad 

 Dne 2.11.2019 proběhlo klání na turnaji v Člověče nezlob se v obci Knyk, jedná se 

o soutěž pro širokou veřejnost bez rozdílu věku a kategorií. Byla zde účast 120 

hráčů a v celkovém hodnocení získala dívka z našeho domova velmi pěkné  

4. místo, dále pak umístění dalších bylo 18, 24, 50, 63, 73, 82, 101, 104, 

 Začátkem měsíce listopadu proběhl turnaj ve stolním tenise, pořadatelem byl DD 

Jemnice, turnaj se konal v DD Budkov. Zde náš dětský domov obsadil 4. místo.  

 Dne 17. listopadu proběhl již 14. ročník turnaje dětských domovů ve florbale a to 

v Praze. Náš dětský domov na tomto turnaji obsadil 7 místo. 

 

Prosinec 

 Dne 8.12.2018 proběhlo slavnostní vyhlášení celkových výsledků DDCUP za rok 

2019 a to v Praze v divadle Broadway, kde děti shlédly muzikál a pak došlo 

k vyhlášení výsledků. Náš dětský domov v rámci soutěže o nejvšestrannější DD 

v ČR obsadil z celkového počtu 35 DD slušné 18. místo. 

 

Rok 2020 

 Rok 2020 nezačal pro náš dětský domov velmi slibně, protože mnoho dobrých 

sportovců odešlo z různých důvodů do jiných zařízeních, nebo již ukončily 

ústavní výchovy v DD. Veškeré soutěže vzhledem k tomu, že je toto podmíněno 

určitým věkem dítěte se muselo obsazovat dětmi ještě nezkušenými, které teprve 

získávají nové zkušenosti a pracují na své zdatnosti. V tomto školním roce bylo 

dost malých dětí, ať „školkových“, předškolních, nebo dětí navštěvujících první 

ročník ZŠ.  

Leden–Únor 

 Tyto měsíce proběhly bez sportovních aktivit, mimo zařízení DD. Podle možností 

bylo využíváno v tělocvičně stolu na stolní tenis a příprava na nadcházející vstup 

do DDCUPU pro rok 2020. Děti užily zimních radovánek v dětském domově.  

Březen 

 V tomto měsíci od jarních prázdnin došlo k nejen republikové, ale i celosvětové 

epidemii nákazy koronavirem a tím došlo k zákazu a omezení veškerých pohybů 
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sportovních aktivit a dalších aktivit v celé republice až do odvolání. Jedno 

z posledních omezení se pomalu uvolnilo a bylo zrušeno 1.7.2020.  

  Z uvedených důvodu odpadlo mnoho nejen sportovních akcí, ale byly zrušeny i   

akce jako lyžařský výcvik a podobně.  

  Mnoho sportovních akcí byla přeložena na podzimní část roku 2020. 

 

Duben – Květen 

  Naše děti se i za přísných opatření zdokonalovaly ve zdatnosti pohybem v areálu 

dětského domova, hrou s míčem a podobně. V pozdější době i vycházkami do 

okolí. 

Červen 

 18.6.2020 proběhla v rámci DDCUPU fotbalová kvalifikace v Jablonci nad Nisou – 

Mšeno, kde se náš tým pokoušel o nemožné a to postup mezi nejlepších 12 

dětských domovů v ČR. Při sestavě našich dětí ve věku nejmladšího chlapce 9 let, 

3 chlapců 11 let, dále 3 děvčat ve věku 13-16 let bylo na místě jasné, že se 

budeme muset soustředit hlavně na hru kolektivní a uhrát přijatelné výsledky 

proti chlapcům velmi zdatným, což se nám podařilo a po výsledcích 0:5, 0:3, 0:2 a 

0:4 náš domov skončil na 5 místě, ale sklidil velké uznání za podaný výkon a po 

zásluze obdržel jedno uznání - vyhlášení nejlepšího brankáře turnaje. Právě náš 

brankář to měl velice obtížné a uchránil nás od velkých proher. Všem patří velký 

dík. 

červenec – srpen 

 Děti po dobu letních prázdnin se zúčastnily různých letních táborů. 

 Děti si rozvíjely svoji fyzickou zdatnost, odolnost jízdou na kolech, kolečkových 

bruslích a podobně.  
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7. Hodnocení výtvarné a pracovní gramotnosti za rok 
2019/2020 

 

    Pracovní gramotnost:  

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

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

si pořádek ve svých osobních věcech. 

• Dle potřeb uklízely společné prostory. Tím si též utvářely a prohlubovaly kladný 

vztah k práci, mít dobrý pocit z dobře vykonané práce a vážit si práce své i 

druhých. 

• Byly vedeny ke spolupráci mezi sebou a pomoci s drobnými opravami nábytku 

v rodině či „kolárně“ - 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). 

• Děti třídily odpad. Dále jsme s dětmi dle potřeby zametali nádvoří, hrabali listí, 

pleli záhony a sbírali po parku spadané větve.  

• 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, plechovky, mýdlovou hmotu 

atp. Hotové výrobky jsme použili na výzdobu rodin, společných prostor či jako 

dárky pro sponzory. Děti také navštívily keramickou dílnu v Chotěboři. 
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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. 

