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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  každoročně složitě opravovat. Dle odborníků je střecha na konci životnosti. 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, poslední dobou přicházejí děti také z Ostravy a Havířova. 
 
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  2015 jsme  
zrekonstruovali chlapecké umývárny. Byly provedeny nové rozvody vody, nové obklady 
a nainstalovány sprchové automaty. 
    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 roce 2017 pokračujeme v rekonstrukcích, byla položena nová podlahová krytina 
na klubovnách 1. A 2.RS, dále byla položena nová PVC krytina na všech schodištích. 
Opravili jsme WC pro zaměstnance a pro děti vybudovali v nevyužitých prostorech 
novou posilovnu s odpočinkovou místností, kterou jsme dovybavili saunou a 
sprchovacím koutem. 
   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.  
Ke sportovní činnosti  slouží malá tělocvična, která je součástí zámecké budovy. 
Tělocvična v 2016-2017 prošla celkovou rekonstrukcí, včetně nového povrchu. Bylo 
provedeno vymalování, osazení nových světel a nového obložení .  
    V roce 2018 byla rekonstruována podlaha  v kuchyňce č. 1, kde došlo k vyrovnání 
povrchu a položení plovoucí podlahy, dále byly vymalovány prostory kuchyně, skladů 
chodeb a kanceláří. Byla opravena střecha, která byla poškozena drobným požárem 
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30.12.2017. V parku byly vybudovány nové kůlny na nářadí a potřeby pro děti. Bylo 
pořízeno nové vybavení kuchyněk a kluboven. 
    V měsících červnu až září 2018 byla provedena rekonstrukce kotelny DD. Stávající 
nevyhovující kotle na pevná paliva byly vyměněny za plynové. Tato rekonstrukce si 
vyžádala náklady ve výši cca 2 200 tis. Kč. Od 1.10.2018 je buda DD plně 
plynofikována. 
 
 
 
Kapacita dětského domova 
 
Od 1.10.2007 má dětský domov kapacitu 40 dětí.  Může zde být umístěno pět  
rodinných skupin.  

 
 

 
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 2017/2018 přišlo do ústavního zařízení 8 dětí a naopak 14 děti 
dětský domov v tomto školním roce opustilo. U  8. dětí byla  soudem zrušena nařízená 
ústavní výchova, u 4. dětí  došlo k přemístění do jiného zařízení, dále  2 chlapci opustili 
naše zařízení po dosažení zletilosti. 
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Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2017-2018 uvádí tabulka: 
 

Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2017 do 30. září 2018 činil 27 dětí při 
kapacitě zařízení 40 dětí. 
 
 
 Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2018-2018 uvádí tabulka: 

  

 
Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 
V současné době máme v našem zařízení 15 dětí v trvalé péči lékaře psychiatrické 
ambulance, z toho 14 dětí pravidelně užívá léky pro celkové zklidnění osobnosti.  
Jeden chlapec a jedna dívka bývají opakovaně hospitalizováni v PN Opava. 
  
 
Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2017/2018 14 správní 
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) 4 0 

Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 0 0 
Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče 14 0 

Celkem 18 0 
 

 
 

 

