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Základní charakteristika zařízení 
 
Název: Dětský domov a Školní jídelna, P íbor, Masarykova 607, p íspěvková organizace 
Sídlo: Masarykova 607, 742 58 P íbor 
Telefon/fax: 556 725 103, telefon: 556 722 216 
Datová schránka: 5h5gync 
E-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz 
Internetové stránky: http://detsky-domov-pribor.webnode.cz/ 
Právní forma: p íspěvková organizace 
IČ: 47998296, IZO: 102856729 

editel: Mgr. Petr Augustinský  
Z izovatel: Moravskoslezský kraj, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 
Zahájení provozu: 29.1.1950 
 
 

Dětský domov v P íbo e je školské za ízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Do za ízení jsou 
umísťovány děti na základě rozhodnutí soudu formou p edběžného opat ení nebo na ízení ústavní 
výchovy. 

S účinností od 1.7.2001 p ešel dětský domov do působnosti Moravskoslezského kraje, v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o p echodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do 
majetku Moravskoslezského kraje .  
Součástí dětského domova je školní jídelna. 

Do dětského domova se zpravidla umisťují děti ve věku od 3 do 18 let, p ípadně zůstávají 
v domově na základě dohody mezi klientem a dětským domovem maximálně do 26 let, tj. do ukončení 
p ípravy na povolání. Kapacita dětského domova je 24 dětí ve t ech rodinných skupinách. Provoz je 
celoroční s celodenní péčí, poskytující dětem plné p ímé zaopat ení. Do za ízení jsou umisťovány 
rozhodnutím soudu o na ízení ústavní výchovy. 

Činnost dětského domova je vedena dle organizačních směrnic a legislativních p edpisů, zejména 
dle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských za ízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských za ízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 
Sb., zákona o p edškolním, základním st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského 
zákona), zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších platných p episů, jejichž zněním se činnost 
dětského domova musí ídit. 

V dětském domově je základním dokumentem Vnit ní ád, který obsahuje strukturu ízení 
za ízení, definuje práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, obsahuje rovněž základní postupy pro 
práci s dítětem. Tento vnit ní ád je dostupný na webových stránkách dětského domova, p ípadně osobně 
na vyžádání v dětském domově. 

Dalším významnými dokumenty jsou Školní vzdělávací program a Roční plán výchovně 
vzdělávací činnosti, ze kterých se odvíjí tvorba týdenních plánůvýchovně vzdělávací činnosti 
jednotlivých pedagogických pracovníků s dětmi jednotlivých  rodinných skupin. Velká pozornost je 
věnována Individuálním programům rozvoje osobnosti dětí, který zpracovávají vychovatelé na období 
školního roku od nástupu dítěte do dětského domova až do doby jeho odchodu. 

Součástí dětského domova je školní jídelna s kapacitou 24 jídel. Školní jídelna poskytuje 
celodenní stravu umístěným dětem a obědy, p ípadně veče e, zaměstnancům.  Pro školní jídelnu je 
zpracován Vnit ní ád školní jídelny, který definuje základní podmínky fungování školní jídelny. 
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Údaje o zaměstnancích     
(k 31.8.2016) 
     
Počet zaměstnanců     

 celkem     19 

 z toho pedagogických 9 

 z toho ostatních 10 

       z toho MD 1 

 
 
Vzdělání zaměstnanců    
 VŠ     10 

 SŠ     4 

 U, OU     5 

     
 
Údaje o dětech      
          
Celkový počet dětí        
k 01.09.2015   19      
k 31.08.2016   21  z toho dívek 11  

          
Nově p ijato celkem  7  z toho dívek 2  

 p edběžné opat ení 4  z toho dívek 0  
 na ízení ústavní výchovy 3  z toho dívek 2  
 jiné   0  z toho dívek 0  
          
          
Odchody celkem   5  z toho dívek 2  

 dovršení zletilosti  3  z toho dívek 1  
 na základě rozhodnutí soudu 0  z toho dívek 0  
  ukončení UV, PO 1  z toho dívek 0  
 p emístění do DDŠ, VÚ 1  z toho dívek 1  
 do pěstounské péče  0  z toho dívek 0  
 jiné   0  z toho dívek 0  

         
Věkové složení dětí (k 31.08.2016)        
od 3 do 5 let   0  z toho dívek 0  
od 6 do 14 let   14  z toho dívek 7  
od 15 do 18 let   7  z toho dívek 4  
od 18 let   0  z toho dívek 0  
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Za azení dětí do jednotlivých typů škol (k 31.08.2016) 
      
