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Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel

1. Úvod
Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004
Sb., § 10. Tato Výroční zpráva je zpracována jednak pro vlastní potřebu DDŠJ, jednak pro
potřeby OŠMT Krajského úřadu Olomouckého kraje, který si ji žádá.
Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., § 7, odst.1), poněvadž osnova
je přizpůsobena ZŠ, SŠ a VOŠ. Práce v DDŠJ se liší od práce škol, proto jsme použili naši
strukturu, která nám vyhovuje.

2. Základní údaje
Název dle zřizovací listiny:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
IZO:
Zřizovatel:
Ředitel:
Rada školy:
Součásti:
Odloučená pracoviště:
Telefon:
Fax:
Email:
www.stránky:
Datová schránka:

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a
U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
Příspěvková organizace
00849235
000849235
Olomoucký kraj
Mgr. Dalibor Křepský
Není
Školní jídelna, IZO 102908290
Nejsou
585 224 379, 585 228 969 – ředitel, 725 972 654 – ředitel
--reditel@ddolomouc.cz
www.ddolomouc.cz
fbrjqrn

Personální obsazení vedoucích funkcí:
Vedoucí vychovatel, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Pašek
Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Marta Koppová
Vedoucí školní jídelny: Jana Nemerádová
Vedoucí směn: Bc. Alena Urbášková, na druhé směně v půlroční rotaci Mgr. Luděk Doležel,
Mgr. Veronika Kudrnová a PhDr. Petr Němec, DiS.
Kmenoví vychovatelé jednotlivých rodinných skupin: Mgr. Martina Schotliová (od 1.2.2018
Mgr. Luděk Doležel), Jiřina Švecová, PhDr. Petr Němec, DiS., Mgr. Petr Gardelka, Bc. Alena
Urbášková, Mgr. Veronika Kudrnová.

3. Náplň činnosti DD
Dětský domov a ŠJ vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a
to podle Zák. 109/2002 Sb. a Vyhl. č. 438/2006 Sb. v platných zněních.
Děti byly přijímány výhradně na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudů.
Děti byly rozděleny do 6 rodinných skupin. DD má kapacitu 48 dětí.
Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí:
1. příprava na vyučování,
2. rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do
samostatného života a
3. účelné využívání volného času.
Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast
naší práce. Jsou zpracovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých dětí.
Na školní rok byl zpracováván Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok
i Školní vzdělávací program DDŠJ. Zároveň plníme Preventivní program pro prevenci
rizikového chování dětí a mládeže.

DDŠJ usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje
plánované i neplánované návštěvy rodičů v DDŠJ. Na druhé straně právně volné děti
navrhuje OSPOD ihned na umístění do náhradní rodinné péče.
Děti jsou v soustavné péči psycholožky DD, externě spolupracujeme s
pedopsychiatry MUDr. Rozsívalovou a MUDr. Vaňkovou z PL ve Šternberku, neuroložkou
MUDr. Ferencovou a klinickými psychology PhDr. Smejkalem, PhDr. Slabým a sexuologem
MUDr. Turčanem.

4. Statistické údaje
Údaje o dětech:
Seznam dětí, které byly v evidenci DDŠJ ve školním roce alespoň jeden den:
Seznam dětí:
evidenční stav dětí k 1.9.2017 0:00 hodin:
evidenční stav dětí k 31.8.2018 24:00 hodin:
přijaté děti:
propuštěné děti:
z toho: zrušení ÚV:
konec přípravy na povolání v plnoletosti:
přemístění do jiného DD:
přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM:
odchod do NRP (adopce, pěst.péče):
plnoletost:
zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany klienta:
zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany DDŠJ:
nejmenší počet dětí během školního roku:
největší počet dětí během školního roku:
počet tzv. člověkodnů v DD:
průměrná naplněnost DDŠJ:

45
42
5
8
2
3
1
1
1
0
0
0
42
45
15780
43,23 = 90,07 %

Přijaté děti během školního roku:
Seznam dětí
Propuštěné děti během školního roku:
Seznam dětí
Věkové složení dětí k 31.8.2018 ve 24,00 hodin s nástupem do ročníku k 1.9.2018
předškolní věk (MŠ):
0
mladší školní věk (1. až 5. třída):
23
starší školní věk (6. až 9. třída):
5
SOU, OU
9
SŠ maturitní obor
2
VOŠ
1
VŠ
2

Ostatní:

0

Plnoletých dětí máme k 1.9.2018 v DDŠJ celkem 6.
K zápisu do 1. ročníku ZŠ šly XXX a XXX. Do školy nastoupí obě.

