Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Stará Ves 204, 751 07

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
ŠKOLNÍ ROK

2007 / 2008

Zpracoval: Mgr. Jan Tomiga, ředitel

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Výroční zpráva 2007 / 2008

1. Identifikace zařízení
1.1 Název:
Název zařízení:
Sídlo:
IČ:
IZO:
Právní forma:
Datum vzniku:
Zahájení činnosti:
Statutární zástupce:

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Stará Ves 204, 751 07
70941165
650 007 786
školská právnická osoba
1.září 2001
1.července 2004
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:
emanuel.staraves@charita.cz
http://www.emanuel.charita.cz
Web:
1.3 Zřizovatel:
Název:
Sídlo:
IČ:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, Olomouc, 779 00
00 445 151

1.4 Rada školské právnické osoby:
Mons. Josef Hrdlička, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Kamila Pattermanová

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
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 Dětského diagnostického ústavu – Střediska výchovné péče v Olomouci –
Svatém Kopečku.

3. Skladba dětí v dětském domově
Ve školním roce 2007 / 2008 byla skladba dětí následující:
2007 / 2008
Počet dětí
chlapci
dívky

Stav k 31.12.2007
Stav k
1.9.2007 příchody odchody stav
8
0
0
8
4
0
0
4
4
0
0
4

Stav k 30.6.2008
příchody odchody stav
0
0
8
0
0
4
0
0
4

Stav k 31.8.2008
příchody odchody stav
0
0
8
0
0
4
0
0
4

Stav k 30.6.2008
příchody odchody stav
0
0
8
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
3

Stav k 31.8.2008
příchody odchody stav
0
0
8
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
3

Věkové rozložení:
2007 / 2008
Počet dětí
0-6 let
6-10 let
10-15 let
15-18 let
nad 18 let

Stav k 31.12.2007
Stav k
1.9.2007 příchody odchody stav
8
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
1
7
0
0
6
0
0
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. Starší děti dojíždí do škol v Přerově:
1 dítě do ZŠ Velká Dlážka, 2 děti do ZŠ Mateřídouška v Přerově-Předmostí a 2děti do ZŠ Svisle v Přerově.
Všechny děti úspěšně absolvovaly školní rok, žádné z nich nepropadlo. Dva žáci byli integrováni v rámci
běžné třídy bez nutnosti navštěvovat speciální třídu.
Příchody a odchody dětí:
Příchod z rodiny
Pobyt v DDÚ-SVP
Bez pobytu v DDÚ-SVP

0
0
0

Odchody
Zpět do rodiny
Náhradní rodina
Jiný DD
DD se školou

0
0
0
0
0
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4. Zaměstnanci dětského domova
Pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2007/2008 pracovali v dětském domově tito pedagogičtí pracovníci:
Jméno
Tomiga Jan Mgr.
Kneblová Ludmila Mgr.
Vjaclovská Ludmila Mgr.
Jurečková Petra Bc.
Krejčířová Pavlína Bc.
Zdukos Angelis Bc.
Bartoníková Alexandra Mgr.

Zařazení
ředitel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka

Příchod
1.9.2001
18.4.2005
1.9.2005
1.11.2005
1.11.2006
18.4.2005
1.1.2008

Odchod

Poznámka
mateřská dovolená
od 27.5.2008 nemoc

31.12.2007
31.3.2008

Podle vzdělání:

Pozice:
Ředitel
Vychovatel
z toho:
muži
ženy
Sociální pracovnice
Pomocná pracovnice

VŠ
1
6
1
5
0
0

Vzdělání
SŠ
0
0
0
0
1
0

jiné
0
0
0
0
0
2

Provozní pracovníci
Jméno
Smékalová Jarmila
Bojková Lada

Zařazení
sociální pracovnice
pomocná pracovnice

Příchod
1.11.2005
1.9.2007

Rozsypalová Květa

pomocná pracovnice

2.1.2008

Odchod

Poznámka

31.10.2007

Podle vzdělání:

Pozice:
Sociální pracovnice
Pomocná pracovnice

VŠ
0
0

Vzdělání
SŠ
1
0

jiné
0
2

Vzdělávání a kurzy
Ve školním roce 2007/2008 zahájil ředitel zařízení a jeden vychovatel dvouleté studium speciální
pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Sociální pracovnice pokračovala v tomto školním roce ve studiu sociální práce na Vyšší odborné škole
Caritas v Olomouci.
Jeden vychovatel absolvoval kurz pro pedagogické pracovníky pořádaný občanským sdružením Resocia.
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Ostatní pracovníci na základě dohod
Ve školním roce 2007/2008 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti:
Jméno
Bc. Jurečková Petra
Bc. Krejčířová Pavlína
Mgr. Vjaclovská Ludmila
Bc. Zdukos Angelis
Smékalová Jarmila
Bc. Jurečková Petra
Bc. Krejčířová Pavlína
Mgr. Vjaclovská Ludmila
Mgr.art. Bartoníková Alexandra
Smékalová Jarmila
Rozsypalová Květoslava

Činnost
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
noční dozor
pomocné práce

Od

Do

1.1.2007 31.12.2007
1.1.2007 31.12.2007
1.1.2007 31.12.2007
1.1.2007 31.12.2007
1.1.2007 31.12.2007
1.1.2008 31.12.2008
1.1.2008 31.12.2008
1.1.2008 31.12.2008
1.1.2008 31.3.2008
1.1.2008 31.12.2008
1.11.2007 21.12.2007

