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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  

 
č. datové schránky : p4kfdh3 
 

 
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 

 
         

Náš dětský domov se nachází v budově  starobylého barokního zámku v části Dubová, 

která patří k obci Radkov. Tato obec je vzdálena asi 8 km od  města Vítkov a  20 km od 
okresního města Opavy. Součástí zámeckého objektu je rozlehlý  3,5 ha  park s 
rybníkem. Zámecká budova i park jsou nemovitými kulturními památkami. 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. V září 2022 jsme zahájili celkovou opravu 
střechy, která potrvá 330 dní.  Součástí této složité opravy bude výměna břidlicové 
krytiny , trámů a části bednění. Na věžičku v přední části zámku se vrátí věžní hodiny 

se dvěma ciferníky. Celkové náklady jsou ve výši cca 30 mil. Kč.  
 
V parku jsou kromě množství zeleně a krásných vzrostlých stromů také hřiště, 

pískoviště, domečky, houpačky…. Rybník má malý ostrůvek, na kterém od jara hnízdí  
divoké kachny, občas přilétnou i volavky, jelikož v rybníce je i množství malých ryb – 
karasů.  Když mrzne, tak se   rybník  stává skvělou ledovou plochou pro bruslení.  

  
Účelem našeho zařízení  je zajišťovat nezletilým osobám,  případně zletilým osobám do 
19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření 

plné přímé zaopatření a  náhradní výchovnou péči, a to v zájmu jejich zdravého vývoje, 
řádné výchovy a vzdělávání, dle platných právních předpisů. Zařízení v rámci svých 
možností  spolupracuje s rodinou dítěte. Dále také  poskytuje podporu při přechodu 

dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní 
rodinné péče. Na základě žádosti poskytuje zařízení plné přímé zaopatření zletilé 
nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí 

povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou 
a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy. Součástí našeho 
zařízení je školní jídelna, ve které se připravuje celodenní strava pro děti a 

zaměstnance.  
   
Náš dětský domov má stanovenou kapacitu 40 lůžek.  Základní organizační jednotkou 

pro práci s dětmi je rodinná skupina, ve které může být umístěno minimálně 6 a 
maximálně 8 dětí. V našem zařízení mohou být tedy děti zařazeny až do pěti rodinných 
skupin 
 

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 – místní části Jih a Mariánské Hory, Karviné, Orlové, Opavy a Vítkova. 
V poslední době se na nás obracejí OSPODy i z jiných krajů se žádostí o umístění dětí. 
Máme zde umístěny také děti z kraje Vysočina.   
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K  1. 1. 2021  jsme měli v péči   37 dětí (16 dívek a 21 chlapců), v průběhu roku 2021 

k nám bylo umístěno 19 dětí (8 dívek a 11 chlapců), z toho celkem 2 děti k nám přišly 
z pěstounské péče na přechodnou dobu, 3 děti byly přemístěny z Dětského centra 
Čtyřlístek,  a 14 dětí přišlo z neutěšeného rodinného prostředí. Naše zařízení opustilo v 
průběhu roku 2021 celkem  18  dětí (8 dívek a 10 chlapců) – z toho 7 dětem byla 

zrušena ÚV a 11 dětí bylo přemístěno do jiného zařízení. Na konci roku 2021 jsme měli 
v péči  celkem 38  dětí (16 dívek, 21 chlapců).  Stav dětí k 30.9.2022 najdete 
v následující tabulce. 

     V našem zařízení prozatím nedošlo k  přestavbě na dětský domov rodinného typu. 
Přesto se usilovně snažíme, aby se rodinným buňkám co nejvíce přiblížil. Jeden takový  
byt jsme si vytvořili v přízemí budovy.  Je to byt zejména pro nejmenší děti. Je zde 

kuchyňka, obývací pokoj, 3 ložnice a koupelna s WC. Ostatní rodinné skupinky mají  k  
dispozici svou plně vybavenou kuchyňku i obývací pokoj (tzv. klubovnu).  V kuchyňkách 
se děti v rámci zájmové činnosti učí připravovat   různá  jídla – péct sladké moučníky, 

cukroví apod.. Učí se vařit i celá hlavní jídla, a to  zejména v období prázdnin. Každá 
skupinka má k dispozici pro praní prádla svou automatickou pračku, k dispozici je 
několik domovních sušiček. Svůj volný čas mohou děti trávit společně také  v obývacím 

pokoji (nebo-li klubovně), kde je možné sledovat televizi, využívat PC a  notebook s 
připojením na internet, mohou se zde připravovat do školy, hrát hry atd…. Aktivně 
mohou  volný čas  děti užívat také v naší malé tělocvičně, kde je možné si zahrát  