Úrazy:
Počet registrovaných a odškodněných úrazů dětí: 2 s celkovým plněním 30 000,- Kč.
Počet registrovaných pracovních úrazů zaměstnanců: 0.
Údaje o zaměstnancích:
Všichni zaměstnanci DDŠJ jsou plně kvalifikovaní pro svou funkci. Všichni
pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících.
Počet pedagogických pracovníků: cca 24,11
Rozpočtovaný přepočtený stav pedagogických pracovníků na r. 2018: 24,74
Počet nepedagogických pracovníků: cca 7,35
Rozpočtovaný přepočtený stav nepedagogických pracovníků na r. 2018: 9,11
Počet pedagogických pracovníků s magisterským VŠ vzděláním: 12
Počet pedagogických pracovníků s bakalářským VŠ vzděláním: 4
Počet pedagogických pracovníků s vyšším odborným vzděláním: 0
Počet pedagogických pracovníků s úplným pedagogickým středoškolským vzděláním: 2
Počet pedagogických pracovníků s úplným nepedagogickým středoškolským vzděláním: 2
Počet pedagogických pracovníků se středním vzděláním: 4
Počet pedagogických pracovníků se základním vzděláním: 1
Nejmenší praxe pedagogického pracovníka: 0 roků
Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let
Počet dětí (podle max. kapacity DD) na jednoho pedagogického pracovníka: 1,99
Počet dětí (podle max. kapacity) na jednoho nepedagogického pracovníka: 6,53
Počty pedagogických zaměstnanců a počet nepedagogických zaměstnanců není přesný,
poněvadž je rozpočtován a vyhodnocován vždy za hospodářský kalendářní rok. Uvádíme
proto čísla ze statistického výkazu P 1-04 k 30.6.2018.
Seznam zaměstnanců, kteří ve školním roce 2017/2018 pracovali v DDŠJ:
Funkce
ředitel
vedoucí vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
psycholožka

Jméno
Mgr. Dalibor Křepský
Mgr. Vladimír Pašek
Bc. Petr Havel
Mgr. Petr Gardelka
PhDr. Petr Němec, DiS.
Mgr. Martina Schotliová
Mgr. Hana Kušová
Bc. Martina Nevřalová, DiS.
Mgr. Blanka Nemčeková
Eva Nováková
Mgr. Marek Dolák
Mgr. et. Bc. Robert Pokorný
Jiřina Švecová
Bc. Alena Urbášková
Věra Vojtková
Mgr. Johana Plesníková, DiS.
Mgr. Luděk Doležel
Mgr. Veronika Kudrnová
Mgr. Jiří Krňávek
Mgr. Lenka Bukvová
Mgr. et. Bc. Simona Kolečářová
Mgr. et Mgr. Radmila Navrátilová

Poznámka

mateřská a rodič. dovolená
mateřská a rodič. dovolená
úv. 0,5
zástupy
do 31.1.2018
částečný úvazek na zástupy

mateřská a rodič. dovolená

psycholožka
psycholožka
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
asist. vychovatele
samost. kuchařka
samost. kuchařka
ved. škol. jídelny
samost. kuchařka
samost.kuchařka
ekonomka
sociální pracovnice
údržbář
dozor nad dětmi
doučování dětí Aj
dozor nad dětmi
dozor nad dětmi
dozor nad dětmi
dozor nad dětmi

