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a) Základní údaje o školském zařízení 

 
 

Název organizace:  Dětský domov a Školní jídelna, Radkov – Dubová 141,  
         příspěvková organizace 
 
Sídlo organizace:  Radkov  141, PSČ: 747 84 Radkov 
 
Právní forma organizace: příspěvková organizace 
 
IČO: 47813563 
 
Identifikátor: 600026728 
 
Ředitel:  Ing. Daniel Viceník 
 
e-mail: dd.dubova@tiscali.cz 
 
http://www.dd-radkov.eu 
 
 
Zřizovatel: 
 
Zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692. 
V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 
Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24 326/2001-14 ze dne  
25. září 2001. 

 
Dětský domov a Školní jídelna,  Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace je 
právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Zvláštní školy 
internátní, Radkov – Dubová 141, zřízené Školským úřadem Opava dne 1. ledna 1995 
pod. č.j. 13/94. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva  kraje č. 18/655/1 ze dne 25. září 2003 se měnil 
název zařízení s účinností od 1. července 2004 na příspěvkovou organizaci Dětský 
domov, z původní organizace s názvem Zvláštní škola internátní, Radkov – Dubová 
141. 
Uvedená změna vyplývá ze zákona č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/629/1 ze dne  
29. září 2005 se původní název příspěvkové organizace změnil na Dětský domov a 
Školní jídelna, Radkov – Dubová 141, příspěvková organizace. 
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b) Charakteristika školského zařízení 

 
         

Dětský domov  je umístěn v objektu bývalého barokního zámku, který slouží dětem 
s nařízenou ústavní výchovou již od roku 1964. Objekt zámku tvoří trojkřídlová, 
částečně podsklepená budova s mansardovou střechou –viz. fotografie  na http://dd-
radkov.eu. Střešní krytinu tvoří břidlicové tabule, které se postupně uvolňují a střecha 
se musí téměř každoročně složitě opravovat. Při opravách se čistí i okapové žlaby. 
 
Dětský domov leží v malé obci poblíž města Vítkov.  Děti dětského domova jsou tak 
částečně chráněné před obvyklými nástrahami větších měst. Všechny jsou k nám 
umísťovány prostřednictvím rozhodnutí okresních soudů na základě doporučení 
OSPOD. Dále také na základě rozhodnutí jednotlivých okresních soudů o předběžném 
nařízení  ústavní výchovy. Většina nově umístěných dětí pochází z Vítkova a Budišova 
nad Budišovkou. 
 
Objekt dětského domova má k dispozici velký zámecký park s výborným sportovním 
zázemím, zejména pro všechny míčové sporty. Jeho součástí je zámecký rybník, který 
v zimním období slouží také ke sportovnímu využití. 
 
 

 
V objektu dětského domova je rozmístěno v prvním poschodí třináct ložnic. Z toho je 
osm ložnic třílůžkových  a pět ložnic  dvojlůžkových.  
Umyvárny a sprchy jsou určeny zvlášť dívkám a zvlášť chlapcům. V  2013 jsme  
zrekonstruovali chlapecké umývárny. Byly provedeny nové rozvody vody, nové obklady 
a nainstalovány sprchové automaty. 
   V roce 2015 jsme zrekonstruovali jídelnu, kde jsme položili novou podlahu, udělali 
novou elektroinstalaci, obložili stěny novým obložením a vybavili novými stoly a židlemi. 
    V roce 2016 jsme zrekonstruovali prádelnu, kde jsou nyní nové obklady, 
elektroinstalace a svítidla. Dále jsme také opravili kuchyni, zde jsme provedli výměnu 
podlahy a obkladů. 
V přízemí budovy vznikla nová rodinná buňka. Ta vznikla přebudováním nevyužitých 
prostor žehlírny a internetové místnosti. Děti zde mají k dispozici obývací pokoj, 
kuchyň, 3 dvoulůžkové ložnice a WC se sprchovacím koutem  
Každá rodinná skupina má k dispozici  svou klubovnu. Na klubovnách se organizuje  
mimoškolní činnost a příprava na vyučování. Dále má každá skupina svou vlastní 
kuchyňku, která je vybavena kuchyňskou linkou, pračkou, ledničkou a dalšími 
kuchyňskými spotřebiči. Tyto kuchyňky jsme postavili svépomocí na konci roku 2013 a 
stále se dovybavují. 
Ke sportovní činnosti  slouží malá tělocvična, která je součástí zámecké budovy. 
Tělocvična v současné době prochází rekonstrukcí. Bylo provedeno vymalování, osazení 
nových světel a nového obložení . Právě probíhá výměna podlahové krytiny. 
 
