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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, 750 02
70941165
650 007 786
školská právnická osoba
1.září 2001
1.července 2004
ředitel dětského domova
Mgr. Jan Tomiga od 1.9.2001 do 29.2.2020
Mgr. Simona Krutilová od 1.3.2020

1.2 Kontaktní spojení:
Mobil ředitel:
724 243 354
Mobil sociální pracovnice - provoz: 731 093 616
E-mail:
krutilova@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:
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.
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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 písemně hodnoceno vychovateli vždy ke konci
pololetí.

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 2019 / 2020 byla skladba dětí následující:
2019 / 2020
Počet dětí
chlapci

Stav k
Stav k 31.12.2019
1.9.2019 příchody
odchody stav
9
1
0
10
5
1
0
6

dívky

4

0

0

4

Stav k 30.6.2020
příchody
odchody stav
2
0
12
8
2
0
0

0

4

Stav k 31.8.2020
příchody Odchody stav
0
0
12
0
0
8
0

0

4

Věkové rozložení:
2019 / 2020
Počet dětí
0-6 let
6-10 let
10-15 let
15-18 let
nad 18 let

Stav k
Stav k 31.12.2019
1.9.2019 příchody
odchody stav
9
1
0
10
1
1
0
2
2
0
0
0
4
0
0
6
2
0
0
2
0

0

0

0

Stav k 30.6.2020
příchody
odchody stav
2
0
12
0
0
1
1
0
2
1
0
7
0
0
2
0

0

0

Stav k 31.8.2020
příchody
odchody stav
0
0
12
0
0
1
0
0
2
0
0
7
0
0
2
0

0

0

Děti navštěvují MŠ a ZŠ ve Staré Vsi. Starší děti jezdí do ZŠ v Horní Moštěnici a ZŠ praktické v Holešově. Ve
školním roce 2019/2020 navštěvovala jedna dívka SOU v Přerově.
Příchody a odchody dětí:
Příchody
Příchod z rodiny
Pobyt v DDÚ-SVP
Pěstounská péče
Jiné zařízení

3
2
1
0
0

Odchody
Zpět do rodiny
Pěstounská péče
Jiné zařízení
Dosažení dospělosti

0
0
0
0
0
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4. Zaměstnanci dětského domova
Pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2019/2020 pracovali v dětském domově tito pracovníci:
Pozice

Počet
1
6
3
1

Ředitel
Vychovatel / vychovatelka
Asistentka vychovatele
Sociální pracovnice
Noční dozor

Druh prac.poměru
Poznámka
HPP
HPP
z toho 1 mateřská dovolená
z toho 1 jako zástup za dl. nemocnost
HPP
HPP

10

DPČ

Podle vzdělání:
Pozice:
Ředitel
Vychovatel
Asistentka vychovatele
Sociální pracovnice

VŠ
1
5
1
1

Vzdělání
SŠ

Jiné

1
2

5. Aktivity dětí
Školní rok 2019/2020 byl pro CDD Emanuel atypický již ze
dvou důvodů. Na konci února došlo k plánovanému odchodu
pana ředitele Jana Tomigy, od března již domov vede paní
Simona Krutilová.
Od března též došlo z zásadním změnám v běžném rytmu
školního roku, z důvodu pandemie nemoci Covid – 19 se
většina výuky přesunula ze škol do domácího prostředí.
S krátkými přestávkami měli distanční výuku všechny typy škol
s výjimkou MŠ.
Z výše popsaných důvodů byly též výrazně omezeny veškeré mimodomovské aktivity. Při plánování a
uskutečňování volnočasových i vzdělávacích činností jsme vždy aktuálně reagovali na obecnou situaci a
samozřejmě především na nařízení vlády.
V zimě proběhl týdenní lyžařský pobyt v Jeseníkách, většina dětí se účastnila letního táboru, na konci srpna
jsme všichni vyrazili do Jeseníků na zasloužený týdenní rekreační pobyt. Tento se konal ve Ville Plischke.
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ZÁŘÍ
❖ Škola v přírodě
❖ Jeden dětský den nestačí – Nadace Malý Noe, Olomouc
❖ Zdravotnický kurz - Tesák

❖
❖
❖
❖

ŘÍJEN
Sportovní aktivity – fotbalová utkání
Potáborové setkání
Uspávání broučků - RAJ Pavlovice
Pouštění draků

❖
❖
❖
❖

LISTOPAD
Florbal v Beňově
Podzimní údržba zahrady
Příprava výrobků do obchůdků s Albertem
Adventní program, roráty

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

PROSINEC
Návštěva sv Mikuláše
Vánoční besídka
Pečení cukroví
Obchůdky s Albertem - prodej výrobků v Albertu v Kunovicích
Zpívání koled v kostele ve Staré Vsi
Zpívání koled a návštěvy starších spoluobčanů
Bruslení, florbal

