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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 soudu 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. Jehož součástí je zámecký rybník, který 
v zimním období slouží k 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 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. 
 
Kapacita dětského domova 
 
Od 1.10.2007 má dětský domov kapacitu 40 dětí.  Je zde umístěno pět  
rodinných skupin.  

 
 

 
Školské zařízení tvoří: 
 
 Dětský domov  -  IZO 150 068  999-  kapacita 40 lůžek 
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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 2014/2015 přišlo do ústavního zařízení 11 dětí a naopak 14 
děti dětský domov v tomto školním roce opustilo. U  12 dětí byla  soudem zrušena 
nařízená ústavní výchova a 2 děti odešly na základě zrušení  dohody o prodloužení 
pobytu. 
  
 

 
Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2014-2015 uvádí tabulka: 

 
Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2014 do 30. září 2015 činil 26 dětí při 
kapacitě zařízení 40 dětí. 
 
 Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2014-2015 uvádí tabulka: 

  
Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 

Počet dětí umístěných v DD ve školním roce 2013 - 2014 v jednotlivých 
měsících 

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2014 0 1 1 26 2 29 

10. 2014 0 0 1 26 2 29 

11. 2014 2 0 1 25 2 27 

12. 2014 0 0 1 25 2 27 

1. 2015 6 1 1 19 2 22 

2. 2015 0 3 3 20 2 25 

3. 2015 0 1 4 20 2 26 

4. 2015 1 1 5 19 2 26 

5. 2015 4 0 5 16 1 22 

6. 2015 0 2 5 18 1 24 

7. 2015 1 2 5 20 0 25 

8. 2015 0 0 3 22 0 25 

9. 2015 0 0 3 22 0 25 
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V současné době máme v našem zařízení 9 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, příp.Opařany.  
 
Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2014/2015 8 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) 8 0 

Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 0 0 

Celkem 8 0 
 

 
 

 
 

 
 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školského zařízení 

 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2014 - 2015 třináct 
pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je devět vychovatelů, včetně ředitele. A 
čtyři zaměstnankyně vykonávají práci asistentů pedagoga. V lednu 2015 ukončila 
pracovní poměr vedoucí vychovatelka a v průběhu školního roku 2 vychovatelky a 
jedna asistentka pedagoga. Na místa vychovatelů byli přijati noví zaměstnaci, kteří si 
doplňují stududium speciální pedagogiky. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou 
v roce 2016 na Ostravské univerzitě. Z tohoto důvodu tři vychovatelé nesplňují 
podmínky potřebného vzděláni. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou v lednu 
2016 na Ostravské univerzitě 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 osm 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 1.10.2014 
 

kategorie Počet 
zaměstnanců 

Přepočtený 
počet 

vychovatelé 8 8 

Asistenti pedagogů 5 4,25 

THP 2 2 

Provozní zaměstnanci 3 2,5 

Školní jídelna 3 3 

Topiči * 2 1 

celkem 23 20,75 
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*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:  13 
 
Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 9 
         z toho nekvalifikovaných:  3 

                        průměrný věk:                45 roků 
        průměrná délka praxe:     17  roků              

 
Z toho asistentů pedagogů:        4 
         z toho nekvalifikovaných:  1         

       průměrný věk:                42 roků 
        průměrná délka praxe:     9 roků            

 
 
 

Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 1.10.2015 
 

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

vychovatelé 0 2 4 3 

asistent  ped. 1 0 2 1    

 
 

d) Údaje o vzdělání dětí 
 
Na konci školního roku 2014/2015 bylo v péči našeho dětského  domova 24 
dětí. 19 dětí navštěvuje základní školu, a to Masarykovu základní školu 
mateřskou školu, základní školu a gymnázium Vítkov a také základní školu 
Vítkov, příspěvkovou organizaci, která je zaměřena na vzdělávání žáků se 
speciálními potřebami. V uvedeném školním roce se na středních školách a 
učilištích připravovalo celkem 5 dětí z toho 2 dívky a 3 chlapci.  

 
Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k 30.6.2015 

 

MŠ základní SŠ 

1 18 5 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova – 

stav k 28.6.2015 
 
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.  

 

 
 
 

               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 RCH 

 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 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

1 0 

Základní škola Vítkov 5 0 

Základní škola Melč 10 0 

Střední škola Opava, Hus. 1 1 

Střední škola Vítkov - 

Podhradí 

1  

SOU stavební Opava 1 0 

SŠ prof.Zdeňka Matějčka 1 0 

Masarykova SŠ 

zemědělská a VOŠ Opava 

1 0 

ZŠ a MŠ Ostrava – 

Dubina,V.Košaře 6 

1 0 

ZŠ Šrámkova Opava 1 0 

Mateřská škola Radkov 1 0 

Celkem 24 0 
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 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 

 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  2014-2015 se  vychovatelé i provozní zaměstnanci zúčastnili dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2014/2015 

 
Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

Účetnictví příspěvkových zařízení 1 1 200  

Majetek školské PO a jeho inventarizace 1 1 200  

Nové trendy v institucionární výchově 1 1 100  

Hygienické minimum 1    200  

Spisová služba ve školství 2 1 040  

Rizikové chování dětí a mládeže 1   990  

Rozpravy o institucionární péči 3 5 850  

Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u 

dětí a mladistvých 

1 2 900  

Celkem  14 480  

 

 
 
 
 
Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 
pracovníků ve školním roce 2014/2015 zaplatili 14 480 Kč. 