 
Kapacita dětského domova 
 
Od 1.10.2007 má dětský domov kapacitu 40 dětí.  Může být  zde umístěno pět  
rodinných skupin.  
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Školské zařízení tvoří: 
 

 Dětský domov  -  IZO 150 068  999-  kapacita 40 lůžek 
  
Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů 
nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny 
v pěstounské péči. 
 

 Školní jídelna -    IZO 110 006 127 zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců. 
Ve školní jídelně se dětem celoročně připravuje pět jídel – snídaně, dopolední svačina, 
oběd, svačina, večeře – a dětem patnáctiletým a starším ještě druhá večeře. 
 

        Počty dětí 
 

Náš dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Všechny děti jsou  
do našeho zařízení umisťovány na základě doporučení OSPOD a následném rozhodnutí  
soudu. Případné změny v umístění dítěte jsou rovněž prováděny prostřednictvím soudu 
ve spolupráci s OSPOD.  
V průběhu školního roku 2015/2016 přišlo do ústavního zařízení 11 dětí a naopak 11 
děti dětský domov v tomto školním roce opustilo. U  10 dětí byla  soudem zrušena 
nařízená ústavní výchova a 1 zletilá dívka  odešla na základě zrušení  dohody o 
prodloužení pobytu. 
  
 

 
Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2015-2016 uvádí tabulka: 

 
Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2015 do 30. září 2016 činil 25 dětí při 
kapacitě zařízení 40 dětí. 
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 Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2015-2016 uvádí tabulka: 

  
Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 
V současné době máme v našem zařízení 10 dětí v trvalé péči lékaře psychiatrické 
ambulance a stejný počet dětí pravidelně užívá léky pro celkové zklidnění osobnosti.  
Jedna dívka a jeden chlapec jsou opakovaně hospitalizováni v PN Opava. Rovněž na 
základě doporučení  byl 1 chlapec hospitalizován v PN Štenberk a další v PN Opařany.  
 
Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2015/2016 13 správních 
rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy – viz tabulka: 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 a) a c) 13 0 

Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 0 0 
Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče 12 0 

Celkem 25 0 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Počet dětí umístěných v DD ve školním roce 2015 - 2016 v jednotlivých 
měsících 

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2015 0 0 3 22 0 25 

10. 2015 0 1 3 23 0 26 

11. 2015 0 0 2 24 0 26 

12. 2015 1 0 2 23 0 25 

1. 2016 1 1 3 22 0 25 

2. 2016 1 1 4 21 0 25 

3. 2016 1 1 5 20 0 25 

4. 2016 2 0 3 19 1 23 

5. 2016 3 4 3 19 2 24 

6. 2016 0 2 4 20 2 26 

7. 2016 2 0 4 19 1 24 

8. 2016 0 0 4 19 1 24 

9. 2016 0 1 5 19 1 25 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školského zařízení 

 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2015 - 2016 čtrnáct 
pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je deset vychovatelů, včetně ředitele a 
vedoucího vychovatele. A čtyři zaměstnankyně vykonávají práci asistentů pedagoga. V 
průběhu školního roku odešli 3 vychovatelé a jedna asistentka pedagoga. Na místa 
vychovatelů byli přijati noví zaměstnanci, z nichž  dva si doplňují studium speciální 
pedagogiky. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou v roce 2017 na Ostravské 
univerzitě a na Univerzitě v Olomouci. Z tohoto důvodu dva vychovatelé nesplňují 
podmínky potřebného vzděláni. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou v lednu 
2017. Asistentka pedagoga si doplňuje vzdělání v kurzu pro asistenty pedagoga. 
Pedagogičtí pracovníci plní u dětí s nařízenou ústavní výchovou zejména úkoly 
výchovné, vzdělávací a sociální. Hlavním úkolem je připravit svěřené děti co nejlépe na 
samostatný život. Svou péči musí přizpůsobit vždy věku  a individuálním potřebám 
každého dítěte.  
 