• Mnoho dětských prací zkrášluje jednotlivé rodinky a společné prostory DD. 
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8. Vyhodnocení minimálně preventivního programu (MPP) 
pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže za školní rok 

2019/2020 
 

ÚVOD 

Stejně jako tomu bylo v loňských letech, tak i letošní školní rok 2019/2020 se odvíjel 

v duchu úzké spolupráce, jak mezi vedením dětského domova, tak mezi vychovateli  

a ostatními zaměstnanci, a především dětmi a v některých případech i jejich rodiči. Tyto 

postupy pomáhají tvořit vhodné psychosociální klima v domově, které je velice 

podstatné pro předcházení možného vzniku rizikového chování. V letošním školním 

roce jsme opakovaně měli několik hlavních úkolů, kterým měl MPP dostát. Jednalo se 

především o informovanost dětí v oblastech rizikového a nežádoucího chování  

a předcházení a zabránění vzniku takového chování a zvýšení odolnosti dětí vůči 

sociálně patologickým jevům. Děti si osvojily informace a získaly přehled například 

v oblasti užívání návykových látek, kriminality, vzájemných mezilidských vztahům, 

šikany, kyberšikany a spoustu dalšího. Vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu  

a snažili se jim nabídnout co nejpestřejší škálu volnočasových aktivit. Nejvíce aktivit se 

uskutečnilo v první půlce školního roku, jelikož od druhé poloviny roku došlo z důvodu 

pandemie COVIDU-19 k omezením. Nicméně i tak byly pro děti v rámci domova 

vymýšleny ty nejpestřejší aktivity a činnosti. 

 

Cílové skupiny 

Do MPP jsou zapojovány všechny děti z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. 

K 30. 06. 2020 je v našem zařízení umístěno celkem 29 dětí. Za realizaci programu 

zodpovídá metodik prevence, ale na jeho naplnění se podílejí všichni vychovatelé 

domova, ředitelka zařízení, vedoucí vychovatelka a další zaměstnanci. Právě tato úzká 

spolupráce mezi jednotlivými články domova, je velmi dobrým nástrojem pro vytvoření 

pozitivního a příjemného psychosociálního klima, což je pro děti v našem zařízení 

nezbytné. 
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Výskyt rizikových projevů chování 

I ve školním roce 2019/2020 jsme se setkali s nežádoucími projevy chování. Jednalo 

se konkrétně o: 

 sebedestruktivní projevy chování, 

 šikana, 

 nevhodné chování na sociálních sítích,  

 útěky, 

 drzost, vulgárnost, 

 neschopnost ovládat své emoce, 

 nerespektování a nedodržování pravidel VŘ, 

 konfliktní způsoby jednání, 

 krádeže, 

 užívání návykových látek, 

 lhaní, podvody, 

 vandalismus. 

 

Veškeré tyto nevhodné projevy chování byly okamžitě a neprodleně řešeny. Jednak se 

pracovalo individuálně s daným jedincem, kterého se nevhodné chování týkalo a jednak 

se pracovalo se všemi ostatními dětmi v úrovni teoretické, jakožto prevence, aby se 

podobné chování neopakovalo. Konkrétní postupy byly následující: 

1) Individuální rozhovor s daným jedincem, který se dopustil nežádoucího chování. 

2) Postupování podle Vnitřního řádu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. 

3) Zajišťování odborné osoby, která bude nápomocná při řešení konkrétního 

případu. 

4) V případech, které to vyžadovaly, kontaktování Policie České republiky. 

5) Kontaktování krajského úřadu. 

6) Spolupráce s OSPODEM, diagnostickými a výchovnými ústavy, PPP, SPC. 
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Uskutečněné akce podílející se na MPP za školní rok 2019/2020 

ZÁŘÍ-PROSINEC 2019 

 Kulturní vystoupení v ENGESERU s.r.o. (07. 09. 2019), 

 Návštěva obory ve Žlebech (11. 09. 2019), 

 Návštěva MOTORSVĚRA – festival dopravní prevence a motorismu (14. 09. 2019), 

 Zábavné odpoledne na Klokočově (15. 09. 2019), 

 Slavata triatlon tour Praha (15. 09. 2019), 

 Rozhovor na téma hygiena u dívek a chlapců, přenosné choroby, jejich přenos, 

léčba, partnerské vztahy krátkodobé, dlouhodobé (20. 09. 2019), 

 Poučení o zásadách zdravé a vyvážené stravy a o nebezpečí pití energetických 

nápojů (23. 09. 2019), 

 Rozhovor na téma kouření, negativní vliv, prevence, důsledky špatné hygieny (26. 

09. 2019), 

 Rozhovor s dětmi o finanční gramotnosti a správném nakládání s penězi (28. 09. 

2019), 

 Výroba vánočních dárečků na adventní trhy, 

 Příprava a nacvičování vánoční besídky, 

 V rámci prevence kontrola dívek, zda u nich nedochází k sebepoškozování (01. 

10. 2019), 

 Rozhovor o sebepoškozování (02. 10. 2019), 

 Prevence proti nehodám – cyklistické závody (05. 10. 2019), 

 Návštěva motorkářů v DD (12. 10. 2019), 

 Tykvový závod (12. 10. 2019), 

 Debata na téma vzájemné vztahy ve skupině, tolerance, ohleduplnost, pomoc 

druhým (13. 10. 2019), 

 Návštěva dýňového světa (25. 10. 2019), 

 Rozhovor o důležitosti pravidelné a vyvážené stravy, o poruchách příjmu potravy 

(31. 10. 2019), 

 Akce v Knyku – Člověče, nezlob se (02. 11. 2019), 

 Akce DD Budkov – stolní tenis (05. 11. 2019), 
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 Proškolení zimního období, námraza, vstup na zamrzlé plochy a podobně (07. 11. 

2019), 

 Rozhovor o vzájemných vztazích ve skupině, respekt, tolerance, rozhovor s dětmi, 

jak se chovat k člověku s nižší inteligenční úrovní (09. 11. 2019), 

 Rozhovor na téma správné oblékání a obuv, správná volba oblečení, roční období, 

škola, kulturní a společenské akce (11. 11. 2019), 

 Taneční soutěž ve Slaném (12. 11. 2019), 

 Debata o šikaně a vzájemných vztazích ve skupině (13. 11. 2019), 

 Proškolení o režimu na skupině, seznámení s VŘ DD a proškolení o zimním 

období (15. 11. 2019), 

 Výlet do Havlíčkova Brodu, nákupy zimního oblečení (16. 11. 2019), 

 Rozhovor na téma dochvilnost, spolehlivost, lhostejnost, důvěra a její ztráta, 

lhaní, záškoláctví (20. 11. 2019), 

 Módní přehlídka v Chrudimi s tanečním vystoupením (22. 11. 2019), 

 Taneční vystoupení pro seniory v Bojanově (23. 11. 2019), 

 Floorball Praha (30. 11. 2019), 

 Výroba vánočních přáníček. 