MŠ    1  z toho dívek 0  
ZŠ    16  z toho dívek 11  
U, OU, SOU, SŠ   2  z toho dívek 0  
VOŠ, VŠ    0  z toho dívek 0  
 
 
Útěky dětí 
celkem    1  

 z toho vzdálení (během dne) 1  z toho dívek 1  
 do 24 hodin  0  z toho dívek 0  
 nad 24 hodin  0  z toho dívek 0  
          
způsob útěku         
 z DD (z akce DD)  1  z toho dívek 1  
 nenávrat  z dovolenky 0  z toho dívek 0  
  z vycházky 0  z toho dívek 0  
  ze školy  0  z toho dívek 0  
 jiný   0  z toho dívek 0  
          
Úrazy dětí         
celkem    9      

 z toho registrovaných 7      
 z toho odškodněných 2      
         

Vývoj naplněnosti v období od 01.09.2013 do 01.09.2016 
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Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ve 
školním roce 2015/2016 
 
V zá í 2015 nastoupilo jedno dítě do 1. t ídy s logopedickým zamě ením p i ZŠ F. Bayera 
v Kop ivnici. 
   
 
Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Ve školním roce 2015/2016 ukončily 3 děti povinnou školní docházku, v ZŠ F. Bayera v Kop ivnici, 
v ZŠ a MŠ Pet vald a v ZŠ Jičínská v P íbo e. 
 
 
Seznam dětmi navštěvovaných pravidelných volnočasových aktivit mimo DD 
 
Název kroužku  počet dětí 
     
Aikido         2 
Keramika        5 
ZUŠ – výtvarný obor       1 
ZUŠ – klavír        1 
Basketbal        1 
RC modely        1 
Chovatelský kroužek       5 
Bubnování – djembe       3 
Fotbal         2 
 
 
Zájmová činnost a navštěvované kroužky organizované v rámci DD 
 
Název kroužku počet dětí 
 
Výtvarný, tvůrčí činnost 10 
Sportovně relaxační 18 
Dramatický  10 
Hudební  10 
Informační technologie 10    
 
 
Ozdravné pobyty a vzdělávací programy ve školním roce 2015/2016 
 
Datum Název akce počet zúčastněných dětí 
 
22.09. - 20.10. Lázně Metylovice 3 
16.05. - 20.05. Vzdělávací program Anglie 1 
13.11. - 15.11. Finanční gramotnost 1 9 
27.11. - 29.11. Finanční gramotnost 2 9 
03.07. - 19.07. Ozdravný pobyt Itálie 1 
08.08. - 13.08. Ozdravný pobyt Červenohorské sedlo 10 
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Víkendové pobyty ve školním roce 2015/2016 
 
Datum  Název akce počet zúčastněných dětí 
 
23.12. - 28.12. Vánoční pobyt Správná pětka - Myšinec 11 
12.02. - 14.02. Valentýnský víkend 4 
25.03. - 28.03.Duhové velikonoce 8 
15.04. - 17.04. Duhový most Olomouc 8 
06.05. - 08.05. Duhové dílny Myšinec 10 
12.05. - 15.05. Praha 17 
10.06. - 12.06. Stanování na štěrkovně 7 
25.06. - 26.06. Brigáda na Myšinci 2 
 
  
Tábory v roce 2016 
 
Datum  Název akce počet zúčastněných dětí 
 
31.01. - 05.02. Jarní tábor Kletná 12 
02.07. - 08.07. Music a Fitnes Camp 2 
05.07. - 11.07. Irská balada s výukou angličtiny 10 
12.07. - 18.07. Tábor Dětské misie 2 
28.07. - 06.08. Mixér Kletná 5 
08.08. - 16.08. Malá farma  4 
15.08. - 22.08. Basketbalové soust edění 1 
16.08. - 30.08. Letní tábor Myšinec 10 
  