florbal, stolní tenis, fotbal s pěnovým míčem, tančit, cvičit, apod., konají se tady i různé 
společné akce pro děti (vánoční besídky, karnevaly či diskotéky). Pro starší děti je k 
dispozici vybavená posilovna. Rovněž venkovní prostředí  je vhodné pro příjemné 

trávení volného času dětí (zámecký park). Mohou zde provozovat různé sporty – fotbal, 
vybíjenou, florbal, volejbal, jezdit na kole, hrát si na pískovišti, v dřevěném domečku, 
procházet se po parku apod., v zimě na zamrzlém rybníce pak bruslit. Soukromí mají 

děti ve svých pokojíčcích (ložnicích), které obývají zpravidla po dvou,  nejvýše po třech. 
Jejich pokojíčky jsou vždy vybaveny postelí, uzamykatelnou skříní, psacím stolem, židlí, 
nočním stolkem, lampičkou, někdy také rádiem, televizí, hračkami, knížkami apod.. 

Ložnice si děti zkrášlují s pomocí svých tet či strejdů, tak aby se v nich cítily co nejlépe. 
Při rozdělení dětí do ložnic i do rodinných skupin se  dbá na rodinné vazby a pokud 
tomu nebrání jiné okolnosti, jsou sourozenci většinou  umístěni spolu. Děti se v rámci 

řádné výchovy snažíme vést k samostatnosti,    což je důležité pro jejich budoucí   
život, až opustí náš dětský domov. Stále se snažíme prostředí, ve kterém děti musí 
dočasně pobývat, zlepšovat a zkvalitňovat, tak aby život v něm  byl pro ně co 
nejpříjemnější.    

 
 
 

 
 

    V roce 2021 jsme pokračovali v rekonstrukcích, byla vybudována nová kuchyňka pro 

V. rodinnou skupinu. Dovybavili jsme v nevyužitých prostorech posilovnu 
s odpočinkovou místností. Rozšířili jsme odpočinkový prostor se saunou o nový 
sprchovací kout.  

      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.  
   Ke sportovní činnosti slouží malá tělocvična, která je součástí zámecké budovy. 
Tělocvična v 2016-2017 prošla celkovou rekonstrukcí, včetně nového povrchu. 
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    V roce 2022 byla rekonstruována podlaha v klubovně číslo 3, byla vyměněna 

podlahová krytina – vinil, na ložnicích číslo 5 a 6, na ložnice číslo 7 a 8 se položil nový 
koberec. V těchto ložnicích se rovněž uskutečnila oprava elektroinstalace a navýšil se 
počet zásuvek. Byla provedena výměna veškerých zárubní v prvním poschodí a 
proběhla výměna dveří. Na chodbě a v žehlírně jsme vybudovali nové vestavěné skříně 

na prádlo a sportovní věci. Byla provedena výmalba ložnic, chodeb a kuchyně 
s přilehlými sklady. Vyměnili jsme zářivková svítidla za úsporné LED. Postupně 
docházelo k výměně nábytku za moderní. Dětem se nakoupili nové brusle, helmy a jiné 

sportovní potřeby.  V parku byla vybudována nová kůlna na nářadí a potřeby pro děti 5 
RS. Dále jsme dětem v parku postavili nové hřiště se skluzavkami a houpačkami, 
zastřešili jsme pískoviště a zasadili nové stromky.  

Do zámeckého rybníka jsme nasadili ryby, kterým se daří. Rybník jsme také částečně 
vyčistili a odbahnili. 
    Dále jsme v roce 2022 dokoupili na klubovny nové televizory s WI-FI připojením. 

Postupně vyměňujeme staré elektrospotřebiče za nové s energetickou třídou A+ 
popřípadě A++. Byla také provedena oprava elektroinstalace na chodbě. Staré 
hliníkové rozvody byly nahrazeny měděnými. 

   Největší investicí školního roku 2021-2022 byla započatá celková oprava střechy. 
Dále jsme zahájili investiční akci na instalaci septiku, který má nahradit stávající  a 
nevyhovující žumpy. Nyní jsme v procesu dokončení projektové dokumentace a 

stavebního povolení a čekáme na zahájení stavby kanalizace v obci Dubová, na kterou 
se dle rozhodnutí stavebního úřadu ve Vítkově musíme napojit.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Mimořádné opatření 

 
 
Školní rok 2021/2022 poznamenala, stejně jako ten předchozí, pandemie „koronaviru“ 
a vládní opatření s ní spojená. 