 

           
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 
 
 

 Již šestnáctým 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. 
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 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 18 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.  

 
 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. 

                                                                           

 Osmého září se chlapci z našeho domova 

zúčastnili již osmého ročníku fotbalové 

turnaje, který organizuje Dětský domov 

v Budišově nad Budišovkou. Po bojovných 

výkonech obsadili naši chlapci ve velké 

konkurenci domovů krásné čtvrté místo. 

 

 

 

 Další turnaj, na kterém naše děti nikdy 

nechybějí, je vybíjená. Pořadatelé 

z DD Melč pozvali deset dětských 

domovů. Naše smíšené družstvo 

obsadilo velice krásné druhé místo. 

 

http://www.dd-radkov.eu/
http://www.hrady.cz/index.php?OID=924
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 MISS PRINCESS OF THE WORLD Na této prestižní mezinárodní soutěži nechyběly 

ani naše děti. Mezinárodní soutěž Miss Princess of the World je určená dívkám 

z celého světa ve věku 16 – 26 let. Soutěž má přísná kritéria výběru. Klade důraz na 

přirozenou inteligenci, originalitu a znalost dívek při práci s komunikačními nástroji 

moderní doby. „Princezny světa“ mají být půvabné, elegantní a chytré.  Reprezentují 

svou zemi v některém ze světových jazyků. 

 

 Prvního listopadu jsme se zúčastnili charitativního 

utkání v ledním hokeji mezi družstvy HC Olym Praha a 

HC MK Klemens. Výtěžek této akce byl věnován 

dětské onkologii Fakultní nemocnice v Ostravě. Dětem 

zůstanou nezapomenutelné vzpomínky na Dominika 

Haška a Martina Dejdara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dne 4. listopadu proběhla 

v našem domově beseda na 

téma „NÁVYKOVÉ LÁTKY“. Vše si pro naše 

děti připravili policisté České republiky -  

mluvčí policie René Černohorský a nprap. 

Welnová Pavla. Zvláště paní Welnová nadchla 

děti svým výkladem a rozebíráním 

jednotlivých pravdivých příběhů týkajících se 

návykových látek. Děti se zaujetím sledovaly 

nově natočený film, týkající se drogové závislosti. 
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 Ben Cristovao je zpěvák, textař, 

herec, bývalý tanečník a vrcholový 

sportovec. A právě on 24. listopadu 

zavítal se svým týmem do našeho 

domova, aby i dětem z Budišova a 

Melče povyprávěl o tom, jak bezpečně 

pracovat s internetem. 

Děti shlédly nový film o problematice 

zneužívání internetu „SEZNAM SE 

BEZPEČNĚ“ a o KYBERŠIKANĚ. 

Potom si o těchto příbězích všichni 

vyprávěli. 

 

 

 Pátého prosince všichni netrpělivě 

čekali, až čerti zařinčí svými řetězy, 

až spatří bílou andělskou tvář a bílé 

fousy Mikuláše.  

A dočkali se. Mikuláš měl pro všechny děti 

přichystané balíčky. Ale nevydal je jen tak. 

Děti musely zatančit, zazpívat nebo 

přednést nějakou báseň.  

Čerti někoho odnesli v pytli, někoho natřeli 

uhlím, ale balíčky nakonec dostali úplně 

všichni. Mikulášská nadílka se povedla. 

 

 

 Děti z domova se zúčastnily „Vánočního 

jarmarku“, který pořádala Základní škola 

v Melči. Všichni přítomní si prohlédli 

výrobky, které dělaly děti z již zmiňované 

školy. Na závěr proběhly soutěže v tělocvičně. 

„Čertování“ se moc povedlo. 

 

 Vánoce v domově proběhly dvakrát. 

Nejdříve pro děti, které zůstaly celé svátky 

v domově. Pátého ledna následovaly druhé 

„Vánoce“. Bramborový salát, kuřecí řízek a 

další „NADÍLKA“.  Ježíšek nadělil dětem vše, 

co si přály. (Projekt DARUJ HRAČKU). Navíc 

děti dostaly i další balíčky s kosmetickými 

přípravky.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
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 Po vyčerpávajících přípravách 

konečně vypukl karneval, 

původně plánovaný na ledě, 

ale díky únorovému 

slunečnému počasí se konal v 

tělocvičně. To nám ale náladu 

rozhodně nezkazilo a karneval 

se rozjel na plné obrátky. 

