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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: dddubova@dd-radkov.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. 

          
  

mailto:dd.dubova@tiscali.cz
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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 Ostravy, Havířova, 
Karviné, Hlučína a Vítkova.  

 
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 jsme pokračovali 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 budova DD plně 

plynofikována. 
   V roce 2019 jsme zakoupili nový konvektomat do kuchyně v hodnotě 200 tis. Kč, 
vyměnili jsme nové obložení stěn na hlavní chodbě, vyměnili jsme radiátory na pěti 

ložnicích a rovněž i zde jsme nainstalovali nové obložení a parapety. Také jsme pořídili 
nové radiátory na chodbách. Vyměnili jsme podlahovou krytinu PVC ve čtyřech 
ložnicích. Zrekonstruovali společně s restaurátory vchodové dveře do budovy 

pocházející ze 17. Století. Do zámeckého rybníka jsme nasadili ryby, kterým se daří. 
Rybník jsme také vyčistili a odbahnili. 
 

 
 
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 od 1.9.2018 do 30.9.2019 přišlo do ústavního zařízení 29 dětí a naopak 19 
děti dětský domov v tomto období opustilo. U  6 dětí byla soudem zrušena nařízená 

ústavní výchova, u 10 dětí došlo k přemístění do jiného zařízení, 2 dívky opustily naše 
zařízení po dosažení zletilosti a jeden chlapec do zařízení přes vykonatelné PO 
nenastoupil. 
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Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2018-2019 uvádí tabulka: 
 

Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2018 do 30. září 2019 činil téměř 28 dětí při 

kapacitě zařízení 40 dětí. 
 
 

 Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2018-2019 uvádí tabulka: 
 
 

 

 
Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 

V současné době máme v našem zařízení 11 dětí v trvalé péči lékaře psychiatrické 
ambulance, z toho 7 dětí pravidelně užívá léky pro celkové zklidnění osobnosti. 
 

Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2018/2019 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) 5 0 

Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 0 0 
Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče 4 0 

Celkem 9 0 

 

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

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2018 0 1 2 22 2 26 

10. 2018 2 0 0 22 2 24 

11. 2018 2 3 3 21 1 25 

12. 2018 3 1 4 18 1 23 

1. 2019 1 1 4 18 1 23 

2. 2019 2 2 4 18 1 23 

3. 2019 1 1 5 17 1 23 

4. 2019 1 6 10 16 2 28 

5. 2019 3 4 12 15 2 29 

6. 2019 1 0 12 14 2 28 

7. 2019 0 0 12 14 2 28 

8. 2019 1 4 16 13 2 31 

9. 2019 2 6 17 16 2 35 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školského zařízení 
 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2018 - 2019 deset 
pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je deset vychovatelů, včetně ředitele a 

vedoucího vychovatele. Do 31.12.2018 zde pracovali také 4 asistenti pedagoga. Od 
1.1.2019 se jejich zařazení změnilo na bezpečnostní pracovníky vykonávající noční 
dozor. 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 
vychovatele byl přijat nový zaměstnanec, který si dokončuje studium speciální 
pedagogiky na PF OU Ostrava. Toto studium ukončí závěrečnou zkouškou v roce 2019 

na Ostravské univerzitě. Jeden vychovatel nesplňuje podmínky potřebného vzděláni, 
dokončí 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 

(ekonom, soc. prac.,údržbář, uklízečka,vedoucí kuchyně, 2 kuchařky).  
 
Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k 30.9.2019 

 

kategorie Počet 
zaměstnanců 

Přepočtený 
počet 

vychovatelé 10 10 

Asistenti 

pedagogů/bezpečnostní 
pracovník 

4 4 

THP 2 2 

Provozní zaměstnanci 2 2 

Školní jídelna 3 3 

   

celkem 21 21 

 

 
 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) 

 
Počet pedagogických pracovníků:  10 
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Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 10 

         z toho nekvalifikovaných:  1 
                        průměrný věk:                48,7 roků 
        průměrná délka praxe:     24,5  roků              

 

Z toho asistentů pedagogů (od. 1.1.2019 bezpečnostní pracovníci):        4 
         z toho nekvalifikovaných:                                                        0            

       průměrný věk:                46,5 roků 

        průměrná délka praxe:      7     roků            
 
 

 
Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 1.10.2018 

 

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

vychovatelé 2 0 2      6 

asistent  
ped./bezpečnostní 
pracovníci 

0 1 2      1 

 
 

d) Údaje o vzdělání dětí 

 
 

Na konci školního roku 2018/2019 bylo v péči našeho dětského domova 28 dětí. 
Celkem navštěvovaly 5 různých škol a školských zařízení. Nejvíce dětí bylo 
v Masarykově ZŠ a MŠ v Melči (11 dětí) a v ZŠ Vítkov, příspěvkovou 

organizaci,(7dětí), která je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními 
potřebami. V uvedeném školním roce se na středních školách a učilištích 
připravovalo celkem 2 děti, a to 2 chlapci.  

