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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:   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 

 
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 

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

3. Skladba dětí v dětském domově 
 
Ve školním roce 2008 / 2009 byla skladba dětí následující: 
 

2008 / 2009 Stav k 
1.9.2008 

Stav k 31.12.2008 Stav k 30.6.2009 Stav k 31.8.2009 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 8 0 0 8 4 2 10 0 1 9 

chlapci 4 0 0 4 1 0 5 0 0 5 

dívky 4 0 0 4 3 2 5 0 1 4 

 
Věkové rozložení: 
 

2008 / 2009 Stav k 
1.9.2008 

Stav k 31.12.2008 Stav k 30.6.2009 Stav k 31.8.2009 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 8 0 0 8 4 2 10 0 1 9 

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

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

10-15 let 4 0 0 4 2 2 4 0 1 3 

15-18 let 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

nad 18 let 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 dojížděly do škol 

v Přerově: 1 dítě na ZŠ Velká Dlážka, 3 děti na ZŠ Mateřídouška v Přerově-Předmostí a 2 děti na ZŠ Svisle. 
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: 
 

Příchody 4  Odchody 3 

Příchod z rodiny 3  Zpět do rodiny 1 

Pobyt v DDÚ-SVP 0  Náhradní rodina 0 

Bez pobytu v DDÚ-SVP 1  Jiný DD 2 

   DD se školou 0 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

 Pedagogičtí pracovníci 
Ve školním roce 2008/2009 pracovali v dětském domově tito pedagogičtí pracovníci: 
 

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka 

Tomiga Jan Mgr. ředitel 1.9.2001   

Kneblová Ludmila Mgr. vychovatelka 18.4.2005  mateřská dovolená 

Vjaclovská Ludmila Mgr. vychovatelka 1.9.2005   

Jurečková Petra Bc. vychovatelka 1.11.2005  mateřská dovolená  

Krejčířová Pavlína Bc. vychovatelka 1.11.2006  od 14.8.2009 nemoc 

Dufková Františka vychovatelka 1.9.2008   

Hejl Vlastimil vychovatel 1.9.2008  od 20.3.2009 nemoc 

Smola Stanislav vychovatel 23.3.2009 31.5.2009  

 
Podle vzdělání: 
 

 Pozice:  

Vzdělání 

VŠ SŠ jiné 

 Ředitel 1 0 0 

 Vychovatel 4 3 0 

 z toho:      muži 0 2 0 

                 ženy 4 1 0 

 
 

 Provozní pracovníci 
 

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka 

Smékalová Jarmila sociální pracovnice 1.11.2005   

Rozsypalová Květa pomocná pracovnice 2.1.2008   

 
Podle vzdělání: 
 

 Pozice: 

Vzdělání 

VŠ SŠ jiné 

 Sociální pracovnice 0 1 0 

 Pomocná pracovnice 0 0 1 

 
 Vzdělávání a kurzy 

Ve školním roce 2008/2009 ukončil ředitel zařízení úspěšně 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. 
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Ostatní pracovníci na základě dohod 
Ve školním roce 2008/2009 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti: 

 

Jméno Činnost Od Do 

Bc. Krejčířová Pavlína noční dozor 1.9.2008 31.12.2009 

Mgr. Vjaclovská Ludmila noční dozor 1.9.2008 31.12.2009 

Hejl Vlastimil noční dozor 1.9.2008 31.12.2009 

Dufková Franiška noční dozor 1.9.2008 31.12.2009 

Smékalová Jarmila noční dozor 1.9.2008 31.12.2009 

Smola Stanislav noční dozor 23.3.2009 31.5.2009 

Mgr. Drahá Kateřina psycholog 1.9.2008 31.12.2009 

Hana Chrastinová asistentka pedagoga 2.6.2009 31.12.2009 

Romana Zezulková asistentka pedagoga 22.7.2009 31.12.2009 

 
5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku se děti účastnily mj. těchto aktivit:  
 zimní předvánoční lyžařský pobyt v Alpách 
 jarní prázdniny v Beskydech - Pstruží 
 víkendové lyžování na Stupavě 
 letní tábory a pobyty: 

o tábor s farností Přerov ve Dzbelu 
o taneční tábor 
o týdenní pobyt ve Staré Vsi n.Ondřejnicí  
o prázdninový pobyt s CEPAC Morava 

 víkendové pobyty, např.: 
o Stanovnice 

 jednodenní výlety, např.: 
o městský park Michalov v Přerově 

o Kroměříž, Plumlov, Rusava, Lipinka 
o Plumlov 
o ZOO Lešná, Svatý Kopeček 
o drakiáda CRŽ v Hradčanech 

 Valašské kroky Troják - Rusava  
 C4C Bowling Cup Brno  
 Ostrava se baví 

 

6. Projekt Vzdělávání pro budoucnost 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali ve vzdělávacím projektu "Vzdělávání pro budoucnost", jehož 

realizátorem je Sdružení CEPAC Morava. Společně s naším dětským domovem se projektu účastní dalších 8 
dětských domovů Olomouckého kraje. Kromě lektora pro výuku angličtiny dochází do dětského domova i 

dvakrát měsíčně psycholožka, která je k dispozici dětem i vychovatelům. Během roku se děti účastnily kurzu 
vaření na Střední škole obchodu a služeb Praktik s.r.o. v Olomouci. O prázdninách se uskutečnil vícedenní 

pobyt s dětmi z ostatních domovů ve středisku Jestřabí na Rusavě. Do projektu byly zapojeny všechny 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 
 Obec Zborovice 
 Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice  
 Nadace Pro radost, Brno 
 ZŠ Úsov 
 p. Jana Svobodová 
 p. Bohdan Proček 
 p. Jan Tomiga 
 

Naše činnost byla také nepřímo podpořena zapojením do projektu „Vzdělávání 
pro budoucnost“, jehož realizátorem je Sdružení CEPAC Morava. 

