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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: ddradkov@dd-radkov.cz 
 
webová stránka: 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:ddradkov@dd-radkov.cz
http://www.dd-radkov.eu/
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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. Poslední dobou jsme museli několikrát řešit zatékání do budovy. 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. V poslední době jsou k nám umisťovány děti i z jiných 
krajů, jako například kraje Vysočina, Olomouckého a Pardubického.  
 

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. Rybník používáme také 
k environmentální výchově, žije v něm spousta vzácných živočichů, jako například 

mloci, žáby, ozdobní kapři a divoké kačeny. 
 
 

 
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 nedávné době 
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, sušičkou, myčkou, ledničkou 
a dalšími kuchyňskými spotřebiči.  
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   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 
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. 
    Dále jsme v roce 2020 zakoupili na klubovny nové televizory s WI-FI připojením, 

rovněž jsme pořídili 8 nových notebooků určených především k distanční výuce. 
Opravili jsme WI-FI připojení celé budovy. Na kuchyňku 1. RS a 2. RS jsme zakoupili 
nové kuchyňské linky a nově vybudovali kuchyňku pro 5. RS, včetně nových 

elektrospotřebičů. Postupně vyměňujeme staré elektrospotřebiče za nové 
s energetickou třídou A+. Opravili jsme vstup do budovy a dlažbu a izolaci balkónu nad 
ním. Byla také provedena oprava elektroinstalace v kanceláři ekonoma a vedoucího 

vychovatele. Staré hliníkové rozvody byly nahrazeny měděnými. Do kanceláře ekonoma 
byl pořízen nový nábytek. 
   Největší investicí školního roku 2019-2020 byla celková výměna topného systému 

v hodnotě 1,5 mil. Kč. Tato akce probíhala v červenci a srpnu 2020 a byly při ní 
vyměněny veškeré radiátory a teplovodní trubky. Po této velké výměně jsme vymalovali 
chodby, schodiště, jídelnu a také kuchyni se sklady potravin a v neposlední řadě 

kancelář sociální pracovnice a vedoucí školní jídelny.  
    Dne 13.9.2020 došlo v našem zařízení k požáru ložnice č.1. tento požár byl 
zapříčiněn nedbalostí jednoho z dětí. Celá událost  je stále v šetření PČR. Díky 
včasnému zásahu službukonajících vychovatelů nedošlo k žádnému zranění. 

Vychovatelé se snažili požár dostat pod kontrolu ještě před příjezdem hasičů. I tak 
došlo k úplnému zničení vybavení ložnice č. 1 a značnému zakouření celého křídla DD. 
Následkem této události jsme tedy provedli rekonstrukci elektroinstalace na ložnicích č. 

1 a 2. a  v přilehlé chodbě. Sanaci veškerých postižených prostor. Výmalbu schodiště, 
pokojů a chodby. Dále výmalbu bytu skupiny č. 4, kde došlo k zatečení stropů vlivem 
hašení. Muselo být opět vyměněno topení v pokoji č. 1. Jsou nainstalovány nová 

svítidla, natřeny veškeré dřevěné konstrukce, jako dveře do pokojů, stropní podhledy a 
okna. V neposlední řadě byla vyměněna podlaha a položeno nové PVC a koberec.  
Náklady na opravy po požáru přesáhnou částku 0,5 mil. Kč.  

 
 
 

 
 
 

 



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

 5 

Mimořádné opatření 

 
 
Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 
10.3.2020 Mimořádné opatření č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN. S účinností ode 

dne 11.března 2020 byla zakázána 
 
Osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb. 

 
Toto mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým  vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené novým 

koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. 
 
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní 

přítomnost žáků a studentů při vzdělávání. Usnesení nahradilo výše uvedené 
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.  
 

Na doporučení zřizovatelů došlo také k uzavření mateřských škol.  
 