Počet dětí umístěných v DD ve školním roce 2017 - 2018 v jednotlivých 
měsících 

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2017 2 0 8 19 3 30 

10. 2017 1 1 9 18 3 30 

11. 2017 4 2 9 16 3 28 

12. 2017 0 0 9 16 3 28 

1. 2018 1 2 5 22 2 29 

2. 2018 1 0 3 23 2 28 

3. 2018 1 2 5 22 2 29 

4. 2018 2 0 4 21 2 27 

5. 2018 2 0 2 23 2 25 

6. 2018 0 1 1 24 2 26 

7. 2018 1 0 0 23 2 25 

8. 2018 1 1 1 22 2 25 

9. 2018 0 1 2 22 2 26 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školského zařízení 
 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2017 - 2018 patnáct 
pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je deset vychovatelů, včetně ředitele a 
vedoucího vychovatele. A pět zaměstnanců vykonávají práci asistentů pedagoga. V 
průběhu školního roku odešly 2 vychovatelky a jeden asistent pedagoga. U všech ped. 
pracovníků došlo k ukončení pracovního poměru na dobu určitou. Na místo 
vychovatelky byla přijata nová zaměstnankyně, která si dokončuje studium speciální 
pedagogiky na PF OU Ostrava. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou v roce 2019 
na Ostravské univerzitě. Tři vychovatelé nesplňují podmínky potřebného vzděláni, 
dokončují studium spec. ped. na PF OU Ostrava a v lednu 2019 ukončí toto studium 
závěrečnou zkouškou. 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. Od 1.10.2018 je 
kotelna již plynofikovaná a topiči nejsou potřební. 
 
Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k 30.9.2018 
 

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:  15 ( od 30.8.2018 je počet 14 po odchodu jednoho 
asistenta ped., se jejich počet snížil z 5. na 4) 
 
Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 10 
         z toho nekvalifikovaných:  3 

                        průměrný věk:                47,1 roků 
        průměrná délka praxe:     24  roků              

 
Z toho asistentů pedagogů:        4 
         z toho nekvalifikovaných:  0         
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       průměrný věk:                44,5 roků 
        průměrná délka praxe:     6 roků            

 
 
 

Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 1.10.2018 
 

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

vychovatelé 1 1 4      4 

asistent  ped. 1 0 2      1 

 
 

d) Údaje o vzdělání dětí 
 
Na konci školního roku 2017/2018 bylo v péči našeho dětského domova 26 dětí. 
Celkem navštěvovaly 9 různých škol a školských zařízení. Jeden chlapec, který byl 

k datu 30. 6. 2018 na povoleném pobytu u otce, byl evidován na Úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání. 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 5 dětí, z toho 2 dívky a 3 chlapci.  

 
Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k 30. 6. 2018 

 

MŠ základní SŠ ÚP 

0 20 5 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova – 
stav k 30.6.2017 

 
Na konci školního roku 2017-2018 navštěvovalo 26 svěřených dětí 9 různých škol a 
školských zařízení.  Nejvíce dětí navštěvovalo Masarykovou základní školu v Melči a 
Základní školu Vítkov, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky. Jedna dívka ukončila 
studium na SŠ v Ostravě – obor cukrář závěrečnou zkouškou a pokračuje dále ve 
studiu na oboru – kuchař. Jeden chlapec ukončil závěrečnou zkouškou studium na SŠ 
Zemědělská Opava – obor zahradník a taktéž pokračuje ve studiu dalšího oboru – 
pekař. 



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

 8 

 

 
 
 

               f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 
Dlouhodobým cílem v rámci preventivních aktivit je vytváření příznivého 
psychosomatického klimatu v našem dětském domově. 
Dlouhodobé cíle úzce souvisí s individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte. 
Podporujeme zdravý životní styl,  rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, 
dovedností sebeovlivnění  

 Schopnost čelit sociálnímu tlaku 
 Asertivita, zdravé sebeprosazení 
 Empatie, komunikace, řešení problémů 
 Vytváření zdravé sítě sociálních vztahů 
 Mediální gramotnost, včetně schopnosti čelit reklamě na návykové látky 
 Dovednosti týkající se zaměstnání 
 Zvládnutí přechodu do nového prostředí 

 Sociální percepce ( sebereflexe, poznávání druhých ) 
 Zvládání zátěžových situací 
 Seberegulační a sebeorganizační dovednosti 
 Akademické dovednosti ( strategie učení ) 
 Dovednost rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání 
 Rodičovské dovednosti 
 Sebemotivace, lepší sebeuvědomování a sebeovládání, schopnost chránit zdravé 

sebevědomí 

 Schopnost vést přiměřený život 
 Zvládání rizikových duševních stavů jako je úzkost, hněv, deprese, radost a nuda 
 Schopnost relaxacie ( využívání relaxačních technik ) 
 Schopnost péče o zdraví, včetně využívání zdravotních služeb  

 
Při tvorbě efektivních programů primární prevence dbáme na  zásadní význam znalosti 
rizikových a protektivních faktorů : individuální ( duševní poruchy v dětství a 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