 
Rok 2021 byl  podobně jako minulý rok z části ovlivněn  „koronavirovou“ pandemií.  V 
období od ledna do května se děti střídaly v rotační výuce, takže bylo nutné střídavě o 

ně pečovat  celý den, jelikož byla nařízena distanční výuka. V té době se také nekonaly  
žádné sportovní ani kulturní akce, při nichž by se mohly děti odreagovat a změnit tak 
na chvíli prostředí. Nekonaly se ani  zájmové kroužky apod. Pouze o prázdninách, kdy 

došlo k  uvolnění opatření, se  část dětí, které neodjely ke svým rodičům na povolený 
pobyt, zúčastnila různých letních táborů, na kterých se jim moc líbilo. Až do vánoc 2021 
se nám onemocnění Covid-19 vyhýbalo, ale bohužel o vánočních svátcích onemocněly 

děti i vychovatelé. Naštěstí nebyl průběh onemocnění pro nikoho závážný, všichni se 
uzdravili a začátkem nového roku pak nastoupili do škol a do práce. Pouze děti místo 
vánočních prázdnin u rodičů, pobývaly v DD.  
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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 1.9.2021 do 30.9.2022 přišlo do ústavního zařízení 20 dětí a naopak 16  

děti dětský domov v tomto období opustilo. U  13 dětí byla soudem zrušena nařízená 
ústavní výchova, z toho 3 děti byly svěřeny do pěstounské péče, 5 dětí bylo svěřeno do 
péče osob blízkých dítěti, 5 dětí se vrátilo zpět do původní rodiny. U 3 dětí došlo 

k přemístění do jiného zařízení. 
  
Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2021-2022 uvádí tabulka: 

 
Průměrný počet umístěných dětí od 1. září 2021 do 30. září 2022 činil téměř 37 dětí při 
kapacitě zařízení 40 dětí. 

        
       Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku 2020-2021 uvádí tabulka: 
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                                 Poznámka: PO – předběžné opatření, ÚV – ústavní výchova 

 
 

V současné době máme v našem zařízení 17 dětí v trvalé péči lékaře 
psychiatrické ambulance, z toho 12 dětí pravidelně užívá léky pro celkové 
zklidnění osobnosti. 

 
Ředitel dětského domova vydal v průběhu školního roku 2021/2022 7 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) 5 0 
Rozhodnutí trvale upustit od vymáhání pohledávek 0 0 

Rozhodnutí ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče 2 0 

Celkem 7 0 

 
 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školského zařízení 

 

Chod dětského domova personálně zabezpečovalo ve školním roce 2021 – 2022 

dvanáct pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je jedenáct 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 odešly 2 vychovatelky. Jedna ukončila pracovní poměr ve zkušební době a jedna 
odešla do starobního důchodu. K 1.9.2022 došlo ke změně na postu vedoucího 
vychovatele. Stávající vedoucí vychovatel se vzdal funkce. Na všechna tato místa byli 

přijati noví pracovníci. Na místa vychovatelů se nám podařilo získat ve většině 
zaměstnance s plným  pedagogickým vzdělání se speciální pedagogikou. Z celkového 
počtu pedagogických pracovníků máme 4, kteří dokončují studium speciální pedagogiky 

na OÚ v Ostravě nebo Olomouci. Pedagogičtí pracovníci plní u dětí s nařízenou ústavní 

Počet dětí umístěných v DD ve školním roce 2021 - 2022 v jednotlivých 
měsících 

měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem 

9. 2021 2 3 4 32 0 36 

10. 2021 1 3 7 31 0 38 

11. 2021 3 5 7 33 0 40 

12. 2021 2 0 7 31 0 38 

1. 2022 2 0 7 29 0 36 

2. 2022 2 0 6 28 0 34 

3. 2022 0 0 4 30 0 34 

4. 2022 0 0 1 33 0 34 

5. 2022 2 6 6 32 0 38 

6. 2022 1 0 2 35 0 37 

7. 2022 0 0 2 35 0 37 

8. 2022 0 4 6 35 0 41 

9. 2022 0 0 6 35 0 41 



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

 8 

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, 3 kuchařky).  
 

Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k 30.9.2022 
 

kategorie Počet 
zaměstnanců 

Přepočtený 
počet 

vychovatelé 13 13 

bezpečnostní pracovník 4 4 

THP 2 2 

Provozní zaměstnanci 2 2 

Školní jídelna 4 4 

Asistent pedagoga 1 1 

celkem 26 26 

 

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

 
Počet pedagogických pracovníků:  13   (jeden asistent pedagoga) 
 

Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 13 
         z toho nekvalifikovaných:                         4 

                 průměrný věk:                                       42,3 let 
        průměrná délka praxe:                           9,2  let            

 
Z toho asistentů pedagogů:              1 
         z toho nekvalifikovaných:         0     

       průměrný věk:                        47 let 
        průměrná délka praxe:             3 rok            

 

 
 

Věkové rozložení  pedagogických pracovníků k 30.9.2021 

 

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

vychovatelé 3 1 4      5 

asistent  ped. 0 0 1      0 
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d) Údaje o vzdělání dětí 
 

Na konci školního roku 2021/2022 bylo v péči našeho dětského domova 37 dětí. 