 
V dětském domově pracovalo v uvedeném školním roce sedm provozních zaměstnanců 
a dva sezónní topiči, kteří vytápějí objekt ústavního zařízení prostřednictvím klasické 
kotelny na pevná paliva v topné sezoně, tedy od 1.října do 30. dubna. 
 
Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k 1.10.2016 
 

kategorie Počet 
zaměstnanců 

Přepočtený 
počet 

vychovatelé 10 10 

Asistenti pedagogů 4 4 

THP 2 2 

Provozní zaměstnanci 2 2 

Školní jídelna 3 3 

Topiči * 2 1 

celkem 23 22 

 
*Do celkového počtu pracovníků jsou  zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním 
poměru pouze sezónně do 30.4. – jedná se o dva topiče pracující na poloviční úvazek. 
 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) 
 
Počet pedagogických pracovníků:  14 
 
Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 10 
         z toho nekvalifikovaných:  2 

                        průměrný věk:                42,5 roků 
        průměrná délka praxe:     17  roků              

 
Z toho asistentů pedagogů:        4 
         z toho nekvalifikovaných:  1         

       průměrný věk:                52 roků 
        průměrná délka praxe:     9 roků            
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Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 1.10.2015 
 

věk do 30 let 30 - 40 let 40 - 50 let nad 50 

vychovatelé 2 2 2      4 

asistent  ped. 0 0 2      2   

 
 

d) Údaje o vzdělání dětí 
 
Na konci školního roku 2015/2016 bylo v péči našeho dětského  domova 26 
dětí. Celkem navštěvovaly  9 různých škol a školských zařízení. Nejvíce dětí bylo 
v Masarykově ZŠ a MŠ v Melči a v ZŠ Vítkov,příspěvkovou organizaci, která je 
zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními potřebami. V uvedeném školním 
roce se na středních školách a učilištích připravovalo celkem 6 dětí z toho 3 
dívky a 3 chlapci.  

 
Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k 28.6.2016 

 

MŠ základní SŠ 

1 19 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova – 
stav k 28.6.2016 

 
Na konci školního roku 2014-2015 navštěvovalo 24 svěřených dětí 11 různých škol a 
školských zařízení.  Nejvíce dětí navštěvovalo Masarykovou základní školu v Melči a 
Základní školu Vítkov, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky.  
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               f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Hlavním bodem primární prevence v našem zařízení je zvýšená odolnost dětí a mládeže 
vůči rizikovému chování. 

 
Cílem našeho programu je pokračovat v dlouhodobém komplexním programu, neboť  
i v našem zařízení hrozí rozšíření drogové závislosti mezi svěřenci.  
 
 

Další cíle, které jsme si vytýčili  

 Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, snížení rizika a vlivu 

na dítě a mládež 

 Oddálení nebo snížení výskytu projevů rizikového chování 

 Větší informovanost dětí a pedagogů, rodičů a veřejnosti o problematice 

rizikového chování 

 Dlouhodobě a preventivně působit na děti a předcházet tak  vzniku rizikového 

chování 

 Zvýšit u žáků schopnost činit důležitá rozhodnutí a nést následky svého 

jednání 

 Sledovat docházku dětí do škol 

 Všímat si chování a nálad dětí mimo školu 

 Spolupracovat se všemi složkami, které se na prevenci podílí 

 Nácvik soc. dovedností, sebepoznání, empatie, řešení svízelných situací, 

sebeovládání 

 Zkvalitňovat sociální klima domova 

 Vytvářet otevřený vztah s rodiči (pokud to bude možné) a veřejností 

 Ovlivnit děti ve smyslu podpory zdraví a vlastního bezpečí 

 Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

1 1 

Základní škola Vítkov 6 0 

Základní škola Melč 11 0 

Střední škola Opava, Hus. 2 1 

Střední škola Vítkov - 

Podhradí 

1 1 

SOU stavební Opava 1 0 

SŠ prof.Zdeňka Matějčka 1 0 

Masarykova SŠ 

zemědělská a VOŠ Opava 

1 0 

ZŠ Slezského odboje 5 

Opava 

1 0 

Mateřská škola Radkov 1 0 

Celkem 26 3 
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 Posílit psychiku i fyzickou odolnost 

 Pomoc jedincům z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, dětem a mládeži 

zdravotně a sociálně znevýhodněným) 