 

Za podporu děkujeme p. Liboru Boháčovi, který nám zapůjčil lyžařské vybavení pro všechny děti. 

 
8. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Ve školním roce 2007/2008 provedl Olomoucký inspektorát České školní inspekce kontrolu zaměřenou na 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem a na hodnocení 
naplnění školního vzdělávacího programu. Kontrola proběhla ve dnech 9..-11.června 2008 s tímto výsledkem: 

 

 Činnost zařízení probíhá v souladu s údaji uvedenými v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a 
školských zařízení i cíli a zásadami vzdělávání, poskytuje dětem vzdělávání a školské služby podle povahy své 
činnosti a v návaznosti na deklarované cíle, zaměření a podmínky. 

 Zařízení postupuje při vzdělávání a poskytování školských služeb v souladu příslušnými právními 
předpisy, důsledně respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří příznivé podmínky 
pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Zařízení využívá účelně stávající zdroje a prostředky, pro realizaci ŠVP má standardní personální, 
prostorové i materiálně-technické podmínky. Celkové ekonomické podmínky nevykazují riziko pro plnění 
stanovených cílů a naplňování ŠVP, jsou na standardní úrovni. 

 Zařízení systematicky vytváří vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj dětí. Cílenou 
primární prevencí, nabídkou volnočasových aktivit, víkendových a prázdninových pobytů se zařízení snaží 
eliminovat výskyt sociálně patologických jevů.  

 Tvorba a realizace ŠVP pro zájmové vzdělávání (mimoškolní činnost) vychází ze specifického poslání 
zařízení. ŠVP je po obsahové stránce v souladu se školským zákonem, umožňuje naplňovat záměry zařízení. 

 Činnost zařízení je primárně zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte. Organizace vzdělávání, volba 
vzdělávacích cílů, adekvátní metody a formy práce podporovaly utváření a rozvoj klíčových kompetencí dětí. K 
všestrannému rozvoji osobnosti dítěte přispívala aplikovaná pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí.  

 Celkově jsou podmínky zařízení pro poskytování vzdělávání a školských služeb na standardní úrovni, 
umožňují naplňování ŠVP. 

 

O výsledku kontroly byl sepsán protokol čj. ČŠI-193/09-13. 
 
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. 
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9. Závěr 
 
Ve školním roce 2008 / 2009 jsme prožili řadu změn – jak ve složení dětí, tak i díky nemocem ve složení 

týmu pracovníků. Z domova odešly dvě děti, které zde byly téměř od jeho počátku. Naopak přišly děti 
s poruchami chování – méně i více závažnými. Tak nízký věk dvou dětí a jejich stav při příchodu do domova 
byl náročnou zkouškou pro vychovatele i pro ostatní děti. Mohu však s povděkem prohlásit, že děti zvládly tyto 
změny celkem bez potíží a nové děti se – až na výjimku – aklimatizovaly na nové prostředí. 

Velmi si cením pomoci psycholožky, která má zkušenosti s dětmi. Její postřehy pro pracovníky i podpora a 
pomoc pro děti ve složité životní situaci je pro nás nepostradatelná. Přítomnost psycholožky je hrazena části 
díky projektu CEPAC Morava a části z vlastních prostředků. Pomoc s výukou anglického jazyka je také výrazná, 
protože některé děti mají problém zvládnout rodnou řeč, natož cizí jazyk. Proto pomoc odborníka je velkým 
přínosem. Pozitivně hodnotím i pobyty dětí na kurzech vaření, kde se mohly přesvědčit, že aktivity v našem 
dětském domově v této oblasti nejsou samoúčelné, ale připravují je na budoucí život. Přestože děti nebyly 
příliš spokojené s vícedenním pobytem společně s dětmi z jiných domovů v rámci projektu CEPAC Morava, 
umožnil jim tento pobyt uvědomit si rozdílný styl výchovy a přístupu k dětem, o který se snažíme v našem 
zařízení. Jak potvrdila i zpráva České školní inspekce, náš výchovný styl je účinný a přináší výsledky. 

 
I z tohoto důvodu chci poděkovat především všem svým kolegům a kolegyním za vzájemnou spolupráci, 

členům Rady ŠPO za spolupráci a podporu a všem ostatním, kteří nám pomáhají nejen zajistit dětem jejich 
základní potřeby, ale připravit je na jejich budoucí kvalitní samostatný život.  

Děkuji za pomoc a spolupráci především ředitelce Oblastní charity Přerov paní ing. Martě Šťastné, 
řediteli Dětského diagnostického ústavu střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Olomouci -  
Svatém Kopečku panu PhDr. Zdeňku Pochylovi a jeho zástupkyni paní Mgr. Jitce Žlunkové, 
spolupracujícím lékařům – MUDr. Beatě Philippové, MUDr. Marii Pastuchové, MUDr. Jindřichu Kaňovi, 
MUDr. Chantal Danišíkové, PhDr. Haně Brundové. Za pomoc při přípravě dětí na jejich budoucí život 
děkuji také P.Mgr. Jiřímu Křemečkovi, SDB a jeho spolupracovníkům projektu Na cestě do života.   

 
Přes všechny těžkosti hodnotím uplynulý školní rok jako úspěšný a těším se na ten další, ve kterém chce 

připravit a zahájit projekt na pomoc dětem odcházejícím z domova po dosažení zletilosti a ukončení školní 
docházky. Těším se na nové zážitky, které nám dny s dětmi přinesou a přeji dětem hodně radostných dnů 
v jejich mnohdy nelehkém životě.  

 
 

        Jan Tomiga 
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 
 
 


