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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. 

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.  
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Spádovost dětského domova 
Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova 

zařazovány na základě rozhodnutí příslušného soudu.  
 
 

3. Skladba dětí v dětském domově 
 
Ve školním roce 2014 / 2015 byla skladba dětí následující: 
 

2014 / 2015 Stav k 
1.9.2014 

Stav k 31.12.2014 Stav k 30.6.2015 Stav k 31.8.2015 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav 

Počet dětí 7 0 0 7 3 0 10 0 0 10 

chlapci 4 0 0 4 3 0 7 0 0 7 

dívky 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

 
Věkové rozložení: 
 

2014 / 2015 Stav k 
1.9.2014 

Stav k 31.12.2014 Stav k 30.6.2015 Stav k 31.8.2015 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 7 0 0 7 3 0 10 0 0 10 

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

6-10 let 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 

10-15 let 2 0 0 2 1 0 4 0 0 4 

15-18 let 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

nad 18 let 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 

 
Předškolní a školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi a v Horní Moštěnici.  
 
Středoškoláci se připravovali na svá povolání na středních školách v Přerově (obchodní akademie) a v 

Lipníku nad Bečvou (Střední průmyslová škola stavební). Nejstarší chlapec studuje na Masarykově univerzitě 
v Brně. Ostatní děti navštěvují základní školy, nejmladší chlapec, kterého jsme přivítali v dubnu, zatím 
nenavštěvoval MŠ z důvodu naplnění kapacity. 

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

Příchody 3  Odchody 0 

Příchod z rodiny 1  Zpět do rodiny 0 

Pobyt v DDÚ-SVP 0  Pěstounská péče 0 

Pěstounská péče 1  Jiné zařízení 0 

Jiné zařízení 1  Dosažení dospělosti 0 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

  
    Pedagogičtí pracovníci 

 
Ve školním roce 2014/2015 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 31.12.2014  

Lamperová Ivana Mgr. vychovatelka 5.11.2012   

Rozsypalová Květa vychovatelka 22.9.2014   

Mareš Tomáš Mgr. vychovatel 1.5.2015   

 
Podle vzdělání:  
 

 Pozice:  

Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Ředitel 1 0 0 

 Vychovatel 7 1 0 

 z toho:      muži 1 0 0 

                 ženy 6 2 0 

 
  
    Provozní pracovníci 

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka 

Smékalová Jarmila Bc. DiS. sociální pracovnice 1.11.2005   

Rozsypalová Květa pomocná pracovnice 2.1.2008 21.9.2014  

 
Podle vzdělání:   

 Pozice: 

Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Sociální pracovnice 1 0 0 

 Pomocná pracovnice 0 1 0 

 
  
    Ostatní pracovníci na základě dohod 

Ve školním roce 2014/2015 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti: 
 

Jméno Činnost Jméno Činnost 

Vjaclovská Ludmila Mgr. noční dozor Lamperová Ivana Mgr. noční dozor 

Dufková Franiška noční dozor Rozsypalová Květa noční dozor 

Smékalová Jarmila Bc. DiS. noční dozor Mareš Tomáš Mgr. noční dozor 

Pokorníková Jana Mgr. noční dozor Mareš Tomáš Mgr. asistent pedagoga 
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5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku 2014/2015 se děti účastnily těchto aktivit:  
 

ZÁŘÍ 
 10 let dětského domova – oslava s dětmi i veřejností 
 škola v přírodě – ZŠ a MŠ Stará Ves 
 Jeden dětský den nestačí – akce nadace Malý Noe v lanovém centru v Olomouci 
 Návštěva redaktorky ČR Olomouc 

 
ŘÍJEN 

 Libosad – sázení stromu a zpívání pro nadaci Malý Noe v Předmostí 
 Divadlo Járy Cimrmana – České nebe (Moravské divadlo Olomouc); dar nadace Malý Noe 
 společný víkend na Stanovnici 

 
LISTOPAD 

 florbal v Beňově 
 výlet do Jablunkova  
 loutkové divadlo v Přerově 
 workshop tvoření adventních věnců 

 
PROSINEC 

 roráty ve Staré Vsi 
 návštěva sv.Mikuláše  
 Louskáček v Národním divadle v Praze 
 koledování před půlnoční 
 oběd u Mrázků ve St.Vsi 
 návštěva betlému v Dřevohosticích 
 zpívání v Domově pro seniory v Radkově Lhotě 
 návštěva u nemocné paní Klimecké 