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

 

MŠ základní SŠ 

4 22 2 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova – 

stav k 30.6.2018 
 
Na konci školního roku 2018-2019 navštěvovalo 28 svěřených dětí 5 různých škol a 

školských zařízení.  Nejvíce dětí navštěvovalo Masarykovou základní školu v Melči a 
Základní školu Vítkov, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky. Jeden chlapec pokračuje 
ve studiu již druhého oboru – pekař na SŠ hotelnictví a služeb, další chlapec studuje 

obor zednické práce na PŠ a SŠ Lázně-Lipová. 

 

 
 

               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  
 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

4 0 

Základní škola Vítkov 7 0 

Základní škola Melč 11 3 

Střední škola Opava, Hus. 1 0 

SŠ a PŠ Lázně-Lipová 1 0 

MŠ 4 0 

Celkem 28 3 
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Při tvorbě efektivních programů primární prevence dbáme na  zásadní význam znalosti 

rizikových a protektivních faktorů : individuální ( duševní poruchy v dětství a 
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.  

 Ve spolupráci Renarkonem provádíme přednášky 

 
 
 

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 
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 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 

 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  2018-2019  se  vychovatelé  i provozní zaměstnanci zúčastnili dalšího             

     vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 
 

Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2018/2019 
 
Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

Rizikové chování dětí a mládeže se spec zaměřením na 
spec šk. zař. Pro výkon ÚV 

4 5560  

Seminář FICE „Dítě jako oběť trestního činu“ 1 2700  

Zákon  109 1 1000  

Vztahová sexuální výchova v primární škole 1 1200  

Práce s dětmi s odlišnými projevy chování 3 2130  

Účetnictví školských příspěvkových organizací 1 1390  

Školení obsluhy plynu 2 9800  

Delikvence dětí a mládeže 4 9400  

Seminář FICE „ inspirace pro cílenou 
spec.ped.intervenci rizik kvality života v dospělosti dětí 
v DD 

1 2700  

Hygienické minimum 2 1200  

Psychologie šikany,včasná a krizová intervence 3 4440  

Rozpravy o institucionální péči 4 7800  

celkem  49320  
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Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 

pracovníků ve školním roce 2018/2019 zaplatili 49 320 Kč. 
 

           

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 
 

 
 Již dvacátým 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. 

 

 
 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  roku 2015 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.  
 
 

 

http://www.dd-radkov.eu/
http://www.hrady.cz/index.php?OID=924
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 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 pořádaná 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 v  Melči. 

 

Čtvrtého října jsme v Ostravě Přívoze navštívili 

polygon, na kterém se proháněla jak auta 

závodní, tak i auta integrovaného záchranného 

systému. Celá akce byla pod záštitou Miss 

Princess. 

 

 

 

 

 

 Šestého října jsme se zúčastnili dalšího 

ročníku BUDÍŠEK – CUP, což je turnaj v malé 

kopané.  
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 Městská sportovní hala v Havířově přivítala v pátek 26. října    

zástupce sedmi domovů našeho kraje. Konal se zde již 11. 

ročník florbalového turnaje. Náš domov skončil na velmi 

pěkném druhém místě a zaslouženě vybojoval stříbrné 

medaile. 

 

 Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR se naše děti zúčastnily 

„Dne otevřených dveří KÚ MSK“. Všichni si prošli 

prvorepublikový salón s ukázkou dobových kostýmů, prohlédli 

si historickou i současnou kancelář hejtmana kraje. Ochutnali 

pečené kaštany, dobroty našich babiček a koktejly mladých 

gastromágů. 

