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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:
info@cddemanuel.cz
Web:
http://www.cddemanuel.cz
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. 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 2015 / 2016 byla skladba dětí následující:
2015 / 2016

Stav k 31.12.2015
Stav k
1.9.2015 příchody
odchody stav

Stav k 30.6.2016
příchody
odchody stav

Stav k 31.8.2016
příchody Odchody stav

Počet dětí
chlapci

10
7

0
0

0
0

10
7

1
0

1
0

10
7

0
0

0
0

10
7

dívky

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

Věkové rozložení:
2015 / 2016

Stav k 31.12.2015
Stav k
1.9.2015 příchody odchody stav

Stav k 30.6.2016

Stav k 31.8.2016

příchody

odchody

stav

příchody

odchody

stav

Počet dětí
0-6 let
6-10 let
10-15 let
15-18 let

10
1
2
4
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
1
2
4
1

1
0
1
0
0

1
0
0
1
0

10
1
3
2
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
1
3
2
1

nad 18 let

2

0

0

2

0

0

3

0

1

2

Děti navštěvují MŠ a 1.stupeň ZŠ ve Staré Vsi. Starší děti (2.stupeň) jezdí do ZŠ v Horní Moštěnici. Ve
školním roce 2015/2016 navštěvovaly 2 děti Obchodní akademii v Přerově a 2 mladí dospělí studovali na
vysoké škole – Masarykova univerzita v Brně a VUT v Brně.
Všechny děti absolvovaly školní rok bez problémů, žádné z nich nemuselo opakovat ročník.
Jeden vysokoškolák úspěšně ukončil 3. ročník studia, další vysokoškolák však na konci druhého semestru
studium ukončil a připravoval se na odchod z dětského domova, který se uskutečnil k 31.8.2016.
Příchody a odchody dětí:
Příchody
Příchod z rodiny
Pobyt v DDÚ-SVP
Pěstounská péče
Jiné zařízení

1
0
0
1
0

Odchody
Zpět do rodiny
Pěstounská péče
Jiné zařízení
Dosažení dospělosti

2
0
0
1
1
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4. Zaměstnanci dětského domova
Pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2015/2016 pracovali v dětském domově tito pedagogičtí pracovníci:
Jméno

Zařazení

Příchod

Odchod

Tomiga Jan Mgr.
Vjaclovská Ludmila Mgr.
Jurečková Petra Bc.
Dufková Františka

ředitel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

1.9.2001
1.9.2005
1.11.2005
1.9.2008

Lamperová Ivana Mgr.

vychovatelka

5.11.2012

Rozsypalová Květa

vychovatelka

22.9.2015

Mareš Tomáš Mgr.

vychovatel

1.5.2015

Poznámka

mateřská dovolená

31.1.2016

Podle vzdělání:

Pozice:
Ředitel
Vychovatel
z toho:
muži
ženy

VŠ

Vzdělání
SŠ

Jiné

1
6
1
5

0
1
0
1

0
0
0
0

Provozní pracovníci
Jméno
Smékalová Jarmila Bc. DiS.

Zařazení
sociální pracovnice

Příchod
1.11.2005

Odchod

Poznámka

Podle vzdělání:
Pozice:
Sociální pracovnice

VŠ
1

Vzdělání
SŠ
0

Jiné
0

Ostatní pracovníci na základě dohod
Ve školním roce 2015/2016 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
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5. Aktivity dětí
Během školního roku 2015/2016 se děti účastnily těchto aktivit:






ZÁŘÍ
Adaptační kurz – 1.ročník Obchodní akademie v Přerově
Farní odpoledne
Drakiáda se ZŠ a MŠ Stará Ves – areál Na kopcách
Jeden dětský den nestačí – akce nadace Malý Noe v lanovém centru v Olomouci

ŘÍJEN
 Aquapark Olomouc
 Multikino Šantovka Olomouc
 Návštěva výstavy kolejiště s vláčky – Depo Přerov
LISTOPAD
 florbal v Beňově
 workshop tvoření adventních věnců









PROSINEC
roráty ve Staré Vsi
Mikulášská návštěva – starší děti uspořádaly pro mladší
Skanzen Rožnov p.R. – Mikulášské a vánoční tradice
Roznesení betlémského světla
Zpívání koled ve Staré Vsi
Otužilci v Bečvě
Silvestr na Stanovnici