 Nabídnout dětem a mládeži možnost zájmových aktivit 

 Utvářet správný hodnotový systém u dětí a mládeže 

 Informovat děti a rodiče o návykových látkách a jejich účincích 

 Informovat děti a rodiče o nových formách rizikového chování 

 Naučit děti podílet se na utváření zdravého domovního prostředí – výzdoba, 

hygiena, udržování pořádku 

 
Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 
chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Všichni pedagogové v dětském 
domově si uvědomují, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci 
odolat negativním vlivům okolí.  
Protože nám není lhostejný osud mladých lidí, kteří po nabytí zletilosti odejdou  
z našeho dětského domova, navštěvujeme je společně s ostatními dětmi, abychom 
mohli posoudit, jak se jim po odchodu ze zařízení v novém prostředí daří, a případně 
jim pomoci konkrétní radou.  

 
 
             
 
 

 
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dětském domově vychází z konkrétních 
potřeb vychovatelů   upevňovat  si, doplňovat  a zejména prohlubovat svou kvalifikaci 
pro každodenní práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. 
 

Ve školním roce  2015-2016  se  vychovatelé  i provozní zaměstnanci zúčastnili dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2015/2016 
 

Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u 

dětí a mladistvých 

 

1 2 900  

Odpovědnost při výkonu práce pedagoga - pedagog mezi 

paragrafy 

 

3 1 866  

Správní právo při řízení školy a školského zařízení 

 

1 1 200  

Cestovní náhrady a daň silniční 

 

1 1 200  

Google Apps pro vedoucí pracovníky 

 

1 1 250  

Hygienické minimum 

 

1   200  

Školení řidičů 

 

3 5 850  

Seminář FDD ČR 

 

1 2 700  

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské 

legislativy se  

 

   

zaměřením na školská zařízení pro výkon ústavní výchovy 

 

1 1 300  

Rozpravy o institucionální péči 

 

3 5 850  

Skupinová reflexe případů z praxe 

 

1 2 300  

Účetnictví školských příspěvkových organizací 

 

1 1 300  

Komunikace s dítětem a žákem se spec. vzdělávacími 

potřebami 

 

2 1 780  

Zdravě a hravě cvičení s prvky jógy 

 

2 1 360  

Zdravotní zotavovacích akcí 

 

2 6 100  

Celkem  33 169  
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Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 
pracovníků ve školním roce 2015/2016 zaplatili 33 169 Kč. 

 

           
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 
 
 

 Již sedmnáctým rokem je pravidelně vydáván časopis Zámecké noviny. První výtisk 

těchto novin vyšel v roce 1999. Od uvedeného roku časopis zachycuje všechny 

významné akce dětského domova. Zámecké noviny jsou stále aktuální a mají velmi 

příznivý ohlas u dětí i zaměstnanců dětského domova. Zachycují jednotlivé akce 

v reálném čase a navíc působí velmi osvětově, neboť vysvětlují význam jednotlivých 

svátků a lidových tradic, které se slaví v průběhu roku. Dospívající svěřenci jsou 

upozorňováni na nebezpečí, která jim hrozí při užívání návykových látek, a pravidelně 

je jim na stránkách novin zdůrazňováno, že kouření je nejenom drahé, ale především 

škodí zdraví a způsobuje řadu neléčitelných chorob. Uvedené noviny se snaží také 

předávat rady odcházejícím mladým lidem, kteří stojí na prahu nového života, kde již 

nebudou mít k dispozici každodenní pomocnou ruku vychovatelů. 

 
 Naše zařízení udržuje od listopadu 2001 webové stránky, které v lednu 2013 dostaly 

nový „kabát“. Na uvedených stránkách jsou k dispozici aktuální údaje o činnosti 

našeho dětského domova, včetně obrazové dokumentace z jednotlivých akcí, které 

pořádáme. Webová adresa: www.dd-radkov.eu.  

 
 Zájemci o historii zámecké budovy, ve které sídlí náš dětský domov, se mohou 

podívat na elektronickou adresu www.hrady.cz/index.php?OID=924, kde je stručně 

popsána historie zámku, včetně různých fotografií tohoto barokního skvostu. Ten již 

od roku 1964 slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou. 