PhDr. Veronika Pirliomov
PhDr. Dagmar Žáková
Marie Balážová
Vanda Zlámalová
Jarmila Dvořáková
Irena Navrátilová
Radka Hurtová
Radovana Krejčí
Tomáš Kopp
Petra Kuběnová
Tamara Čedroňová
Jana Marešová
Anna Ambrosová
Jana Nemerádová
Irena Podzimná
Drahomíra Kolářová
Marta Koppová
Eva Hanzlíková
Antonín Zahrada
Bc. Iveta Výrostová, DiS.
Bc. Barbora Hynková
Alice Lexmaulová
Barbora Kubáčková
Bc. Kamila Drtilová, DiS.
Mgr. Marie Pelíšková

mateřská a rodič. dovolená

úmrtí

částečný úvazek na zástupy

zástupy

do 31.12.2017
od 1.1.2018

DPP jen o prázdninách
DPP
DPP jen o prázdninách
DPP jen o prázdninách
DPP jen o prázdninách
DPP

5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy
a) Školy, které děti navštěvovaly ve šk. roce:
* ZŠ Olomouc – Řepčín
* ZŠ 8. května, Olomouc
* ZŠ Demlova, Olomouc
* ZŠ Olomouc, Demlova – Černovír, Olomouc
* ZŠ prof. Matějčka, Olomouc – Řepčíně
* ZŠ pro slabozraké, Olomouc
* ZŠ Holečkova, Olomouc
* ZŠ Mozartova, Olomouc
* ZŠ Štěpánov
* ZŠ Šternberk
* SŠ polytechnická, Rooseveltova, Olomouc
* Trivis – SŠ veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
* SŠ Štursova, Olomouc
* ZŠ logopedická, Olomouc
* MŠ Olomouc – Černovír
* SOU Velký Újezd
* Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
* PdF UP Olomouc
* Střední škola filmová, Zlín
* Univerzita Jana Amose Komenského, Praha

* Lingua Centrum jazyková škola
* SZŠ a VOŠ a Jazyková škola Olomouc, jazyková škola
b) Prospěch:
Průměry známek jednotlivých dětí, které ukončily školní rok v péči DDŠJ podle druhu škol:
Základní škola:
1. stupeň (1.-5. třída)
Jméno

2. stupeň (6.-9. třída)
Jméno

ročník
2.
3.
3.
3.
5.
2.
2.
4.
3.
5.
2.
3.
1.
1.
1.
4.
1.
3.

průměr
1,29
1,38
1,38
1,5
1,8
1,14
1,0
1,78
1,63
1,8
1,14
1,0
1,14
1,0
1,43
1,5
1,0
1,75

ročník

průměr

7.
9.

6.
8.

1,69
2,08
N

XXX Oláh neprospěl z několika předmětů a bude opakovat 8. ročník.
Základní škola s osnovami zvláštní školy:
1. stupeň (1.-5. třída)
Jméno
ročník
3.
4.
4.

průměr
1,13
2,67
1,44

2. stupeň (6.-9.) třída
Jméno

Střední školy, maturitní obory:
Jméno

ročník
7.

průměr
1,08

ročník
1.
nást. 2.

průměr
1,89
2,38

XXX odmaturoval s průměrem 2,2.
SOU:
Jméno

ročník
2.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
1.
1.

průměr
3,15
2,13
2,7
1,61
2,58
1,5
2,58
2,68
N

XXX vykonala závěrečné zkoušky s průměrem 2,67.
OU:
Jméno

ročník
3.

průměr
1,5

XXX vykonal závěrečné zkoušky s průměrem 1,33.
VŠ:
Jméno

ročník
5.
2.

průměr
1,83

XXX vykonal SZZ s průměrem 1,5.
Ostatní:
XXX a XXX absolvovaly úspěšně Roční pomaturitní jazykový kurz z angličtiny.
Výsledky přijímacího řízení na střední školství, nástavby, VOŠ, VŠ a JŠ:
* XXX byla přijata na Střední školu filmovou ve Zlíně