3 0 

Základní škola Vítkov 8 0 

Základní škola Melč 7 1 

Střední škola Opava, Hus. 1 0 

Střední škola Odry 1 1 

SŠ prof.Zdeňka Matějčka 1 0 

Masarykova SŠ 
zemědělská a VOŠ Opava 

1 0 

ZŠ Slezského odboje 5 

Opava 

2 0 

SŠ a PŠ Lázně-Lipová 1 0 

Úřad práce 1  

Celkem 26 2 
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dospívání, deprese a úzkost, poruchy nálad, postraumatické poruchy, porucha chování, 
agresivní chování, delikvence a ADHD ), rodinné, vrstevnické vztahy, školní 
faktory, komunita, společenství, sousedské vztahy 
                              
 
Snažíme se o minimalizaci projevů a rizik chování 
 

 Informujeme děti, rodiče i pedagogické pracovníky v oblasti prevence a 
prevence internetové kriminality 

 Eliminujeme výskyt projevů rizikového chování mezi dětmi 
 Vytváříme bezpečný prostor v dětském domově ve spolupráci se školou a 

rodiči 
 Podporujeme zdravý životní styl, osobní růst dětí 

 Nabízíme dětem možnosti zájmových aktivit v našem domově i mimo něj 
 Podporujeme preventivní působení v oblasti problému se záškoláctvím, 

pozdními návraty ze školy, krádežemi,  útěky a experimentováním 
s návykovými látkami. Látkové a nelátkové závislosti 

 Poskytujeme pomocnou radu dětem, které již nabyly zletilosti a odešly 
z našeho domova, případně je spolu s ostatními dětmi navštívíme nebo se 
s nimi formou sociálních sítí kontaktujeme, abychom věděli,  jak se jim v 
životě daří. 

 Využíváme metodickou pomoc  AZ-HELP- sdružení pro prevenci sociálně 
patologických jevů a pomoc osobám ohroženým závislostí na návykových 
látkách a procesech. AZ HELP programy akreditované MŠMT- sborovna, 
vztahové programy pro děti, indikovanou primární prevence se skupinou dětí 
se závislostí na návykových látkách. 

 Dále využíváme nabídek indikované prevence Krajské Adiktologické ambulance 
pro děti a mládež, která poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, 
poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence 
pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,  Kontaktního a 
krizová centra, Darmoděj z.ú  pro děti a mladistvé se závislostí na užívání  
omamné a psychotropní látky. 

 Spolupracujeme s psychology, psychiatry, školskými zařízeními, institucemi a 
justicemi – Pedagogicko- psychologická poradna, Speciálně- pedagogické 
centrum, Středisko výchovné péče, Dům na půl cesty, Probační a mediační 
služba,  Policie České republiky 

 V oblasti primární prevence se pedagogičtí pracovníci průběžně školí a 
získávají zkušenosti v prevenci internetové kriminality ( E – bezpečí – sexting, 
kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming.), Rizikových a protektivních 
faktorech.  

 
 
 

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 
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 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 

 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.  
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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  2017-2018  se  vychovatelé  i provozní zaměstnanci zúčastnili dalšího             
     vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 
 

Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2016/2017 
 

Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

Roláž,proláž,muchláž,koláž 2 1 940  

Konfliktní situace v práci pedagoga 4 3 200  

Zdravotník zotavovacích akcí 

 

4 10 940  

 

Spisová služba 

1 1 490  

Jak a proč využívat tanec pro práci s dětmi 

 

1   790  

Příspěvek na úhradu péče 

 

2 2 780  

Rozpravy o institucionální péči 

 

2 3 900  

Účetnictví školských příspěvkových organizací 1 1 300  

Cestovní náhrady ve školství 1 1 300  

Studium k výkonu spec. činností- prevence 

soc.pat.jevů 

1 4 000  

Hodnocení a ovlivňování problémového chování v 

pedagogice 

10 6 400  

Aktuální informace pro kuchařky a vedoucí ŠJ 1    500  

Vzdělávací seminář- strategická podpora a předcházení 
konfliktům + GDPR 

1 2 600  
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Vybrané problémy z aplikace práv.předp. se 
zaměřením na šk.zař. pro výkon ÚV 

1 2 000  

Spisová služba ve školství  

 

2 2 160  

Rizikové chování dětí a mládeže se spec.zaměřením na 

šk.zař. pro výkon ÚV 

4 5 560  

Celkem 
 

 50 860  

 

 
 
 
 
Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 
pracovníků ve školním roce 2017/2018 zaplatili 50 860 Kč. 