 
Jednodenní akce ve školním roce 2015/2016 
 
05.09.2015 VII. setkání dětí Mo kov – společenská akce 
06.09.2015 ZOO Lešná – poznávací výlet 
12.09.2015 Lysá Hora – turistický výlet 
13.09.2016 Dny evropského dědictví P íbor – společenská akce 
19.09.2015 Dny NATO Mošnov – poznávací výlet 
20.09.2015 Hončova Hůrka – poznávací výlet 
22.09.2015 HC Vítkovice Steel Ostrava 
24.09.2015 Dance World Ostrava – kulturní p edstavení 
03.10.2015 Rešovské vodopády – turistický výlet 
04.10.2015 Lázně Metylovice – společenská akce 
10.10.2015 Trojhalí Ostrava – společenská akce 
11.10.2015 Lázně Metylovice – společenská akce 
16.10.2015 M&M Celorepublikový seminá  Praha – společenská akce 
17.10.2015 Bazén Kop ivnice - plavání 
18.10.2015  Frýdlant n. O.- Ond ejník – turistický výlet 
22.10.2015 Dýňová párty ZŠ Těšínská Ostrava – společenská akce 
24.10.2015 Aquapark Olešná - plavání 
25.10.2015 ZOO Ostrava – poznávací výlet 
29.10.2015 Aquapark Olešná - plavání 
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31.10.2015 Halloween Štramberk – zážitková akce 
01.11.2015 Frenštát p. R. – Horečky – poznávací výlet 
07.11.2015 KD Kop ivnice – společenská akce 
08.11.2015 Bílá Hora Kop ivnice – poznávací válet 
17.11.2015 Velký Javorník – turistický výlet 
21.11.2015 Čarovné odpoledne P íbor – zážitková akce 
22.11.2015 Tvůrčí dílny Mo kov – společenská akce 
05.12.2015 Mikulášská nadílka BAV klub P íbor – společenská akce 
12.12.2015 Výstava betlémů Kop ivnice – poznávací výlet 
12.12.2015 Sareza Ostrava - bruslení 
20.12.2015 Daruj hračku Tango Havlíčkův Brod – společenská akce 
27.12.2015 P ehrada Byst ička – turistický výlet 
28.12.2015 Bazén Kop ivnice - plavání 
16.01.2016 Aquapark Olešná - plavání 
17.01.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
23.01.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
24.01.2016 Víceúčelové h iště Lichnov – sportovní výlet 
30.01.2016  Karneval DD P íbor – společenská akce 
03.02.2016 Koňský ranč Ve ovice – poznávací výlet 
04.02.2016 Propast Macocha – turistický poznávací výlet 
06.02.2016 Solná jeskyně Štramberk – ozdravný výlet 
07.02.2016 Kostel Nanebevzetí panny Marie P íbor – poznávací výlet 
07.02.2016 Bobová dráha Tošovice – zážitkový výlet 
11.02.2016 Cinema City Ostrava – filmové p edstavení 
13.02.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
14.02.2016 Multifunkční aula Gong Ostrava – koncert NO NAME 
20.02.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
20.02.2016 Maškarní ples BAV klub P íbor – společenská akce 
21.02.2016 Bazén Kop ivnice - plavání 
22.02.2016 Aquapark Olešná - plavání 
27.02.2016 Cinema City Ostrava – filmové p edstavení 
27.02.2016 Aquapark Olešná - plavání 
28.02.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
28.02.2016 Kino Kop ivnice – filmové p edstavení 
01.03.2016 HC Vítkovice Steel Ostrava – hokejové utkání 
09.03.2016 Divadlo A. Dvo áka Ostrava – divadelní p edstavení 
12.03.2016 Zámek Krava e – poznávací výlet 
20.03.2016 Planetárium Ostrava – poznávací výlet 
20.03.2016 Zimní stadion Kop ivnice - bruslení 
24.03.2016 Kino Kop ivnice – filmové p edstavení 
02.04.2016 Aquapark Olešná - plavání 
09.04.2016 Bazén Kop ivnice - plavání 
10.04.2016 NDM Ostrava – divadelní p edstavení 
16.04.2016 Ranč Michálek P íbor – poznávací výlet 
16.04.2016 P ehrada Vět kovice - turistika 
17.04.2016 Hrad Hukvaldy - turistika 
23.04.2016 KD města Ostravy – divadelní p edstavení 
01.05.2016 Stezka v oblacích Trojanovice – turistika 
01.05.2016 Aquapark Krava e - plavání 
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01.05.2016 Prvomájové Balábilé Kop ivnice – společenská akce 
07.05.2016 Hukvaldy – cyklovýlet 
17.05.2016 KD Kop ivnice – kulturní vystoupení 
21.05.2016 Sportovní hry Ostrava – sportovní akce 
21.05.2016 Bambiriáda Ostrava – společenská akce 
22.05.2016 P íbor, Skotnice, Sedlnice, Mošnov – cyklovýlet 
24.05.2016 Policie ČR – výchovně vzdělávací akce 
27.05.2016 Den dětí v BAV klubu P íbor 
28.05.2016 Nejmilejší koncert 2016 Multifunkční aula Gong Ostrava – společenská akce 
04.06.2016 Polygon Kop ivnice - výchovně vzdělávací akce 
04.06.2016 Harlem Globetrotters – exhibiční zápas Ostrava 
11.06.2016 Kop ivnice Lubina – cyklovýlet 
12.06.2016 Pouť Ostrava Jih – společenská akce 
18.06.2016 DD Čeladná – cyklistická soutěž 
19.06.2016 Zbrašovské jeskyně, Teplice n. B. – poznávací výlet 
01.07.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
02.07.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
21.07.2016 P ehrada Olešná – In-line dráha 
22.07.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
24.07.2016 P íborská lávka koupaliště P íbor – zážitkový program 
25.07.2016 DiscGolfPark Bocheta – discgolf 
27.07.2016 D evěné městečko Rožnov p. R. – poznávací výlet 
28.07.2016 Zámek Kinských Valašské Mezi íčí – poznávací výlet 
29.07.2016 Minigolf Kop ivnice – sportovní turnaj 
30.07.2016 Workoutové h iště P íbor – prezentace  
30.07.2016 Vagoná ské muzeum Studénka – poznávací výlet 
31.07.2016 CineStar Ostrava – filmové p edstavení 
01.08.2016 ZOO Ostrava – poznávací výlet 
03.08.2016 Sportovní areál Skalky Nový Jičín – sportovní výlet 
03.08.2016 CineStar Ostrava – filmové p edstavení 
04.08.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
05.08.2016 Nádrž Brušperk – in-line aktivity 
09.08.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
10.08.2016 Bowlingové centrum Kop ivnice – turnaj 
11.08.2016 In-line areál Ostrava-Záb eh – sportovní aktivity 
12.08.2016 Sportovní areál Tošovice – sportovní aktivity 
13.08.2016 In-line areál Ostrava-Záb eh – sportovní aktivity 
14.08.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
15.08.2016 Bezručova vyhlídka Kop ivnice – poznávací výlet 
16.08.2016 Olympijský park Ostrava – sportovní aktivity 
20.08.2016 Pouť Krava e – společenská akce 
22.08.2016 Ostravice – turistický výlet 
26.08.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
28.08.2016 Koupaliště P íbor – plavání 
31.08.2016 P ehrada Olešná – In-line dráha – sportovní aktivity 
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Prevence sociálně patologických jevů 
 
