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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: ředitelka dětského domova Mgr. Simona Krutilová od 1. 3. 2020
1.2 Kontaktní spojení:
Mobil sociální - provozní: 731 093 616
Mobil provoz:

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. Antonín Basler, 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.
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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 jednou až dvakrát měsíčně. 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. Jeho plnění je vyhodnocováno na závěr každého pololetí.
Spádovost dětského domova
Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova
přemisťovány na základě rozhodnutí soudu.
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3. Skladba dětí v dětském domově
Ve školním roce 2020 / 2021 byla skladba dětí následující:

2020 / 2021

Stav k

Stav k 31.12.2020

Stav k 30.6.2021

Stav k 31.8.2021

1.9.2020 příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav

Počet dětí

12

3

2

13

0

1

12

0

1

11

chlapci

8

2

1

9

0

1

8

0

0

8

dívky

4

1

1

4

0

0

4

0

1

3

Věkové rozložení:

2020 / 2021

Stav k

Stav k 31.12.2020

Stav k 30.6.2021

Stav k 31.8.2021

1.9.2020 příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav

Počet dětí

12

0

0

13

0

0

12

0

0

11

0-6 let

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

6-10 let

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

10-15 let

7

2

1

8

0

1

7

0

0

7

15-18 let

3

0

0

2

0

0

2

0

0

2

nad 18 let

0

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 2020/2021 navštěvovala jedna dívka SŠGS v Přerově, zde navzdory ztíženým podmínkám, ukončila svou
přípravu na povolání kadeřnice úspěšným složením závěrečných zkoušek a tím získala výuční list. K 20.8.2021
ukončila pobyt v CDD. Další mladá slečna v tomto školním roce zahájila studium na Odborném učilišti
v Holešově – obor Stravovacích a ubytovacích služeb – kuchařské práce. Přes týden je kvůli časově náročnému
dojíždění a jejímu nevhodnému chování na CDD ubytována na internátě. Tento režim jí vyhovuje.
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Příchody a odchody dětí:

Příchody

3

Odchody

4

Příchod z rodiny

3

Zpět do rodiny

2

Pobyt v DÚ-DDÚ-SVP 1

Pěstounská péče

0

Pěstounská péče

0

Jiné zařízení

1

Jiné zařízení

0

Odchod z DD

1

4. Zaměstnanci dětského domova
Pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2020/2021 pracovali v dětském domově tito pracovníci:

Druh

Počet

Pozice

prac.poměru

Ředitel

1

HPP

Vychovatel / vychovatelka

5

HPP

Asistentka vychovatele

2

HPP

Sociální pracovnice

1

HPP

Noční dozor

9

DPČ

Poznámka

+ 1 x mateřská dovolená

Podle vzdělání:

Vzdělání
Pozice:

VŠ

Ředitel

1

Vychovatel

3

Asistentka vychovatele
Sociální pracovnice

SŠ

Jiné

2
2

1
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5. Kontrolní činnost
Ve školním roce 2020/2021 proběhla pravidelná kontrolní návštěva OSZ Mgr. Venduly Švadlenkové –
listopad 2020, duben 2021.
Tato kontrola zkoumá především, jestli jsou náležitě naplňovány potřeby a požadavky dětí umístěných v
našem CDD. Mimo jiné se věnuje i tomu, jestli naše děti nejsou ke katolické víře a jejímu případnému
praktikování nuceny, zda mají v tomto dostatečnou svobodu. Též se důkladně věnuje prošetření pravidel a
zvyklostí při užívání mobilních telefonů dětmi. Mnohdy jsou připomínky kontrolního orgánu v rozporu s naším
výchovným vedením a preventivními snahami. Snažíme se tyto třecí plochy adekvátně vybalancovat, není to však
vůbec jednoduché.

6. Aktivity
Během školního roku 2020/2021 se děti neúčastnily mnoha aktivit z obecně známého důvodu. Nadále
pokračovala neutěšená pandemická situace. Přesto jsme nebyli stále v nečinnosti, viz podrobný přehled.
V CDD byla v tomto školním roce KHS vyhlášena izolace jednou – u dvou děti se prokázala přítomnost
nemoci COVID 19, měli bezpříznakový průběh. Z vychovatelů touto nemocí onemocněly tři tetičky, u nich byl
její průběh o poznání náročnější. Všichni se nakonec úspěšně vyléčili.
ZÁŘÍ
•

Škola v přírodě – 2 děti.

•

Nástup nové sociální pracovnice.

•

Inventarizace majetku CDD.