 
 Náš dětský domov již 19 let spolupracuje se sdružením DUHA Zámeček. Uvedené 

sdružení každoročně pořádá celou řadu akcí pro děti z dětských domovů, kterých se 

účastní převážně děti z DD Moravskoslezského kraje. Jedná se o velmi hodnotné 

akce pro vybrané děti Správné pětky či jinak talentované jedince. Sdružení DUHA 

pořádá rovněž pestré a vysoce motivační prázdninové a víkendové pobyty. Na těchto 

pobytech máme vždy pedagogické zastoupení, které dohlíží na bezpečnost dětí  

a především usměrňuje chování některých méně přizpůsobivých jedinců.  

 

http://www.dd-radkov.eu/
http://www.hrady.cz/index.php?OID=924
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 Od  roku 2013 spolupracujeme se skupinou dobrovolníků „Cirkus trochu jinak“. 

Dobrovolníci za dětmi pravidelně dojíždějí a připravují s nimi různá vystoupení. Dále 

spolupracujeme s hokejovým klubem PČR Ostrava – Poruba, a naše se dětí účastní 

pravidelně táborů pořádaných touto organizací. Od letošního roku spolupracujeme 

s GE Money Bank, kde pořádáme kurzy finanční gramotnosti a víkendové tvořivé 

dílny. Hodnotná je také spolupráce s automotoklubem Vítkov, který pro děti pořádá 

pravidelně dětské dny a různé naučné soutěže. 

 

 

 V září jsme navštívili populárně naučné centrum 

Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Hravou formou 

představuje zajímavosti vědy a techniky. Stálicemi je 

Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a 

Svět přírody. Naše děti si tady hrály, objevovaly a 

odpočívaly. 

 

 

 

 Fotbalový turnaj v Budišově nad 

Budišovkou je již tradicí. Těší se na 

něho nejenom chlapci, ale i dospělí. 

Letos se nám ale 

nedařilo a skončili jsme 

na posledním místě. 

 Třetího října jsme 

vyrazili do hlavního 

města. Hlavním cílem 

byla procházka historickou Prahou a zhlédnutí muzikálu Antoaneta – 

královna Francie v divadle Hybernia. Všem dětem se v Praze moc 

líbilo. 

 Sváteční den – 28. říjen – jsme využili k výletu do Olomouce. Navštívili jsme 

aquapark. Zde se všichni zúčastnění vydováděli na atrakcích, které jim byly nabízeny. 

Tobogán, vířivky, trychtýř, sauna pára.    

 

 

 

 V listopadu jsme se 

zúčastnili benefičního 

utkání v ledním hokeji 

mezi týmy HC Olymp 
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Praha a MK Klemens. Výsledek utkání nebyl vůbec důležitý. Hlavní věcí byla 

dobročinnost akce a výtěžek sto deset tisíc korun, který byl věnován Fakultní 

nemocnici v Ostravě – onkologickému dětskému oddělení. 

 Šestého listopadu se ve Vítkově 

slavnostně otvíral kulturní dům. 

Starosta města pokřtil DVD pohádku 

Čertova skála, neboť součástí oslav 

bylo i její promítání. Na premiéru této 

pohádky byly pozvány děti z našeho 

domova, protože většina „klapek“ se 

natáčela v našem zámeckém parku.  

 

 V prosinci proběhl „Den otevřených dveří“ v našem domově. Sešli se zde zástupci 
dětských domovů našeho kraje, zástupci zřizovatele dětského domova, místní i 
přespolní občané a zástupci obce Radkov.  

 
 
 
 

 V neděli 20. prosince vyjeli do 
Havlíčkova Brodu zástupci našeho 
domova. DARUJ HRAČKU – tak se 
jmenuje akce, kdy se lidé z celé 
republiky snaží splnit dětem 
z domovů a stacionářů jejich 
vánoční přání. O tom, že se jim to 
povedlo, svědčí přiložená 
fotografie. 

 
 
 

 Osmnáctého prosince k nám zavítali 
naši kamarádi a kamarádky z GE 

MONEY BANK. V době předvánočního shonu navštívili naše děti. Popovídali si s nimi 
o Vánocích a jejich tradicích 
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 Čtvrtého ledna proběhly v našem domově 
„druhé“ VÁNOCE. Na děti čekala smažená ryba 
a bramborový salát. Díky cizím lidem, kteří se 
vzpomněli na děti v domovech, a díky nadace 
Daruj hračku, jsme mohli podruhé vidět 
rozzářené oči našich dětí. Pod stromečkem 
našli spoustu dárků. 