LEDEN
❖ Tříkrálové koledování ve Staré Vsi
❖ Bruslení, florbal

❖
❖
❖
❖
❖

ÚNOR
Lyžování, florbal, bruslení
Výroba masek na karneval
Karneval ve Staré Vsi
Plavání pro tříkrálové koledníky
Rozloučení se s panem ředitelem

❖
❖
❖
❖

BŘEZEN
Přivítání nové ředitelky
Florbal
Lyžování
Seznamování se s distanční výukou dětí v praxi

DUBEN
❖ Distanční výuka
❖ Slavení Velikonoc v rámci CDD
❖ Individuální trávení volného času v přírodě
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KVĚTEN
Distanční výuka
Volnočasové aktivity v rámci CDD
Procházky a výlety do přírody
Společný výlet do Dinoparku Vyškov
ČERVEN
Distanční výuka
Zábavné odpoledne pro děti ve Vlkoši
Poznávací výlet do Olomouce (procházka hist. městem, návštěva Dómu, cukrárna…)
Mše svatá u kapličky
Zahradní slavnost – rozloučení se se šk. rokem, panem ředitelem a tetou Járou, ukázka lukostřelby,
letní kino
Pěší pouť na Sv. Hostýn

ČERVENEC, SRPEN
Dny lidí dobré vůle na Velehradě
Letní pobytové a příměstské tábory
Hody ve Staré Vsi
Koupání v bazéně na zahradě
Návštěva blízkých koupališť
❖ Společná rekreace Villa Plischke
❖
❖
❖
❖
❖
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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 např. účastnili akce Jeden dětský den nestačí v Olomouci.
Na podzim proběhla díky této nadaci renovace kuchyňské linky na RS č. 204.

Nadace Terezy Maxové dětem
V rámci projektu Comenius jsme měli možnost podpořit kadeřnickými
potřebami naši středoškolačku, která se učí na SOU na kadeřnici.

Nadační fond Albert
Obchůdky s Albertem
V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili projektu Nadačního fondu Albert
– Adventní obchůdky s Albertem. Děti vyráběly perníky, pohlednice, vánoční ozdoby
a drobné výrobky, které nabízely během jednoho adventního víkendu v Albertu v
Kunovicích. Peníze, které takto děti získaly, mohly použít na vybrané aktivity a pro
svou potřebu. Naučily se získat peníze ne pouze darem, ale vlastní prací a úsilím. Na
základě získané zkušenosti se už těšíme na další ročník.

Projekt zdravá pětka
Děti měly možnost se zúčastnit projektu Zdravá pětka. Ve tříčlenných skupinkách vymyslely a posléze
zrealizovaly recept jejich nejoblíbenějšího pokrmu. Vše bylo třeba i výtvarně a fotograficky zdokumentovat.
Suroviny na tyto lahůdky byly hrazeny ze zdrojů nadace. Závěrem ještě vyhrály finanční částku v kategorii
nejlepšího výtvarného ztvárnění písemné podoby receptu. Za tyto peníze jel vítězný team do Jump arény
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
➢ J. K. accounting s.r.o.
➢ Město Potštát
➢ Kristýn Služebník s.r.o.
➢ Lesy ČR a.s.
➢ MUDr. Beáta Philippová
➢ p. Jana Svobodová
➢ p. Tomáš Slavata
➢ Mgr. Šajna
➢ Nadace Malý Noe
➢ Nadační fond Albert
➢ Sbor dobrovolných hasičů
➢ a mnoho dalších

Všem dárcům patří vřelé díky!

8. Kontrolní činnost v dětském domově
Ve školním roce 2019/2020 proběhla pravidelná kontrola státního zastupitelství a dle aktuální epidemiologické
situace návštěvy pracovníků OSPOD.

8

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Výroční zpráva 2019 / 2020

9. Závěr
Školní rok 2019 / 2020 byl pro CDD Emanuel velmi krušný.
Úspěšně proběhla výměna ve vedení domova. Na jaře se s námi
též rozloučila a odešla do zaslouženého důchodu naše sociální
pracovnice. V CDD pracovala téměř od jeho založení, byla a
stále je jeho důležitou součástí.
Během školního roku přibylo několik nových dětí. Jejich
aklimatizace a začlenění se do kolektivu dětí proběhlo zdárně.
Velmi obtížně jsme se vyrovnávali s nečekanou pandemií
Covid 19 a s jejími důsledky v běžném životě. Tato situace stále
trvá. Čerpáme z nabitých zkušeností a operativně reagujeme na
aktuální dění.
Závěrem chci v první řadě poděkovat všem zaměstnancům dětského domova a také těm, kteří nás jakýmkoliv
způsobem podporují a pomáhají. V březnu loňského roku začala nelehká etapa a dosud trvá. Zdárně se prozatím
vypořádáváme se všemi úskalími, které tato situace přináší.

Simona Krutilová
ředitelka CDD Emanuel, Stará Ves
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