 

           
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 
 
 

 Již devatenáctým 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 2018 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. 

 
 

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 loňského 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.  

 

 
 Druhého září se naše děti zúčastnily již 9. setkání postižených a 

opuštěných dětí v Mořkově u Nového Jičína. Dvanáct dětí se 

vydovádělo na celodenní akci, kterou moderoval Vladimír Hron a 

Heidi Janků. Super program, relaxační akce, besedy o drogách a 

šikaně.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

O týden později se čtyři 

chlapci setkali s našimi 

tenisovými hvězdami 

v Praze a to s Petrou 

Kvitovou a Radkem 

Štěpánkem. Potom 

následovalo fotografování 

s Petrou a následně jsme 

se přesunuli na kryté 

tenisové kurty. Tam Petra 

učila naše chlapce 

základům tenisu. Později 

přijel Radek Štěpánek a následovala jeho autogramiáda. 

 

 16. září odjely děti do Hranic. Přenesly se na divoký západ, kde vládli kovbojové a indiáni. Děti 

viděly westernovou show, „rýžovaly“ zlato a střílely z luků. 

 

 Pokračovali jsme v akcích, které pořádal Dětský 

domov v Dolních Počernicích - DD CUP. Ve stejný 

den, kdy se polovina dětí přesunula do Hranic tak 

druhá parta dětí cestovala do Prahy. Tentokrát se 

soutěžilo v beachpřehazované. 

 

 Dětský domov v Melči pravidelně pořádá turnaje ve 

vybíjené. Nejinak tomu bylo i letos. 23. září jsme se 

turnaje zúčastnili a obsadili krásné páté místo. 
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 28. října se skupina dětí vydala na KÚ do Ostravy na „Den otevřených dveří“. Všem se 

v Ostravě na úřadu líbilo. 

 
 V měsíci říjnu děti navštívily 

aquaparky v Bruntále a Kravařích. 

 
 Druhého listopadu vyrazili chlapci 

do Havířova. Tamní dětský domov 

pořádal již 10. ročník florbalového 

turnaje. Obsadili jsme velmi krásné 

druhé místo.  
 

 

 

 Pátého listopadu jeli chlapci za odměnu do 

bruntálského aquaparku a další den 

navštívili v Ostravě „Svět techniky“. 

 

 5. prosince navštívil náš domov Mikuláš a 

předal dětem drobné dárky. 

 

 Dvacátého prosince jsme odjeli do 

Havlíčkova Brodu. Organizátoři akce 

TANGO-DARUJ HRAČKU, předávali dětským 

domovům a stacionářům dárky od mnoha 

lidí z celé republiky. 

 

 V lednu navštívily děti aquapark v Bruntále a podívaly se do 

Slezského divadla v Opavě. Viděly muzikál „Ferda mravenec“, 

který se jim moc líbil.  

 

 ČEZ CROSS SPRINT - Tak se 

jmenoval biatlonový závod a 

doprovodný program v Dolní 

oblasti Vítkovic. A naše děti u 

toho nechyběly. Pro všechny 

byla připravena biatlonová 

střelnice. Další atrakcí byla 

bubenická show  

Wild Stick. Vrcholem byla akrobatická 

letecká show Martina Šonky.  

 
 

 
 

 

 Desátého března se děti z domovů setkaly 
v zrcadlovém sále v Hranicích. Ve 
vlastnoručně vyrobených maskách všichni 
soutěžili a tančili při maškarním reji za 
doprovodu hudby DJ – Dalis . Děti měly 
možnost vidět několik tanečních 
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vystoupení - břišní tance, tanec se šavlemi, španělské Flamengo či světelný tanec.  
 