 
 
 

 Prvního března se vydala osmičlenná skupina našich chlapců do Ostravy. Obdrželi 
jsme vstupenky od hejtmana kraje a navštívili vítkovickou arénu ledního hokeje. 
Tady jsme se podívali na předposlední kolo Extraligy mezi domácími Vítkovicemi a 
lídrem extraligy HC Bílí Tygři Liberec. 

 
 
 

 V neděli 20. března jsme navštívili 
slavkovskou základní školu. Tam 
jsme si prohlédli velikonoční 
výstavku, kterou připravili učitelé a 
žáci tamní školy.  

 
 
 
 
 
 

 Dvanáctého 
března se náš domov zúčastnil v Hranicích dalšího ročníku 
MERENDY, což byl maškarní karneval v podání několika 
domovů z Moravskoslezského kraje.  

 

 V březnu proběhl další ročník deskových her ve Fulneku. 
Znovu ožily šachovnice, figurky  a panáčci  z Člověče nezlob 
se. 
 

 23. března jsme se zúčastnili dalšího ročníku PETANQUE, který organizoval dětský 
domov v Ostravě, Bukovanského ulici. 

 

 
 V sobotu 16. dubna se celý náš 

domov zúčastnil akce Ukliďme 
svět - ukliďme Česko. Celkem 
sedm pytlů odpadu byl výsledek 
naší tříhodinové práce. Starosta 
obce nám za odměnu rozdal pití a 
špekáčky.  
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 O týden později jsme s místními občany 
vysazovali višňovou alej. 

 
 
 

 V dubnu k nám přijely sociální 
pracovnice z občanského sdružení 
Timotei Bruntál. A co našim nejstarším 
dětem pracovnice nabídly? Poskytují 
ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí 

ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Snaží se je motivovat 
k získání a udržení zaměstnání. Učí je samostatně vést domácnost. Poskytují 
poradenství a podporu při studiu, hledání bydlení a zaměstnání. 

 
 

 
 

 Filipojakubská noc a pálení čarodějnic. Na 
zřícenině hradu Vikštejn jsme byli u toho. 
Děvčata si navlékla staré hadry a děravé 
punčochy a šla se na své staré dobré 
kamarádky – čarodějky – podívat. 

 
 
 
 
 
 
 

 Měsíc květen byl na nejrůznější akce nejnáročnější. 
Třetího května jsme se zúčastnili 13. ročníku DD 
CUPU kopané v  Ostravě. Turnaj jsme zvládli skvěle 
a postoupili do celorepublikového finále do Prahy. 

 
 

 Dvanáctého května jsme 
absolvovali již sedmý ročník 
fotbalového turnaje v Hranicích. 
Tuto akci pořádají vojáci z 
hranické posádky a jako 
doprovodný program je připravena 

soutěž v šipkách, hodu na koš, pétanque a hodu na branku. Součástí akce je i 
prohlídka vojenské techniky a prezentace policie. 

 

 Za další tři dny jsme jeli do Budišova nad Budišovkou. 
Tamní dětský domov pořádal první ročník turnaje 
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v discgolfu. Discgolf je podobný jako klasický golf s tím rozdílem, že místo golfových 
hokejek mají hráči létající talíře a s těmi se trefují do košů umístěných v minimálně 
metrové výši nad zemí. 

 

 Regionální sportovní hry v Ostravě byly další akcí, kde jsme nechyběli. Atletika, stolní 
tenis a kopaná byly hlavními disciplínami celých her. Dětem se zde moc líbilo.   

 
 

 V květnu jsme si v Ostravě vybojovali 
postup do celorepublikového finále 
v kopané v Praze. Začátkem června 
jsme vyrazili na dvoudenní výlet za 
sportem a kulturou. Kromě 
sportovních zážitků si kluci odnesli i 
nezapomenutelné vzpomínky na 
historickou část Prahy. 