* XXX byla přijata na PdF UP na obor speciální pedagogika – vychovatelství.
* XXX byla přijata na VOŠ hotelnictví a turismu v Uničově.
* XXX byl přijat na druhý učební obor karosář na SŠ polytechnické v Olomouci
* XXX byl přijat na učební obor klempířské práce na SŠ polytechnické v Olomouci
c) Chování:
XXX obdržel na konci školního roku snížený stupeň z chování za opakované
kázeňské prohřešky.
Během školního roku se žádné dítě nedopustilo trestné činnosti.
Během školního roku jsme při testování dětí nezaznamenali žádné pozitivní testy na
návykové látky.
Případy požívání alkoholu nezletilci jsme objevili opakovaně u XXX, ojediněle u XXX
a XXX.
Útěk některého z dětí se nevyskytl.
Pravidelně kouří k 31.8.2018 osm dětí.
DDŠJ mělo a má vypracovaný Preventivní program boje s negativními jevy v chování
dětí. Ten prakticky plní beze zbytku, spolupracuje s řadou institucí, pořádá pro děti řadu akcí.
DDŠJ má vypracovaný Manuál opatření při zjištění patologických jevů v chování dětí.
Aktivity, event. organizace, se kterými jsme v rámci plnění programů rozvoje osobnosti a
preventivného programu spolupracovali na akcích pro děti:
• ISIS – občanské sdružení na pomoc pěstounským rodinám – víkendový pobyt
několika dětí
• O.s. Dobré místo pro život – Handicap rallye, Den lidí bez domova, Koloběžkiáda
• Dopravní hřiště Semafor MMO
• Honneywell
• ZUŠ
• FK Nové Sady
• YMCA
• Moravské divadlo Olomouc
• Divadlo Tramtárie
• Policie ČR
• UP Olomouc
• Rádio Haná
• HZS Olomouc
• Společnost pro rannou péči
• Cascabel – žonglování
• DDM Olomouc
• SKUP Olomouc, oddíl plavání
• Branné oddíly ČR
• Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
• Armáda ČR

6. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových
programech, soutěžích
Děti byly podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo
ně. Děti v různém počtu navštěvovaly v rámci DDŠJ i mimo něj tyto kroužky a zájmové útvary:
* keramika v DDŠJ
* Popová škola v DDŠJ
* ZUŠ – obor bicí nástroje
* florbal
* plavecká příprava
* jezdectví

* rybářský kroužek
* jóga
* stolní tenis
* dobrovolní hasiči
* fotbal
* trampolína
DDŠJ patří mezi pravidelné návštěvníky Moravského divadla, a to na představeních
všech žánrů. Malé děti navštěvují dětská představení, větší děti dle vlastního výběru – operu,
činohru, operetu i balet – vždy vytipované představení. Malé děti chodily na dětská
představení.
DDŠJ věnoval pozornost i vlastivědným akcím, poznávání přírody apod. Svědčí o tom
fotodokumentace v kronice DDŠJ i ve fotoalbech dětí.
Sportovní vyžití, resp. zájem o něho, se mírně zlepšil. Mezi dětmi je oblíbené plavání,
jízda na kolech, kopaná, hokej, stolní tenis, florbal. Zde je klíčový vliv vychovatelů.
Mezi nejdůležitější činnosti však patří výchova k soběstačnosti, sebeobsluze, pomoci
druhým, zvláště menším nebo nemocným, péči o své okolí, svůj pokoj, skupinu, o své
ošacení apod. Tyto skutečnosti byly plánovány v Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti
na školní rok a v Programech rozvoje osobnosti každého dítěte.
Děti se zúčastnily několika soutěží mezi dětskými domovy i mimo ně:
* Nejmilejší koncert v Přerově – postupová přehlídka dětských domovů v působnosti DDÚ
Sv. Kopeček
* Stolní tenis v Přerově – mezi domovy
* Koloběžkiáda
* Florbal v Přerově
* Slavata – Albert triatlon
* Olomoucký půlmaraton
* Handicap rallye
Mimo tyto soutěže a závody se děti účastnily soutěží v rámci tělovýchovných jednot,
kroužků a organizací, které navštěvují.
Dětský domov a ŠJ nebyl
projektů.