 

 Již desátým rokem působí v 

našem kraji humanitární Fond pro opuštěné a 

handicapované děti a mládež se sídlem v Mořkově na 

Novojičínsku, který má za cíl pomáhat této skupině dětí 

zejména z Moravskoslezského kraje. Přehlídka kulturně 

společenských aktivit byla pod záštitami prvního 

náměstka hejtmana MSK Mgr. Et Mgr. Lukáše Curyla, 

náměstka hejtmana  MSK Jiřího Navrátila a zpěvačky 

Heidi Janků. 

 

  

 

 Prvního prosince jsme vyrazili do Prahy. 

V divadle Broadway bylo slavnostní vyhlášení 

výsledků DD CUP 2018. Michaela Veselá z DD 

Dolní Počernice nám zajistila nocleh SNŮ. Byli 

jsme ubytováni ve čtyřhvězdičkovém luxusním 

hotelu PLAZA ALTA přímo v centru Prahy. 

Večer jsme si s dětmi prohlédli hlavní město a 

druhý den ráno vyšli do divadla. Tam nás 

čekalo představení – muzikál – KOCOUR 

V BOTÁCH a následovalo slavnostní vyhlášení 

turnaje.  
 

 Druhou adventní neděle jsme v hypermarketu Albert prodávali v rámci OBCHŮDKY 

S ALEBERTEM naše vánoční výrobky. 

 

 15. prosince odjely děti do Bruntálu na Mikulášskou nadílku. 

A nadělovali čerti z Rakouska. 

 

 Dvacátého prosince jsme navštívili Havlíčkův Brod. 

Organizátoři akce - DARUJ HRAČKU - opět nadělovali dětem 

z dětských domovů.  
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 Dvanáctého ledna jsme byli pozváni Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje na akci do ostravské zoologické 

zahrady. V ZOO nás mile přivítali náměstek krajského úřadu 

pan  Mgr. Folwarczny a ředitel zahrady. Popřáli nám pěkný 

den a hlavně moc krásných zážitků v zahradě.  

 

 Týden na to jsme vyrazili do Pusteven na přehlídku řezbářů, 

kteří pilou 

vytesali do 

ledových kvádrů 

krásné sochy. 

 

 Dalším zimním výletem byla návštěva 

Dolní oblasti Vítkovic. City sprint 

Ostrava, tak se nazývala akce, kde děti 

viděly biatlonový závod. Všichni si 

vyzkoušeli střelbu na biatlonové střelnici. 

Viděli leteckou akrobatickou show 

Martina Šonky a spoustu dalších doprovodných programů. 

 

 

 Čtvrtého března jsme navštívili Dětský domov 

v Melči. Viděli jsme divadelní představení 

ABRAKA MUSICA. 

 

 Každoročně si naše děti připravují program na 

Nejmilejší koncert. Také letos jsme se ho 

v Havířově zúčastnili. Naše dívka se umístila na 

velmi pěkném třetím místě.  
 

 Chlapci si jeli zasportovat do 

Mikulovic u Jeseníku. Zúčastnili se 

Mikulovického 24 hodin non stop 

futsalu. 

 

 Koncem března začal další ročník DD 

CUPŮ. Tentokrát jsme byli v pražské 

sportovní hale v Braníku, kde jsme se 

zúčastnili turnaje ve stolním tenise. 

Mezi dětmi z domovů z celé ČR jsme 

obsadili nádherné 7. místo a připsali 

si první body DD CUPU. 

 

 Šestého dubna proběhl v DD Loreta Fulnek již tradiční turnaj v deskových hrách. Ani 

tady jsme nechyběli. 
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 Dvacátého sedmého dubna jsme se ve sportovní hale V Ostravě Dubině utkali 

s dalšími chlapci z dětských domovů na florbalovém turnaji. Zde jsme obsadili druhé 

místo. 

 

 Další pokračování DD CUPU, tentokrát turnaj 

ve fotbale mezi chlapci MSK, se konalo 

v Markvartovicích. Naši chlapci vybojovali  

nádherné druhé místo a tím si zajistili postup 

do celorepublikového finále, které se konalo 

3. června v Praze. 

 

 Ve středu  8. května jsme se zúčastnili 

dalšího  sportovního klání. Dětský domov 

v Budišově nad Budišovkou pořádal turnaj 

v DISC GOLFU.  V areálu místního 

autokempu se již pět let rozprostírá toto hřiště. Tak proč ho nevyužít. 

