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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:  školská právnická osoba 
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:  
Mobil:   731 621 292 
Mobil ředitel:  724 243 354 
E-mail:   info@cddemanuel.cz 
Web:   http://www.cddemanuel.cz 

 
1.3  Zřizovatel: 

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

 
1.4  Rada školské právnické osoby:  

Mons. Josef Hrdlička, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Petr Bulvas 
 
 

2. Charakteristika zařízení 
 

  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.  

 
  Kapacita zařízení: 

Kapacita dětského domova je 10 dětí. Děti jsou vychovávané v rámci jedné rodinné buňky na základě 
výjimky udělené MŠMT. 

 
  Výchovný program 

Výchova v dětském domově se řídí školním vzdělávacím programem Na konci vesnice, ale na 
začátku života. 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 každý měsíc. 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. 



Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves                                                                         Výroční zpráva 2012 / 2013 
 

 
str. 2 

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.  

 
 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 
 
Ve školním roce 2012 / 2013 byla skladba dětí následující: 
 

2012 / 2013 Stav k 
1.9.2012 

Stav k 31.12.2012 Stav k 30.6.2013 Stav k 31.8.2013 
příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav 

Počet dětí 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 
chlapci 4 0 1 3 0 0 3 0 0 3 
dívky 5 0 0 5 0 1 4 0 1 3 

 
Věkové rozložení: 
 

2012 / 2013 Stav k 
1.9.2012 

Stav k 31.12.2012 Stav k 30.6.2013 Stav k 31.8.2013 
příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 
0-6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6-10 let 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 
10-15 let 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 
15-18 let 3 0 0 2 0 0 3 0 1 2 
nad 18 let 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 
 
Předškolní a školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi a v ZŠ Horní Moštěnice. 

Starší děti dojížděly do školy v Horní Moštěnici.  
Středoškoláci se připravovali na svá povolání na středních školách a odborných učilištích v Přerově 

(Technické lyceum na SPŠS, Střední škola technická v Přerově) a v Lipníku nad Bečvou (Střední průmyslová 
škola stavební). Jeden chlapec ukončil přípravu na povolání odchodem z 1.ročníku učebního oboru zedník, 
přičemž ale v předchozím školním roce úspěšně absolvoval učební obor malíř – lakýrník. 

Jeden chlapec úspěšně zakončil středoškolské vzdělání maturitní zkouškou a byl přijat na studium na 
vysoké škole. Jedna dívka úspěšně absolvovala přijímací řízení na SŠ, kam nastoupí v novém školním roce. 

Všechny děti absolvovaly školní rok bez problémů, žádné z nich nepropadlo.  
 
Příchody a odchody dětí: 
 

Příchody 0  Odchody 3 
Příchod z rodiny 0  Zpět do rodiny 1 
Pobyt v DDÚ-SVP 0  Náhradní rodina 0 
Bez pobytu v DDÚ-SVP 0  Jiný DD, DDŠ, VÚ 0 
   Dosažení dospělosti 2 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

  Pedagogičtí pracovníci 
 
Ve školním roce 2012/2013 pracovali v dětském domově tito pedagogičtí pracovníci: 
 

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka 

Tomiga Jan Mgr. ředitel 1.9.2001   
Vjaclovská Ludmila Mgr. vychovatelka 1.9.2005   
Jurečková Petra Bc. vychovatelka 1.11.2005  mateřská dovolená  
Dufková Františka vychovatelka 1.9.2008   

Pokorníková Jana Mgr. vychovatelka 1.9.2012   

Spišiaková Ivana Mgr. vychovatelka 5.11.2012   

 
Podle vzdělání:  
 

 Pozice:  
Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 
 Ředitel 1 0 0 
 Vychovatel 4 1 0 
 z toho:      muži 0 0 0 
                 ženy 4 1 0 

 
  Provozní pracovníci 

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka 

Smékalová Jarmila Bc. DiS. sociální pracovnice 1.11.2005   

Rozsypalová Květa pomocná pracovnice 2.1.2008   

 
Podle vzdělání: 

 Pozice: 
Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 
 Sociální pracovnice 1 0 0 
 Pomocná pracovnice 0 0 1 

 
  Vzdělávání a kurzy 

Ve školním roce 2012/2013 absolvovala jedna vychovatelka úspěšně studium speciální pedagogiky v rámci 
celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