 
 

 Během letních prázdnin byly děti na třech 
pobytech mimo dětský domov. Hned první 
den prázdnin se pod vedením našich 
vychovatelů zúčastnili turistického táboru 
v Partutovicích u Hranic. V polovině 
července následoval letní tábor 
v rekreačním středisku v Palkovických 
Hůrkách pod názvem „Akční léto 

superhrdinů“. 
Poslední tábor v Zálužné u Vítkova 
se nesl v duchu „Mimoňů“. Na všech 
třech letních pobytech se dětem 
moc líbilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V září se na zřícenině hradu Vikštejn konal rytířský turnaj o „Meč svatého Václava“. 
Děti si prohlédly hrad s průvodcem, zastřílely si 
z historického luku a kuše a viděli loupežnickou 
pohádku. 

 
 V podobném duchu se nesla další akce pod 

názvem „Poselství koruny a meče“. Spolek žen 
Rouských z Hranic na Moravě připravil pro děti 
z domovů zábavné odpoledne plné soutěží a her.  
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 V říjnu jsme jeli opět do Prahy. Dětský 
domov Dolní Počernice pořádal 
cyklistický DD Cup pod záštitou p. 
Slavaty a MP hl. města Prahy. DD Cupu 
se účastnilo 31 dětských domovů z celé 
republiky.  Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách: jízda zručnosti, vytrvalost, 
znalost dopravních předpisů a dopravní 

hřiště. V Praze se chlapcům moc líbilo. 
 
 
 
 
 
 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 V průběhu školního roku 2015-2016 byla provedena inspekční činnost ze strany České 
školní inspekce.  

 

 Předmět inspekční činnosti: 
 Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání poskytovaného     

dětským domovem podle § 174 ods.2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro dětský domov a 
jeho souladu s právními předpisy podle § 174 ods. 2 písm. c) školského zákona, 

 Posuzovaným obdobím byly školní roky 2014/2015 a 2015/2016. 
 Závěr: 
 A) Silné stránky – estetika, čistota a vybavenost vnitřních prostor DD včetně ŠJ 
 B) Nedostatky – nedodržení přípustné tolerance plnění průměrné měsíční spotřeby 

potravin ve vztahu k výživovým normám u některých sledovaných  druhů potravin a 
neposkytování ve stanoveném rozsahu (sedmkrát týdně) večeře v podobě hlavního 
chodu.   Veškeré nedostatky byly odstraněny ihned. 

 Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí na sránkách ČŠI pod č.j. : ČŠIT -311/16T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení 
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 Základní údaje o hospodaření školy  
 

 

Hospodaření našeho zařízení  v roce 2015 skončilo s kladným výsledkem  ve výši 
=86 705,65 Kč (což je o 36,11 tis. Kč více než v roce 2014).  
 
 
Úroveň celkových nákladů činila 11 531,97  tis. Kč, což je v porovnání 
s předchozím rokem o 383,78  tis. Kč méně. Pokles je způsoben především snížením 
mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. 
Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 

 Mzdové náklady…………………………….5 691,14  tis. Kč 
 Odvody sociální a zdravotní…………... 1 897,25  tis. Kč 
 Spotřeba materiálu ………………………..1 855,75  tis. Kč (potraviny,čistící 

prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení a obuv pro 
děti……) 

 Opravy a udržování budovy…………....570,95  tis. Kč   
 Náklady na služby………………………....551,38  tis. Kč 
 Spotřebovaná energie…………………….308,93 tis. Kč (elektřina+voda) 
 DDHM a UP od 3 tis. Kč………………… 185,57 tis. Kč 
 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…167,32 tis.Kč 
 Zákonné soc. náklady………………………99,78  tis. Kč 
 Odpisy majetku…………………………….…94,24  tis. Kč 

 
 
Celková výše výnosů činila v roce 2015  =11 618,68 tis. Kč. V porovnání 
s rokem 2014 se úroveň výnosů snížila o 347,67 tis. Kč. 
 
 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které činily celkem 11 280 tis. Kč 
a  byly tak celkově nižší o 349,41 tis. Kč než v roce 2014: 

 
1. Přímé náklady na vzdělávání ………………7 446,- tis. Kč  (ÚZ 33353) 

(snížení o 690 tis. Kč ve srovnání s rokem 2014) 
 

 
Závazný ukazatel Rok 2014 

ÚZ 33353  
 

Rok 2015 
ÚZ 33353  
 

 
rozdíl 
 

Prostředky na platy                                     5 854 000 5 412 000 -442 000 

Ostatní osobní náklady 
                                                              

  