Tato rozhodnutí měla obrovský vliv na chod našeho dětského domova. Vychovatelé, 

kteří běžně pracují na odpolední směny od 13 hod.,  museli nastoupit do zaměstnání na 
12. hodinový provoz. Práce to pro ně byla velmi těžká a složitá. Ráno se věnovali 
s dětmi distanční výuce, odpoledně dělali s dětmi domácí úkoly a do toho ještě plnili 

funkce uklízeček, kuchařek, pradlen a švadlen. Provoz domova byl oslaben tím, že si 
zaměstnanci vybírali ošetřovné k vlastním dětem. První jarní vlnu opatření jsme zvládli, 
především díky obětavosti zaměstnanců a pomoci zřizovatele, který nám byl kdykoliv 

nápomocen a také nás zásoboval rouškami, dezinfekcí a jiným potřebným materiálem.  
Dále jsme nakoupili 8 notebooků k distanční výuce. Největší problém byl v tom, že 
jeden vychovatel má na starost 8 dětí jedné RS s různým věkovým složením. Každé 

dítě chodí do jiné třídy, potřebuje svou techniku. U nás máme v současné době,  
v každé skupině jeden stolní počítač a dva notebooky. Potýkali jsme se také 
s připojením k internetu. Každá škola to měla jiné, padaly servery. Toto se také díky 

dobré spolupráci ředitelů základních škol podařilo vyřešit. 
 
 
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. 
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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 1.9.2019 do 30.9.2020 přišlo do ústavního zařízení 27 dětí a naopak 22 
děti dětský domov v tomto období opustilo. U  6 dětí byla soudem zrušena nařízená 
ústavní výchova, u 13 dětí došlo k přemístění do jiného zařízení, 1 dívka opustila naše 

zařízení po dosažení zletilosti, 2 chlapci ukončili úspěšně studium. 
 

 

 
 
 

Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2019-2020 uvádí tabulka: 
 

Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2019 do 30. září 2020 činil téměř 37 dětí při 

kapacitě zařízení 40 dětí. 
 
 

 Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2019-2020 uvádí tabulka: 
 

 
Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 

Počet dětí umístěných v DD ve školním roce 2019 - 2020 v jednotlivých 
měsících 

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2019 2 6 17 16 2 35 

10. 2019 2 3 17 17 2 36 

11. 2019 0 4 9 29 2 40 

12. 2019 0 0 6 32 2 40 

1. 2020 1 0 6 31 2 39 

2. 2020 2 2 8 29 2 39 

3. 2020 3 0 7 27 2 36 

4. 2020 2 3 9 26 2 37 

5. 2020 1 2 11 25 2 38 

6. 2020 2 2 13 23 2 38 

7. 2020 6 1 10 23 0 33 

8. 2020 1 3 9 26 0 35 

9. 2020 0 1 9 27 0 36 
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V současné době máme v našem zařízení 15 dětí v trvalé péči lékaře psychiatrické 

ambulance, z toho 10 dětí pravidelně užívá léky pro celkové zklidnění osobnosti. 
 
Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2019/2020  6 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) 4 0 

Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 1 0 
Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče 1 0 

Celkem 6 0 

 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školského zařízení 

 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2019 – 2020 
dvanáct pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je dvanáct vychovatelů, včetně 
ředitele a vedoucího vychovatele. Od 1.9.2020 máme jednu asistentku pedagoga a 

noční dohled zajišťují čtyři bezpečnostní pracovníci. V průběhu školního roku odešlo 5 
vychovatelů a jeden bezpečnostní pracovník. Jedna vychovatelka odešla na mateřskou 
dovolenou, 3 vychovatelé podali výpověď dohodou a odešli na jiná místa blíže svého 

bydliště a jeden vychovatel skončil ve zkušební době. Bezpečnostní pracovnice si taktéž 
našla míto v bydlišti. Na všechna tato místa byli přijati noví pracovníci. Na místa 
vychovatelů byli přijati lidé, kteří ihned započali se studiem speciální pedagogiky na OU 

Ostrava – ÚSTAV CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a dva studují v Opavě na SLEZSKÉ 
UNIVERZITĚ. Pět vychovatelů nesplňuje podmínky potřebného vzděláni, dokončí 
studium spec. ped. a ukončí toto studium závěrečnou zkouškou v průběhu roku 2021. 