  
 Ostatní pracovníci na základě dohod 

Ve školním roce 2012/2013 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti: 
 

Jméno Činnost Od Do 

Mgr. Vjaclovská Ludmila noční dozor 1.9.2012 31.8.2013 
Dufková Franiška noční dozor 1.9.2012 31.8.2013 
Bc. Smékalová Jarmila noční dozor 1.9.2012 31.8.2013 
Mgr. Pokorníková Jana noční dozor 1.9.2012 31.8.2013 
Mgr. Spišiaková Ivana noční dozor 5.11.2012 31.8.2013 
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5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku se děti účastnily těchto aktivit:  

 
ZÁŘÍ 

� Dny NATO v Ostravě - Mošnově 
� Výlet do Štramberka a do Staré Vsi nad Ondřejnicí 
� Návštěva Muzea Komenského v Přerově – Dny evropského dědictví  
� oslava 20 let ZŠ ve Staré Vsi 
� drakiáda s Centrem pro rodinu v Pavlovicích 

 
ŘÍJEN 

� drakiáda ve Staré Vsi 
� výlet na Hostýn a na Rusavu 

 
LISTOPAD 

� výlov rybníka v Horní Moštěnici 
� příprava adventních lampiček a výzdoba 
� taneční kurz s tetou Janou 

 
PROSINEC 

� roráty ve Staré Vsi 
� duchovní obnova ve Fryštáku  
� návštěva poslance PSP pana Boháče s manželkou 
� Živý Betlém v Přerově 
� společná oslava konce roku 

 
LEDEN 

� Tříkrálová sbírka ve Staré Vsi 
� Tříkrálový koncert v Brně  

 
ÚNOR 

� beseda s MUDr. Frydrychovou o partnerských vztazích a sexualitě  
� taneční kurz pro děti 
� jarní prázdniny na Stanovnici 
� loutkové divadlo v Přerově 

 
BŘEZEN 

� bazénové hrátky pro tříkrálové koledníky 
� maturitní ples Lukáše 
� duchovní obnova ve Staré Vsi a návštěva P.F.Petrika na domově 

 
DUBEN 

� sázení stromů v Přerově s Nadací Malý Noe 
 
KVĚTEN 

� pěší pouť na sv. Hostýn  
� Den matek v Nákle 
� turistický pochod Valašské kroky Tesák-Rusava 
� zpívání scholy v kostele ve Zlíně-Malenovicích  
� noc kostelů v Přerově 
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ČERVEN 
� 3. ročník pouti CDD na Hostýn – P.Petr Bulvas 
� brigáda u kostela 
� grilování na závěr školního roku 

 
ČERVENEC 

� Dny lidí dobré vůle na Velehradě 
� tábory ve Vlkoši, Protivanově, Staré Vsi nad Ondřejnicí 
� výlety do okolí  

 
SRPEN 

� týdenní pobyt v Tatrách 
� příměstský tábor – RÁJ Pavlovice 
� pracovně rekreační pobyt ve Vendryni 
 
Děti se účastní aktivit také v různých zájmových a sportovních kroužcích. 
Zdeněk a Marie byli členy Fotbalového oddílu Horní Moštěnice, Denisa a Kristýna hrály ve stejném klubu 
dívčí kopanou. Lukáš se připravoval na budoucí studium v Brně kickboxem ☺ Některé z dětí dobrovolně 
chodily do hodin náboženství a do mládežnického společenství ve staroveské farnosti. Náboženství i 
mládežnické společenství vede vychovatelka z dětského domova. Pravidelně také děti hrají při nedělní mši 
svaté ve staroveské dětské schole. O vánocích pak společně s farníky zpívají koledy před půlnoční mší 
svatou. 
  

 
6. Účast v projektech  
 
Na cestě do života 

 
Ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže – Na cestě do života z Pardubic se naše 
děti účastní programu nazvaného Kurz přípravy na život. Cílem tohoto kurzu je pomoci 
mladým lidem nad 15 let připravit se lépe na svůj život po odchodu z ústavního zařízení. 
Mladí lidé vytváří stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně komunikovat. Vznikají 
tak vztahy, které jsou schopny mladým lidem pomáhat – nyní i v budoucnosti. Po 

absolvování základního kurzu je možné zúčastnit se i pokračovacího programu. V tomto školním roce se děti 
účastnily jak kurzu pro nováčky, tak i pro pokročilé a jeden účastník patřil mezi dobrovolníky, kteří pomáhají 
při organizování a zajištění pobytů. Účast v tomto programu hodnotíme velmi pozitivně a vnímáme přínos pro 
děti, které do Pardubic pravidelně jezdí. 