      Prevence sociálně patologických jevů probíhala na základě Minimálního preventivního programu 
pro školní rok 2015/2016, Školního vzdělávacího programu a Ročního plánu výchovně vzdělávací 
činnosti. Plánované aktivity byly jednotlivými vychovateli začleňovány do Týdenních programů 
výchovně vzdělávacích činností. V p ípadě výskytu sociálně patologických jevů se postupovalo dle 
metodických pokynů a směrnic, jednotlivé p ípady projednala pedagogická rada a další postup byl 
zaznamenán do osobního spisu dítěte. 
 Mezi ešená témata ve školním roce 2015/2016 pat ila zejména šikana, kyberšikana, zneužívání 
omamných a psychotropních látek (tabakismus, canabinoly, pervitin) a stalking. P ípady, ve kterých 
nebylo možné efektivně zakročit dostupnými pedagogickými prost edky, byly konzultovány se 
specialisty v oboru, rovněž byla podána oznámení Polici ČR, která učinila pat ičné prošet ení. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků na školní rok 2015/2016. V rámci tohoto plánu byly vzdělávací aktivity ešeny individuálně 
dle pot eb organizace a zájmu jednotlivých vychovatelů.  
Preferovanými oblastmi vzdělávání byly metodická setkávání vychovatelů, prevence sociálně 
patologických jevů, sebezkušenostní výcviky, komunikační dovednosti, krizová intervence, prevence 
vyho ení a další dle skutečných pot eb pedagogických pracovníků v souladu s pot ebami organizace. 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti 
 
Datum Název akce  
05.09. VII. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Mo kov 
16.10. M&M Celorepublikový seminá   
22.11. Tvůrčí dílny Mo kov 
20.12. Daruj hračku Tango Havlíčkův Brod 
28.05. Nejmilejší koncert Ostrava 
16.08. Olympijský park Ostrava 
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Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
      Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrola České školní inspekce, která by byla zamě ena na 
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem 
podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších p edpisů, a podle zákona č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských za ízeních a preventivně výchovné 
péči ve školských za ízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších p edpisů, a souvisejících 
p edpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.  
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Základní údaje o hospodaření (za rok 2015) 
 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

 

 Státní rozpočet Rozpočet MSK Vlastní zdroje CELKEM 

Náklady 6 725 476,00 2 354 000,00 737 659,30 9 817 135,30 

Výnosy 6 725 476,00 2 354 000,00 737 659,30 9 817 135,30 

VH 0 0 0 0 

 

Náklady a výnosy ve výše uvedeném členění byly vyčerpány a použity k provozu organizace. 