 Vánoční trhy v Chotěboři – prodej výrobků (01. 12. 2019), 

 Pravidelné nácviky na vánoční besídku, 

 Vánoční trhy v Jihlavě – Barevné Vánoce – prodej výrobků (05. 12. 2019), 

 Mikulášská nadílka s Hanou Netolickou (06. 12. 2019), 

 Zpívání vánočních písniček a koled, 

 Finanční gramotnost, 

 Pečení vánočního cukroví, 

 Vánoční tradice, zvyky, význam adventu, 

 Vánoční besídka – pohádková vánoční komedie „Jak šli zajíci do betléma“ (16. 12. 

2019), 

 Zdobení vánočního stromečku (21. 12. 2019), 

 Výlet do Žďáru nad Sázavou s panem Havlíkem - vánoční koncert, posezení se 

seniory, společný program, návštěva herny Hopík (22. 12. 2019), 
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 Oslava Štědrého dne – příprava slavnostní tabule, vánoční tradice a zvyky, 

procházka, slavnostní večeře, rozbalování dárků (24. 12. 2019), 

 Zimní radovánky, procházky po Vsi, 

 Oslava Silvestra a příchodu Nového roku (31. 12. 2019). 

 

LEDEN-ČERVEN 2020 

 Poučení a sledování dokumentu o nebezpečí plynoucích ze sociálních sítí (sexting, 

kyberšikana, zasílání nevhodných fotografií, chování na sociálních sítích (07. 01. 

2020), 

 Oslava Štědrého dne ve skupinách (08. 01. 2020), 

 Zopakování důležitosti a vyváženosti pestrého a zdravého jídelníčku (13. 01. 

2020), 

 Rozhovor na téma důvěra, dochvilnost, lhaní, zodpovědnost (14. 01. 2020), 

 Zopakování VŘ se zaměřením na povinnosti a chování v DD a ve školách, 

proškolení všeobecných zásad v rodině se zaměřením hlavně na hygienické 

podmínky při vaření (15. 01. 2020), 

 Ochrana zdraví před úrazy, prevence před nemocemi (16. 01. 2020), 

 Akce DD – Muzikál Shrek v Pardubicích (18. 01. 2020), 

 Rozhovor o nakládání s finančními prostředky (19. 01. 2020), 

 Venkovní sportovní aktivity, 

 Výtvarné činnosti – výroba dárečků na jarně – velikonoční trhy v Havlíčkově 

Brodě, 

 Sledování výukového spotu o návykových látkách (BESIP), sledování dokumentu 

„Čtyři ženy a drogy, drogy a ženy" - debata o návykových látkách (21. 01. 2020), 

 Rozhovor s dětmi o důležitosti respektování VŘ DD, zdůraznění důležitosti a 

nezbytnosti plnění povinností, debata o tom, jak postupovat v případě nevolnosti 

(22. 01. 2020), 

 Sledování dokumentu Pološero: anorexie a příběhu s název Boj s anorexií aneb 

nová etapa života - debata nad poruchami příjmu potravy, důsledky těchto nemocí 

(27. 01. 2020), 
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 Poučení o hygienických podmínkách, jak se chránit proti chřipkám, upozornění na 

vir koronavirus (03. 02. 2020), 

 Akce DD – Muzikál Čarodějka v Praze (08. 02. 2020), 

 Výtvarné činnosti – výroba dárečků na jarně – velikonoční trhy v Havlíčkově 

Brodě, 

 Tvorba PRODŮ - individuální rozhovory s dětmi o jejich chování, prospěchu, 

přednostech a nedostatcích a plánech do budoucna (10. 02. 2020), 

 Vztahy k ostatním lidem a výchovným pracovníkům – slušné chování, ohleduplnost, 

takt, 

 BESIP – dopravní značky, křižovatky, dopravní testy (25. 02. 2020), 

 Vaření ve skupinách, 

 Zimní radovánky, vycházky po Vsi, 

 Vycházka na Kamennou řeku, 

 Informovanost o nemoci COVID-19, 

 Zásady správné hygieny, mytí rukou, roušky, 

 Domácí výuka, 

 Soutěže, olympiády v nejrůznějších disciplínách, 

 Výtvarné činnosti, 

 Individuální rozhovory s dětmi, 

 Dopravní výchova, 

 Pohybové hry na hřišti, míčové hry, 

 Finanční gramotnost, pracovní gramotnost, rodinná gramotnost 

 Relaxační, rekreační a oddychové činnosti, 

 Výlet do údolí řeky Doubravky (06. 06. 2020), 

 Závody v běhu (18. 06. 2020), 

 DD CUP Praha (19. 06. 2020), 

 Pěší výlet do Chotěboře (24. 06. 2020), 

 Tvorba PRODŮ - individuální rozhovory s dětmi o jejich chování, prospěchu, 

přednostech a nedostatcích a plánech do budoucna (29. 06. 2020), 
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Od měsíce března, kdy Vláda České republiky vydala mimořádná opatření kvůli vzniku 

pandemie COVIDU-19 se žádné akce mimo dětský domov nekonaly. S dětmi jsme 

individuálně pracovaly v zařízení dětského domova. Jelikož od 16. března byly uzavřeny 

všechny školy v České republice, tak každý den dopoledne v domově probíhala domácí 

výuka. Děti společně s vychovateli vypracovávali úkoly zadané příslušnou školou. 

