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1. Identifikace zařízení 
 
1.1  Název: 

Název zařízení: Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves 
Sídlo:   Stará Ves 204, 751 07 
IČ:   70941165 
IZO:   650 007 786 
Právní forma:  církevní školské zařízení 
Datum vzniku:  1.září 2001 
Zahájení činnosti: 1.července 2004 
Statutární zástupce: ředitel dětského domova 
   Mgr. Jan Tomiga od 1.9.2001 
 

1.2  Kontaktní spojení:  
Telefon, fax:  581 222 067 
Mobil:   731 621 292 
Mobil ředitel:  724 243 354 
E-mail:   emanuel.staraves@charita.cz 
Web:   http://www.emanuel.charita.cz 

 
1.3  Zřizovatel: 

Název:   Arcibiskupství olomoucké 
Sídlo:   Wurmova 562/9, Olomouc, 779 00 
IČ:   00 445 151 

 
 

2. Charakteristika zařízení 
 
2.1  Účel a cíl zařízení: 

Účelem a cílem Církevního dětského domova Emanuel, Stará Ves, je zajišťovat nezletilé osobě, a to 
zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě, na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo na základě předběžného opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého 
vývoje, řádné výchovy a vzdělání.  

 
2.2  Kapacita zařízení: 

Kapacita dětského domova je 10 dětí. Na základě udělené výjimky jsou děti vychovávané v rámci jedné 
rodinné buňky.  

 
2.3  Výchovný program 

Děti jsou vychovávány v prostředí co možná nejvíce podobném funkční rodině. Dětský domov je 
realizován v rodinném domku, který navozuje rodinné prostředí. O děti se starají vychovatelé, kteří se střídají 
ve vícedenních směnách, aby vytvořily dětem co nejstabilnější prostředí. Základem výchovy je tzv. preventivní 
systém, který vyžaduje neustálou přítomnost vychovatelů mezi dětmi a výchovu vlastním vzorem.  

Děti se podílejí na všech běžných činnostech nutných ke každodennímu provozu zařízení, tak jako děti 
v normálních rodinách. Kontakt s původními rodiči není omezen, děti podle možností navštěvují své rodiče či 
příbuzné cca každých 14 dnů. Dětský domov se snaží budovat normální rodinné vztahy mezi dětmi a jejich 
rodiči s uvědoměním si toho, co v jejich původních rodinách nefungovalo. Aktivním přístupem a spoluprací 
s dalšími subjekty se snažíme od příchodu dětí do domova připravit je na jejich budoucí kvalitní samostatný 
život. 

Pro každé dítě v domově je vypracován individuální plán rozvoje vycházející z celoročního plánu činnosti 
na základě individuálních potřeb a schopností dítěte. Každé dítě je měsíčně písemně hodnoceno vychovateli. 
Součástí výchovy je každodenní krátké hodnocení dětí.  
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2.4  Spádovost dětského domova 
Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova 

zařazovány na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu – Střediska výchovné péče v Olomouci – 
Svatém Kopečku.  
 

3. Skladba dětí v dětském domově 
 
Církevní dětský domov byl zařazen do sítě škol, předškolních a školských zařízení k 1.1.2004. Vlastní 

činnost pak byla zahájena k 1.7.2004. První děti přišly do dětského domova v průběhu školního roku 
2004/2005: 

 

2004 / 2005 Stav k 
1.9.2004 

Stav k 31.1.2005 Stav k 30.6.2005 Stav k 31.8.2005 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 0 7 1 6 7 5 8 1 0 9 

chlapci 0 4 1 3 5 4 4 1 0 5 

dívky 0 3 0 3 2 1 4 0 0 4 

 
Věkové rozložení: 
 

2004 / 2005 Stav k 
1.9.2004 

Stav k 31.1.2005 Stav k 30.6.2005 Stav k 31.8.2005 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 0 7 1 6 7 5 8 1 0 9 

0-6 let 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 

6-10 let 0 2 0 2 1 0 3 1 0 4 

10-15 let 0 5 1 4 4 4 4 0 0 4 

15-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nad 18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Školní docházku vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. 1 žák navštěvoval ZŠ v Kostelci u Holešova. 

Všechny děti úspěšně absolvovaly školní rok, žádné z nich nepropadlo. 2 žáci byli integrováni v rámci běžné 
třídy bez nutnosti navštěvovat speciální třídu. 

 
Příchody a odchody: 
 

Příchod z rodiny 15  Odchody 6 

Pobyt v DDÚ-SVP 5  Zpět do rodiny 0 

Bez pobytu v DDÚ-SVP 10  Náhradní rodina 0 

   Jiný DD 5 

   DD se školou 1 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 
4.1  Pedagogičtí pracovníci 
Vzhledem k zahájení činnosti od 1.7.2004 a faktickému nástupu prvních dětí v průběhu září 2004 byl 

příchod zaměstnanců dětského domova postupný. V prvním školním roce byla bohužel také značná výměna 
vychovatelů. 