přímo zapojen do žádných mezinárodních programů a

Dětský domov a ŠJ využil několika drobných projektů v rámci ČR, kraje, regionu a města.
Finančně byly podpořeny tyto projekty:
• Zpřístupnění hřiště DDŠJ veřejnosti – Statutární město Olomouc
• Série vystoupení kapely DDŠJ – Statutární město Olomouc
• Stipendia pro XXX a XXX - NF manželů Klausových
• Mezinárodní spolupráce s DD v Dobšiné – Olomoucký kraj.
• Podpora vzdělávání a integrace klientů do společnosti – NF Albert
• Podpora samostatného bydlení - Nadace Terezy Maxové dětem
Prázdninové pobyty:
Všechny děti byly o prázdninách dostatečně odrekreovány. Nenutíme žádné dítě k
„povinným“ akcím, motivujeme je ale k účasti na některých z nich. Prázdninový provoz je
zachycen ve zvláštním dokumentu DDŠJ. Využíváme v maximální míře státem i soukromými
osobami dotovaných rekreací.
Pobytové a rekreační akce o letních prázdninách :
• Stanování ve Vítkově - 7 dětí
• Cyklistický putovní výlet – 5 dětí
• Příměstský tábor – 5 dětí
• Víkendový pobyt I. – 4 děti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víkendový pobyt II. – 4 děti
Víkendový pobyt III. – 9 dětí
Tábor Střílky – 7 dětí
Dobšiná – 7 dětí
Pec pod Sněžkou a Kohoutov -7 dětí
Železná Ruda - 7 dětí
Tábor při PL Šternberk - 4 děti
Rybářská výprava – 4 děti
Pusté Žibřidovice – 8 dětí
Branná – 7 dětí
Cheb – 7 dětí
Malá Morávka – 7 dětí

XXX byla 4 týdny v lázních a XXX na Letní herecké škole v Táboře.
Řada plnoletých si plánovala rekreace mimo DD sama.
O letních prázdninách trávilo z neplnoletých dětí alespoň týden u rodičů celkem 5 dětí.
K jiným příbuzným (sestra, bratr, babička, dědeček, teta) se dostaly 4 děti. K žádným
příbuzným se nedostalo za celé prázdniny celkem 19 dětí! Plnoleté klienty v přehledu
neuvádíme.
O prázdninách brigádně pracovalo cca 8 dětí.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních
zaměstnanců
V rámci DVPP a vzdělávání ostatních zaměstnanců jsme využívali nabídek zejména
akreditovaných MŠMT, event. MPSV.
Marie Balážová:
--Mgr. Lenka Bukvová:
Speciálně pedagogický seminář II. – práce s dynamikou RS
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Obtížné rozhovory
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
Mgr. Marek Dolák:
Speciálně pedagogický seminář II. – práce s dynamikou RS
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Navazující magisterské studium obor Charitativní a sociální práce - dokončení
(CMTF UP Olomouc)
Obtížné rozhovory
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
Syndrom vyhoření I.
(Diecézní Charita Brno, 8 hodin)
Syndrom vyhoření II.
(Diecézní Charita Brno, 8 hodin)

Agrese a její řešení
(Gymnázium Hejčín, 8 hodin)
Mgr. Doležel Luděk:
--Jarmila Dvořáková:
--Mgr. Petr Gardelka:
Agrese a její řešení
(Gymnázium Hejčín, 8 hodin)
Keramická plastika
(Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., 55 hodin)
Porcelán – možnosti materiálu
(Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., 55 hodin)
Supervize v rámci SUR
(Personalia Pro Management, 16 hodin)
Kurz teoretického vzdělávání v psychoterapii - dokončení
(SUR – Institut pro vzdělávání v psychoterapii, 220 hodin)
Radka Hurtová:
Speciálně pedagogický seminář II. – práce s dynamikou RS
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Mgr. et Bc. Simona Kolečářová:
Agrese a její řešení
(Gymnázium Hejčín, 8 hodin)
Speciálně pedagogický seminář II.
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Tomáš Kopp:
Speciálně pedagogický seminář II. – práce s dynamikou RS
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Mgr. Veronika Kudrnová
--Mgr. Dalibor Křepský:
Rozpravy o institucionální péči 2018 – VII. – současnost a perspektivy. Poruchy chování.
(Mgr. Roman Pavlovský, Ostrava, 2 dny)
Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti řízení školství v r. 2018
(PARIS Karviná, 6 hodin)
Strategická podpora a předcházení konfliktům. GDPR v zařízeních ústavní a ochranné
výchovy.
(Federace dětských domovů ČR, 2 dny)
GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů
(Schola education, 4 hodiny)