Odpoledne pak vždy v domově probíhaly nejrůznější aktivity a činnosti od těch 

sportovních, pracovních, vědomostních, až po výtvarné, vzdělávací či odpočinkové  

a relaxační. Toto období bylo pro všechny velmi náročné, ale domnívám se, náš dětský 

domov, děti i všichni jeho zaměstnanci, jej zvládli, jak nejlépe uměli. 

Vyhodnocení akcí MPP  

Nárůst různých rizikových forem chování včetně zneužívání návykových látek v 

populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Vzhledem 

k patologii rodin, z nichž děti pocházejí, patří mezi nejohroženější skupinu. Primární 

prevence je tak základním kamenem pro přecházení vzniku nežádoucího chování. 

Programy, které jsme vybírali pro naše děti, jsme opět zaměřili na zdravý životní styl, 

na duševní rozvoj, na upevnění sociálního i prosociálního cítění, na rozvoj charitativního 

chování, na pomoc v nouzi a v neposlední řadě také na sebeúctu a uvědomění si sebe 

sama. Opět jsme se zaměřili také na stále aktuální témata, jako jsou návykové látky, 

šikana, kyberšikana a ostatní patologické jevy.  

 

Děti byly seznámeny / vedeny: 

 s právy a povinnostmi, které jsou domově, ve škole i v běžném životě, 

 k právu mít svůj vlastní názor a nebát se ho říct, 

 s druhy a účinky návykových látek (alkohol, cigarety, marihuana, tvrdé drogy), 

 se způsoby efektivního řešení konfliktů, problémů či jiných neshod, 

  s možnostmi seberealizace a sebehodnocení, 

 ke kladnému postoji k tradicím, 

 k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, 

 se způsoby obrany tlaku vrstevníků a způsoby odmítnutí jejich návrhům a 

nátlakům,  

 s pozitivními a negativními vlivy společnosti, 
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 s druhy sociální komunikace, 

 k postoji vážit si druhých (vedení k sounáležitosti), 

 k zásadám slušného chování, soužití v kolektivu vrstevníků, 

 k vytváření zdravého životního stylu, 

 k účasti na domovských, školních a mimoškolních aktivitách, 

 k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. 

 

Aktivně a okamžitě jsme reagovali na různorodé problémy, které vyvstaly z běžného 

každodenního života dětí v dětském domově. Následně jsme aktuální a problémová 

témata zařadili v rámci besedy s dětmi, kdy jsme vše rozebrali a pohovořili o všech 

dalších důsledcích z toho plynoucích. Snažili jsme se vhodně vysledovat rizikového 

chování u konkrétních dětí a hledat příčiny a vhodné formy nápravy. Snažili jsme se o 

maximální vstřícnost, pochopení a podporu v zájmu dítěte a jeho potřeb, aby se v rámci 

primární prevence předcházelo možným konfliktům, hádkám, problémům a 

mimořádným událostem. Byly jsme dětem pevnou oporou, na kterou se mohou s 

důvěrou obrátit a příkladem, kterých si budou vážit a vzhlížet k nim s patřičným 

obdivem a uznáním. 

 

Závěr 
Ve školním roce 2019/2020 si děti osvojily a získaly řadu nových vědomostí z oblasti 

rizikových projevů chování. I když letošní školní rok, především kvůli vzniklé pandemii 

COVIDU-19 a s ní souvisejících nutných opatření, nebyl jednoduchý, tak se domnívám, že 

díky práci všech pedagogických pracovníků jsme toto náročné období zvládli, jak nejlépe 

jsme uměli a cíle programu se nám podařilo naplnit, jak nejlépe to v rámci daných 

opatření šlo. V osvětě a minimalizaci nežádoucích projevů chování hodláme nadále 

pokračovat i v příštím školním roce 2020/2021. 
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9. Vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2019–2020 
 

Bc. Coufalová Etela 

FICE – OSVĚDČENÍ:  předání ocenění – Pedagog roku 

           -  Mgr. Štefan Schwarz: „ Hranice a konflikt“  

           -  Ing G. Křivánková: „ První analýzy poznatků z projektu PERSIST“ 

           -  Mgr. M. Seidlová: „ Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP“       

OSVĚDČENÍ: „ Stres v řídící práci. Syndrom vyhoření“        6 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Umění jednat, být přesvědčivý, získávání důvěry, obrana proti manipulaci     

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

                                                                                              

Běláková Milada 

FICE – OSVĚDČENÍ:  předání ocenění – Pedagog roku 

           -  Mgr. Štefan Schwarz: „ Hranice a konflikt“ 

           -  Ing G. Křivánková: „ První analýzy poznatků z projektu PERSIST“ 

           -  Mgr. M. Seidlová: „ Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP“       

OSVĚDČENÍ: „ Stres v řídící práci. Syndrom vyhoření“         

    6 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Umění jednat, být přesvědčivý, získávání důvěry, obrana proti 

manipulaci“               6 h.       

OSVĚDČENÍ: „ Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky“                                                                                                                                      

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo   

Kuberová Eva 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Čermáková Monika 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 
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Mgr. Kalvodová Zuzana 

OSVĚDČENÍ: „ Náhradní rodinná péče a kontakt s biologickou rodinou“             6 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky“ 

                                                                                                                                  6 h. 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo                                

 

Bc. Pecinová Tereza DiS. 

FICE – OSVĚDČENÍ:  předání ocenění – Pedagog roku                                           8 h. 

           -  Mgr. Štefan Schwarz: „ Hranice a konflikt“  

           -  Ing G. Křivánková: „ První analýzy poznatků z projektu PERSIST“ 

           -  Mgr. M. Seidlová: „ Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP“             

Seminář: „ Šikana jako narušení vztahů ve skupině“                                                 8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky“   8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Náhradní rodinná péče a kontakt s biologickou rodinou“              6 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Coufalová Alena DiS. 