Celkem navštěvovaly 5 různých škol a školských zařízení. Nejvíce dětí bylo 
v Masarykově ZŠ a MŠ v Melči (10 dětí) a v ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, 
příspěvkové organizaci, která je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami (10 dětí, z toho 3 děti v přípravné třídě ZŠ) a v ZŠ a gymnáziu 
Vítkov, příspěvkové organizaci, Komenského (5 děti). V ZŠ v Ostravě 
v přípravné třídě ZŠ (1 dítě). Mateřskou školku v Radkově navštěvovalo 7 děti, 

3 děti předškolního věku se připravovali na nástup do MŠ. 1 děvče po ukončení 
základního vzdělávání. Toho času je jedna dívka na dlouhodobém pobytu u 

babičky. 

 
Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k 30. 6. 2022 

 

MŠ základní SŠ 

11 25 0 

 
 

 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova  

stav k 30.6.2022 
 

. Na konci školního roku 2021/2022 navštěvovalo 37 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. 1 děvče má ukončenou 
povinnou školní docházku a 3 děti předškolního věku se připravovaly v dětském 

domově na nástup do MŠ. 
 

           
           

Neprospěch dětí, je dán nepodnětným prostředím původních rodin, kdy nebyla 

podporována povinná školní docházka a následkem je nezvládání učiva daných 
ročníku. Tyto děti přišly do DD před koncem školního roku.   

 

 

Školské zařízení Počet dětí Neprospělo 
Základní škola a 
gymnázium Vítkov 

5 0 

Základní škola Vítkov 10 0 

Základní škola Melč 10 5 

Základní škola v Ostravě 1 0 

Ukončena povinná školní 
docházka 

1 0 

MŠ 7 0 

Děti předškolního věku 3 0 

Celkem 37 5 
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               f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
        Hlavním bodem primární prevence v našem zařízení je zvýšená odolnost dětí a mládeže                     

vůči rizikovému chování. 
 
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 
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 
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 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 spolupracujeme s Centrem inkluze, kteří mám poskytují pracovníky na 
doučování, za dětma docházejí psychologové aj.  

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

sebeovládání 

 Zkvalitňovat sociální klima domova 

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

 Ovlivnit děti ve smyslu podpory zdraví a vlastního bezpečí 

 Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování 

 Posílit psychiku i fyzickou odolnost 

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

zdravotně a sociálně znevýhodněným) 

 Nabídnout dětem a mládeži možnost zájmových aktivit 

 Utvářet správný hodnotový systém u dětí a mládeže 

 Informovat děti a rodiče o návykových látkách a jejich účincích 

 Informovat děti a rodiče o nových formách rizikového chování 

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

hygiena, udržování pořádku 

 

 
Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 
chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Všichni pedagogové v dětském 

domově si uvědomují, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci 
odolat negativním vlivům okolí.  
Protože nám není lhostejný osud mladých lidí, kteří po nabytí zletilosti odejdou  

z našeho dětského domova, navštěvujeme je společně s ostatními dětmi, abychom 
mohli posoudit, jak se jim po odchodu ze zařízení v novém prostředí daří, a případně 
jim pomoci konkrétní radou.  

 
 

           
 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

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

 
 
     Ve školním roce  2021-2022  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. 
Ve školním roce 2021/2022 se rozjela práce na projektu OKAP II, který realizuje KVIC Nový 
Jičín a který se zaměřuje na další vzdělávání ped. pracovníků v ústavní výchově. 

 
 

Školení  zaměstnanců  ve školním roce 2021/2022  
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Název akce počet účastníků Celkem Kč

Vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ 1 3100

Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 1490

Právo ve škole I. 1 1000

Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace 1 1490

Vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ 1 2700

Spisová služba ve školství 1 1490

Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství 1 1490

BOZP - školení řidičů 3 1500

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky 2 9600

Právo ve škole II. 1 1000

Rozpravy o institucionální a školské výchově 3 7350

Zákon o pedagogických pracovnících 1 1200

Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 2 1940

Celkem 35350  
 
 
 
 

 
 
Název akce Počet 

účastníků 

Kč Poznámka 

Metodická setkání pracovníků ÚV 5 0 OKAP II 

Osobnostní rozvoj pracovníků ÚV 2 0 OKAP II 

Metodické vzdělání ved. pracovníků 1 0 OKAP II 

Metodická setkání pro pracovníky ÚV 4 0 OKAP II 

Typologie MBTI 1 0 OKAP II 

Podpora a posílení sociálních dovedností u dětí 4 0 OKAP II 

 

 
 

 
 
Celkem jsme ze svých finančních prostředků za školení pedagogických i provozních 

pracovníků ve školním roce 2021/2022 zaplatili 35 350 Kč. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 

 
 

 Již dvacátým druhým 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.  