 
LEDEN 

 Tříkrálová sbírka ve Staré Vsi 
 zpívání koled s farností v Mistříně 
 návštěva z Radia Proglas 
 maturitní ples Tomáše 

 
ÚNOR 

 výlet na Svatý Hostýn 
 plavání na bazéně – odměna za Tříkrálovou sbírku 
 lyžování na Rusavě 
 karneval ve Staré Vsi 
 příchod nového chlapce 

 
BŘEZEN 

 jarní prázdniny ve Velkých Losinách 
 pohřeb paní Kozlanské ze Staré Vsi 
 fandění biatlonistům na MS  

 
DUBEN 

 návštěva cirkusu Berousek 
 příchod nového chlapce 
 brigáda kolem kostela 
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 prožívání Velikonoc s farností 
 
KVĚTEN 

 příchod nového chlapce 
 zpívání na svatodušní vigilii v Žeranovicích 
 pouť u studýnky v lese 
 návštěva loutkového divadla v Přerově 
 účast na Noci kostelů v Horní Moštěnici 

 
ČERVEN 

 oslava dne dětí v Bystřici pod Hostýnem 
 Cinestar Olomouc – 50 let Večerníčka 
 brigáda na jahodách 
 5. ročník pouti CDD na Svatý Hostýn 
 akce na letišti v Bochoři – dárek leteckého klubu 
 sportovní den v Horní Moštěnici 
 maturita Tomáše a ukončení docházky na ZŠ Zdenka 
 grilování k ukončení školního roku 

 
ČERVENEC, SRPEN 

 Dny lidí dobré vůle na Velehradě 
 výlet na zříceninu hradu Lukov 
 návštěva minizoo v Kroměříži 
 výlet do Štramberku 
 neckyáda v Horní Moštěnici 
 filmové představení v Hotelu Jana 
 cyklovýlety po okolí 
 účast dětí na táborech a prázdninových aktivitách (Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Protivanov, Vysoké Žibřidovice, Dolní Nětčice, Vlkoš, Brno) 
 výroba biblických postaviček – Olomouc 
 hody ve Staré Vsi 

 
Kromě uvedných akcí se dětí průběžně účastní různých zájmových a sportovních aktivit ve školách či 

v klubech. Některé děti navštěvovaly fotbalové tréninky v Horní Moštěnici a účastnily se i vzájemných 
utkání v rámci organizovaných soutěží. Několik dětí navštěvovalo výuku náboženství na faře ve Staré Vsi. 
Starší děti si založily „spolčo“, ve kterém se pravidelně setkávají se svými vrstevníky z obce a snaží se 
prožívat věci společně. Děti z domova se také aktivně zapojují do místní scholy a vystupují před veřejností 
nejen ve Staré Vsi, ale občas i po okolí (Radkova Lhota, Mistřín, Žeranovice). Jednak se tím naučí 
vystupovat před veřejností, ale i získávají pozitivní vztah k hudbě, který se snažíme dále rozvíjet. Některé 
děti také navštěvují místní knihovnu a půjčují si literaturu, která je zajímá. Snažíme se s nimi o knihách 
také diskutovat a rozvíjet jejich kulturní přehled. 

 
Bezpochyby největší událostí uplynulého školního roku bylo 10.výročí od příchodu prvních dětí do 

našeho domova. Výročí jsme slavili během dvou víkendů; v jednom jsme pozvali děti a vychovatele, kteří 
naším domovem prošli a v druhém jsme slavili společně s oficiálními hosty a celou obcí. Olomoucký světící 
biskup Mons. Josef Hrdlička slavil v místním kostele mši svatou za všechny děti, vychovatele a farnost. 
Odpoledne pak v domově probíhala společná oslava s dalšími hosty otevřená pro všechny zájemce. Na tuto 
oslavu budeme ještě dlouho vzpomínat. 