OSVĚDČENÍ: „ Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po novele vyhlášky“         

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Langerová Hana DiS. 

OSVĚDČENÍ: „ Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, FKSP po novele 

vyhlášky                                                                                                                                  6 h.     

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo  

Musilová Jitka 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

Kroutilová Anna 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 
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Pešková Marie 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

Kolářová Dagmar 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

 

Kvačková Iveta 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

Frimlová Jitka 

OSVĚDČENÍ: „ Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby“        8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Náhradní rodinná péče a kontakt s biologickou rodinou“                    6 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Krulík Václav 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Víšek Jaroslav 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Bc. Baladová Martina  

Seminář: „ Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“ 

Seminář: „ Šikana jako narušení vztahů ve skupině“                                        8 h. 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Pelikánová Jana 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

Vávra Roman 

OSVĚDČENÍ: „ Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky“    8 h. 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 
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Mejtská Martina 

Instruktorský kurz „Sporty a pobyt v přírodě“                                                                  40 h.        

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Křivohlavá Eliška 

Seminář: „ Šikana jako narušení vztahů ve skupině“                                              

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Bc. Pešková Kateřina 

OSVĚDČENÍ: „ Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky“        8 h. 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Jandová Amálie DiS. 

Instruktorský kurz „Sporty a pobyt v přírodě“                                                       40 h.   

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

- z důvodu koronaviru se  vzdělávání neuskutečnilo 

Šereda Jaroslav 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Mgr. Vodvárková Nikola 

Instruktorský kurz „Sporty a pobyt v přírodě“                                                         40 h.             

Seminář: „ Šikana jako narušení vztahů ve skupině“                                                  8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky“              8 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Lucie Kraibichová 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 

Krátká Jana 

- z důvodu koronaviru se vzdělávání neuskutečnilo 
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Kasalová Petra 

OSVĚDČENÍ: „ Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby“             8 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Skalická Dana 

Instruktorský kurz „Sporty a pobyt v přírodě“                                                                         40 h.             

OSVĚDČENÍ: „ Náhradní rodinná péče a kontakt s biologickou rodinou“                     6 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Jana Lorencová  

OSVĚDČENÍ: „ Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby“        8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky“              8 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Beránková Jitka 

Seminář: „ Šikana jako narušení vztahů ve skupině“                                              8 h. 

OSVĚDČENÍ: „ Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby“                            8 h. 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 

Šťastná Romana  

OSVĚDČENÍ: „ Náhradní rodinná péče a kontakt s biologickou rodinou“                           6 h. 

Školení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

- z důvodu koronaviru se jiné vzdělávání neuskutečnilo 
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10. Akce DD 2019–2020 
 

7.9.2019  Oslava sponzorské firmy Engeser v Havl. Brodě, kde děti vystupovaly 

s tancem 

11.9.2019  TESCO – připravilo pro děti program ve Žlebech, zúčastnilo se 7 dětí 

15.9.2019  účast dětí na finále Slavata Tour, kam jelo 6 dětí 

5.10.2019     DD CUP – prevence proti nehodám v Praze – děti obsadily 11. místo 

12.10.2019   Motorkáři v DD 

Orientační + dračí lodě v DD 

2.11.2019 Děti se zúčastnily akce „Člověče nezlob se“ v Knyku 

12.11.2019 Slaný – taneční soutěž – umístění: Anna H. 1. místo ( sólo ), dívky 

jako skupina na 2. místě a Vanesa sólový tanec 3. místo 

2.12.2019 Knyk – akce „Člověče nezlob se“ 

5.12.2019  Budkov – turnaj ve stolním tenisu, kde jsme obsadili dvě 3. místa 

30.11.2019 Praha – turnaj ve florbale, kde děti obsadily celkově 7.místo 

8.12.2019 Praha – vyhlášení DD Cup 

18.12.2019 návštěva ZŠ Habry – projekt „Srdce pro kamaráda“  

30.12.2019     Jihlava – návštěva dětí v ZOO 

18.1.2020 Návštěva muzikálu Shrek v Pardubicích¨ 

8.2.2020 Návštěva muzikálu Čarodějka, který byl v GOJA MUSIC HALL  v Praze 

16.2.2020 Děti se zúčastnily Karnevalu v Malči 

                                   

Další akce byly zrušeny z důvodu Koronaviru. 
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11. COVID 19, nouzový stav v DD 
 

Shrnutí nouzového stavu v DD Více než 3 měsíce proběhl nouzový stav také v DD v 

souvislosti s infekčním onemocněním COVID 19. Tato situace vyžadovala vydatné 

týmové nasazení celého kolektivu a krizové řízení. Děti se v době vyhlášení nouzového 

stavu měly vracet z prázdninového pobytu od blízkých osob a bylo třeba zohlednit, zda 

netrávily čas v zahraničí či nevykazovaly známky dušnosti, zvýšení teploty aj. Dětský 

domov byl nucen přeorganizovat rozpisy služeb, online výuku pro všechny děti při 

nasazení jednoho vychovatele na 8 dětí různého stupně vzdělání i typu školy, a to bez 

dostatečné výpočetní techniky. Zároveň část zaměstnanců vyráběla dětem roušky, velké 

množství roušek nám přivezli Maminky z Hlinecka. Vychovatelé vymýšleli dětem 

program pestrý v rámci areálu tak, aby se v rámci rodinných skupin nesetkávali. 

Zřizovatel Krajský úřad Kraje Vysočina, město Chotěboř, obec Nová Ves u Chotěboře, 

Tomáš Slavata, Nadační fond Albert, Střední průmyslová škola stavební akademika 

Stanislava Bechyně z Havlíčkova Brodu zajistili dezinfekci, ochranné pomůcky i některé 

potraviny, které jsme využili pro děti z dětského domova i ZDVOP.  