 

Jméno Zařazení Příchod Odchod 

Tomiga Jan Mgr. ředitel 1.9.2001  

Klimešová Ludmila vychovatelka 1.8.2004 30.11.2004 

Sklenařík Josef vychovatel 16.8.2004 20.9.2004 

Kreilingerová Jana vychovatelka 1.9.2004 31.5.2005 

Vondráková Simona Mgr. vychovatelka 1.9.2004 31.3.2005 

Gondová Marcela Mgr. vychovatelka 22.10.2004  

Patera Vladimír vychovatel 1.12.2004 30.4.2005 

Kneblová Ludmila Mgr. vychovatelka 18.4.2005  

Zdukos Angelis Bc. vychovatel 18.4.2005  

Zatloukal Hynek vychovatel 19.4.2005 31.8.2005 

Smékalová Jarmila vychovatelka 1.8.2005  

 
 
Podle vzdělání: 

Funkce 

Vzdělání 

VŠ SŠ 

Ředitel 1 0 

Vychovatelé 4 6 

z toho:      muži 1 3 

 ženy 3 3 

 
K 31.8.2005 byl počet vychovatelů se vzděláním: 

VŠ: 4 
SŠ: 1 

 
4.2  Provozní pracovníci 
Ve školním roce 2004/2005 nebyli v dětském domově jiní zaměstnanci než pedagogičtí pracovníci. Dětský 

domov se snaží o maximálně možné rodinné prostředí, proto nezaměstnával v daném školním roce žádné 
kuchařky, uklízečky či jiné provozní zaměstnance. 

 
4.3  Ostatní pracovníci 

Na dohodu o provedení práce byly ve školním roce 2004/2005 provedeny tyto činnosti: 
 

Jméno Činnost Od Do 

 Kolková Pavla Ing. 
účetní, 

personalistika 1.8.2004 30.4.2005 

 Fritscherová Zuzana 
pomocná 

vychovatelka 1.3.2005 31.3.2005 

 Kneblová Ludmila Mgr. 
pomocná 

vychovatelka 1.3.2005 31.3.2005 
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5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku se děti zúčastnily těchto aktivit: 
 výlet na Svatý Hostýn 
 seznamovací pobyt na Středolesí 
 výlety do okolí: Kroměříž, Přerov, Olomouc, Ostrava 
 S tebou mě baví svět – pobyt na Vidči 
 předávání dárků od Nadace Terezy Maxové – Praha, OC Metropole Zličín 
 vánoční besídka ZŠ Stará Ves 
 Sněženky - jarní prázdniny v Rajnochovicích 
 jarní víkend ve Stanovnici 
 poznávání Jeseníků – pobyt ve Velkých Losinách 
 návštěva dětí ze ZŠ Úsov – společné odpoledne 
 letní týdenní poznávací pobyt na Náchodsku – ZOO Dvůr Králové, Jaroměř, Babiččino údolí 
 letní tábor na Míčově 
 sjíždění Bečvy na lodích 
 odpoledne s dětmi z Romského komunitního centra Lačo Jilo 
 jarní pokladovka v Dřevohosticích 
 návštěva muzikálu v Praze 
 setkání s rodinami ve Fryštáku 
 letní tábory podle výběru dětí 

 
 

6. Financování  
Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves je financován převážně z dotace MŠMT ČR, kterou dostává 

podle kapacity a tzv. normativu. Tato částka je určena na provozní výdaje dětského domova včetně zajištění 
plného přímého zaopatření dětí umístěných v domově. Dále se na příjmech domova podílí dávky státní sociální 
podpory – přídavky na děti a platby rodičů podle Zákona č. 109/2002 Sb. – tzv. ošetřovné.  

 
V roce 2004 jsme získali grant z projektu 

Pomozte dětem určený na pořízení 9-ti místného 
automobilu Citroen Jumpy. 

 
Dále jsme získali prostředky na vybavení 
dětského domova z těchto zdrojů: 
 Nadace Charty 77 
 Nadace Pro Radost 
 Oblastní charita Přerov 
 Charita Zábřeh 
 Charita Olomouc 
 Charita Holešov 
 Nadace Olgy Havlové 
 Charita Bystřice p.Hostýnem 
 Arcidiecézní charita 

Olomouc - Tříkrálová 
sbírka 2004  

 pan Karel Hodis 
 
Úřady práce v Přerově a v Kroměříži nám poskytly dotaci na vytvoření nového pracovního 
místa pro vychovatelky – absolventky VŠ. 
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7. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Kromě pravidelných návštěv odpovědných sociálních pracovníků a státní zástupkyně nebyly v našem 

dětském domově provedeny žádné kontroly. 
 
 

8. Závěr 
 
Jako ředitel nově vzniklého zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí chci 

poděkovat Vám všem, kdo jste nás provázeli a pomáhali na cestě ke vzniku 
tohoto rodinného dětského domova. Nebyla to cesta snadná – trvala několik 
let. Stejně tak naše začátky – především časté výměny vychovatelů, jsou 
projevem dětských nemocí, ze kterých se snažíme vyrůst.  

 
Je pro nás velkou posilou, když se setkáme s kladným hodnocením naší 

činnosti a to především ze strany odborníků, se kterými spolupracujeme.  
 
Děkuji zvláště těm nejbližším, se kterými jsme úzce spjati při realizaci naší 

pomoci potřebným dětem: Mgr. Zdislavě Vyvozilové za našeho 
zřizovatele, Ing. Martě Valenčíkové z Oblastní charity Přerov, panu 
Václavu Keprtovi – řediteli Arcidiecézní charity Olomouc, MUDr. Beátě Phillippové – naší dětské lékařce, 
paní PhDr. Brundové – dětské psycholožce, PhDr. Miroslavu Kotkovi z Trialogu Brno, Mgr. Jiřímu 
Křemečkovi SDB.  
Omlouvám se všem, které jsem zde neuvedl – je vás, přátelé, opravdu mnoho. A tak za všechny naše děti, 
které můžeme doprovázet na jejich cestě životem a snažíme se je připravit na kvalitní budoucí samostatný 
život, Vás prosím: zachovejte nás ve své přízni a pomoci, neboť „cokoliv jste učinili jednomu z těch maličkých, 
mě jste učinili…“ (srov. Mt 25,40). 

 
S přáním pokoje a dobra 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Jan Tomiga 
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 

 