LEDEN
Novoroční ohňostroj v Holešově
Tříkrálová sbírka ve Staré Vsi
Betlém v Dřevohosticích
Výlet na Svatý Hostýn
Škola v přírodě – ZŠ a MŠ Stará Ves
Bruslení v Horní Moštěnici
Florbalové neděle v Beňově

ÚNOR
 Návštěva ZOO v Lešné
 Karneval v Přestavlkách






BŘEZEN
jarní prázdniny - pobyt na Slovensku
výtvarná díla v Městské knihovně Přerov
pobyt u tety Lily
návštěva srov. Marie Goretti – cesta do Svaté země

DUBEN
 příchod nového chlapce
 Zelený čtvrtek v Olomouci – návštěva katedrály
 Slavení Velikonoc
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KVĚTEN
 Pouť u studýnky v lese
 Hokejová fanzóna na domově – MS v ledním hokeji
 Středověké slavnosti v Kroměříži
















ČERVEN
Oslava dne dětí v Horní Moštěnici
Noc kostelů v Holešově
Hody a tvořivé odpoledne v Hradčanech
Výlet a pouť na Svatý Kopeček
Pobyt v Chorvatsku u moře
Výlety po jižní Moravě
Sběr jahod v Bochoři
ČERVENEC, SRPEN
Dny lidí dobré vůle na Velehradě
Letecký den v Bochoři
Neckyáda v Horní Moštěnici
Sběr borůvek na videčských pasekách
účast dětí na táborech a prázdninových aktivitách (Charismatická konference v Brně, příměstský tábor
Ráj Pavlovice a Vlkoš, letní tábor Protivanov, sjíždění Dunajce)
hody ve Staré Vsi a v Horní Moštěnici
grilování na konec prázdnin

Celoročně děti sbíraly papír, aby si vydělaly peníze a přispěly na pobyt u moře v Chorvatsku.
Kromě uvedených akcí se dětí průběžně účastní různých zájmových a sportovních aktivit ve školách či
v klubech, např. fotbal v Horní Moštěnici, florbal v Kroměříži a Beňově apod. Několik dětí navštěvovalo
výuku náboženství na faře ve Staré Vsi. Děti také navštěvují místní knihovnu nebo Městkou knihovnu
v Přerově a půjčují si literaturu, která je zajímá. Snažíme se s nimi o knihách také diskutovat a rozvíjet
jejich kulturní přehled.

6. Účast v projektech
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 akce Jeden dětský den nestačí, na které děti
vyhrály vstupenky do multikina a aquaparku 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).
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Finanční a materiální dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:
 Obec Stará Ves
 Městys Brodek u Přerova
 Město Potštát
 Charita Valašské Meziříčí
 Charita Kyjov
 Charita Strážnice
 Charita Uherský Brod
 Charita Zlín
 Charita Luhačovice
 Charita Slavičín
 Charita Prostějov
 Charita Hranice
 Charita Zábřeh
 Petarda Production
 Kristýn Služebník s.r.o.
 Lesy ČR a.s.
 MUDr. Beáta Philippová
 p. Jana Svobodová
 MUDr. Pavel Mareš
 Marešovi
 Tomigovi
 Mgr. Cimbota
 Mgr. Šajna
 p. Procházka
 Nadace manželů Klausových
 Nadace Erudikon
 Domino – PhDr. Hozová
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8. Kontrolní činnost v dětském domově
Ve dnech 10.-12.2.2016 proběhla v CDD Emanuel kontrola České školní inspekce zaměřená na zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem.
Na základě inspekční činnosti byly jednotlivé oblasti hodnoceny takto:
-

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacího programu dětského domova:
Zařízení podporuje zdravý psychický, sociální i fyzický vývoj dětí, vyhodnocuje zdravotní a
bezpečnostní rizika. Finanční zdroje, které mělo zařízení ve sledovaném období k dispozici,
byly dostatečné k naplňování školního vzdělávacího programu. Zařízení vhodně využilo
dalších zdrojů ke zlepšení podmínek ve vztahu k dětem pro plnění úkolů výchovných,
vzdělávacích a sociálních.