 
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.  

 Každoročně spolupracujeme s různými organizacemi, dobrovolníky, nadačními fondy a 

dalšími subjekty v rámci sociální sféry. Zástupci jednotlivých organizací nebo i 

samotní dobrovolníci za dětmi dojíždějí do DD a sdílejí s nimi rozmanité aktivity. 

Jsme v úzkém kontaktu s Centrem inkluze o.p.s. Vítkov, odkud za dětmi docházejí 

pracovnice se zaměřením na výchovně-vzdělávací a sociálně-aktivizační činnosti. Také 

spolupracujeme se střediskem volného času ve Vítkově. 

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem PRO ŽIVOT i NADACÍ 

NOVÝCH NADĚJÍ a právě s Nadačním fondem PRO ŽIVOT jsme v roce 2021/2022 

absolvovali nejvíce společných akcí, jako např. Dětský den v Bělé pod Bezdězem, 

Vánoce s nadací, návštěva pražské ZOO, motokáry, výlet do Mirákula, atd…   
 
 

 
 19.září 2021 jsme s dětmi vyrazili do Mořkova, kde se již 

pravidelně pořádá setkání opuštěných a 

handicapovaných dětí. 

13. ročník akce  tradičně pořádal PhDr. Vítězslav 
Černoch, který je předsedou Fondu pro opuštěné 

http://www.dd-radkov.eu/
http://www.hrady.cz/index.php?OID=924
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a handicapované děti a mládež. Dnem plným zábavy, zpěvu i tance provázel 

moderátor a zpěvák Vladimír Hron. 
 
 
 

 
 

 Den plný zábavy, rallyových vozů, skákacích hradů, adrenalinových zážitků a cukrové 

vaty pro nás a naše děti připravil Nadační fond PRO ŽIVOT dne 9.10.2021. Výtěžek ze 

vstupného šel na podporu dětí v azylových a dětských domovech a na Elinku, která 

trpí spinální svalovou atrofií. Celá akce probíhala v areálu Adventureland Bělá pod 

Bezdězem. 

Návrat do DD dne 10.10.2021 jsme 
spojili s návštěvou SAFARI ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

 

                 
     

 Již  15. ročník kulturně – charitativní akce se uskutečnil 21.11.2021 v Kulturním 

centru  v Petrovicích u Karviné za účasti dětí z dětských domovů, stacionářů i divácké 

veřejnosti. Program byl postaven především pro děti, ale nebyli ochuzeni ani dospělí  

diváci. Představila se zde exhibice stolního tenisu, kterou předvedl  Jiří Břenek  a 

David Szotek a viděli jsme,  čím vším se dá stolní tenis hrát. 

V  Petrovicích  potěšila diváky bublinová show Matěje Kodeše, který dokáže pořádně 

zaujmout a vystoupil i Michal David revival –  zpěvák, který umí naladit výbornou 
atmosféru a dokáže rozproudit mladší i starší diváky. Také jsme mohli shlédnout 
exhibici imitátora „Michaela Jacksona“.  
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 V průběhu prosince 2021 a především pak o Vánocích veškeré naše sportovní i 

kulturní akce až do konce roku zastavil COVID-19. Naší velkou výhodou bylo to, že 

máme při dětském domově rozlehlý park a mohli jsme tak dětem organizovat 

sportovní činnost alespoň v našem areálu. Děti hrály kopanou, jezdily na kole i 

koloběžkách, a když nám zamrzl rybník, tak jsme vytáhli brusle a hráli hokej, děvčata 

se zdokonalovala v krasobruslení. Dále jsme využívali naši tělocvičnu - stolní tenis, 

florbal, vybíjená, ale i posilovnu, kde všichni rozvíjeli obratnost, sílu a vytrvalost. 