 

 V době od 10. do 12. května odjelo šest dětí do Prahy. Zúčastnilo se dalšího, v pořadí 

již třetího turnaje, který se započítává do DD CUPU. Tentokrát se jednalo o Memoriál 

Lucie Hanušové – běžecký trojboj. Naši nezklamali a připsali si další body do tohoto 

turnaje. 

 

 Ve čtvrtek 16. května vyjelo sedm 

dětí do Karviné. Zde se konal jak pro 

širokou veřejnost, tak pro děti 

z dětských domovů závod v triatlonu. 

Hlavním organizátorem akce je Tomáš 

Slavata – bývalý reprezentant triatlonu. 

Tomáš tedy předával dětem své zkušenosti. 

 

 

 Tradiční květnovou akcí, kterou 

pořádají vojáci z místní posádky pro děti z domovů je návštěva kasáren v Hranicích. 

Vojáci zorganizovali turnaj v kopané, turnaj v pětiboji a na závěr si všichni prohlédli 

ukázku bojové techniky. 

 

 Naši nejmenší se koncem května podívali do Sokolovny v Ostravě Radvanicích. 

Tradiční akce OSTRAVA SE BAVÍ, nezklamala. Děti viděly exhibici ve stolním tenise. 

Nezapomenutelný Michal Nesvadba se svým vystoupením bral dětem dech. Klauni 

z Balónkava vyrobili dětem nádherné zvířátka a postavičky z nafukovacích balónků. 

 

 Prvního června jsme se s dětmi vydali na Den dětí 

do Opavy. Akce se konala v Městských sadech, a 

proto bylo dost místa pro atrakce a vyřádění se 

dětí. Letošní novinkou byla akrobatická show 

v podání pouličního cirkusu „Cirkulum na cestách“. 
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 V neděli 2. června jsme vyrazili na turnaj 

v beachvolejbale, který pro dětské domovy 

připravil MSK ve spolupráci s Ostravskou 

univerzitou. Turnaj se konal v Dolních 

Vítkovicích jako součást Světového poháru 

v beachvolejbalu.  
 

 

 Třetího června jsme vyrazili opět do 

Prahy. Zúčastnili jsme se finále DD 

CUPU v kopané.  

Stadionem Evžena Rosického 

zazněla státní hymna a moravské 

finále mezi Radkovem a Čeladnou 

mohlo začít. Kluci běhali, na hřišti 

nechali srdce, kombinovali a 

předvedli nejhezčí akce během 

celého dne.  Zaslouženě celý turnaj 

vyhráli. Odměnou byly lístky na 

fotbalové ME hráčů 2020 a lístky na 

muzikál do pražského divadla 

Broadway KVÍTEK MANDRAGORY.  

 

 Osmého června se konal další fotbalový turnaj, tentokrát ve Frýdku – Místku. Naši 

chlapci opět nezklamali a přivezli bronzové medaile. 

 

 Statutární město Opava - odbor sociálních věcí pořádal pro děti z opavského okresu 

florbalový turnaj dětských domovů. Ani zde jsme nechyběli. 

 

 Během letních prázdnin jsme pro děti 

zorganizovali výlety, návštěvy koupališť, 

vyjížďky na jízdních kolech údolím řeky 

Moravice.  

Kromě těchto aktivit se děti zúčastnily i čtyř 

letních táborů. Tři z nich organizovala společnost 

FELIX FILII, kterou zastupoval pan Juris. V době 

od 29.6.-7. 

7. 2019 

byly děti 

na letním táboře DIVOKÝ ZÁPAD v Karlově pod 

Pradědem. Formou celotáborové hry děti 

uskutečnily cestu vedoucí k nalezení pokladu. 
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Druhý tábor se uskutečnil v Mikulovicích (9. 7. – 14. 7.) pod názvem PRÁZDNINY U 

KONÍ. Děti si vyzkoušely práci na ranči, práci se zvířaty, naučily se osedlávat koně a 

jezdit na nich. 

Třetí tábor, který organizovala již zmiňovaná 

společnost FELIX FILII  se uskutečnil 

poslední srpnový týden. Součástí pobytu byl 

celodenní výlet, noční hra a spousta dalších 

aktivit. 

Od 1. do 11. srpna odjely tři děti do 

Svojanova, kde se konal letní tábor pod 

názvem PIRÁTI Z KARIBIKU.  

