Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Stará Ves 204, 750 02

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
ŠKOLNÍ ROK

2021 / 2022

Zpracovala: Mgr. Simona Krutilová, ředitelka

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.

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 běžných 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.

3. Skladba dětí v dětském domově

Ve školním roce 2021 / 2022 byla skladba dětí následující:

2021 / 2022

Stav k

Stav k 31.12.2021

1.9.2021 příchody

Stav k 30.6.2022

Stav k 31.8.2022

odchody

stav

příchody

odchody

stav

příchody

Odchody

stav

Počet dětí

11

0

0

11

1

0

12

0

1

11

chlapci

8

0

0

8

1

0

9

0

1

8

dívky

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

Věkové rozložení:

2021 / 2022

Stav k

Stav k 31.12.2021

1.9.2021 příchody

Stav k 30.6.2022

Stav k 31.8.2022

odchody

stav

příchody

odchody

stav

příchody

odchody

stav

Počet dětí

11

0

0

11

0

0

12

0

1

11

0-6 let

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

6-10 let

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

10-15 let

6

0

0

6

1

0

6

0

0

6

15-18 let

3

0

0

3

0

0

4

0

1

3

nad 18 let

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Děti navštěvují MŠ a ZŠ ve Staré Vsi. Starší děti jezdí do ZŠ v Horní Moštěnici a v Holešově. Ve
školním roce 2021/2022 odešla do samostatného života naše již zletilá klientka. Další z dívek
nastoupila k tříletému studiu na SZŠ v Hranicích, obor ošetřovatelka. V měsíci květnu jsme společně
oslavili 18té narozeniny. Dívka, která dosáhla zletilost, má sice soudně UV prodlouženu ještě o jeden
rok, ale již je na dlouhodobém pobytu v Chráněném bydlení Naděje ve Zlíně. Po úplné aklimatizaci má
možnost podat žádost o ukončení UV a již být zcela samostatná v rámci jiné, podpůrné organizace.
V tomto školním roce ukončila 2. ročník SOU v Holešově obor stravovací a ubytovací služby, výhledově
má v plánu po dokončení tohoto tříletého oboru pokračovat ve studiu dalšího z nabízených oborů. Pro
úhradu jejích životních nákladů během studia jí bude vyřízen Zaopatřovací příspěvek z MPSV. Jeden
z našich hochů v tomto školním roce nastoupil ke studiu prvního ročníku na SOU v Holešově obor
pečovatel. Pokud bude vše dobře zvládat a bude mít zájem, bude mu nabídnuta možnost být přes
týden na internátě při SOU a do domova se vracet jen o víkendech.
Tento školní rok byl opět velmi náročný. Nejen vzhledem k pokračující epidemii Covidu a k věcem
s ním souvisejícím. Aktuálně probíhá na CDD tzv. stabilizace a upevňování pedagogického sboru. Ne
každý, přestože je dopředu podrobně s režimem a nároky našeho CDD Emanuel seznámen, dokáže tuto
nelehkou profesi vykonávat dlouhodoběji. Turnusové směny jsou náročné nejen fyzicky, ale též
psychicky. Pedagog je v neustálé interakci s dětmi i s ostatními kolegy ped. sboru. Pro ulehčení
každodenních povinností a kompetencí v tomto školním roce pokračovalo doučování dětí, které je
hrazeno ze zdrojů NTMd z projektu „Comenius“. Taktéž byla na drobný úvazek na dohodu přijata
pomocná síla na úklid. Domovnické práce nám již několik let za úplatu externě zajišťuje strejda Honza.
Pokud by se v budoucnu našel nějaký šikovný, ochotný, pokud možno místní člověk, který by přijal
drobný úvazek s pravidelnou pracovní dobrou, byli bychom velice rádi.