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 30.9.2020 
 

kategorie Počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 

počet 

vychovatelé 12 12 

bezpečnostní pracovník 4 4 

THP 2 2 

Provozní zaměstnanci 2 2 

Školní jídelna 3 3 

Asistent pedagoga 1 1 

celkem 24 24 
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) 
 
Počet pedagogických pracovníků:  13   (jeden asistent pedagoga) 
 

Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 12 
         z toho nekvalifikovaných:                         5 

                 průměrný věk:                                       45,5 let 

        průměrná délka praxe:                           15  let            
 
Z toho asistentů pedagogů:              1 

         z toho nekvalifikovaných:         0     
       průměrný věk:                        45 let 

        průměrná délka praxe:             1 rok            

 
 
 

Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 1.10.2020 
 

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

vychovatelé 2 1 4      5 

asistent  ped. 0 0 1      0 

 
 
 

 
 

 
d) Údaje o vzdělání dětí 

 
Na konci školního roku 2019/2020 bylo v péči našeho dětského domova 38 dětí. 
Celkem navštěvovaly 10 různých škol a školských zařízení. Nejvíce dětí bylo 

v Masarykově ZŠ a MŠ v Melči (9 dětí) a v ZŠ Vítkov, příspěvkové organizaci, 
která je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními potřebami (9 dětí). V ZŠ 
Vítkov, Komenského (3 děti), v ZŠ Rychvald (2 děvčata), v Základní škole Ilji 

Hurníka Opava, Ochranova 6, příspěvkové organizaci (2 děti). V uvedeném 
školním roce se na středních školách a učilištích připravovalo celkem (6 děti), 5 
chlapců a 1 děvče. 7 dětí navštěvovalo Mateřskou školku v Radkově. 

 
Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k 30. 6. 2020 

 

MŠ základní SŠ 

7 25 6 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova  

stav k 30.6.2020 
 
Na konci školního roku 2019-2020 navštěvovalo 38 svěřených dětí 10 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 a Vyšší odborné škole 

Opava, další chlapec studuje obor zednické práce na Odborném učilišti a Praktické 
škole Lázně-Lipová, jeden chlapec studuje obor malířské a natěračské práce na 
Odborném učilišti a Praktické škole Lázně-Lipová, jeden chlapec studuje na Střední 

škole, Odry, příspěvkové organizaci, obor kadeřník, jedno děvče studuje na Střední 
škole ve Velkých Heralticích, obor potravinářská výroba-cukrářská výroba. 

 

           
         Velký počet dětí, které neprospěly, je dán tím, že tyto děti k nám do      dětského 
domova přišly s tím, že si doma neplnily povinnou školní docházku a měly velký počet 
zameškaných hodin. Následkem tohoto děti nezvládly učivo daného ročníku a musely třídu 

opakovat. Dalším důvodem jsou dlouhodobé útěky dětí. 

 
 

 
 

 

 
 

               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: 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

3 1 

Základní škola Vítkov 9 4 

Základní škola Melč 9 3 

Základní škola Rychvald 2 0 

Základní škola Ilji Hurníka 
Opava 

2 0 

Střední škola Opava, Hus. 1 0 

SŠ a PŠ Lázně-Lipová 2 1 

Střední škola Velké 
Heraltice 

1 0 

Střední škola Odry 2 0 

MŠ 7 0 

Celkem 38 9 
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 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 
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 problémů 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 
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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 
 Spolupracujeme se sdružením EXIT Komorní Lhotka, které se zabývá léčbou 

drogově závislých adolescentů. 

 
 
 

Další cíle, které jsme si vytýčili  

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

na dítě a mládež 

 Oddálení nebo snížení výskytu projevů rizikového chování 

 Větší informovanost dětí a pedagogů, rodičů a veřejnosti o problematice 

rizikového chování 

 Dlouhodobě a preventivně působit na děti a předcházet tak  vzniku rizikového 

chování 

 Zvýšit u žáků schopnost činit důležitá rozhodnutí a nést následky svého 

jednání 

 Sledovat docházku dětí do škol 

 Všímat si chování a nálad dětí mimo školu 

 Spolupracovat se všemi složkami, které se na prevenci podílí 

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

sebeovládání 

 Zkvalitňovat sociální klima domova 

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

 Ovlivnit děti ve smyslu podpory zdraví a vlastního bezpečí 

 Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování 

 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 
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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  2019-2020  se  vychovatelé  i provozní zaměstnanci zúčastnili dalšího             
     vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato školení byla ovšem také poznamenána 
mimořádnými opatřeními, kdy spousta objednaných školení byla přesunuta a také tím že 
pedagogičtí pracovníci byli velmi vytíženi pracovními povinnostmi a na své vzdělání jim již 

nezbýval čas ani síly. 
 