Dobrovolné pobyty v DD. Media relations. Krizová komunikace. Fundraising. Změny ve
školské legislativě.
(Federace dětských domovů ČR, 2 dny)
Mgr. Blanka Nemčeková:
Speciálně pedagogický seminář II.
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Obtížné rozhovory
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
Práce s nestandardním typem žáků
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
PhDr. Petr Němec, DiS.:
Navazující Mgr. studium speciální pedagogiky
(PdF UP Olomouc)
GDPR – praktický workshop s postupy implementace
(QCM, 5 hodin)
Mgr. Vladimír Pašek:
Práce s nestandardním typem žáků
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
Speciálně pedagogický seminář II.
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Mgr. Johana Plesníková, DiS.:
Dokončení navazujícího magisterského studia sociální práce
(MU Brno)
Mgr. Robert Pokorný:
--Mgr. Martina Schotliová
--Bc. Martina Nevřalová, DiS.:
Navazující magisterské studium oboru Charitativní a sociální práce
(CMTF UP)
Jiřina Švecová:
Speciálně pedagogický seminář II.
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Bc. Alena Urbášková:
Speciálně pedagogický seminář II.
(Mgr. Jitka Žlunková, 4 hodiny)
Obtížné rozhovory
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)
Práce s nestandardním typem žáků
(Gymnázium Hejčín, 5 hodin)

Závislosti dětí a dospívajících
(P-centrum)
Muzikoterapie - dokončení
(PhDr. Matěj Lipský, PhD., 200 hodin)
Věra Vojtková
--Vanda Zlámalová:
--PhDr. Dagmar Žáková:
--Všichni vychovatelé byli zapojeni do systému supervize, kterou pro DD vykonává na základě
smlouvy PhDr. Pavel Pokorný.
V DVPP jsme využívali učitelskou knihovnu - obory pedagogiky, speciální pedagogiky
a psychologie. Odebírali jsme časopisy Psychologie dnes a Prevence. Vzhledem k tíživé
finanční situaci jsme nemohli doplňovat učitelskou knihovnu tak, jak by bylo potřeba.

8. Údaje z kontrolní a inspekční činnosti
Inspekce ČŠI ve školním roce proběhla 2x – šetření stížnosti. Závěr - jedno pochybení, dva
právně nepodložené dojmy inspekčního týmu. Druhá kontrola byla následná, zkoumala
odstranění závad – bez protokolu.
Kontrola ze Státního zastupitelství v Olomouci byla provedena podle Zák. 109/2002 Sb.
celkem třikrát, z toho jednou na šetření stížnosti, ve všech případech bez závad.
Kontrola z OSSZ v DDŠJ proběhla – bez závad.
Kontrola z VZP v DDŠJ neproběhla.
Kontrola z FÚ v Olomouci v DDŠJ neproběhla.
Kontrola hospodaření ze strany zřizovatele ve školním roce proběhla – 2 pochybení
s porušením rozpočtové kázně.
Kontrola z KHS neproběhla.
Kontrola Hasičského záchranného sboru ve školním roce neproběhla.
Kontrola z Inspektorátu práce neproběhla.

9. Stížnosti a odvolání
Žádné stížnosti jsme nepřijali ani neřešili. Série anonymních stížností a podání na
nejrůznější místa na DDŠJ a ředitele byla shledána jako nedůvodná.
K odvolání proti Rozhodnutí o výši příspěvku nedošlo.