Organizace se snažila dodržovat vyrovnané hospoda ení a tím byl dosažen výsledek hospoda ení 0. 

 

2. Čerpání účelových dotací 

Rozpis závazných ukazatelů z rozpočtu MSK 

Název  Závazný ukazatel Čerpáno 

Provozní dotace celkem 
 

2 354 000,00 2 354 000,00 

z toho:   
Provozní náklady ÚZ 00001       1 858 000,00 1 858 000,00 

 

Krytí odpisů ÚZ 00205          246 000,00 246 000,00 
 

Účelově určeno na obnovu za ízení 
kuchyněk a související opravy ÚZ 00206 

    250 000,00 250 000,00 

 

Výnosy z provozní dotace z izovatele ÚZ 00001 byly použity k úhradě běžných nákladů na provoz 
organizace (nap . nákup potravin pro děti, spot ební materiál, energie, opravy, nákup majetku, služby), 
prost edky byly vyčerpány. 
Výnosy z dotace z izovatele účelově určeny na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku“ ÚZ 00205 byly použity k úhradě odpisů majetku a byly vyčerpány. 
V roce 2015 organizace obdržela od z izovatele účelovou neinvestiční dotaci na „obnovu za ízení 
kuchyněk a související opravy“ ÚZ 00206. Prost edky dotace ÚZ 00205 ve výši 250 000,- Kč byly 
vyčerpány na 3ks chladničky Liebherr 40 995,- Kč, 3ks odsávače par a 3ks kuchyňských nerez d ezů 
12 164,- Kč, opravu a údržbu (elektroinstalační, vodoinstalační, pokrývačské a obkladačské práce) t í 
kuchyněk na rodinných skupinách v celkové částce 108 073,- Kč, z čehož z ÚZ 00206 byla hrazena 
částka 93 117,- Kč. 
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Rozpis účelových prost edků ze státního rozpočtu 
Název  Závazný ukazatel Čerpáno 

Účelové prost edky ze SR 
 

6 725 476,00 6 725 476,00 

z toho:   
P ímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 6 547 000,00 

 
6 547 000,00 

Prost edky na platy 4 802 000,00 
 

4 802 000,00 

Ostatní osobní náklady 30 000,00 30 000,00 

Zákonné odvody 1 644 000,00 
 

1 644 000,00 

FKSP       48 000,00 
 

    48 000,00 

ONIV – p ímý 23 000,00 
 

23 000,00 

RP „Zvýšení odměňování pracovníků 
regionálního školství v. r. 2015“ ÚZ 
33061 

33 575,00 33 575,00 

Prost edky na platy 24 870,00 24 870,00 

Zákonné odvody 8 456,00 8 456,00 

FKSP 249,00 249,00 

RP „Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství“ ÚZ 33052 

144 901,00 144 901,00 

Prost edky na platy 107 334,00 107 334,00 

Zákonné odvody 36 494,00 36 494,00 

FKSP 1 073,00 1 073,00 

 
 
 
Organizace obdržela celkem t i účelové dotace ze státního rozpočtu. 
Dotace  ÚZ 33353 – P ímé výdaje na vzdělávání byla použita na prost edky na platy, ostatní osobní 
náklady, zákonné odvody, FKSP a na náhrady za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. 
Prost edky byly vyčerpány. 
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Dotace ÚZ 33061 – Rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 
2015“ a dotace ÚZ 33052 – Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ byly 
použity na prost edky na platy, zákonné odvody a FKSP. Prost edky obou dotací byly vyčerpány. 
Dále byla organizaci poskytnuta dotace ÚZ 33051 „Zvýšení platů pedagogických pracovníků 
regionálního školství v roce 2014“, která byla použita na mimo ádné odměny pedagogickým 
pracovníkům. 
 