 

Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2019/2020 
 
 
Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

FKSP-tvorba a použití ve školství 
 

1 1490  

Praktické příklady pracovního práva ve školství se 
zaměřením na školská zařízení pro výkon ÚV 
 

1 2000  

Polytechnická výchova pro nejmenší 
 

1 1820  

Účetnictví školských příspěvkových organizací 
 

1 1490  

Hrajeme si s psychomotorikou 
 

1 570  

Školení řidičů, zaměstnanců v BOZP a školení 

požárních hlídek 
 

20 4525  
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Školení obsluhovatelů pil 
 

2 3146  

Školení hygienického minima  
 

2 600  

Seminář pro zaměstnance školních jídelen 
 

1 500  

Peněžní fondy školské PO, FKSP po novele 

vyhlášky 
 

1 1490  

Kázeň a klima školy - online vzdělávací program 
 

10 1600  

Studium pro asistenty pedagoga 
 

1 7000  

celkem  26231  

 

 

 
 
 

Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 
pracovníků ve školním roce 2019/2020 zaplatili 26 231 Kč. 

 

           
 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 

 
 

 Již dvacátým prvním 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 2020 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.  

 

http://www.dd-radkov.eu/
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 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. Dále spolupracujeme s Centrem 

inkluze Vítkov, kde za dětmi docházejí psychologové. Spolupracujeme se střediskem 

volného času ve Vítkově. 
 

 

 Pátého září 2019 se naše děti poprvé zúčastnily turnaje 

dětských domovů v beachvolejbale v Aqualand Moravia 

v Pasohlávkách. Turnaj jsme celkově vyhráli a jako cenu 

za první místo jsme obdrželi volnou vstupenku pro dvacet 

dětí našeho domova právě do zmiňovaného Aqulandu. 

 
 
 

 
 

 Již tradičně jezdí naše děti na SETKÁNÍ OPUŠTĚNÝCH A 

POSTIŽENÝCH DĚTÍ do Mořkova. Tam si děti zasoutěžily 

v tanci, zpěvu, viděly moderátora pana Hrona a náramně se 

bavily. 

 
 Další zářijovou akci pořádal Spolek 

žen Rouských v Hranicích. Tentokrát 

bylo tématem „Kdo si hraje, nezlobí 

aneb z Pekla štěstí“. Děti se zapojily 

do soutěže o výrobu masky draka 

Bucifala, tančily a zpívaly. Všem se v Hranicích moc líbilo. 

 
 Nechyběli jsme ani na tradičním 

turnaji dětských domovů ve 

vybíjené. Zde jsme obsadili 

pěkné třetí místo. 

 
 Ve státní svátek 28. září navštívily naše děti Krajský 

úřad v Ostravě, kde se konal Den otevřených dveří. Děti 

si vyráběly loutky a ozdoby z květin. 

 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=924
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 První říjnový víkend jsme se zúčastnili 

fotbalového turnaje v Budišově nad Budišovkou. I 

tady jsme obsadili medailové pozice a umístili se 

na třetím místě. 

 
 V tento termín odjelo i pět našich dalších dětí do 

Prahy na další díl DD Cupu. V DD Dolních 

Počernicích proběhly cyklistické závody a 

soutěžilo se v rychlostním závodě, bezpečným 

průjezdem křižovatkou, jízdou zručnosti a 

vědomostními testy BESIPU. 

 
 

 
 28. října se děti vydaly na výlet do Jeseníku. V Černé  Vodě se 

konal výlov rybníku.  Některé děti viděly výlov poprvé v životě. 

Odpoledne všichni navštívili Priessnitzovy lázně.  

 
 V Hostýnských vrších začal projekt pro děti z dětských domovů 

pod názvem PRVNÍ KROK. Hlavním cílem projektu je snížit riziko 

sociálního vyloučení cílové skupiny (mladé lidé žijící v dětských 

domovech) a napomoci jí připravit se na samostatný život. 

Projekt si 

neklade za 

cíl nahradit 

již existující 

aktivity dětských domovů, ale 

poskytnout mladým lidem další pomoc 

při jejich sociální i profesní integraci. 