Dále Nadační fond Terezy Maxové a organizace Společně pro dětské domovy „Děti v 

akci“ podpořili děti při výuce dodáním výpočetní techniky– notebooků a PC sestav pro 

vzdělávání do každé rodinné skupiny. aj. poskytli potřebnou dezinfekci. Značnou pomoc 

pro nás znamenala také spolupráce se Základní a praktickou školou Chotěboř, kdy 

učitelé byli ochotni dojíždět do našeho zařízení a podílet se na vzdělávání svých žáků. 

Ačkoliv mnoho úřadů (včetně OSPOD), soudů i škol pracovalo v omezeném režimu, 

zaměstnanci dětského domova, především vychovatelé a pracovníci ZDVOP naopak 

pracovali nad rámec svých pracovních povinností a tím jsme tuto neznámou situaci 

zvládli. 
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 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 

 

11.1. 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.  

Organizace hospodařila v roce 2019 s finančními prostředky tak, že ke konci roku 

vykázala kladný hospodářský výsledek  ve výši 6 092,64 Kč. Z toho v hlavní činnosti byl 

zisk 3 705,86 Kč a v doplňkové činnosti 2 386,78 Kč. 



- 33 - 
 

      

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 40 899 Kč. Jedná se o náklady, které má organizace povinnost 

financovat – např. odpisy automobilů, dle pokynů zřizovatele.  

Kraj Vysočina dofinancoval ZDVOP ve výši 944 702,04 (161 262,98 Kč z roku 2018, 

783 439,06 Kč v roce 2019). V roce 2019 byla využita částka 783 439,06 Kč ke krytí 

nákladů, zbylá částka 83 214,94 Kč byla převedena do roku 2020, jako předfinancování 

ZDVOPu. 

Příspěvek na ZDVOP pod UZ 13307 činil 2 247 320,-- Kč a dále byla poskytnuta 

dotace ve výši 341 658,-- Kč na ZDVOP. 

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

 

11.2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního 

plánu a návrh finančního vypořádání  hospod. Výsledku 

 

Finanční prostředky na činnost za rok 2019                   

z toho:   

 na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši          12 190 311,00 Kč 

na provoz vlastní činnost dle rozpočtu ve výši                           3 313 710,00 Kč 

(provozní prostředky 3 280 000,- Kč, navýšení 33 710,-Kč) 

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

 dofinancování spol. nákladů ZDVOPu                                    40 899,00 Kč 

na náklady ZDVOP za rok 2019 UZ 13307 ve výši                              2 247 320,00 Kč 

dotace na ZDVOP UZ 13307             341 658,00 Kč 

dofinancování prostředků na ZDVOP z KrÚ                                         944 702,04 Kč 

výnosy příštích období – dofinanc.ZDVOP 2020                         83 214,94 Kč 

výnosy z prodeje služeb děti, zamci ZŠ           183 014,00 Kč 

čerpání FKSP na obědy zamců                  84 708,00 Kč 

úhrada za služební telefony                   6 000,00 Kč 

výnosy z vlastních výkonů                 18 192,50 Kč 

čerpání sponzor. darů             189 539,02 Kč 
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Usměrňování prostř. na platy a odměny na pracovní pohotovost  

MP ze SR 

Rozpočet na rok 2019                              8 765 028 Kč 

Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 1.3.2019                 8 765 028 Kč    

Závazné ukazatele k 15.4.2019                  8 765 028 Kč                          

Úprava rozpočtu přímých NIV k 14.6.2019                             8 852 678 Kč 

Úprava rozpočtu 2.12.2019                              48 000 Kč 

Závazné ukazatele k 2.12.2019                  8 900 678 Kč 

 

Celkem skutečnost na platy rok 2019                             

UZ 33353                     8 860 678 Kč 

Z provozních prostředků DD – zahradník                                                      167 647 Kč 

Kuchařky ZDVOP                                    173 649 Kč  

Kuchařky DD                                       15 580 Kč 

Mzdy ZDVOP                             1 979 376 Kč  

Celkem prostředky na mzdy (bez OPPP)                        11 196 930 Kč 

 

Dohody 

OPPP z UZ 33353                          40 000 Kč 

Dohody ZDVOP                          42 220 Kč   

Dohody psycholog (z NF Albert)                            50 000 Kč   

 

OPPP celkem                      132 220 Kč 
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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ SE MZDOVÝMI 

PROSTŘEDKY  za rok 2019 

 

Skutečnost - mzdové prostředky za rok 2019 ze SR                      8 900 678 Kč 

z toho na platy UZ 33353                                                                                       8 860 678 Kč 

z toho na OPPP                              40 000 Kč 

limit zaměstnanců                                                                                                                 23,90 

 

Čerpání mzdových prostředků za rok 2019 celkem                             11 196 930 Kč 

z toho na platy z rozpočtu UZ 33353                                 8 860 678 Kč 

z toho z jiných zdrojů                   2 320 672 Kč 

z toho: 

na platy zahradníka – z provozu                                                    167 647 Kč 

na platy kuchařek – ZDVOP                                                173 649 Kč 

na platy zamců ZDVOP – MPSV                  1 979 376 Kč 

z ostatních zdrojů – kuchařky host. činnost                 15 580 Kč 

na dohody z UZ 33353                                            40 000 Kč 

na dohody z ostatních zdrojů                         92 220 Kč         

z toho: 

dohody na ZDVOP                     42 220 Kč 

dohody – psycholog z NF Albert                                        50 000 Kč 

                           

        průměrný přepočtený počet zaměstnanců              32,5228 
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11.3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 
 