 
Velkým úspěchem pro nás byla Tomášova úspěšná maturita a přijetí ke studiu na vysokou školu, 

zvláště, když si uvědomíme, jaké potíže nás všechny – včetně Tomáše – provázely při jeho začátcích na 
průmyslovce. Doufáme, že úspěšně dokončí i vysokoškolská studia. 
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6. Účast v projektech  
 
Na cestě do života 

 
Dlouhodobě spolupracujeme se Salesiánským klubem mládeže v Pardubicích. V rámci 
projektu Na cestě do života z Pardubic se účastníme programu nazvaného Kurz přípravy 
na život. Cílem 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 opět jeden z hochů účastnil tohoto kurzu. Účast v programu hodnotíme 
velmi pozitivně a vnímáme přínos pro ty 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 tomto školním roce jsme se 
účastnili akcí, které nadace pořádala, nejen pasivně jako účastníci, ale i aktivně – zpíváním 
při Libosadu – sázení stromků v Předmostí. Chceme děti učit nejen brát a dostávat, ale i 
dávat. Díky nadaci jsme také mohli rozšířit kulturní obzor návštěvou představení České nebe v Moravském 
divadle v Olomouci.   
 
 

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).  

 

Finanční a materiální dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:  
 
 Obec Stará Ves 

 Městys Brodek u Přerova  

 Obec Štěpánov 

 Obec Potštát 

 MUDr. Beáta Philippová 

 p. Procházka 

 p. Jana Svobodová 

 p. Jakub Nečas 

 p. Hanečková 

 Lesy ČR a.s. 

 rodina Tomigova 

 p. Stejskal 

 p. Markéta Navrátilová 
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8. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Ve školním roce 2014/2015 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  
 
Uplynulý školní rok byl pro nás velmi důležitý. Na jeho počátku jsme s dětmi připravili krásnou oslavu      

10.výročí od zahájení činnosti dětského domova. Milým překvapením pro nás byla účast dětí, které naším 
domovem prošly. Prožili jsme společně krásný den a zavzpomínali na mnoho společně prožitých okamžiků. 
Sotva jsme si trochu oddechli, už jsme tu byla oficiální část oslav. Bylo potřeba připravit seznam hostů, 
rozeslat pozvánky, připravit občerstvení a program. Jsem rád, že příprava i prožívání oslav nebyla jen na 
vychovatelích, ale že se do všech aktivit zapojily všechny děti. Každé z nich mělo nějaký úkol, kterého se 
úspěšně zhostily a porostlo tak jejich sebevědomí. Zážitek ze setkání s otcem biskupem mají mnohé děti stále 
ještě v čerstvé paměti.  

Ale i ostatní dny nám přinesly mnoho dalších zážitků. Mohli jsme společně s Tomášem prožívat jeho 
maturitu a oslavit i přijetí na vysokou školu. Rozloučili jsme se s paní Kozlanskou, které ještě o Vánocích děti 
doma zpívaly koledy. A také jsme přivítali tři nové chlapce v domově. Po letech, kdy naše kapacita nebyla plně 
využita, to byla změna, která se dotkla každého – dětí i vychovatelů. Vše se ale podařilo zvládnout a tak 
můžeme tento školní rok považovat za úspěšný.  

 
Chci poděkovat dětem i svým spolupracovníkům za to, že se nám společně daří vytvářet domov co nejvíce 

podobný rodině. Děti vědí, že nejsou ve své biologické rodině, ale je jim u nás dobře a vše, co společně s námi 
prožívají, je připravuje na jejich budoucí samostatný život. 

Chci poděkovat také všem, kdo nám na naší cestě pomáhají. Nejsou to jen výše uvedení dárci, je to mnoho 
lidí, kteří nám vyjádří podporu, pomůžou dětem, když prožívají těžkosti ve svých životech a potřebují kromě 
vychovatelů mít někoho, komu se můžou svěřit. Chci poděkovat ředitelům škol, které naše děti navštěvují. 
Podařilo se nám vybudovat vzájemnou spolupráci a komunikaci, která pomáhá našim dětem. Naše poděkování 
také patří lékařům a specialistům, kteří nám pomáhají v péči o zdraví tělo i duše našich dětí. A děkuji také 
obyvatelům Staré Vsi, mezi nimiž se naše děti každodenně pohybují a vzájemně setkávají. I díky nim můžeme 
dětem ukázat reálný život, který na ně po opuštění dětského domova jednou čeká… 

 
Jsme vděčni, že můžeme již více než 10 let vytvářet rodinné prostředí pro ty, kdo z nejrůznějších důvodů 

nemohou žít ve svých vlastních rodinách. Jsme vděčni všem, kdo nám toto prostředí pomáhají vytvářet. Za 
sebe i za každé z našich dětí Vám děkujeme. 

  
                Jan Tomiga 

ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 
 