 
 
 
 

 Hejtman kraje Prof. Ing. Ivo Vondrák Csc., starosta Radkova 

a ředitel DD spolu s dětmi u příležitosti 30 let Sametové 

revoluce sázeli nové lípy v lipové aleji v Radkově. 

 
 
 
 
 
 

 Další 

sportovní akcí, které jsme se v polovině 

listopadu zúčastnili, byl florbalový turnaj 

v Havířově. Deset dětských domovů zápolilo o 

prvenství v tomto prestižním turnaji. 
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 První adventní neděli jsme navštívili opavský hypermarket Albert  

„OBCHŮDKY S ALBERTEM“ byl oficiální název této akce. Děti pod 

dohledem pedagogů vyráběly vánoční ozdoby a přáníčka, které 

potom prodávaly. Za získané peníze jsme dětem nakoupili 

sportovní vybavení a částečně financovali letní tábor ve Strážnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 Druhá adventní neděle – návštěva hlavního 

města. Cílem akce bylo vyhlášení celoročního  

 DD Cupu v Praze. Šest dětí si prohlédlo 

historické centrum města, navštívili jsme 

Aqupalace Praha.  Vlastní vyhlášení výsledků 

se konalo v divadle Broodway. Náš domov se 

umístil na nádherném sedmém místě ze 

všech domovů z celé ČR. Obdrželi jsme 

pohár, věcné ceny a v divadle viděli muzikál 

Kvítek mandragory. 

 

 Opožděného Mikuláše (15.12.) si děti 

užily v Kulturním domě v Opavě. 

Navštívili jsme rakouské čerty 

Rampušáky. Všem dětem se v Opavě 

moc líbilo. 

 
 
 
 

 
 Děti, které neodjely domů na VÁNOČNÍ 

SVÁTKY, byly na tři dny ubytovány v Penzionu 

nad stájí. Tam prožily nádherné dny plné her, 

zábavy, soutěží, vyjížďky na koních a 

samozřejmě  i Štědrovečerní večeři 

s rozdáváním dárků. 

 

 12. ledna 2020 se vydaly děti na další výlet. 

Cílem byly tentokrát Pustevny a výstava 

ledových soch. I zde byly děti nadšeny a 

v Beskydech se jim moc líbilo. 

 

 V měsíci únoru jsme dvakrát navštívili 

aquapark v Kravařích. 

 



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

 17 

 
 
 
 

 V polovině února vyrazilo osm dětí do Dolní oblasti Vítkovic. Akce ČEZ 

CITY CROSS SPRINT OSTRAVA 2020 děti velice lákala. Viděli jsme 

exhibici českých a světových lyžařských hvězd, zastříleli jsme si 

z biatlonové pušky a vyzkoušeli různé trenažery. 

 
 Vzhledem k pandemii KOVID – 19 byly na dlouhou dobu veškeré 

sportovní a kulturní akce zakázány. 

 
 Vzhledem k tomu, že máme 

v areálu domova velký 3,5 

hektarový park, mohly děti 

alespoň do přírody. O 

Velikonočním pondělí hledaly 

v parku velikonoční poklad a uvařili jsme si i 

gulášovou polévku. 

 
 21. dubna nás v těžké době navštívil pan Tomáš 

Slavata. Pro naše děti si připravil 

besedu o tom, jak vyrůstal on 

sám v dětském domově, dětem 

přinesl spoustu hraček a taky to 

nejdůležitější. Dezinfekční roztoky 

a gely, které se ručně vyrábějí 

v MANUFAKTUŘE.   

 
 

 Šestého května byl celý náš 

domov testován na COVID 

– 19. Vyšli jsme s „čistým 

štítem“. 

 

 

 

 
 
 

 Koncem května vyrazily děti na nedaleký hrad Vikštejn, kde 

se v přírodě, bez účasti cizích lidí, vydováděly. Zahrály si 

různé hry a soutěže. 
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 A je tady červen a konec první vlny 

pandemie. Desátého června jsme 

navštívili Aqualand Moravia 

v Pasohlávkách. Vše bylo zdarma, 

protože jsme využili volnou vstupenku, 

kterou naše děti získaly v září na 

beachvolejbalovém turnaji dětských 

domovů. Konečně jsme mohli opustit 

domov a zažít to, co nám bylo čtvrt 

roku zakázáno. 