Příchody a odchody dětí:
Příchody

1

Odchody

1

Příchod z rodiny

1

Zpět do rodiny

0

Pobyt v DÚ-DDÚ-SVP

0

Pěstounská péče

0

Pěstounská péče

0

Jiné zařízení

1

Jiné zařízení

0

Odchod z DD

0

4. Zaměstnanci dětského domova
Pedagogičtí pracovníci

Ve školním roce 2020/2021 pracovali v dětském domově tito pracovníci:
Počet

Druh prac.poměru

Ředitel

1

HPP

Vychovatel / vychovatelka

5

HPP

+ 1 x mateřská dovolená

Vychovatel/vychovatelka

1

DPP

zástup za dlouhodobě nemocnou

Asistentka vychovatele

2

HPP

Sociální pracovnice

1

HPP

Noční dozor

9

DPČ

Noční dozor

1

DPP

Počet

Druh prac.poměru

1

DPČ

Pozice

Poznámka

Nepedagogičtí pracovníci
Pozice
Uklizečka

Poznámka

Podle vzdělání:
Vzdělání
Pozice:
VŠ
Ředitel

1

Vychovatel

3

Uklizečka

Jiné

3
2

Asistentka vychovatele
Sociální pracovnice

SŠ

1
1

5. Kontrolní činnost

Ve školním roce 2021/2022 proběhla pravidelná kontrolní návštěva OSZ Mgr. Venduly Švadlenkové
– listopad 2021, květen 2022.
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 směru 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.
V měsíci dubnu jsme byli poctěni návštěvou pracovníků „Oddělení koncepce ochrany práv dětí a
transformace služeb pro rodiny a děti MPSV ČR.“ Tito v rámci našeho CDD, stejně jako v jiných
zařízeních podobného tipu zjišťovali, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zda se
vyvíjejí vztahy mezi dítětem a jeho rodiči a v jakých sociálních podmínkách dítě žije. Výsledkem
celorepublikového víceletého (2020-2022) šetření byl obsáhlý dokument, který zjištěné informace
podrobně mapuje.

6. Aktivity

Během školního roku 2021/2022 měly děti opět možnost se po proběhlé covidové éře
opět zapojit do běžného chodu volnočasových aktivit. Přestože ještě epidemiologický stav
v našem státě nadále pokračoval, již jsme měli možnost se postupně vracet k běžnému režimu.
Máme snahu, aby každé dítě mělo alespoň jeden pohybový zájmový útvar, pokud mu to jeho
školní povinnosti, naturel či zdravotní stav dovolí. Během tohoto školního roku děti
navštěvovaly pohybové aktivity TJ Sokol v Přerově, SDH Stará Ves, TJ Sokol Horní
Moštěnice – fotbalový klub, Taneční kroužek a Parkour akademy v rámci Centra
volnočasových aktivit Tymy v Holešově a Myslivecký spolek v nedalekých Přestavlkách.
Slečna, která přes týden bydlí na internátě občas navštívila hodinu Zumby v rámci
holešovského Fitcentra. Jeden z chlapců se díky Nadaci Talentium zúčastnil vzdělávacího
online kurzu práce na PC, po jeho absolvování obdržel certifikát, který mu bude k užitku
v jeho další studijní či profesní éře. Jedenkrát měsíčně na náš CDD dojížděla paní Polášková
se svými pejsky a prováděla Canisterapii.
Během tohoto školního roku jsme byli opět několikrát v izolaci, průběžně od října do
února. Covidem onemocnělo postupně pět dětí, z toho jeden chlapec dvakrát. Ze zaměstnanců
byla v izolaci s pozitivním testem pouze jedna tetička. Průběžně jsme se všichni dle
nastavených požadavků testovali samotesty. Již k této situaci přistupujeme s jistou zkušeností
a rozvahou. Tak nějak jsme se v tom začali orientovat a naučili se řešit věci operativně.
Během školního roku proběhly následující aktivity.
ZÁŘÍ
•

Odjezd dvou sourozenců na diagnostický pobyt na Sv. Kopeček.

•

Kontrolní návštěva na internátě při SOU Holešov

•

Velký úklid obou rodinek

•

Slavnostní vyhlášení výsledků 4.ročníku soutěže v kreslení (nadace Malý Noe)

•

3- ročník pochodu Za historií přerovských vinohradů

•

Nástup praktikantky

•

Inventarizace majetku

ŘÍJEN
•

Porada s dětmi – informace ohledně nového školního roku, ZÚ, zhodnocení

uplynulého období
•

Realizace projektu „Bertík

pomáhá“ NFA.
•

Nákup a zprovoznění nových PC

(vychovatelna, ředitelna)
•

Zahájení projektu Tréninky

dospělosti (pravidelného víkendového školení v Praze
se zúčastní tři z našich dětí)
•

Slavnostní předání ocenění od D. Šípka,

vystoupení Cirk la putyka, setkání s T. Slavatou
•

Třídenní potáborové setkání na Branné (2 děti)

LISTOPAD
•

Pravidelná kontrolní návštěva OSZ Mgr. Švadlenkové.

