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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 16 dětí. Děti jsou vychovávány ve dvou rodinných buňkách, z nichž je 
každá umístěná v samostatném objektu.   

 

 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 rodinných domcích, které navozují rodinné prostředí. O děti se starají vychovatelé a 
asistenti pedagoga, 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. 

mailto:info@cddemanuel.cz
http://www.emanuel.charita.cz/
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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 soudu.  
 

 
 

3. Skladba dětí v dětském domově 
 
Ve školním roce 2018 / 2019 byla skladba dětí následující: 
 

2018 / 2019 Stav k 
1.9.2018 

Stav k 31.12.2018 Stav k 30.6.2019 Stav k 31.8.2019 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav 

Počet dětí 10 0 0 10 0 0 10 0 1 9 

chlapci 6 0 0 6 0 0 6 0 1 5 

dívky 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

 
Věkové rozložení: 
 

2018 / 2019 Stav k 
1.9.2018 

Stav k 31.12.2018 Stav k 30.6.2019 Stav k 31.8.2019 

příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav 

Počet dětí 10 0 0 10 0 0 10 0 0 9 

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

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

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

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

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

 

Děti navštěvují MŠ a ZŠ ve Staré Vsi. Starší děti jezdí do ZŠ v Horní Moštěnici a v Holešově. Ve školním 
roce 2018/2019 navštěvoval 1 mladý dospělý Obchodní akademii v Přerově, kterou zdárně ukončil maturitní 
zkouškou. Po maturitě však již nechtěl dále pokračovat ve studiu a k 1.7.2019 odešel z dětského domova. 

 
Příchody a odchody dětí: 
 

Příchody 0  Odchody 1 

Příchod z rodiny 0  Zpět do rodiny 0 

Pobyt v DDÚ-SVP 0  Pěstounská péče 0 

Pěstounská péče 0  Jiné zařízení 0 

Jiné zařízení 0  Odchod z dětského domova 1 
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4. Zaměstnanci dětského domova 
 

  
    Pedagogičtí pracovníci 

 
Ve školním roce 2018/2019 pracovali v dětském domově tito pracovníci: 
 

Pozice Počet Druh prac.poměru Poznámka 

Ředitel 1 HPP  

Vychovatel / vychovatelka 6 HPP + 2x mateřská dovolená 

Asistentka vychovatele 2 HPP  

Sociální pracovnice 1 HPP  

Noční dozor 9 DPČ  

 
Podle vzdělání:  
 

Pozice: 
Vzdělání 

VŠ SŠ Jiné 

 Ředitel 1   

 Vychovatel 5 1  

 Asistentka vychovatele  2  

Sociální pracovnice 1   

 

  
 

5. Kontrolní činnost 
 
V červnu 2019 byla v dětském domově Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost podle § 174 

odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů.  

Předmětem inspekce bylo zejména: 

• Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školního vzdělávacího 
programu pro dětský domov.  

• Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu. 
 

Inspekční zpráva zhodnotila silné stránky dětského domova: 

• Účelná podpora a motivace ke vzdělávání, zejména v přípravě na vyučování, s cílem úspěšného 
ukončení studia a přípravy na budoucí povolání.  

• Zařízení se daří vytvářet příjemnou a téměř rodinnou atmosféru, komunikace zaměstnanců s dětmi je 
vstřícná a respektuje jejich individuální potřeby.  

• Aktivní získávání dalších finančních prostředků a věcných darů na činnost a provoz zařízení zejména 
formou sponzorských příspěvků.  

• Esteticky a vkusně upravené prostory rodinných skupin navozující rodinné prostředí.  

• Pestrá nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit podporuje smysluplné využívání volného času dětí 
s ohledem na jejich budoucí samostatný život. 

 
Celá zpráva je k dispozici na webu České školní inspekce: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy 
 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
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6. 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 

➢ Město Potštát 

➢ Lesy ČR a.s.  

➢ paní J. Svobodová 

➢ pan P. Šajna 

➢ pan K. Gern 

➢ pan T. Cimbota 

➢ paní M. Svačinová 

➢ paní J. Pavlíčková 

➢ manž. Tomigovi 

➢ J.K accounting 

➢ Hasiči Valašské Meziříčí 

➢ a řada dalších       

 

7. Závěr  
 

Školní rok 2018 / 2019 byl dalším školním rokem, kdy jedno z našich „dětí“ maturovalo a rozhodovalo se, 
jak naloží dál se svým životem. Přesto, že jsme měli připravený tréninkový a startovací byt, ve kterém mohlo 
během dalšího studia bydlet, rozhodlo se dále nestudovat a vydalo se na samostatnou cestu životem.  

Žádné další odchody z dětského domova ani příchody nových dětí jsme neprožili. 

 
Uplynulý školní rok byl víceméně stabilizační, druhým rokem jsme rozděleni do dvou samostatných 

rodinných skupin, které však řadu aktivit podnikají společně. Snažíme se udržet vědomí toho, že ač jsme na 

dvou místech, přece jsme stále jeden dětský domov. 
 
Ve školním roce 2018 / 2019 jsme zahájili supervizi, která se osvědčila a hodláme v ní i nadále pokračovat. 

Také jsme byli podrobeni kontrolní činnosti České školní inspekce a při kontrole jsme obstáli. Specifikum 
našeho dětského domova – co nejvíce se přiblížit rodinnému prostředí – bylo hodnoceno velmi pozitivně.  

 

Za veškerou práci pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastních fungujících rodinách, chci poděkovat svým 
spolupracovníkům a všem, kdo nám při této práci jakkoliv pomáháte. I s vaší pomocí se snažíme připravit děti 
co nejlépe na jejich budoucí samostatný život. Děkuji. 

 
               Jan Tomiga 

ředitel CDD Emanuel, Stará Ves 