 
 

 V červnu začal další ročník DD Cupu, který 

pořádá domov v Dolních Počernicích. 

Tentokrát to byl turnaj v kopané „O pohár 

české fotbalové reprezentace“. 

V Markvartovicích se uskutečnilo krajské 

kolo. První dva finalisté postupovali do 

pražského finále. Nám se bohužel nedařilo a 

skončili jsme na pátém místě. Postup byl 

zmařen. Ale i tak kluci odvedli na trávníku 

velmi dobré výsledky. 

 

 Během letních prázdnin se 

naše děti zúčastnily třech 

letních táborů. V době od 1. 7. 

do 12. 7. bylo deset dětí na 

táboře v Borku u Hradce 

Králové. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Od 20. 7. do 26. 7. zorganizoval pan ředitel s vedoucím vychovatelem prázdninový pobyt pro 
osm dětí v autokempu ve Strážnici. 
Poslední letní tábor se konal od 6. 8. do 16. 8. pro deset dětí ve Svojanově u Pardubic. Na 
všech táborech se dětem moc líbilo. 
 

 
 

 
 

 18.srpna vyjelo dvanáct chlapců na výlet do 

Jeseníku. Navštívili jeskyni Na pomezí a Lipové 

Lázně. 
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 První zářijový víkend jsme vyrazili do 

zoologické zahrady do Ostravy. Chlapcům 

se prohlídka moc líbila. 

 
 

 Každoročně organizuje Spolek žen Rouských akci pro děti – 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Letos se vše neslo v duchu 

ledového království. Děti vyráběly s tetou v domově masky 

a nakonec se umístily na prvním místě. Kromě toho se 

všichni zapojili do zábavných soutěží a her. Na vlastní oči 

děti viděly skupinu Maxim Turbulenc.Akce proběhla  

12. září. 

 

 
 O den později, tedy 13. září, odjelo 

dvanáct dětí do Mořkova na tradiční 

SETKÁNÍ OPUŠTĚNÝCH A POSTIŽENÝCH 

DĚTÍ. Zábavný den plný soutěží, her a  

písniček se dětem moc líbil. 

 

 

 

 

  Cenu Ď v Moravskoslezském kraji převzali  

Ing. Daniel Viceník a paní Jarmila Viceníková. Za dlouholetou práci s dětmi. 

 

3. září 2020 se v Jihlavě v Gotickém sále historické radnice konala „cena Ď 
v Moravskoslezském kraji 2020“, která z důvodu organizačních změn (způsobených jarním 
nouzovým stavem v ČR a současnou obavou o další šíření nemoci covid-19) byla přeložena 
z jara na září, současně omezena počtem osob (především se účastnili krajští vítězové) a 
zejména byla přidružena k pořádání „ceny Ď v kraji Vysočina“ a dalších krajských cen 
sousedních krajů 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 V průběhu školního roku 2019-2020  nebyla provedena inspekční činnost ze strany 
České školní inspekce.  

 

 

j)  Základní údaje o hospodaření školského zařízení v roce 2019 
 

Úroveň celkových nákladů v roce 2019 činila 16 616,97 tis. Kč, což je 
v porovnání s předchozím rokem o 2 028,67  tis. Kč více. Zvýšení je způsobeno 
především navýšením mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. 

Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 

 Mzdové náklady…………………………….9 188,68  tis. Kč (nárůst o 1 439,69 
tis.Kč) 
 Odvody sociální a zdravotní…………...3 087,65  tis. Kč (nárůst o 466,6 tis. Kč) 

 Spotřeba materiálu ……………………….1 601,62  tis. Kč (nárůst o 16,85 tis. Kč - 
potraviny,čistící prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení 
a obuv pro děti……) 

 Opravy a udržování budovy…………....646,25  tis. Kč  (pokles o 21,34 tis. Kč) 

 Náklady na služby………………………....648,47  tis. Kč  (nárůst o 185,7 tis. Kč) 
 Spotřebovaná energie…………………….651,22  tis. Kč (elektřina, voda a plyn –

poprvé se celý rok topilo plynem- nárůst celkově o 263,07 tis. Kč ) 

 DDHM a UP od 3 tis. Kč…………………..220,82 tis. Kč (pokles o 155,99 tis. Kč) 

 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…126,51 tis.Kč 
(snížení o 4,51 tis. Kč) 

 Zákonné soc. náklady…………………….…223,07 tis. Kč (snížení o 6,19 tis. Kč – 
jedná se příděl do FKSP, preventivní prohlídky, nákup OOPP, školení zam.) 
 Odpisy majetku…………………………..…..71,77  tis. Kč (snížení o 36,53 tis. Kč) 

 

 
Celková výše výnosů činila v roce 2019 činila =16 700,17 tis. Kč. V porovnání 
s rokem 2018 se úroveň výnosů zvýšila o 2 013,68 tis. Kč. 