Vychovatelé organizovali také různé vědomostní soutěže a kvízy. 
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 V době od 10.3.–13.3.2022 jsme společně s Nadačním fondem PRO ŽIVOT 

zorganizovali pobytový zájezd do Prahy. Zde jsme toho stihli během třech dnů 

s dětmi opravdu mnoho – návštěvu AQUAPALACE Praha; vystoupení v divadle 

Broadway – muzikál Láska nebeská, s písněmi Waldemara Matušky; elektromotokáry 

v areálu CMK Praha-Zličín.  
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 Další akci s našim nadačním FONDEM PRO ŽIVOT jsme absolvovali hned v dubnu, 

tedy přesně o víkendu 30.4.-31.4.2022. To nás úžasní lidé z nadace navštívili 

v domově a zde jsme s nimi strávili hezké dva dny začínajícího jara. Připravili si pro 

nás a naše děti spoustu soutěží i překvapení. Stěžejním bodem pak bylo fotbalové 

utkání, které proběhlo mezi mužstvem složeným z dětí DD i vychovatelů a proti nám 

se postavilo mužstvo nadace. Po velmi vyrovnaném zápase se nám podařilo vyhrát o 

jednu branku! 

Děti i dospělí si celý víkend užili. 
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 Během prvních květnových dnů náš Dětský domov a školní jídelnu Radkov – Dubová 

reprezentovalo 5 dětí v doprovodu pana ředitele na již 23. ročníku Memoriálu Lucie 

Hanušové, který proběhl 7.5.2022 v rámci projektu DDCUP v Praze Dolních 

Počernicích. 

Přes hojnou účast dětí z celé republiky se nám podařilo „urvat“ i nějaké medaile a 

děti si sportovní den náležitě užily. 
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 Ve stejně sportovním duchu proběhl i 13. ročník Slavata triatlon Tour, jehož jedné z 

etap jsme se zúčastnili dne 12.5.2022 v Areálu loděnice v parku Boženy Němcové 

v Karviné. I odsud jsme si po úctyhodném sportovním výkonu odnesli zasloužené 

medaile. 
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 Ke konci školního roku 2021/2022 jsme ještě stihli zorganizovat, opět s nedílnou 

pomocí Nadačního fondu PRO ŽIVOT, několikadenní pobytový výlet do Prahy, který 

se uskutečnil v době od 22.6. do 25.6.2022. 

Tuto opravdu velkou akci si užilo celkem 32 dětí z našeho domova a doprovod jim 
dělalo 5 vychovatelů společně s panem ředitelem. 

Během pobytu v Praze jsme navštívili zdejší ZOO v Tróji a také Park Mirakulum 
v Milovicích. Celou dobu nás doprovázeli úžasní lidé z „naši“ nadace PRO ŽIVOT, 
která všechno sponzorovala. 
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 V průběhu letních prázdnin jsme pro děti zorganizovali několik letních táborů, a to jak 

v režii jiných organizací, tak i v naši samotné. 

          V době od 1.7.–14.7.2022 se 16 našich dětí zúčastnilo 1. turnusu tábora 
FANTASYCAMP   ve skautském areálu Miletín.  

Následoval taneční tábor ve dnech 19.7.–28.7.2022, který organizovala Agentura7.CZ         
v Náměšti nad Oslavou a jehož se zúčastnilo 7 dětí. 
Posledním pobytovým táborem pak byl ENERGYCAMP ve Svojanově u Borušova, 

kterého se ve dnech 4.8.–14.8.2022 zúčastnilo celkem 6. dětí. Tento pobyt 
zajišťovala společnost Akcičky s.r.o. 
Dva turnusy pobytů se uskutečnily v průběhu prázdnin i v prostorách PN Opava, která 

tyto tábory i organizovala, a to především pro děti trpící ADHD, či jinými poruchami 
chování. 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 V průběhu školního roku 2021-2022  nebyla provedena inspekční činnost ze strany 
České školní inspekce.  

 Ve dnech 3-4.10.2022 proběhla inspekce z kanceláře Ombudsmana 
 
 

j)  Základní údaje o hospodaření školského zařízení v roce 2021 
 
 

Hospodaření našeho zařízení bylo z  části roku ještě ovlivněno celosvětovou 
koronavirovou pandemii. V období od ledna do května se děti střídaly v rotační výuce, 
takže bylo nutné střídavě o ně pečovat celý den, jelikož byla nařízena distanční výuka.  

V tomto období se nekonaly žádné kulturní ani sportovní akce, teprve až o prázdninách 
se opatření uvolnila a děti mohly odjet na tábory nebo povolený pobyt domů. Až do 
vánoc se nám onemocnění Covid-19 vyhýbalo, ale o vánocích onemocněly téměř 

všechny děti i část zaměstnanců a bylo velmi složité zabezpečit provoz celého zařízení. 
Naštěstí neměl nikdo závažný průběh a začátkem nového roku pak všichni nastoupili do 
školy a do práce.  