-

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu dětského domova:
Vedení zařízení a vychovatelé připravují a realizují kvalitní vzdělávání dětí, vytvářejí u nich
návyky na účelné trávení volného času. Nabídka zájmové činnosti je pestrá a pro děti
podnětná. Činnosti probíhaly v přátelském a bezpečném sociálním prostředí, které dětem
umožňovalo uspokojování jejich sociálních i emočních potřeb. Důraz byl kladen na úspěšné
dokončení vzdělávání dětí a přípravu na samostatný život i na spolupráci se všemi
účastníky vzdělávání.

-

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu dětského domova:
Zařízení systematicky sleduje a zaznamenává procesy výchovy a vývoj každého dítěte
s poskytnutím zpětné vazby. Subjekt účinně spolupracuje s orgány péče o dítě a pomáhá
tak dětem ve složitých rodinných situacích.

Inspekce zjistila odstranitelné nedostatky, především v personální oblasti – nedokončené podmínky
odborné kvalifikace u vychovatelek a drobné nedostatky v obsahu ŠVP a vnitřního řádu.
V průběhu školního roku probíhaly také 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
Školní rok 2015 / 2016 byl jedenáctým rokem existence CDD Emanuel. Za dobu své činnosti se již vytvořila
pravidla činnosti a upravil styl výchovy tak, aby dětský domov naplňoval svou vizi: nejen poskytnout dětem
zázemí v průběhu jejich dospívání, ale především je připravit na jejich budoucí samostatný život. To potvrdila i
česká školní inspekce ve své zprávě.
Uplynulý školní rok pro nás byl přelomový v tom, že jsme museli začít podnikat kroky, abychom činnost
dětského domova uvedli do souladu s legislativou. Dále již není možné aplikovat udělenou výjimku z MŠMT ČR
na kapacitu a počet rodinných skupin a tak jsme museli aktualizovat uspořádání našeho zařízení. De facto celý
školní rok probíhala jednání s MŠMT ČR a na základě rozhodnutí ministryně školství ze dne 27.7.2016 nám byla
změněna kapacita na 16 lůžek ve dvou rodinných skupinách. V novém školním roce tak dojde k rozšíření naší
činnosti o novou rodinnou skupinu. Záměr stylu činnosti byl upraven tak, abychom mohli ve stávajícím objektu
provozovat jednu rodinnou buňku, tzv. základní. V ní bude působit vychovatel a k dispozici bude mít po část
dne asistenta pedagoga. V této rodinné skupině budou především děti mladší, děti nově příchozí a děti, které
budou vyžadovat intenzivnější péči. V druhé, nově vzniklé rodinné skupině budou převážně děti, které budou
schopny větší samostatnosti a ve spolupráci s vychovatelem budu v praxi uplatňovat a rozvíjet to, co se naučily
v základní rodinné skupině. Součástí této nové skupiny by měl být v nedaleké budoucnosti i tréninkový byt ve
městě, aby si starší děti mohly vyzkoušet i samostatné bydlení a péči o domácnost se vším, co k tomu patří.
Tento rozšířený koncept stylu výchovy v CDD Emanuel bychom nemohli připravit a začít realizovat bez
podpory mnoha příznivců. Nejen těch, kteří nás podporují hmotně či finančně, ale i radou a také modlitbou.
Děkuji Vám všem, kdo na nás myslíte a pomáháte nám.
Poděkování patří také všem spolupracovníkům – tetám a strýcům, kteří v dětském domově pracují. Styl
výchovy v našem domově není snadný, vyžaduje neustálou pozornost a aktivitu. Proto si velice vážím všech
svých spolupracovníků a děkuji jim za jejich práci, bez níž by dětský domov nemohl existovat.
I přes všechny obavy a nejistoty o další existenci dětských domovů, které nás provázejí, zůstáváme
optimisty a snažíme se o děti starat a vychovávat je podle svých nejlepších schopností a možností.
Přijměte můj dík za Vaši pomoc a podporu; jsem přesvědčený, že bez Vaší pomoci bychom dnes nebyli
tam, kde jsme a nemohli bychom dětem nabídnout nejen materiální a psychické zázemí, ale především naději
do jejich budoucnosti. Za sebe i za každé z našich dětí Vám děkujeme.

Jan Tomiga
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves
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