•

Pohovory s uchazeči o zaměstnání

•

Vzdělávací seminář pro potřeby Adventních obchůdků s Albertem

•

Školení řidičů

•

Příprava výrobků do Adventních obchůdků s Albertem.

•

Akce Dobrotrh 21 (podpůrná akce Církve evangelické – Přerov). Prodej

výrobků našich dětí namísto zrušených Adventních obchůdků s Albertem. Výtěžek
této akce je určen pro potřeby dětí.
•

Podzimní údržba zahrady.

•

Adventní aktivity – příprava na

Vánoční čas

PROSINEC
•

Potravinová sbírka v Albertu v Holešově.

•

Návštěva Sv. Mikuláše s družinou na CDD.

•

Účast na akci „Stará Ves zpívá koledy u školy“. Společná

předvánoční aktivita.
•

Psychologická podpora – trénink ve zvládání emocí a

vztahových potíží (aktivita Mgr. Šimanské – psychol.ambulance
Přerov).
•

Návrat 2 sourozenců z DDÚ na Sv. Kopečku.

•

Přijetí živých Vánočních stromů do každé rodinky od

Lesů ČR.
•

Běh o Vánočního kapra u ZŠ SV.

•

PředVánoční besídka – drobný kulturní program, vánoční

občerstvení, předání dárků od GP z akce „Strom splněných
přání“.
•

Canisterapie – úvodní setkání.

•

Společné slavení Vánočních svátků v občanském i

katolickém duchu.
LEDEN
•

Benefiční Tříkrálový koncert Charity Přerov – vystoupení zpěváka Jiřího

Helána.
•

Novoroční Tříkrálové posezení zaměstnanců a sympatizantů CDD –

Restaurace Aqua Přerov
•

Tréninky dospělosti (3 děti Praha).

•

Pokračování v psychologické podpoře zaměstnanců (individuální setkání

s Mgr. Šimanskou, částečně hrazeno z NTMd).
•

Canisterapie

•

Týdenní každodenní lyžování s MŠ a ZŠ S.V. v Hlubočkách– 3 děti

•

Pololetní vysvědčení, společná oslava.

ÚNOR
•

Sněženky - Účast na jarním pobytu v táborovém středisku ARCHA

v Rajnochovicích (2 děti).
•

Zahájení půlročního Online PC kurzu (Nadace Talentium – 1 dítě).

•

Tréninky dospělosti (3 děti Praha).

•

Canisterapie

BŘEZEN
•

Jarní prázdniny -

společný pobyt v RS
Zálesí Budišov nad
Budišovkou (turistika,
sportovní aktivity).
•

Canisterapie

•

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
•

Dámská jízda – víkendový pobyt v DCM Stará ves nad

Ondřejnicí (1 dítě).
•

Velký jarní úklid – obě RS

•

Slavení Velikonoc - v katolickém i občanském duchu.

Možnost prezenční účasti na Bohoslužbách.
•

Návštěva zřizovatele na CDD.

•

Canisterapie.

•

Velikonoční koledování, za přísnějších hyg. podmínek.

•

Informativní návštěva v Ch.bydlení Naděje ve Zlíně – seznámení se

s prostředím i podmínkami (1 dítě).
•

Zápis do ZŠ – 1 dítě

KVĚTEN
•

Májová mše svatá u studánky (akce

farnosti).
•

Školní zájezd po Evropě – Paříž, Londýn

(2 děti).
•

Krajské kolo hasičských závodů v Hranicích(1 dítě).

•

Canisterapie

•

Oslava 18tých narozenin – společná oslava.

•

Palačinková Legopárty – akce při ČCE Přerov.