 
Celková úroveň nákladů činila v roce 2021 =21 738 271,86 Kč, což je 
v porovnání s předchozím rokem jen o 16 tis. Kč méně.  

Mezi nejvýznamnější  nákladové položky patří : 
 Mzdové náklady……………………….12 431,93 tis. Kč (pokles o 52,6 tis.Kč) 
 Odvody sociální a zdravotní………..4 104,24  tis. Kč (pokles o 92,27 tis. Kč) 

 Spotřeba materiálu ……………………2 005,26  tis. Kč (nárůst o 353,01 tis. Kč – 

nejvýznamnější položkou je spotřeba potravin – 920 tis. Kč, pořízení DDHM do 3 tis. 
Kč – 228,14 tis. Kč,  oblečení a obuv pro děti – 196,25 tis. Kč, čistící a hyg. 
prostředky – 128,05 tis. Kč, PHM – 85,56 tis. Kč, léky a zdrav. potřeby – 60 tis. 
Kč….) 

 Opravy a udržování budovy………….703,21  tis. Kč(v tom např. 425 tis. Kč za 
projektovou dokumentaci na opravu střechy, 76 tis. Kč za malování, 53 tis. Za 

opravu obložení, 28 tis. Kč za zednické práce, 23 tis. Kč za topenářské práce..)   
 Náklady na služby………………………...580  tis. Kč  (pokles o 18 tis. Kč, zde jsme 

nejvíce prostředků vynaložili na tábory pro děti – 142 tis. Kč, dále za zpracování 
mzdové a personální agendy – 78 tis. Kč, za revize 46 tis. Kč, za stravování dětí 
v MŠ, ZŠ a SŠ – 73 tis. Kč, za likvidaci odpadů - 40 tis. Kč, za praní lůžkovin – 32 tis. 

Kč, za cestovné dětí 25 tis. Kč, telefonní poplatky a internet – 22 tis. Kč, vývoz 
žumpy 25 tis. Kč…..) 
 Spotřebovaná energie…………………….658,69  tis. Kč (plyn – 308 tis. Kč, 

elektřina – 291 tis. Kč, voda 60 - tis. Kč –- pokles celkově o 6,75 tis. Kč ) 
 DDHM a UP od 3 tis. Kč…………………..637,93 tis. Kč (nárůst o 292 tis. Kč), 

jednalo se ve velké míře o dary 
 Úhrady za kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zlet…123,87 tis.Kč 

(snížení  o 102 tis. Kč) 

 Zákonné soc. náklady………………….…328,43 tis. Kč (zvýšení o 22,3 tis. Kč – 
jedná se příděl do FKSP, preventivní prohlídky, nákup OOPP, školení zam.) 

 Odpisy majetku………………………..…..63,41  tis. Kč (snížení  o 17,6 tis. Kč) 
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Celková výše výnosů činila v roce 2021  =21 800 115,93 Kč. V porovnání 
s rokem 2020 se úroveň výnosů snížila o 49,48 tis. Kč. 
 
Mezi výnosové položky patří především dotace, které představovaly celkem 

21 065 128,- Kč  a  byly  celkově vyšší o 655 149,- Kč než v roce 2020: 
 
 

 
 
 

 
Příspěvky a dotace z MŠMT celkem =16 858 340,- Kč, v tom: 
 

1) Přímé náklady na vzdělávání ………16 804 340,- Kč (ÚZ 33353), zvýšení  o  
655 149,- Kč  ve srovnání s rokem 2020.  

 

Závazný ukazatel Rok 2020 
ÚZ 33353 

Rok 2021 
ÚZ 33353  
 

 
rozdíl 
 

Prostředky na platy                                     11 822 170 12 186 525 +364 355 

Ostatní osobní náklady 

                                                              
  

0 18 180  +18 180 

Zákonné odvody 34% 3 995 892 4 125 
191 

+129 299 

FKSP   236 443  243 730 +7 287 

Přímý ONIV  94 686 230 714 +136 028 

Celkem za ÚZ 16 149 191 16 804 340 +655 149 

 

 
2) „Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR 

v působnosti resortu školství na rok 2021“ ………54 000,- Kč   (ÚZ 33082) 
 

Závazný ukazatel Rok 2021 
ÚZ 33082 

Podpora rek. pobytů…                                     54 000 

Celkem za ÚZ 54 000 

 
 
Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem 4 206 788 ,- Kč, v tom: 

 
a) Provozní náklady …………..3 729 000,- Kč, zvýšení o 68  tis. Kč ve srovnání 
s rokem 2020: 

 
ÚZ 1 

ÚZ 1 

 

