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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. 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. 
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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 2010 / 2011 byla skladba dětí následující: 
 

2010 / 2011 Stav k 
1.9.2010 

Stav k 31.12.2010 Stav k 30.6.2011 Stav k 31.8.2011 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav 

Počet dětí 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 

chlapci 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

dívky 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

 
Věkové rozložení: 
 

2010 / 2011 Stav k 
1.9.2010 

Stav k 31.12.2010 Stav k 30.6.2011 Stav k 31.8.2011 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 

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

6-10 let 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

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

15-18 let 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 

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

 
Předškolní a školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. Starší děti dojížděly do 

škol v Horní Moštěnici a v Přerově (ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Mateřídouška v Přerově-Předmostí). 
Od 1.září 2010 zahájila jedna dívka studium na Střední škole gastronomie a služeb v Přerově a dva chlapci 

pokračovali ve studiu na středních školách – Technickém lyceu na SPŠS v Přerově a v učebním oboru malíř – 
lakýrník na Střední škole technické v Přerově. 

Studentka 1.ročníku Střední školy gastronomie a služeb neukončila úspěšně školní rok. Ostatní děti 
absolvovaly školní rok bez problémů, žádné z nich nepropadlo.  

 
Příchody a odchody dětí: 
 

Příchody 0  Odchody 0 

Příchod z rodiny 0  Zpět do rodiny 0 

Pobyt v DDÚ-SVP 0  Náhradní rodina 0 

Bez pobytu v DDÚ-SVP 0  Jiný DD 0 

   DD se školou, VÚ 0 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

 Pedagogičtí pracovníci 
 
Ve školním roce 2010/2011 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   

Nováková Jana Mgr. vychovatelka 21.9.2009   

Lužná Zuzana vychovatelka 1.11.2009 31.3.2011  

Spáčil František Mgr. Vychovatel 1.8.2011   

 
Podle vzdělání:  

 Pozice:  

Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Ředitel 1 0 0 

 Vychovatel 4 2 0 

 z toho:      muži 1 0 0 

                 ženy 3 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   

 
Podle vzdělání: 

 Pozice: 

Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Sociální pracovnice 1 0 0 

 Pomocná pracovnice 0 0 1 

 
 Vzdělávání a kurzy 

Ve školním roce 2010/2011 pokračovala 1 vychovatelka ve studiu vychovatelství a speciální pedagogiky 
v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  
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Ostatní pracovníci na základě dohod 
Ve školním roce 2010/2011 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti: 

 

Jméno Činnost Od Do 

Mgr. Vjaclovská Ludmila noční dozor 1.9.2010 31.8.2011 

Dufková Franiška noční dozor 1.9.2010 31.8.2011 

Bc. Smékalová Jarmila noční dozor 1.9.2010 31.8.2011 

Mgr. Nováková Jana noční dozor 1.9.2010 31.8.2011 

Lužná Zuzana noční dozor 1.9.2010 31.3.2011 

Mgr. Spáčil František noční dozor 1.8.2011 31.8.2011 

Mgr. Drahá Kateřina psycholog 1.9.2010 31.8.2011 

Mgr. Spišiaková Ivana vychovatelka 1.6.2011 31.8.2011 

 
5. Aktivity dětí  
 
Během školního roku se děti účastnily mj. těchto aktivit:  
 Tříkrálová sbírka 
 jarní prázdniny v Beskydech 
 dětský karneval v Přestavlkách 
 výlet na Sv. Kopeček 
 beseda s T. Hradilem o pouti do Santiaga de Compostela 
 bowlingový turnaj C4C Bowling Cup v Brně 
 arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci – Sv. Kopečku 
 dálkový pochod Velký Újezd: „Memoriál J. Švarce“ 
 oslava Dne matek v Nákle 
 výlet do biblického díla v Dolanech 
 1.pouť CDD Emanuel na Sv.Hostýně 
 výlet do Blanska 
 letní tábory v Partutovicích a Protivanově 
 rytířský tábor v Budkovicích 
 letní pobyt ve Staré Vsi n.O. 
 týdenní pobyt v Dolanech 
 ozdravný pobyt v Černé Hoře 

 

6. Účast v projektech  
 
Projekt Vzdělávání pro budoucnost 

 
Ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali ve vzdělávacím projektu "Vzdělávání pro budoucnost", jehož 
realizátorem je EUFORALL o.s. Od roku 2010 se aktivity rozšířily o další projekt nazvaný „Bez obav – zvládnu to 
sám“. Cílem obou projektů je zvýšit sociální gramotnost dětí z dětských domovů, zvýšit jejich motivaci a 
kvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu práce po jejich odchodu z dětského domova. Kromě finanční gramotnosti 
a psychologického minima u nás také probíhal kurz canisterapie.  
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Kurz přípravy na život 
 

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. 
 