Dětem se moc líbil. 

 

 

 

 

 V sobotu 14. února bylo počasí 

přímo ukázkové. 

Blankytně modrá obloha 

zalitá slunečními 

paprsky přímo vybízela 

k nějakému výletu. Autem 

jsme dorazili do Karlova pod 

Pradědem. Odtud jsme si 

udělali pěší túru na Malou 

Morávku. Z Morávky jsme 

došli pěšky až do Karlové Studánky. Tam jsme se občerstvili léčivou vodou, prohlédli 

si zamrzlý vodopád. Celodenní výlet na horách se dětem moc líbil. 

 

 První jarní den prožilo šest chlapců 

v Dětské domově ve Fulneku. Již po 

třetí se zúčastnili turnaje v 

„Deskových hrách“. Fulnečtí se o nás 

dobře postarali. Ti, kteří vypadli 

dříve, si mohli prohlédnout 

Kapucínský klášter s přilehlou 

zahradou. Ve Fulneku se všem moc 

líbilo. 

 

 

 

 V měsíci březnu se naše děti zúčastnily mezinárodního 

florbalového turnaje v polském  Kietrzu. Děvčata i 

chlapci z našeho domova reprezentovali florbalový klub 

Rebels Hradec nad Moravicí, protože navštěvují 

florbalový kroužek v Melči a tam právě trénují s hráči 

zmíněného klubu. 
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 Dětský domov v Dolních Počernicích pořádal již několikátý fotbalový turnaj pro děti 

z dětských domovů z celé České 

republiky. Děti z Moravskoslezského 

kraje měli svůj turnaj v Ostravě na 

hřišti prvoligového Baníku na 

Bazalech. V dubnu se naši chlapci 

tohoto turnaje zúčastnili poprvé a 

zaplatili nováčkovskou daň. Skončili 

na předposledním místě, ale jejich 

náladu to rozhodně nepokazilo. 

Všichni byli s turnajem moc 

spokojeni. 

 

 

 Pan ředitel zařídil pro náš domov lístky na 

hokejová utkání Slovinsko – Finsko a Rusko- 

Dánsko. Naši kluci tak poprvé v životě mohli 

zažít atmosféru mistrovství světa na „vlastní 

kůži“. 

Chlapci si prošli fanzóny, prohlédli si 

upomínkové předměty a nakonec shlédli 

zmiňovaná utkání. 

 

 14. května jsme se zúčastnili již pátého 

ročníku fotbalového turnaje v Hranicích. 

Tuto akci pořádají vojáci z hranické posádky 

a jako doprovodný program je připravena soutěž v šipkách, hodu a kopu na cíl a  

pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová, 141, příspěvková organizace 

 15 

 V sobotu 23. května jsme se zúčastnili dvou akcí 

najednou. Ráno jsme přijeli do ostravské 

Volgogradské ulice, kde jsme v nádherném 

sportovním areálu hráli kopanou, stolní tenis a 

tři naši zástupci soutěžili v lehké atletice. 

Sportovní hry mládeže se vydařily. 

 

 Rainbow Run je pětikilometrový běh plný zábavy 

a radosti určený pro všechny lidi se srdcem na 

pravém místě, kteří milují život a umí si ho 

užívat plnými doušky. Nejde o vítězství, ale o zábavu a radost ze života, protože 

vítězem je každý, kdo běží. A zástupci našeho domova běželi také. 

 

 V červnu jsme se zúčastnili cyklistického 

duatlonu v Čeladné. Zástupci našeho domova 

obsadili první a čtvrté místo. 

 
  

 

 

 

 

 Červenec a srpen byl ve znamení volného času a pobytu dětí na třech táborech. 

Letos se děti, které neodjely k rodičům na prázdniny, zúčastnily třech pobytů mimo 

domov. Koncem července byly na Kajlovci, kde se všichni učili finanční gramotnosti. 

Druhý pobyt mimo domov byl začátkem srpna. Děti odjely do nedalekého Budišova a 

tam se zúčastnily letního tábora, který se celý nesl v duchu pohádky o „Šmoulech“. 

Druhou polovinu srpna 

trávily děti 

v Budišovicích. Na 

„Myšinci“ si pod 

vedením Flíka užívaly 

zbytek prázdnin. 
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 Kulisy našeho zámku a zámecký park si 

vybral režisér filmu „Čertova skála“ 

k natáčení několika klapek nové filmové 

pohádky. 