 

 Aqualand Moravia v Pasohlávkách se stal 

5. září 2019 dějištěm plážového 

volejbalového turnaje dětských domovů 

a výchovných ústavů. A náš domov se 

ho zúčastnil poprvé. Ve velkém finále 

jsme se utkali s DD Slezská Ostrava a 

jejich borcům jsme nedali sebemenší 

šanci.  Překvapivě jsme  celý turnaj 

vyhráli a získali nejenom zlaté medaile a 

upomínkové předměty ale přivezli jsme i 

cenu pro děti do domova. Hlavní cena je 

celodenní vstup do Aqualandu Moravia. 

 

 

 Čtrnáctého září se dvanáct našich dětí zúčastnilo 

charitativní akce v Mořkově. Na setkání opuštěných a 

handicapovaných dětí se našim moc líbilo. 

 

 Spolek žen 

Rouských 

z Hranic 

pořádá 

každoročně 

pro děti 

soutěž – 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ANEB 

Z PEKLA ŠTĚSTÍ. I tady jsme měli 

zastoupení a děti s tetami si vyrobily 

nádherné kostýmy.   

   

 

 21. září se konal další ročník soutěže ve vybíjené, který pořádal DD v Melči. 

 

 Nechyběli jsme ani na „Dni otevřených dveří“, který pořádal 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 V průběhu školního roku 2018 -2019  byla provedena inspekční činnost ze strany 
České školní inspekce ve dnech 8.-10 ledna 2019. Inspekční zpráva je vedena pod. 
Čj.ČŠIT-892/19-T 

 
Znění inspekčí zprávy je k dispozici na webu ČŠI. 

 

 
 

j)  Základní údaje o hospodaření školského zařízení v roce 2018 

 
 

Hospodaření našeho zařízení  v roce 2018 skončilo s kladným výsledkem ve výši 

=98 190,94 Kč (což je o 5,5 tis. Kč více než v roce 2017),  a to zejména úsporou 
vlastních příjmů.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Úroveň celkových nákladů činila 14 588,3 tis. Kč, což je v porovnání 

s předchozím rokem o 1 216,36  tis. Kč více. Zvýšení je způsobeno především 
navýšením mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. 
Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 

 Mzdové náklady…………………………….7 748,99  tis. Kč (nárůst o 793,97 tis.Kč) 
 Odvody sociální a zdravotní…………...2 621,05  tis. Kč (nárůst o 271 tis. Kč) 

 Spotřeba materiálu ……………………….1 584,77  tis. Kč (pokles o 292 tis. Kč - 
potraviny,čistící prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení 

a obuv pro děti……) 
 Opravy a udržování budovy…………....667,58  tis. Kč  (nárůst o 230 tis. Kč) 
 Náklady na služby………………………....462,77  tis. Kč  (snížení o 85 tis. Kč) 

 Spotřebovaná energie…………………….388,15  tis. Kč (elektřina, voda+plyn –od 
10/2018- nárůst celkově o 106 tis. Kč ) 

 DDHM a UP od 3 tis. Kč…………………..376,81 tis. Kč (nárůst o 13 tis. Kč) 
 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…131,68 tis.Kč 

(snížení o 35 tis. Kč) 
 Zákonné soc. náklady…………………….…229,26 tis. Kč (nárůst o 44 tis. Kč – 

jedná se příděl do FKSP, preventivní prohlídky, nákup OOPP, školení zam.) 
 Odpisy majetku…………………………..…..108,30  tis. Kč (na stejné úrovni jako 

v roce 2017) 
 

Celková výše výnosů činila v roce 2018  =14 686,49 tis. Kč. V porovnání 

s rokem 2017 se úroveň výnosů zvýšila o 1 221,86 tis. Kč. 
 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které představovaly celkem 

14 236,68 tis. Kč a  byly  celkově vyšší o 1 116,06 tis. Kč než v roce 2017: 
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Příspěvky a dotace – MŠMT: 
1) Přímé náklady na vzdělávání celkem………10 475 679 Kč   (ÚZ 33353), 

zvýšení  o 1 306 879,- Kč  ve srovnání s rokem 2017  
 
 

Závazný ukazatel Rok 2018 
ÚZ 33353 

Rok 2017 
ÚZ 33353  
 

 
rozdíl 
 

Prostředky na platy                                     7 69 754 6 708 816 +970 938 

Ostatní osobní náklady 
                                                                

0 10 000 0 

Zákonné odvody 34% 2 611 130 2 284 408 +326 722 

FKSP   153 595 134 176 +19 419 

Přímý ONIV  31 200 31 400 -200 

Celkem za ÚZ 10 475 679 9 168 800 +1 306 879 

 
 

          Příspěvky a dotace MŠMT celkem činily 10 475 679 Kč   (zvýšení  o 1 306 879 
Kč ve srovnání s rokem 2017). 
 