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 účastníme – např. Jeden dětský den nestačí (zábavný 
den v lanovém centru), Rostu se svým stromem (dětský domov vysadil lípu v háji u 
obce Velký Týnec, děti tak mohly přispět ke zlepšení životního prostředí), soutěž 
v malování apod.  
 

 

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).  

 

Dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:  
 Obec Stará Ves 
 Obec Brodek u Přerova  
 Obec Štěpánov 
 Nadace Malý Noe 
 Astra Zeneca 
 p. Jana Svobodová 
 p. Marta Hradilová 
 MUDr. Chantal Danišíková 
 MUDr. Jindřich Káňa 
 ing. Alois Měchura 
 p. Kamil Valenta 
 p. Jan Tomiga 
 

Naše činnost byla také nepřímo podpořena zapojením do projektu „Vzdělávání pro budoucnost“, jehož 
realizátorem je EUFORALL o.s. 

 

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

8. Kontrolní činnost v dětském domově 
 
Ve školním roce 2010/2011 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. 

V roce 2011 proběhla kontrola Hasičského záchranného sboru, pracoviště Přerov. 
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9. Závěr 
 
Ve školním roce 2010/2011 jsme zahájili již šestý fungování dětského 

domova. Za tuto dobu se již projevila vhodnost zvoleného výchovného 
preventivního systému. Daří se nám vést děti k odpovědnosti a samostatnosti. 
Stále se potýkáme s problémy, se kterými k nám děti přišly a tak oceňujeme 
spolupráci s psycholožkou, která je přítomná v domově min. dvakrát za měsíc. 
Daří se nám stabilizovat psychický stav dětí a napomáhat jejich osobnostnímu 
rozvoji.  

V uplynulém roce nedošlo k žádným změnám ve složení dětí v domově, což 
také přispívá k vytvoření stabilního prostředí. Děti si v domově vytvářejí 
skutečný domov, kde se cítí dobře a bezpečně. 

 
Ve školním roce 2010/2011 jsme také udrželi celkem stabilní složení 

zaměstnanců domova. Kromě jedné změny nebyly ve složení vychovatelů žádné 
další změny. Daří se nám také zvyšovat odbornost zaměstnanců a to jak formou 
distančního studia v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, tak i formou účasti na vzdělávacích kurzech.  

 
V domově máme již jednoho chlapce, který zde zůstává po dosažení zletilosti 

na základě dohody. Další zletilý chlapec zůstává v domově na základě rozhodnutí 
soudu o prodloužení ústavní výchovy do 19 let. Do dalších let chceme pracovat 
na projektu, který by umožnil pomoci mladým lidem, kteří budou odcházet z 
našeho domova, v samostatném bydlení.     

 
Materiálové vybavení domova je na dobré úrovni, ve spolupráci s majitelem 

objektu - Oblastní charitou Přerov - se daří provádět i opravy domu, ve kterém 
jsme v nájmu. 

V prosinci 2010 jsme získali do dlouhodobého užívání nový devítimístný Ford 
Tranzit. Starší automobil Ford Escort tak budeme moci vyřadit z provozu, čímž 
snížíme provozní náklady a zvýšíme bezpečnost pracovníků i dětí při dopravě do 
města a na výlety.  

 
Již tradičně jsme v uplynulém školním roce podnikli řadu tradičních akcí, ale 

zúčastnili jsme se i nových aktivit. V červnu 2011 jsme založili novou tradici 
společných poutí dětí a zaměstnanců za všechny, kdo domově prošli nebo v něm 
v současné době žijí či pracují. První pouť se konala na Svatém Hostýně, kam 
někteří dorazili ze staré Vsi na kolech, jiní pěšky z Bystřice pod Hostýnem a 
někteří se vyvezli s hudebními nástroji až na místo samé. Radostnou mši svatou 
za doprovodu scholy složené z vychovatelů, dětí a rodinných příslušníků sloužil 
salesián Jiří Křemeček z Pardubic. 

 
Chci poděkovat všem, kdo mají jakýkoliv podíl na tom, že můžeme dětem, které nemohou žít ve vlastních 

rodinách, nabídnout náhradní rodinné prostředí. Děkuji svým kolegům a kolegyním, jejich rodinným 
příslušníkům za podporu, děkuji všem, kdo nás podporují ať už hmotně nebo duchovně.  

Poděkování patří také místnímu duchovnímu otci - P.Bedřichu Horákovi, staroveské starostce paní Jiřině 
Mádrové, ředitelce Oblastní charity Přerov paní Martě Šťastné, členům rady školské právnické osoby, dětské 
lékařce MUDr. Beatě Philippové, MUDr. Marii Pastuchové a mnoha dalším, které nemohu nebo ani neumím 
vyjmenovat. Chci zároveň poprosit, abyste na nás i v dalším roce pamatovali a pomáhali nám tak pomáhat 
potřebným dětem, které nám byly svěřeny. Naše dílo Vaši pomoc a podporu potřebuje. Děkujeme Vám za ni.  

  
        Jan Tomiga 

ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 