10. Zlepšení podmínek života dětí, příprava na samostatný život, opravy,
rekonstrukce, investice
Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Bohužel
finanční situace je velmi napjatá. Pořídili jsme jen ty nejnutnější věci. Na další plánované
akce nezůstávají zdroje.
Akce, které jsme realizovali ve školním roce:
* rekonstrukce podlahy ve dvou místnostech
* výměna vodovodního potrubí – dokončení 2. etapy a 3. etapa

* nákup sporáku do školní jídelny
* zateplení budovy vč. rekonstrukce lodžií
* generální oprava výtahu
* v rámci GDPR rozdělení WI-FI na pracovní a dětskou, zabezpečení budovy
Velmi dobré zkušenosti jsme měli ve školním roce 2017/18 i s chráněným bydlením,
které jsme zřídili v roce 1996. Ve školním roce byly všechny tři byty (které mohou sloužit jako
chráněné i samostatné bydlení) – dva městské a jeden náš vlastní – obsazeny. V jednom
bydlel XXX, ve druhém XXX, která je stále naší klientkou a na náklady bydlení si přispívala.
Podobně tomu bylo i s bytem č. 44 v DD, tam bydlel XXX. V samostatném bydlení na č. 45
bydlely XXX a XXX, na č. 17 XXX.
Velkou pozornost věnujeme podpoře brigádnické činnosti dětí a možnosti příležitostných
výdělků dětí. Je to nejlepší cesta, jak naučit děti znát hodnotu peněz a cenu vlastní práce.
Další brigádnickou činnost s občasnými výdělky si sháněly děti samy s naší pomocí přes
pracovní agentury, které působí v Olomouci a okolí. O prázdninách pracovalo slušné
množství dětí.
Mezi nejvýznamnější partnery (uvádíme nad 10.000,- Kč v roce), kteří pomáhají
materiálně i finančně našemu DDŠJ patřili ve školním roce:
* Coca cola
* NF Albert
* Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
* Dobré místo pro život z.s.
* Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
* Klub přátel dětí dětských domovů z.s.
* Spolek přátel olomouckého jazzu
* Dejme dětem šanci o.p.s.
* Společně pro děti, z.s.
* DM drogerie
* Česká nadace sportovní reprezentace
* Jan Valenta
* TK Sport Plus Prostějov
* David Kopecký
* Nadace Terety Maxové dětem
* Lidl
* Nutrend

11. Důležité informace charakterizující školní rok
Ministrem školství mládeže a tělovýchovy byl Stanislav Štech, po volbách Pak Robert
Plaga.
Hejtmanem Olomouckého kraje byl Ladislav Okleštěk, náměstkem hejtmana pro
oblast školství pak Ladislav Hynek. Vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ
Olomouckého kraje byl Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA.
Primátorem Statutárního města Olomouce byl Antonín Staněk.
Školní rok začal v pondělí 4. září 2017 a skončil 29.6.2018.
Podzimní prázdniny připadly na 26. a 27.10.2017.
Vánoční prázdniny byly zahájeny 23. prosince 2017 a skončily 2. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 2.2.2018.
Jarní prázdniny v okrese Olomouc proběhly od 5. do 11.3.2018.
Velikonoční prázdniny byly 29. a 30.3.2018.
Hlavní prázdniny trvaly od 2.7. do 2.9.2018.

12. Doplňková činnost
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců
zřizovatel povolil vykonávat tyto doplňkové činnosti:
* speciální maloobchod (výrobky dětí, zejména výtvarné povahy)
* pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
* hostinská činnost
Doplňková činnost nám přinesla v roce 2017 zisk 89 093,- Kč. Popová škola zpívala často za
úplatu, tržbu jsme měli poměrně slušnou z prodeje keramiky, výtvarných děl a výrobků dětí.
Uspořádali jsme prodejní výstavy.

13. Různé
Během školního roku vykonávali v našem DDŠJ své odborné praxe studenti PdF UP,
CMTF UP.

Mgr. Dalibor Křepský
ředitel

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci na poradě dne 4.9.2018.
Výroční zpráva je veřejně přístupná na www.ddolomouc.cz kromě jmen dětí.