 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které představovaly celkem 
16 208,4 tis. Kč  a  byly  celkově vyšší o 1 971,72 tis. Kč než v roce 2018: 

 
Příspěvky a dotace – MŠMT: 
 

1) Přímé náklady na vzdělávání celkem………12 388 400,- Kč   (ÚZ 33353), 
zvýšení  o  1 912 721,- Kč  ve srovnání s rokem 2018.  
 

Závazný ukazatel Rok 2018 
ÚZ 33353 

Rok 2019 
ÚZ 33353  
 

 
rozdíl 
 

Prostředky na platy                                     7 679 754 9 086 611 1 406 857 

Ostatní osobní náklady 

                                                              
  

0 0 0 

Zákonné odvody 34% 2 611 130 3 088 
856 

477 726 

FKSP   153 595 181 733 28 138 
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Přímý ONIV  31 200 31 200 0 

Celkem za ÚZ 10 475 679 12 388 400          1912721 

 
 
Příspěvky a dotace od zřizovatele: 

 
1) Provozní náklady …………..3 749 000,- Kč, zvýšení o 108 tis. Kč ve 

srovnání s rokem 2018  

 

ÚZ 1 
 

Rok 2018 Rok 2019 Rozdíl 
 

 
Provozní náklady  

3 641 000 
 

3749 000 
 

+108 000 
 

 
2) Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“ ………71 000,- Kč, snížení  o 

49 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018   

    

ÚZ 205 Rok 2018 Rok 2019 Rozdíl 

Účelově určeno na „krytí odpisů 
DHM a DNM“   

   120000  71 000 -49 000 

 

Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem činily   3 820 000,-  Kč (navýšení  o       
59 000 Kč celkem oproti roku 2018). 
 

 
Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 
2018 vyšší   o 30,26  tis. Kč: 

 Příjmy z vlastní činnosti celkem..… 491,77 tis. Kč, v tom: 
 Tržby za stravování (včetně FKSP)…..……150,41 tis. Kč–zvýšení o 10,45 tis. Kč 

 Přídavky na děti…………..……………………..195,73 tis. Kč-zvýšení o 22,09 tis. Kč 
 Náhrady škod od pojišťoven…………………..8,88 tis. Kč-snížení o 80,82 tis. Kč 

 Výnosy z ošetřovného……………….…………..22,42 tis.Kč-snížení o 24,25 tis. Kč 

 Úroky……………………………………………….….35,93 tis. Kč-zvýšení o 27,9 tis. Kč 
 Hmotné dary…………………………………………20,25 tis. Kč-vánoční pobyt dětí 

 Čerpání rezervního fondu z darů……………..57,90 tis. Kč – na letní tábory 
 

 
Hospodaření našeho zařízení v roce 2019 skončilo s   kladným výsledkem, a to díky úspoře 

vlastních příjmů  ve výši =83 205,04 Kč ( o 9,99 tis. Kč nižší než v roce 2018). Výsledek 
hospodaření  je finančně krytý ve výši 75 003,04 Kč, částka =8 202,- Kč není finančně krytá 
z důvodu dluhů na PNÚP (14 026 Kč bylo otcům dětí předepsáno, obdrženo bylo jen 5 824,- 

Kč) za rok  2019. Výsledek hospodaření jsme navrhli přidělit ve výši 30 000 Kč do fondu 
odměn, ve kterém je k  31. 12. 2019   = 150 095,03 Kč  a zbývající část ve výši  =53 205,04  
Kč do rezervního fondu, ve kterém je k 31. 12. 2019 =790 646,58 Kč (finančně pokryt je ve 

výši  744 286,54 Kč). 
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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 2019/2020 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  
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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. 