•

Ukázkový trénink veslařského klubu Přerov (ve

spolupráci s OSPOD Přerov).
•

Návštěva vedení Nadace Spolu dětem – zahájení

spolupráce v souvislosti s plánovanými Tréninky
dospělosti (vzdělávací a sebepoznávací aktivity pro děti
starší 16ti let). Případová konference se zletilou dívkou –
podepsání klientské smlouvy.
•

Seznamovací návštěva manželů Hýblových –

zájemci o hostitelskou péči.
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ŘÍJEN
•

Působení naší klientky v místní volební komisi (Volby

do zastupitelstev krajů).
•

Odchod sourozenecké dvojice z CDD zpět do

biologické rodiny.
•

Izolace jedné RS.

•

Drakiáda.

•

Nástup na diagnostický pobyt do DÚ v Ostravě – 1

dítě.
•

Opětovné zahájení distanční výuky (ZŠ dle par. 16 a

MŠ bez omezení).

LISTOPAD
•

Distanční výuka pro ZŠ dle par.16.

•

Zahájení psychologické podpory pro zaměstnance – hrazeno z projektu Nadace Terezy Maxové.

Tuto činnost vykonává Mgr. Renata Šimanská – psychol. ambulance v Přerově.
•

Podzimní údržba zahrady.

•

Příprava výrobků do Adventních obchůdků s Albertem.

•

Kontrolní návštěva OSZ Mgr. Švadlenkové.

PROSINEC
•

Prezenční výuka opět zahájena pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ –

tzv. rotační výuka (týden prezenční výuka, týden distanční výuka).
•

Návštěva sv Mikuláše s družinou.

•

Pečení cukroví.

•

Adventní obchůdky s Albertem -

prodej výrobků v Albertu v Kunovicích.
•

Předvánoční besídka v CDD – s nadílkou

vánočních dárků z charitativní akce Galerie
Přerov – Strom splněných přání.
•

Návrat z diagnostického pobytu v DÚ

Ostrava – 1 dítě.
•

Předávka darovaných kol v rámci projektu

Kola dětem (p. Kadlíček) – 7 dětí.
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•

Příchod sourozenecké skupiny z biologické rodiny – 3 děti.

•

Vánoce na CDD – zvyky, tradice, omezená účast na bohoslužbách ve farním kostele, odjezdy

dětí k zák. zástupcům a do hostitelských rodin – 3 děti.

LEDEN
•

Zahájení Tréninků dospělosti – online verze ( 3 děti ).

•

Nadále pokračování psych. podpory zaměstnanců – Mgr. Šimanská, psychol. ambulance Přerov.

ÚNOR
•

Zahájení doučování dětí na CDD, financováno z projektu Comenius 2021 – Nadace Terezy

Maxové.
•

Personální změna na pozici Sociální

pracovnice.

BŘEZEN
•

Jarní prázdniny (Přerov, Zlín) – bez

možnosti pobytu mimo CDD.
•

Materiální dar Nadace Spolu dětem –

financování sedací soupravy a koberce v obýváku na budově č. 204.
•

Přemístění do DDŠ v Bystřici pod Hostýnem – 1 dítě.

DUBEN
•

Slavení Velikonoc – prezenčně i

v online formě.
•

Velikonoční koledování, za přísných

hyg. podmínek.
•

Pokračování projektu – Tréninky

dospělosti (online verze) – 3 děti.
•

Kontrolní návštěva OSZ Mgr.

Švadlenkové.
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KVĚTEN
•

Tréninky dospělosti ( online ) – 3 děti.

•

Společný výlet do ZOO Ostrava.

•

Úprava parkovacích prostor kolem budovy č. 204 –

zajistil OU St. Ves.
•

Zajištění servisu jízdních kol – sponzorsky - pan

Kadlíček.
•

Nově nástup studentky SŠ na internát.

•

Pokračování psychol. podpory zaměstnanců – Mgr.

Šimanská – psychol. ambulance Přerov.

ČERVEN
•

Porada s dětmi – podrobnější informace o programu během

letních prázdnin.
•

Přírodovědná exkurze Dolní Lomná – odměna pro

finalisty soutěže „Naší přírodou“. Organizuje Atlas a Bios
Přerov – 1 dítě.
•

Garden party při příležitosti konce školního roku.

•

Tréninky dospělosti – závěrečný běh, třídenní výlet do

Prahy – 3 děti.
•

Zpívání scholy ve staroveské farnosti u příležitosti 1.svatého přijímání.

•

36 000 valašských kroků.