 
 
Spolupráce s Nadací Malý Noe 

 
Náš dětský domov úzce spolupracuje s olomouckou Nadací Malý Noe, která se snaží 
aktivně pomáhat dětem vyrůstajícím mimo vlastní biologické rodiny. Nadace pořádá různé 
aktivity pro děti, kterých se podle možností účastníme. V uplynulém školním roce jsme se 
zúčastnili např. sázení nových stromů v Přerově – Předmostí u příležitosti Dne Země. 
 

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

podle kapacity a tzv. normativu na dítě. 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. – příspěvek na úhradu péče 
poskytované dětem v zařízení (tzv. ošetřovné).  
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Dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:  
� Obec Stará Ves 
� Městys Brodek u Přerova  
� Obec Štěpánov 
� Obec Potštát 
� ZŠ Úsov 
� Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice 
� p. Jana Svobodová 
� p. Zdeněk Boháč s manželkou 
� p. Ladislav Rozsypal 
� p. Ivana Lamperová 
� p. Jan Pyrochta 
� p. Anežka Greplová 
� p. Leoš Mrtvý 
� p. Marta Tomigová 
� p. Jan Tomiga 
 

Vánoční dárky jsme obdrželi od různých dárců prostřednictvím Přerovského deníku. 
 
 
8. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Ve školním roce 2012/2013 probíhaly pravidelné kontroly státního zastupitelství v Přerově. Děti navštívili 

jejich odpovědní sociální pracovníci – OSPOD. V žádném případě nebylo zjištěno porušení povinností ze strany 
CDD Emanuel. 

 
 
9. Závěr  
 
Školní rok 2012/2013 byl již osmým rokem fungování dětského domova. 

Po úspěchu předcházejícího školního roku, kdy jsme slavili první výuční list 
chlapce z našeho domova, přišel rok stejně úspěšný – další hoch odmaturoval 
na Střední průmyslové škole v Přerově a byl následně přijatý ke studiu 
informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jedna dívka také úspěšně 
vykonala přijímací zkoušky ke studiu na Střední ekonomické škole v Přerově. 
Bohužel se nám nepovedlo udržet v učebním oboru zedník chlapce, který již 
má výuční list jako malíř – lakýrník a školu opustil. Následně tedy musel odejít 
i z našeho zařízení. Vrátil se do své obce k babičce, u které našel zázemí. Na 
konci školního roku se pak k babičce vrátila i jeho mladší sestra, které soud 
zrušil ústavní výchovu a svěřil ji babičce do pěstounské péče.  

 
Ostatní děti, které navštěvují střední a základní školy, úspěšně absolvovaly celý školní rok, žádné z dětí 

nemuselo opakovat ročník. Naopak, jeden chlapec získal na konci školního roku pochvalu třídního učitele za 
významné zlepšení studijních výsledků. Nejen školní úspěchy, ale i vztahy mezi dětmi, jejich zapojení do 
volnočasových a mimoškolních aktivit nám ukazuje, že cesta, po které jdeme, je správná. Individuální přístup 
s akceptací individuálních schopností jednotlivých dětí a malé prostředí přináší úspěchy. Přesto se však 
úspěšnost naší práce ukáže až po opuštění dětského domova a zahájení samostatného života. Proto bychom 
do budoucna chtěli rozšířit naše služby a bytovou jednotku, ve které by starší děti mohly cvičně bydlet ještě 
jako v součásti dětského domova. Po opuštění domova by pak mohly pokračovat v projektu domu na půli cesty 
realizovaném formou samostatných bytů. Je to záměr, který si neseme od svého vzniku, dosud jsme však 
neměli potřebu o tyto další služby naši činnost rozšiřovat. S přibývajícím věkem dětí nás však situace začíná 
tížit a je potřeba najít způsob realizace následné pomoci dospívajícím dětem. To vidíme jako svůj úkol do 
dalších let … 



Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves                                                                         Výroční zpráva 2012 / 2013 
 

 
str. 7 

Na začátku školního roku 2012/2013 došlo k částečné obměně 
pedagogických pracovníků. Podařilo se nám najít vychovatele, u kterých se 
spojuje pedagogické vzdělání s ukotvením v křesťanských hodnotách. 
Přestože není naším cílem vychovávat děti ve víře, je náboženský rozměr 
pevnou součástí naší výchovné činnosti. Díky obměně pedagogů tak již 
nedochází k zásadním rozdílům při aplikování stylu preventivního výchovného 
systému. Zároveň nám individuality vychovatelů umožňují nacházet k dětem 
osobní přístup a pracovat s nimi podle jejich potřeb. 

 
I v uplynulém školním roce jsme spolupracovali s odborníky v oblasti 

psychologie a psychiatrie. Domníváme se, že právě orientace na děti 
s psychologickými a psychiatrickými obtížemi by mohla být do budoucna naše 
specializace.  

 
Velice kladně hodnotíme spolupráci s Centrem Don Bosco v Pardubicích. 

Nejen že naše děti účastí na programech sdružení získávají a utužují 
v domově získané vědomosti a návyky, ale poznávají i děti z jiných dětských domovů a uvědomují si odlišnost 
našeho zařízení. Stávají se svým způsobem výjimečnými mezi dětmi z jiných domovů, když popisují styl života 
a přístup vychovatelů v CDD Emanuel. Tím vzrůstá i jejich sebevědomí a hodnota. Někteří z nich si pak 
dokážou i více vážit věcí, které považují za samozřejmé a automatické. 

 
V červnu jsme vykonali již třetí pouť na Svatý Hostýn, při které nás 

tentokrát doprovázel P.Petr Bulvas. Při pouti chceme pamatovat na všechny 
děti i vychovatele, kteří naším domovem prošli, odevzdat do Boží ochrany ty, 
kteří v domově žijí nyní a prosit i za ty, kteří třeba někdy do našeho domova 
přijdou. Tentokrát byla naše pouť ještě zajímavější, protože nás po celý den 
doprovázela bedlivá kamery pana Marina Strouhala, který připravuje pořad 
pro Cesty víry. 

  
Pozitivně vnímáme i zapojení některých dětí – těch, které mají zájem – do 

dění farnosti. Nejedná se jen o účast při koledování při Tříkrálové sbírce, ale 
některé děti chodí pravidelně do hodin náboženství, setkávají se v rámci 
společenství mládežníků. Většina dětí se aktivně zapojuje do staroveské 
scholy a doprovází nedělní bohoslužby. V letošním roce pro nás bylo zážitkem 
pozvání do farnosti ve Zlíně-Malenovicích v rámci Malenovického kulturního 
jara. Staroveská schola včetně dětí z domova zde doprovázela slavnostní 
liturgii, kterou sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. Přes počáteční trému z neznámého 
prostředí to byl pro děti veliký zážitek.  

  
Naše činnost by nebyla možná bez podpory mnoha dobrodinců. Chceme poděkovat všem za jejich dary, ať 

už hmotné, finanční nebo i duchovní. Za všechny dárce bych zde chtěl jmenovat naši starostku paní Jiřinu 
Mádrovou, ředitelku Oblastní charity Přerov paní Martu Šťastnou, členy rady školské právnické osoby, P. 
Bedřicha Horáka, administrátora farnosti Stará Ves, dětskou paní doktorku MUDr. Beatu Philippovou. Chci 
poděkovat za finanční podporu také obcím, ze kterých děti pochází. S jedinou výjimkou dostáváme každý rok 
finanční dar, díky kterému můžeme umožnit dětem pobyty na letních táborech a mnoha dalších aktivitách. Chci 
ale poděkovat všem, kdo nás jakkoliv – nejen finančně – podporují. Vaše pomoc je pomocí dětem, které 
nemohou vyrůstat ve svých rodinách. Společně s vámi – dobrodinci – můžeme pracovat na jejich přípravě na 
budoucí život a věřit, že naše „děti“ jednou zvládnou svůj život lépe než jejich rodiče. Proto vám chci za sebe, 
své spolupracovníky a také za všechny děti vyjádřit naši vděčnost a dík. 

  
  
 

        Jan Tomiga 
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 