 

 
 
 
 

Příspěvky a dotace od zřizovatele: 
1) Provozní náklady …………..3 641 tis. Kč, zvýšení o 36 tis. Kč ve srovnání 

s rokem 2017  
ÚZ 1 

ÚZ 1 
 

Rok 2018 Rok 2017 Rozdíl 
 

 
Provozní náklady  

3 641 000 
 

3 605 000 
 

+36 000 
 

 
2) Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“ ………120 tis. Kč, zvýšení o 

14 tis. Kč ve srovnání s rokem 2017      
ÚZ 205 

ÚZ 205 Rok 2018 Rok 2017 Rozdíl 

Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a 
DNM“   

   120 000  106 000 + 14 000 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem činily 3 761 000 Kč (navýšení  o  50 000 

Kč celkem oproti roku 2017). 
 
Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 

2017 vyšší   o 117,49  tis. Kč: 
 Příjmy z vlastní činnosti celkem..… 461,51 tis. Kč, v tom: 
 Tržby za stravování (včetně FKSP)…..……139,96 tis. Kč 

 Přídavky na děti…………..……………………..173,64 tis. Kč 

 Náhrady škod od pojišťoven…………………..89,71 tis. Kč 
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 Výnosy z ošetřovného……………….…………..46,68 tis. Kč 

 Úroky…………………………………………………….8,03 tis. Kč 
 

Vlastní příjmy se celkově zvýšily o 117 494,12 Kč ve srovnání s předchozím rokem, ale např. 
v oblasti tržeb u prodeje služeb - tržby za stravování zaměstnanců + příspěvek z FKSP se 
snížily o necelých 1,5 tis. Kč.  Tržby z příspěvku na úhradu péče se  naopak zvýšily o 7 tis. 

Kč. V roce 2018  byl nárůst celkových vlastních příjmů ovlivněn především náhradami škod 
od pojišťovny, které činily téměř 90 tis. Kč. Zvýšily se také příjmy z    přídavků na děti, a to o 
více než 14 tis. Kč, významně vzrostl také příjem z úroků z běžného účtu, a to o téměř 5 tis. 

Kč.  
 

Výsledek hospodaření je finančně krytý ve výši 86 910,94 Kč, částka =11 280,- Kč není 
finančně krytá z důvodu dluhů na příspěvku na úhradu péče (ošetřovné) vzniklých v roce 
2018.   Výsledek hospodaření jsme navrhli přidělit ve výši =30 000,- Kč do fondu odměn a 

zbývající část ve výši 68 190,94 Kč do rezervního fondu. 
 
 

Nejvýznamnější akcí roku 2018 byla především plynofikace budovy našeho domova. 
Z rozpočtu zřizovatele  nám byl poskytnut  investiční příspěvek do fondu investic ve 
skutečné výši celkem =2 089 575,-Kč. Práce byly zahájeny 3. 8. 2018 a dokončeny byly 

29. 9. 2018. Jednalo se o přebudování kotelny na tuhá paliva na kotelnu plynovou. Místo 
dvou litinových kotlů na uhlí máme nyní v kotelně 3 kondenzační plynové kotle o jednotlivém 
výkonu 90 Kwh. V průběhu dubna až června probíhalo výběrové řízení, z něhož vzešly tři 

firmy. Za přípravu a zabezpečení výstavby jsme zaplatili  celkem 422 450,- Kč a za realizaci 
stavební části =1 667 125,- Kč.  
Kolaudace proběhla  13. 12. 2018 a kolaudační souhlas vydal MÚ Vítkov- odbor výstavby, 

územního plánování a životního prostředí dne  19. 12. 2018.  

 
 
  

 
 

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 2018/2019 se náš Dětský domov a Školní jídelna,p.o., nezapojil 
do žádného projektu  financovaného z cizích zdrojů. 

       



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

 22 

 

 
     

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: 
 

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. 
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