 
 

 V březnu jsme navštívili zámek v Kravařích a viděli 
velikonoční výstavku. Děti si ve tvůrčích dílnách 
vyzdobily vajíčka dle vlastní fantazie.  

 

 

 

 

 

 V měsíci březnu začal další ročník DD CUPŮ. 
První díl byl turnaj ve stolním tenise. 
V podvečer konání akce odjeli do Prahy čtyři 
naši borci. Ráno byl slavnostní nástup dvaceti 
sedmi domovů z celé České republiky. Naši 
zástupci obsadili velmi pěkné sedmé místo.  

 

 Dětský domov Loreta ve Fulneku pořádal další 
turnaj v deskových hrách. Ani na tomto turnaji 
jsme nechyběli. 

 

 Také březen byl ve znamení vodních radovánek. Děti navštívily aquaparky 
v Bohumíně a v Kravařích. 
 

 V dubnu pořádal dětský domov ve Slezské 
Ostravě netradiční turnaj v PETANQUE. 
Tohoto turnaje jsme se zúčastnili také. 
 

 Květen již tradičně bývá měsícem, kdy je 
akcí nejvíce. Pátého května pořádal Dětský 
domov v Ostravě-Hrabové turnaj ve 
florbalu. Chlapci se probojovali do 
semifinále, ale nakonec získali jen 
„bramborovou“ medaili.  

 

 SLAVATA TOUR – to je název triatlonu, na 
kterém naše děti také nechyběly. Naši 
nejmenší získali celkem pět medailí. 

 
 
 
 

 
 

 

 Devatenáctého května se osm našich 

dětí zúčastnilo Sportovních  her mládeže 

v Ostravě. Součástí těchto her byl turnaj 

v malé kopané, turnaj ve stolním tenise 

a lehkoatletické disciplíny. Již tradičně 

nás nejvíce zajímal turnaj v kopané.  Ze 

šesti týmů jsme skončili na druhém 
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místě a odvezli jsme si stříbrné medaile a pohár. V individuálních disciplínách se nám dařilo 

také. V lehké atletice jsme vybojovali stříbrnou medaili a ve stolním tenise jsme skončili čtvrtí.  

 
 

 
 Další akcí, která v květnu následovala, se 

jmenovala „Ostrava se baví“. Všichni viděli 

exhibici ve stolním tenise a sledovali triky 

s mýdlovými bublinami. Na závěr vystoupila 

hudební skupina. Akce se dětem moc líbila.  

 

 Turnaj v DISCGOLFU, byl další akcí, kterou naše 

děti v květnu navštívily. Pořádal ho Dětský 

domov v Budišově nad Budišovkou. Je to 

obdobný sport jako golf, jenže místo golfové hole 

mají hráči létající talíře a trefují se do košů, 

zavěšených na stromech. 

 
 Ve stejný den se jiné děti zúčastnily 

akce Rainbow Run. Jednalo se o 

„Duhový běh“ v Dolní oblasti Vítkovic. 

Vstupné z této akce bylo věnováno 

dětské onkologii v Ostravě. 

 

 Poslední květnový den proběhl 2. díl 

DD CUPU. Tentokrát se na 

ostravských Bazalech konala fotbalová 

kvalifikace domovů MSK. První dva 

týmy postoupily do celorepublikového 

finále do Prahy. Náš domov se umístil 

na prvním místě a čekala nás cesta do 

hlavního města.  
 

 Pátého června jsme cestovali na 

celorepublikové finále kopané do Prahy. 

A ani tady jsme nezklamali. Za všech 

domovů z naší republiky jsme se 

umístili na nádherném třetím místě. 
Získali jsme pohár, dresy značky PUMA 

a kopací míč.  

 

 O dva dny později jsme odjeli do Hranic. 

Vojáci z místní posádky pořádali pro dětské 

domovy fotbalový turnaj. Po turnaji jsme 

se přesunuli do kasáren a prohlédli si 

vojenskou a policejní techniku.  
 

 Začátkem června jsme navštívili Dětský 

domov v Čeladné. Zúčastnili jsme se 
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cyklistické soutěže zručnosti a duatlonu. 