•

Závěrečné zkoušky na SOŠ – klientka

ČERVENEC, SRPEN
•

Letní pobytové a příměstské tábory.

•

Malování budov č. 204, č. 47.
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•

Posezení zaměstnanců.

•

Společný rekreačně turistický pobyt v Beskydech – Komorní Lhotka, Penzion Zátiší.

•

Hody ve Staré Vsi.

•

Koupání v bazéně na zahradě.

•

Sběr papíru.

•

Grilování na zahradě.

•

Výlety a pobyty.

•

Rozvázání klientské smlouvy, odchod klientky

z CDD.
•

Návštěva učitelů dětí ze ZŠ spec. v Holešově,

seznámení se s jejich domácím zázemím, podpora a
rozvoj dobrých vztahů.

Během celého školního roku děti dochází do místní i městské knihovny, zde si pravidelně půjčují knihy a
časopisy. Snažíme se u nich takto podporovat lásku k četbě a poznání obecně.
S místními spoluobčany máme dobré vztahy, toto se promítá do přátelství jednotlivých dětí s vrstevníky.
Není výjimkou, že u dveří někdo z místních zazvoní a v ruce drží něco na „přilepšenou“. Dary samozřejmě
neodmítáme, ceníme si onoho vstřícného gesta a zájmu o naše zařízení.

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
➢ Město Potštát
➢ Lesy ČR a.s.
➢ paní J. Svobodová
➢ pan P. Šajna
➢ pan K. Gern
➢ pan T. Cimbota
➢ pan P. Kadlíček
➢ pan J. Kramoliš
➢ pan J. Švéda
➢ pan T. Slavata
➢ Galerie Přerov
➢ Nadace Terezy Maxové dětem
➢ Spolu dětem
➢ Nadační fond Albert
➢ Nadace Malý Noe
➢ Farnost Suchdol u Prostějova
➢ Kristýn služebník s.r.o.
➢ J.K accounting
➢ Hasiči Valašské Meziříčí
➢ Coca cola
➢ a řada dalších

str. 10

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Výroční zpráva 2020 / 2021

8. Závěr
Školní rok 2020/2021 byl velmi náročný. Režim výuky se neustále měnil, neustále hrozící karanténa situaci
též nezlepšovala.
Během tohoto školního roku se událo několik interních změn, odešel nám jeden chlapec do DDŠ, zde pro něj
budou příznivější podmínky, jedna dívka – již klientka – se rozhodla po dokončení středoškolského vzdělání
opustit CDD a zahájit samostatný život již bez naší podpory a dohledu. Prozatím se jí to úspěšně daří. Těsně před
Vánoci jsme přijali mezi nás tři sourozence. Tito mohli mít po letech konečně pokojné Vánoce a štědrou nadílku.
Pomalu dochází k jejich adaptaci a stabilizaci, tento proces je ale vzhledem k prostředí, ze kterého přišli velmi
náročný a zdlouhavý.
Dovoluji si zhodnotit, že to byl dosud nejzátěžovější školní rok, co CDD Emanuel pamatuje. Vysoká náročnost
provozu se podepsala na zvýšené únavě a fluktuaci zaměstnanců. Velmi těžce se na nově uvolněné pracovní
pozice hledají noví vhodní adepti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen zaměstnancům a našim dětem, ale též všem sympatizantům, kteří
jsou nám nápomocni materiálně nebo „jen“ povzbudivým slovem.
Už se všichni těšíme, až zase začne běžný režim, budeme moci jezdit na výlety, děti budou navštěvovat ZÚ,
do CDD nebudou omezeny návštěvy a kontakt s veřejností bude opět běžnou záležitostí. Plánovanou aktivitu nám
překazí maximálně „normální“ nemoc.
Zároveň jsme velmi vděčni, že nás covid doposud výrazněji nepoškodil ze zdravotního hlediska. Za tuto
skutečnost jsme velmi vděčni a vážíme si toho. Dodává nám to síly do dalších dní.
Ve školním roce 2020 / 2021 jsme zahájili pravidelná společná supervizní setkání, dále pak individuální
podporující psychologická sezení pro jednotlivé zaměstnance. Tyto aktivity jsou financovány z projektu
Comenius Nadace Terezy Maxové dětem, v příštím roce v těchto budeme nadále pokračovat.
Z pravidelných půlročních kontrol OSZ vycházíme vcelku pozitivně. Pokud paní státní zástupkyně shledá
drobné pochybení, snažíme se toto komunikovat a najít tu správnou formu a míru nápravy.
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.
Simona Krutilová
ředitelka CDD Emanuel, Stará Ves
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