5. Aktivity dětí
Během školního roku se děti účastnily mj. těchto aktivit:
 letní tábory a pobyty:
o ARCHA Rajnochovice
o tábor o.s. Na cestě do života Pardubice
o taneční tábor
o sjíždění Vltavy
 víkendové pobyty, např.:
o Stanovnice
o Sobotín
 jednodenní výlety, např.:
o Přerov
o Olomouc
o Svatý Kopeček
o Hostýn
o Kroměříž
 Valašské kroky Troják - Rusava
 Koncert Lidí dobré vůle na Velehradě
 C4C Bowling Cup Brno

6. Projekt Vzdělávání pro budoucnost
Ve školním roce 2007/2008 jsme pokračovali ve
vzdělávacím projektu "Vzdělávání pro budoucnost", jehož
realizátorem bylo Sdružení CEPAC Morava. Společně
s naším dětským domovem se projektu účastní dalších 8
dětských domovů Olomouckého kraje. Kromě výuky práce
s počítači se děti vzdělávaly v angličtině. Projekt probíhal
v prostorách dětského domova, kam dojížděli vyučující
lektoři. V tomto školním roce byl projekt ukončen a děti
získaly certifikát potvrzující absolvování vzdělávacího
programu. Do projektu bylo zapojeni všech 8 děti.
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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
(tzv. ošetřovné).
Dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:
 Obec Stará Ves
 Obec Brodek u Přerova
 Obec Štěpánov
 p. Stanislav Strnad
 p. Jan Tomiga
 ing. Jana Koudelková
 ZŠ Úsov
Naše činnost byla také podpořena zapojením do
projektu „Vzdělávání pro budoucnost“, jehož
realizátorem je Sdružení CEPAC Morava.
Úřad práce v Přerově nám poskytl dotaci na
vytvoření pracovního místa pro pomocnou pracovnici.

8. Kontrolní činnost v dětském domově
Ve školním roce 2007/2008 provedl Olomoucký inspektorát České školní inspekce kontrolu zaměřenou na
využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých našemu dětskému domovu.
Kontrola probíhala ve dnech 23.-24.ledna 2008 a neshledala žádné pochybení. O výsledku kontroly byl sepsán
protokol čj. ČŠI-50/08-13.
Dále v tomto školním roce 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 2007 / 2008 lze hodnotit jako úspěšný. Složení dětí zůstalo po celý rok beze změny, což přispělo
k upevnění vzájemných vztahů. Děti jsou na sebe navzájem zvyklé a svým způsobem se mezi nimi rozvinuly
„sourozenecké“ vztahy. Zvládli jsme bez potíží zahájení školní docházky
nejmladšího dítěte v domově a přechod dalšího dítěte ze školy ve Staré Vsi do
Přerova. Pokračování projektu „Vzdělávání pro budoucnost“ nám pomohlo
s přípravou dětí především v jazykové oblasti. Lektor angličtiny umožnil dětem
lépe rozvinout znalost tohoto světového jazyka.
Prošli jsme bez úhony kontrolou České školní inspekce, která nám také
potvrdila oprávněnost našeho stylu výchovy a práce s dětmi.
V oblasti personálního zajištění nastaly některé změny dané odchodem
vychovatele do jiného zařízení a nemocí. Přesto jsme tuto situaci zvládli tak že
nedošlo k ohrožení provozu a dětí se tyto změny v žádném případě nedotkly.
V oblasti vzdělávání vychovatelů jsme také zahájili důležité kroky k naplnění
zákona o pedagogických pracovnících studiem speciální pedagogiky.
Uplynulý školní rok nám přiblížil nutnost zabývat se otázkou, co bude
s dětmi po dosažení jejich plnoletosti. Zatím mají nejstarší děti 15 let, ale tato
problematika nabývá na intenzitě. Snažíme se děti na tuto skutečnost
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připravovat především stylem výchovy v našem domově. Děti se zapojují do běžných domácích prací, jsou
zvyklé na úklid, vaření, nákupy, snažíme se je zapojovat do dalších oblastí potřebných pro samostatný život.
V některých případech se nám podařilo obnovit či alespoň udržet kontakt s biologickými rodiči.
Volný čas dětí je naplněn kvalitně. Ve školním roce mohou navštěvovat kroužky na školách či v jiných
organizacích, jezdí do Přerova hrát např. floorbal. Snažíme se rozvíjet jejich rozhled cestováním a
navštěvováním nových míst, ale také udržováním kontaktů s těmi, se kterými se již na svých výletech a
pobytech seznámili.
Způsob práce s dětmi a jejich výchovy v našem domově se ukazuje jako správná cesta ve které chcem i
nadále pokračovat.
Chci také poděkovat za pochopení a dobrou spolupráci všem, kdo nám pomáhají a podporují nás v naší
činnosti, především Mgr. Zdislavě Vyvozilové a Mgr. Kamile Pattermannové z Arcibiskupství Olomouc,
které je naším zřizovatelem, Ing. Martě Valenčíkové, ředitelce Oblastní charity Přerov, řediteli Dětského
diagnostického ústavu – Střediska výchovné péče v Olomouci Svatém Kopečku Mgr. Zdeňku Pochylovi a
jeho zástupkyni Mgr. Jitce Žlunkové, řediteli Arcidiecézní charity Olomouc panu Václavu Keprtovi, MUDr.
Beátě Philippové, PhDr. Haně Brundové, MUDr. Marii Pastuchové, MUDr. Jindřichu Kaňovi, Mgr.
Jiřímu Křemečkovi SDB a všem ostatním, které zde nejmenuji.
Děkuji nejen za dětský domov ale především za děti, kterým spolupráce mnoha lidí přináší možnost prožít
šťastné dětství a dospívání a dává šanci na budoucí kvalitní vlastní život.

Jan Tomiga
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves
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