 

 Předposlední červnovou neděli odjely děti do Melče. Tamní domov pořádal tradiční turnaj ve 

vodním fotbálku. 

 

 Během letních prázdnin navštívily děti 

aquapark v Olešné, podnikaly pěší i 

cyklistické túry údolím řeky Moravice. Děti 

se zúčastnily třech letních táborů. První 

tábor se uskutečnil v Karlově pod Pradědem 

od sedmého do patnáctého července pod 

názvem „Sedm divů světa“. Druhý tábor 

v Mikulovicích u Jeseníku proběhl od  

sedmnáctého do dvacátého druhého 

července. Třetí „Zátěžový kemp“ se 

uskutečnil poslední týden  v srpnu 

v Kolnovicích.  
 

 Počátkem září se uskutečnilo tradiční setkání 

opuštěných dětí v Mořkově. Ani na této akci jsme nechyběli. 

 
 Desátého září odjely děti do Pasohlávek. 

V místním aqualandu proběhla akce 

„Trochu v tom plaveme“. I když jsme se 

neumístili na stupních vítězů, dostali 

jsme  věcné ceny, které předávala 

osobně naše česká oštěpařka Barbora 

Špotáková. Závěrečnou  odměnou pro 

všechny  děti byla  účast na vodních 

atrakcích a tobogánech, ze kterých měli 

všichni největší radost.  

 

 
 

 V sobotu 15. září se uskutečnil v Budišovicích charitativní běh „O 

zlatého Myšelína“. I této akce se zúčastnily naše děti. Za zmínku 

stojí, že garantem a organizátorem celé akce, byl Jiří Kašpar, který 

v našem domově v Radkově-Dubové vyrůstal. 

 
 Další akce byla pořádná dvacátého druhého září v Hranicích „Spolkem 

žen Rouské“. Jednalo se o soutěž  „Kdo si hraje, nezlobí, aneb 

čarodějův učeň“. Děti si v domově vyrobily masky čarodějnic a odjely 

na slet. 

 
 Poslední zářijovou sobotu jsme se zúčastnili dalšího pokračování 

turnaje ve vybíjené, který pořádal Dětský domov Melč. 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 V průběhu školního roku 2017-2018 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 2017 skončilo s kladným výsledkem, a to díky 
úspoře vlastních příjmů    ve výši =92 692,61 Kč (což je o 13,52 tis. Kč více než v roce 
2016).  
 
 
Úroveň celkových nákladů činila 13 371,94 tis. Kč, což je v porovnání 
s předchozím rokem o 711,59  tis. Kč více. Zvýšení je způsobeno především navýšením 
mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. 
Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 

 Mzdové náklady…………………………….6 955,02  tis. Kč (nárůst o 479,39 tis.Kč) 
 Odvody sociální a zdravotní…………...2 349,71  tis. Kč 
 Spotřeba materiálu ……………………….1 876,87   tis. Kč (potraviny,čistící 

prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení a obuv pro 
děti……) 
 Opravy a udržování budovy…………....437,41  tis. Kč   
 Náklady na služby………………………....547,66  tis. Kč 
 Spotřebovaná energie…………………….282,28  tis. Kč (elektřina+voda) 
 DDHM a UP od 3 tis. Kč…………………..364,14 tis. Kč 

 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…166,59 tis.Kč 
 Zákonné soc. náklady…………………….…185,33 tis. Kč 
 Odpisy majetku…………………………..…..106,74  tis. Kč 

 
 
Celková výše výnosů činila v roce 2017  =13 464,63 tis. Kč. V porovnání 
s rokem 2016 se úroveň výnosů zvýšila o 725,12 tis. Kč. 
 