Rozbor tvorby výnosů za rok 2019 

                                                                    Hlavní činnost             Doplňková činnost 

  V ý n o s y  celkem v Kč :                    20 219 813,86            42 840,00  

 

z toho:  dotace na přímé náklady a vzdělávání                                                     12 190 311,00 

  MP celkem platy                                             8 812 678,00 

  OPPP                                                               40 000,00

  

    z NIV orientačně                                                      3 289 633,00  

dotace na krizová lůžka ZDVOP                                             2 247 320,00  

dotace na ZDVOP od státu                                                                        341 658,00   

          

dofinancování ZDVOP z Kraje V.                                                                          944 702,04 

      (předfinancování ZDVOP r.2020)                                                                        83 214,94 

dotace na provoz                                                                    3 313 710,00 

 

výnosy z prodeje služeb děti, zamci ZŠ                    140 174,00                 42 840,00  

obědy zamců včetně čerpání z FKSP                               84 708,00  

úhrada za služební telefony                                 6 000,00  

výnosy z vlastní produkce – dřevo                 18 192,50 

čerpání sponzor. darů                                    151 296,02  

náhrady od pojišťovny                                                               1 500,00 

ostatní výnosy z činnosti ošetřovné DD a ZDVOP                         591 818,00  

úhrada za režijní náklady děti ZŠNV                                   29 726,80 

dary                 153 897,50 

pronájem prostor                     4 800,00 
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Rozbor čerpání nákladů za rok 2019 

 

  N á k l a d y  celkem v Kč  :           20 216 108,00                        40 453,22 

z toho:  

náklady na spotřebovaný materiál                           1 791 699,34                             16 548,59             

spotřeba energie        553 542,95                                 1 620,41 

opravy a udržování                      257 256,98              629,22  

cestovné                          72 662,52                           21,48 

náklady na reprezentaci                                     8 252,28                 

náklady na ostat. služby                               1 024 432,03                                    284,64                 

mzdové náklady               11 352 297,00                             15 580,00        

zákonné sociální pojištění                 3 791 391,40                                5 283,60 

ostatní sociální pojištění – zák,. poj.                     47 045,00                                

zák. soc. náklady –příděl FKSP, semináře         317 001,38                                   432,66   

ostatní daně a poplatky                  4 500,00     

odpis dlouhodobého majetku                  313 286,38               52,62 

tvorba a zúčtování opravných položek                    53 941,00  

náklady z vyřazených pohledávek                     86 223,00              

náklady z drobného DHM                     398 144,80

                        

ostatní náklady z činnosti                                                          144 431,94
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Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12. 2019 

                                                                                                              

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

                        0                               0  fond odměn                                          0 

                     113                          113  fond rezervní ( z HV)                       0 

                     772                          772  fond rezervní (dary)                        0 

                     280                          280  fond investiční                                   0 

                     280                          299  FKSP                                                  +19  

 

                                                                                                  Nesedí o: 18 785,24 Kč – rozpis 12/2019 

                                                                                                                  příděl FKSP    + 21 556,22  Kč 

                                                                                                                    poplatky KB    +     462,00  Kč 

                                                                                                                   obědy zam.      -   3 233,00  Kč 

                           oprava 11/19   +           0,02 Kč 

                                celkem      +     18 785,24 Kč 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2019                      3 705,86 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2019                        2 386,78 Kč 

Celkem hospodářský výsledek za rok 2019                                                          6 092,64 Kč 

   

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019       

    - do rezervního fondu ve výši - návrh                                                                   6 092,64 Kč 
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11.4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace 
 

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2019: 

V organizaci byla provedena řádná inventarizace majetku a závazku DD dle 

Příkazu k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 

2.12.2019 do 27.1.2020 č.j. DD-NV/2652/2019, v souladu s řádnou účetní závěrkou.  

V roce 2019 proběhla veřejná zakázka na pořízení Multicar po kompletní generální 

opravě. Multicar byl financován z investičního fondu ve výši 269 975 Kč a dále byl 

poskytnut investiční příspěvek na pořízení a technické zhodnocení movitého 

investičního majetku (dofinancování nákupu víceúčelového vozidla pro údržbu areálu) 

ve výši 550 000 Kč. 

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 89 pohledávek po lhůtě splatnosti v hodnotě 691 tis. Kč. Jedná 

se o 62 dobytných pohledávek v hodnotě 377 tis. Kč. Dále organizace eviduje 27 

nedobytných pohledávek za rodiči v hodnotě 314 tis. Kč, které jsou starší tří let., které 

organizace plánuje postupně vyřadit. Jedná se o pohledávky ve výši do 30 tis. Kč za 

jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 

9/11 ze dne 13. 12. 2011 do 31. 3. 2019 a do 50 tis. Kč od 1.4.2019 dle Zásad o vymezení 

majetkových práv a povinností PO č. 02/19 ze dne 19.3.2019. 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.  
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11.5. 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. 

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

interními předpisy. 

                                                       -  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. 2019 

- průběžná inventarizace u skladu potravin 

 30. 6. 2019 

 

V roce 2019 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. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 

 čj. KHSV/00826/2019/HB/HDM/Ves dne 17. 1. 2019 

- předmětem kontroly bylo plnění požadavků EP a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, 

dodržování zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů., o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a 

označování alergeny na balených i nebalených pokrmech. 
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Kontrolní zjištění – bez závad 

 

3. Návštěvy OSPOD v DD a ZDVOP v roce 2019 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 

4. 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. 

5. Krajský úřad Kraje Vysočina – Odbor kontroly ve dnech 4. - 8. 11. 2019 

Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky. 

Kontrolní zjištění – tiskárna byla chybně zaúčtována do vlastního majetku - organizace 

nepostupovala v souladu s ustanovením §27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2 odst. 2 

písm. l) Zásad Zastupitelstva KV č. 09/11 o vymezení majetkových práv a povinností PO 

ze dne 13. 11. 2011. 