•

Společná pouť na Svatý Hostýn – děti i zaměstnanci a

sympatizanti CDD.
•

Jarmark ve Vlkoši – děti prodávají

vlastní výrobky na akci při OU Vlkoš.
•

Závody TJ Sokol (Přerov) – 3 děti.

•

Zajištění servisu jízdních kol.

ČERVEN
•

Porada s dětmi – podrobnější informace

o programu během letních prázdnin.
•

Společná pouť na Velehrad (duchovní i kulturní

rozměr – společná mše svatá, prohlídka podzemních
prostor baziliky, společný oběd na poutním domě
Stojanov, návštěva místního kláštera sester s výkladem,
prohlídka Selské vesnice).
•

Stěhování zletilé dívky do Ch.bydlení Naděje ve

Zlíně.
•

Canisterapie.

•

Formální přijetí nového chlapce – přestože soud rozhodl, matka brání umístění.

•

Garden party při příležitosti konce školního

roku.
•

36 000 valašských kroků (turistický pochod

po Rusavě).
•

Rozloučení se s Otcem arcibiskupem

Graubnerem – Dóm Sv. Václava OL, slavnostní
mše svatá.
•

Vrácení vozu Hyundai I30 a převzetí nového Dacia Jogger (operativní leasing).

ČERVENEC, SRPEN
•

Letní pobytové a příměstské tábory.

•

Údržbářské práce na obou budovách (č.204, č.

47).
•

Posezení zaměstnanců.

•

Společný rekreačně turistický pobyt

v Jeseníkách (Červenohorské sedlo).
•

Hody ve Staré Vsi.

•

Koupání v bazéně na zahradě.

•

Přemístění chlapce do jiného DD.

•

Sběr papíru.

•

Grilování na zahradě.

•

Lukostřelecké odpoledne.

•

Výlety a pobyty u ZZ a

hostitelských rodin.
Během celého školního roku některé 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 spíše dobré vztahy, když nepočítám letní hlasitější „řádění“
v bazénu. 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).

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 Štěpanovská
➢ pan T. Slavata
➢ Galerie Přerov
➢ Nadace Terezy Maxové dětem
➢ Spolu dětem o.p.s.
➢ Nadace Talemtium
➢ Nadační fond Albert
➢ Nadace Malý Noe
➢ Farnost Suchdol u Prostějova
➢ Kristýn služebník s.r.o.
➢ J.K accounting
➢ ČCE Přerov
➢ Paní Radoušová
➢ Hasiči Valašské Meziříčí
➢ a řada dalších

8. Závěr

Školní rok 2021/2022 byl v mnohém velmi podobný tomu minulému. Opět nás ze všech stran
neustále ohrožovala karanténa a tím pádem omezený provoz CDD. Režim výuky se ale až na výjimky
blížil standartnímu vyučování. Děti se tak mohly pomalu vracet k běžnému režimu.
Během tohoto školního roku se událo opět několik interních změn, především v zaměstnaneckém
kolektivu. Dvě tetičky nám odešly do zaslouženého důchodu, jedna nastoupila na mateřskou. Co se
týká dětí, došlo jen k mírným změnám. V červnu nám byl přidělen chlapec, zatím jen úředně, čekáme
na jeho fyzické přemístění. V srpnu jsme se rozloučili s hochem, který byl soudním usnesením přeřazen
do jiného DD, kde se mu bude lépe dařit.
Od června je naše nejstarší, již zletilá dívka na dlouhodobém pobytu v Chráněném bydlení Naděje
ve Zlíně, s předpokladem, že na podzim roku 2022 požádá o ukončení pobytu v CDD a již tam bude
nastálo a naplno.
Jak jsem již psala výše, aktuálně stále stabilizujeme a kompletujeme pedagogický sbor, snad se nám
již brzy podaří získat jeho finální podobu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům i dětem, v neposlední řadě pak též všem
sympatizantům, kteří jsou nám nápomocni materiálně, či duchovně.
Ve školním roce 2021 / 2022 jsme nadále pokračovali v pravidelných supervizních setkáních, dále
pak v individuálních podporujících psychologických sezeních pro jednotlivé zaměstnance. Tyto aktivity
jsou financovány z projektu Comenius Nadace Terezy Maxové dětem.
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 snaze 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