 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které představovaly celkem 
13 120,61 tis. Kč a  byly  celkově vyšší o 766,04 tis. Kč než v roce 2016: 
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        Příspěvky a dotace – MŠMT: 
1)    Přímé náklady na vzdělávání celkem………9 168 800 Kč   (ÚZ 33353),       
            zvýšení  o       638 800,- Kč  ve srovnání s rokem 2016 

 
 
 
 
 

Závazný ukazatel Rok 2016 
ÚZ 33353 

Rok 2017 
ÚZ 33353  
 

 
rozdíl 
 

Prostředky na platy                                     6 262 000 6 708 816 +446 816 

Ostatní osobní náklady 
                                                                

10 000 10 000 0 

Zákonné odvody 34% 2 133 000 2 284 408 +151 408 

FKSP   94 000 134 176 +40 176 

Přímý ONIV  31 000 31 400 +400 

Celkem za ÚZ 8 530 000 9 168 800 +638 800 

 
 

2) Rozvojový program „ Zvýšení platů pedagogických i nepedagogických  
zaměstnanců regionálního školství“ - ÚZ 33052 

 

Závazný ukazatel ÚZ 33052 
 

Prostředky na platy                                     117 010 

Ostatní osobní náklady 
                                                                

0 

Zákonné odvody 34% 39 783 

FKSP  1,5% 2 340 

Přímý ONIV  0 

Celkem za ÚZ 159 133 

 
3) Rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství“ – ÚZ 33073 
 

Závazný ukazatel ÚZ 33073 
 

Prostředky na platy                                     60 060 

Ostatní osobní náklady 
                                                                

0 

Zákonné odvody 34% 20 420 

FKSP  1,5% 1 201 

Přímý ONIV  0 

Celkem za ÚZ 81 681 

 
          Příspěvky a dotace MŠMT celkem činily 9 409 614 Kč   (zvýšení  o 721 937 Kč   
           ve srovnání s rokem 2016). 
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        Příspěvky a dotace od zřizovatele:  
 

1) Provozní náklady …………..3 605 tis. Kč, zvýšení o 70 tis. Kč ve srovnání 
s rokem 2016  
ÚZ 1 

ÚZ 1 
 

Rok 2016 Rok 2017 Rozdíl 
 

 
Provozní náklady  

3 535 000 
 

3 605 000 
 

+70 000 
 

 
2) Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“ ………106 tis. Kč, snížení o 

11 tis. Kč ve srovnání s rokem 2016      
ÚZ 205 

ÚZ 205 Rok 2016 Rok 2017 Rozdíl 

Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a 
DNM“   

   117 000  106 000 -11 000 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem činily 3 711 000 Kč (navýšení  o  44 100 
Kč oproti roku 2016). 
 
 
  
Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 
2016 nižší   o 40,92  tis. Kč: 

 Příjmy z vlastní činnosti celkem..… 344,02 tis. Kč, v tom: 

 Tržby za stravování (včetně FKSP)…..……141,15 tis. Kč 
 Přídavky na děti…………..……………………..158,98 tis. Kč 
 Výnosy z ošetřovného……………….…………..39,55 tis. Kč 
 Úroky…………………………………………………….3,07 tis. Kč 

 
Vlastní příjmy se celkově sice snížily o 40,92 tis. Kč ve srovnání s předchozím rokem, ale 
v oblasti tržeb u prodeje služeb (tržby za stravování zaměstnanců + příspěvek z FKSP a tržby 
z příspěvku na úhradu péče)  došlo naopak ke zvýšení ve výši 42,44 tis Kč. V loňském roce 
byl nárůst celkových tržeb ovlivněn prodejem služebního auta Ford Fusion v hodnotě 59 tis. 
Kč. Pokles byl také u  přídavků na děti, které byly nižší o 13 tis. Kč, a to díky snížení počtu 
dětí . Dále pak oproti  předchozímu roku nedošlo k čerpání  fondů.  
 
 
 Hospodářský výsledek, který je finančně krytý,  jsme navrhli přidělit ve výši 62,69 tis. Kč do 
rezervního fondu a ve výši 30 tis. Kč do fondu odměn. Náš návrh na rozdělení HV byl 
zřizovatelem 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 
 
Ve školním roce 2017/2018 se náš Dětský domov a Školní jídelna,p.o., nezapojil 
do žádného projektu  financovaného z cizích zdrojů. 

       

 
 
     

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  

 
 
 
 
 
 



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

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1: 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

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

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ano Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
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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 Radkov - Dubová,p.o. zapojen do žádného 
projektu. 