 

 

 

 

 

 V sobotu pátého září vyjelo deset dětí do Mořkova. Zde se uskutečnilo již sedmé 

setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Olomouckého, Zlínského a 

Moravskoslezského kraje. Jak nám pořadatel prozradil, tak za sedm let uskutečnilo 

sdružení pro děti 75 akcí, kterých se zúčastnilo osm a půl tisíce dětí a vše dohromady 

stálo přes tři miliony korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

V průběhu školního roku 2014-2015 nebyla provedena inspekční činnost ze strany 
České školní inspekce.  

 
   
 

j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení 
 
 

 Základní údaje o hospodaření školy  
 

 

Hospodaření našeho zařízení  v roce 2014 skončilo s kladným výsledkem hospodaření   
ve výši =50,59 tis. Kč (což je o 137,38 tis. Kč méně než v roce 2013).  
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Úroveň celkových nákladů činila 11 915,75  tis. Kč, což je v porovnání 
s předchozím rokem o 1 837,43  tis. Kč méně. Pokles je způsoben především snížením 
mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů, a to o 1,9 mil. Kč.  
Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 

 Mzdové náklady…………………………….6 047,18  tis. Kč 
 Odvody sociální a zdravotní…………...2 000,54  tis. Kč 
 Spotřeba materiálu ………………………..1 816   tis. Kč (potraviny,čistící 

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

 Opravy a udržování budovy…………....600,14  tis. Kč   
 Náklady na služby………………………....576,72  tis. Kč 
 Spotřebovaná energie……………………..257,66  tis. Kč (elektřina+voda) 
 DDHM a UP od 3 tis. Kč……………………164,44 tis. Kč 
 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…134,73tis.Kč 
 Zákonné soc. náklady………………………106,56 tis. Kč 
 Odpisy majetku…………………………….…88,22  tis. Kč 

 
 
Celková výše výnosů činila v roce 2014  =11 966,35 tis. Kč. V porovnání 
s rokem 2013 se úroveň výnosů snížila o 1 974,8 tis. Kč. 
 
 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které činily celkem 11 629,41 tis. 
Kč a  byly tak celkově nižší o 1 869,59 tis. Kč než v roce 2013: 

 
1) Přímé náklady na vzdělávání ………………8 136,- tis. Kč  (ÚZ 33353) (snížení o 1 

985 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013) 
 

Závazný ukazatel ÚZ 33353  

 

Prostředky na platy  
 

5 854 000 

Ostatní platby za provedenou práci 
  

   150 000 

Zákonné odvody 34% 2 041 000 

FKSP  1%     58 000 

Přímý ONIV      33 000 

Celkem za ÚZ 8 136  000 

  
 

Přímé náklady na vzdělávání – zvýšení platů ped. prac. reg. školství   (ÚZ 33051)  
 

Závazný ukazatel ÚZ 33051 

 

Prostředky na platy  
 

      7 736 

Ostatní platby za provedenou práci 

  

            0 

Zákonné odvody 34%        2 630 

FKSP  1%             77 

Přímý ONIV                0 

Celkem za ÚZ     10 443 
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Přímé náklady na vzdělávání – zvýšení platů ped. prac. reg. školství   (ÚZ 33052)  
 
 

Závazný ukazatel ÚZ 33052 

 

Prostředky na platy  
 

22 196 

Ostatní platby za provedenou práci 

  

        0 

Zákonné odvody 34%   7 547 

FKSP  1%      222 

Přímý ONIV          0 

Celkem za ÚZ 29 965 

 
 
 

2) Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (ÚZ 0 a 205)..…3 453  000,- Kč  
(navýšení o 75 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013)  

 
 

ÚZ 

 

Částka 

 
Provozní náklady (ÚZ 0) 

3 365 000 
 

Účelově určeno na „krytí odpisů DHM 

a DNM“  (ÚZ 205) 

   88 000 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 

celkem 

3 453 000 

 
 

Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání 
s rokem 2013 nižší o 105,21  tis.Kč: 

 Příjmy z vlastní činnosti………………… 336,94 tis. Kč, v tom: 
 Tržby za stravování………………………..…..122,52 tis. Kč 
 Přídavky na děti…………..……………………...183,56 tis. Kč 

 Dary………………………………………………………18,91 tis. Kč 
 Úroky a ostatní výnosy………………………..…11,95 tis. Kč 

     
      Hospodářský výsledek jsme navrhli přidělit ve výši 20,59 tis. Kč do rezervního fondu a       
30 tis. Kč do fondu odměn. Náš návrh na rozdělení HV byl schválen. 
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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 
 
Náš dětský domov  se zapojil do projektu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků dětských domovů v Moravskoslezském kraji v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Tento projekt zajišťuje Krajské 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 
Nový Jičín a projekt nese název „ Vím, co chci – vím, jak na to“. Tento projekt byl 
ukočen v prosinci 2014 

       

 
 
     

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  