150 000 80 000 -70 000 

Zákonné odvody 34% 2 041 
000 

1 868 
000 

-
173 000,

- 
FKSP  1% 58 000 54 000 -4 000,- 

Přímý ONIV  33 000 32 000 -1 000,- 

Celkem za ÚZ 8 136 000 7 446 000 -690 000,- 
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2. Přímé náklady na vzdělávání – zvýšení odměňování pracovníků reg.školství 
v r. 2015   (ÚZ 33061)  

 
  Závazný ukazatel ÚZ 33061 

 
Prostředky na platy                                     28 030 

Ostatní osobní náklady 

                                                              
  

0 

Zákonné odvody 34% 9 530 

FKSP  1% 280 

Přímý ONIV  0 

Celkem za ÚZ 37 840 

 
 

3. Přímé náklady na vzdělávání – zvýšení platů ped. prac. reg. školství   (ÚZ    
33052)  

 
Závazný ukazatel ÚZ 33052 

 

Prostředky na platy                                     110 490 

Ostatní osobní náklady 

                                                              

  

0 

Zákonné odvody 34% 37 567 

FKSP  1% 1 105 

Přímý ONIV  0 

Celkem za ÚZ 149 162 

 

 
 
 
Příspěvky a dotace MŠMT celkem činily  7 633 002 Kč ( snížení o 543 406 Kč 
ve srovnání s rokem 2014)  

 
 

        Příspěvky a dotace od zřizovatele: 
1) Provozní náklady …………..3 553 tis. Kč, navýšení o 188 tis. Kč ve srovnání 

s rokem 2014 

ÚZ 0 

 

Rok 2014 Rok 2015 Rozdíl 
 

 

Provozní náklady  

3 365 000 

 

3 553 000 
 

+188 000 
 

Z toho akce většího charakteru 
„Na vybavení jídelny a kuchyně“ 

 120 000  
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2) Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM, navýšení o 6 tis. Kč ve srovnání 

s rokem 2014 
ÚZ 205 Rok 2014 Rok 2015 Rozdíl 

Účelově určeno na „krytí odpisů DHM 

a DNM“   

   88 000  94 000 +6 000 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem činily 3 647 000 Kč (navýšení o 194  000 
Kč oproti roku 2014). 
 
 
  
Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 
2014 vyšší pouze  o 1,74  tis.Kč: 

 Příjmy z vlastní činnosti………………… 338,68 tis. Kč, v tom: 
 Tržby za stravování………………………..…..122,28 tis. Kč 
 Přídavky na děti…………..……………………...155,84 tis. Kč 
 Výnosy z ošetřovného……………….………….12,12 tis. Kč 
 Dary………………………………………….…………19,92 tis. Kč 
 Úroky a ostatní výnosy……………….……..…18,37 tis. Kč 
 Náhrady od pojišťoven………………………….10,03 tis. Kč 

     
  Hospodářský výsledek jsme navrhli přidělit ve výši 56,70 tis. Kč do rezervního fondu a       
30 tis. Kč do fondu odměn. Náš návrh na rozdělení HV byl zřizovatelem schválen. 
 

    
 

 

 
 
 

k) Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a 
mezinárodních  programů 

 
      Naše příspěvková organizace se do výše uvedených programů nezapojila. 
 

l) Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Ředitel organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího 
vzdělávání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání přihlíží ke studijním zájmům 
jednotlivých pedagogických  pracovníků, jejich kvalifikaci, potřebám a rozpočtu 
příspěvkové organizace. 

 

m) Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2015/2016 se náš Dětský domov a Školní jídelna,p.o., nezapojil 
do žádného projektu  financovaného z cizích zdrojů. 
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
                Naše příspěvková organizace nemá odborovou organizaci  a s dalšími  partnery  

      při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala. 
       
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: 

        Ing.Daniel Viceník 
              ředitel DD a ŠJ Radkov – Dubová 141 

                                 příspěvková organizace  
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Příloha č.1: 
 
 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

x Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha č. 2: 
 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 
 

Operační 

program/Zdroj 

financování 
 

Registrační 

číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola 

je partner, uvést 

příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 
 

Období 

realizace  
 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 
 

Operační 

program/Zdroj 

financování 
 

Registrační 

číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola 

je partner, uvést 

příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 
 

Období 

realizace  
 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 
Pozn.: V současné době není náš dětský domov a školní jídelna,p.o. zapojen do žádného projektu. 