Dále nebylo účtováno o příchovcích ovcí – PO nepostupovala v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

PO neúčtovala o přijatých věcných darech – tím nedodržela ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 563/1991 Sb. 

Okamžiky odlišného zařazování majetku do evidence a následného účtování do 

účetnictví neměla PO upraveny vnitřním předpisem – nedodržení ustanovení zák. č. 

563/1991 Sb. 

O nově pořízeném majetku (samostatný hmotný majetek) v PC vyšší než 40 tis. Kč, 

účtovala jako o majetku vlastním, bez předchozího schválení zřizovatelem – tím 

nedodržela ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. m) Zásad ZK č.09/11 a současně čl. 2 odst. 5 

Pravidel Rady Kraje Vysočina č.10/14, kterými se stanoví účtový rozvrh PO ze dne 9. 12. 

2014.Nebyl doložen schvalovací postup SR. Vyřazování majetku bylo prováděno v jiný 
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okamžik (zpravidla ke konci měsíce), aniž by tento postup byl upraven ve vnitřním 

předpisu – nepostupovala v souladu s ustanovením §33a odst. 1 písm. b) zák. č. 

563/1991 Sb. 

Organizace chybně odepisovala u dvou položek dlouhodobého majetku, čímž 

nepostupovala v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 Pravidel RK č. 09/12. 

Nebyly evidovány smlouvy o pronájmu prostor prostřednictvím Portálu PO. Tím 

organizace nepostupovala v souladu s čl. 3 odst. 1 Zásad ZK č. 09/11 a čl. 9 odst. 2 písm. 

b) Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 09/11 o komunikaci mezi Krajem Vysočina a PO 

zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu PO ze dne 15. 5. 2017. 

PO neúčtovala o podmíněných pohledávkách na podrozvaze, tím nepostupovala 

s ustanovením §48 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

PO převedla do FI o 11 Kč více, tím nepostupovala v souladu s §36 odst. 1 zákona 

č.563/1991 Sb. a bodem 7.4. písm. a) ČÚS č. 704. 

S dodavatelem nebyla uzavřena písemná smlouva dle čl. 2 odst. 5 Pravidel RK 

Vysočina č. 07/17 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 a nezveřejnila 

v registru smluv. PO zaměstnanci po celý rok nevyplácela zvláštní příplatek, tím 

nedodržela ustanovení §122 odst. 1 a §129 zák. č. 262/2006 Sb. a Vnitřní přepis ZDVOP. 

PO neoznámila písemně důvod změny platových výměrů zaměstnanci, tím nedodržela 

ustanovení §136 odst. 2 ZP. 

PO neevidovala zahájení a ukončení pracovní cesty v knihách jízd, ani tato povinnost 

nebyla stanovena vnitřním předpisem. 

PO uvedla, že nebyly shledány nedostatky i v případě, kdy byla překročena stanovená 

norma spotřeby PHM. 

PO chybně zaúčtovala rozdíly mezi předpokládanými a skutečnými náklady. 

V nepřítomnosti účetní, vykonávala funkci SR a HÚ vedoucí stravování, která zároveň 

vykonávala funkci PO. Tím PO postupovala v rozporu s ustanovením §26 odst. 2 zákona 

č. 320/2001 Sb. 

S vychovateli, kteří dostávali finanční prostředky ve formě záloh, nebyly sepsány 

dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování. 

K výsledkům kontroly byla vypracována „Opatření k odstranění zjištěných nedostatků“, 

dle kterých bude PO nadále postupovat. 
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12. Přehled sponzorských darů za rok 2019/2020 
 

Dary peněžní  

D. Jakub               1 000 Kč                     16.9.2019 

Vydra Matěj              22 310 Kč                     10.9.2019 

D. Jakub               1 000 Kč                               15.10.2019 

D. Jakub               1 000 Kč                               15.11.2019 

D. Jakub               1 000 Kč                               16.12.2019 

Jiráková Jindřiška    3 000 Kč                     2.12.2019 

Praktický lékař E2    5 000 Kč                              12.12.2019 

Vacková Dagmar    3 000 Kč                              13.12.2019 

Vacková Dagmar    9 621 Kč                              13.12.2019 

Dárce               30 000 Kč                  16.12.2019 

Městys Krucemburk    6 409 Kč                  17.12.2019 

SMC Industrial Automation            20 000 Kč                               22.12.2019 

AF Atelier     8 000 Kč                               22.12.2019 

Stavitelství drážka             20 000 Kč                               30.12.2019 

Pitrovovská Elizavet       400 Kč                               11.11.2019 

Albert – NF              45 000 Kč                                 31.1.2020 

Valešová Martina    5 000 Kč                                 22.1.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 15.1.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 17.2.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 16.3.2020 
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NF Albert     1 500 Kč                     23.3.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 15.4.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 15.5.2020 

Nadace Terezy Maxové            22 400 Kč                    13.5.2020 

NF Albert              18 000 Kč                    10.7.2020 

NF Albert     2 000 Kč                     25.5.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 25.6.2020 

Bogdam Oleksandrovič   2 000 Kč                       8.6.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 27.7.2020 

Dlouhý Jakub     1 000 Kč                                 25.8.2020 

 

Dary věcné 

Textil a obuv Pod Věží                         3 269 Kč oděvy                 10.12.2019 

Babetta klan z.s.             23 176 Kč elektronika                    27.12.2019 

Hanka Sladká, Rigalli    sladkosti k mlsání                       25.3.2020 

Spol. pro dětské domovy z.s.           34 000 Kč           4x PC set                   29.4.2020 

Spol. pro dětské domovy z.s.              6 299 Kč         trampolína                     7.5.2020 
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13. Fotografie 
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Patron dětského domova - Matěj Vydra 

             

 

                     

 

 