Rok 2020 Rok 2021 Rozdíl 
 

 
Provozní náklady  

3 661 000 
 

3 729 000 
 

+68 000,- 
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b) Účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“ ………63 000,-Kč, snížení    o 
15 tis. Kč ve srovnání s rokem 2020:    

 
ÚZ 205 

 
 
 

c)  
 
 

 
Neinvestiční příspěvek na akci „Celková oprava střechy“….600 000,- Kč, 
skutečně použito 414 788,- Kč – zůstatek ve výši 185 212,- Kč byl přesunut 

na rok 2022: 
 

 ÚZ 206 

 
     
 

 

 
 

 

Investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 na akci „Vybudování čističky 
odpadních vod“ celkem 350 000,- Kč , skutečně použito 0,- Kč –  částka ve výši 
350 000,- Kč přesunutá na rok 2022. 

 
Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 
2020 nižší   o 457,06  tis. Kč, to bylo ale dáno tím, že v roce 2020 byly přijaty náhrady 

z pojišťovny za škody způsobené požárem v zařízení : 
 Příjmy z vlastní činnosti celkem..…… 734 987,93 Kč, v tom: 
 Tržby za stravování (včetně FKSP)……...…186,93 tis. Kč–zvýšení o 30 tis. Kč 

 Přídavky na děti…………..……………..……….254,96 tis. Kč-zvýšení o 2,21 tis. Kč 

 Úroky………………………………………..……….14,87 tis. Kč-stejná úroveň 
 Čerpání rez. fondu – dary…………………….18,5 tis. Kč (částečná úhrada letních 

táborů) 
 Hmotné dary………………………………..……256,86 tis. Kč-zvýšení o 192,92 tis. 

Kč:   
                NF Nových nadějí – 118 349,- Kč (nábytek , kola, starší PC) 
                                    NF Pro život – 41 955,- Kč (X-box, válendy) 
                                    NF IT People – 12 500,- Kč (5 ks použitých notebooků) 

                                    NF Naše dítě – 31 500,- Kč (6 ks použitých notebooků) 
                                    NF Albert – 32 107,97 (Lego, desinfekce) 
                                    BÚP z MSK – 20 452,50 Kč (respirátory a antigenní testy) 

 
 

Ke zvýšení vlastních příjmů došlo v oblasti tržeb, kde se jednalo o tržby za stravování 

zaměstnanců, které byly vyšší  o 24,66 tis. Kč z důvodu většího množství odebrané stravy, o 
5,7 tis. Kč byl vyšší i příspěvek z FKSP. Ve výši 18 500 Kč jsme čerpali prostředky 
z finančních darů. Hmotné dary věnované našemu zařízení v roce 2021 byly  ve výši 256,86 

tis. Kč, což je o 192,9 tis. Kč více než loni,  příjem z přídavků na děti byl vyšší o 2,21 tis. Kč, 

ÚZ 205 Rok 2020 Rok 2021 Rozdíl 

Účelově určeno na „krytí odpisů 
DHM a DNM“   

78 000  63 000 -15 000,- 

ÚZ 206 Rok 2021 

Účelově určeno na akci „Celková 
oprava střechy“   

414 788 

Celkem za ÚZ 414 788 
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úroky z běžného účtu byly na téměř stejné úrovni jako v předchozím roce. Ke snížení  došlo 

u  příspěvku na úhradu péče, a to o 2,99 tis. Kč 
V roce 2021 jsme neměli žádnou pojistnou událost, v minulém roce byl příjem  z pojišťovny  
ve výši 690 tis. Kč, který celkové zvýšení vlastních příjmů  způsobil. Když bychom příjem 
z pojišťovny do vlastních příjmů minulého roku nezapočítali, tak by činily 502 426,05 Kč, a 

tzn., že příjmy roku 2021 by byly vyšší o 232 561,88 Kč. 
 
Hospodaření našeho zařízení v roce 2021 skončilo s   kladným výsledkem ve výši =61 844,07 

Kč, a to díky úspoře vlastních příjmů. Ve srovnání s minulým rokem byl výsledek hospodaření 
o 32,8 tis. Kč nižší. Výsledek hospodaření je pokryt v celé své výši finančními prostředky.   
Výsledek hospodaření jsme po schválení přidělili do rezervního fondu, ve kterém bylo k     

31. 12. 2021 =938 497,76 Kč. 
 
 

 
 

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. 
V roce 2021 jsme opět navázali spolupráci s organizací KVIC, která v rámci 

projektu OKAP II. podpořeného MSK zajišťuje vzdělávání pedagogických i 
nepedagogických pracovníků. 

 

m) Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2021/2022 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. 
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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. 