2.1 Výnosy z hlavní činnosti 
Výnosy ze státního rozpočtu členěné dle ÚZ 
SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2015 Rok 2014 
672 0500 33353 P ímé náklady na vzdělávání 6 547 000,00 6 837 000,00 
672 0500 33061 RP „Zvýšení odměňování prac.“     33 575,00       8 033,00 
672 0500 33052 RP „Zvýšení platů pracovníků“ 144 901,00     29 109,00 
   Celkem 6 725 476,00 6 874 142,00 

 
Oproti roku 2014 došlo ke snížení výnosů ze státního rozpočtu, i když byly poskytnuty dotace 
z rozvojových programů. 
Všechny výnosy ze státního rozpočtu byly vyčerpány v souladu s jejich určením. 
 
Výnosy z rozpočtu MSK členěné dle ÚZ 
SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2015 Rok 2014 
672 0400 00001 Provozní náklady 1 858 000,00 1 806 000,00 
672 0401 00205 Krytí odpisů    246 000,00    252 000,00 
672 0400 00206 Obnova za ízení kuchyněk……    250 000,00               0,00 
   Celkem 2 354 000,00 2 058 000,00 

 
Všechny výnosy od z izovatele byly vyčerpány na náklady související s provozem za ízení a jejich 
určením. 
 
Výnosy z vlastní činnosti  
SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2015 Rok 2014 
602 0340 00005 Stravné zaměstnanci     54 351,00   56 277,00 
602 0720 00005 P edpis PnÚP-ošet ovné děti     57 258,00   89 906,00 
648 0310 00005 Čerpání fondů   477 182,30 235 334,56 
649 0360 00005 P ídavky na děti   138 753,00 147 678,00 
649 0000 00005 Nadační p íspěvek               0,00     5 000,00 
649 0370 00005 P íspěvky ostatní       6 756,00        500,00 
649 033x 00005 Věcný dar       3 359,00   24 400,00 
649 0445 00005 Dar potraviny              0,00     1 500,00 
662 0300 00005 Úroky běžný účet              0,00        178,14 
662 0303 00005 Úroky FKSP              0,00            1,30 
   Celkem   737 659,30 560 775,00 

 
Účet 602.0340 – stravné zaměstnanci: výše výnosu za stravné značně ovlivnila nemocnost zaměstnanců, 
tím, že je méně odebraných obědů za rok 2015 oproti roku 2014. Tento výnos organizace ovlivnit 
nemůže. 
Účet 602.0720 – p edpis p íspěvku úhrady na péči (dále jen ošet ovné) a účet 649.0360 – p ídavky na 
dítě: jedná se o nejvýznamnější položky ve vlastních výnosech organizace. Zatím co u stanovení a 
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výběru p ídavků na dítě není žádný problém, p i stanovování p edpisu ošet ovného a výběru ošet ovného 
se potýkáme se spoustou potíží. P i stanovování ošet ovného je nutná spolupráce rodičů, ať už se jedná 
o doložení adresy pobytu rodičů, potvrzení o výši p íjmů rodičů, p ípadně o doložení potvrzení o 
pobírání sociálních dávek. Jsou velice časté p ípady, že rodič neudá svou p esnou adresu, nedoloží 
potvrzení o výši sociálních dávek, p ípadně jiné potvrzení nebo prohlášení a organizace pak vystavuje 
p edpis na ošet ovné, ale po nějaké době se rodič objeví a po naléhání sociální pracovnice ve spolupráci 
s ú adem práce potvrzení doloží a nastane situace, že je t eba p edpis snížit, nebo ve většině p ípadů 
p edpis zrušit. I p es snahu organizace stanovovat p edpis ošet ovného co nejobjektivněji je stále poměr 
neplatících rodičů větší, než poměr rodičů platících. V roce 2015 bylo v průměru stanoveno ošet ovné 
šesti rodičům a jednomu dítěti (dítě má p íjem ze sirotčího důchodu), ale platí pouze jedno dítě 
(respektive babička) a ostatní jen p íležitostně, nebo vůbec. 
 
Porovnání výnosu z p ídavku na dítě a z ošet ovného v letech 2012 až 2015 

 
Porovnání výše stanoveného ošet ovného, které rodiče měli zaplatit ve sledovaném období, tzn. p edpis 
ošet ovného a skutečné p íjmy, které organizace od rodičů dostala. 

 
Z uvedeného grafu vyplývá, že rozdíl mezi p edpisem a skutečným výběrem ošet ovného je opravdu 
velký. Výjimku tvo il rok 2013, kdy bylo stanovené ošet ovné skutečně hrazeno. 
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Účet 649.0330 -  hmotný dar DDHM a 649.0332 – hmotný dar drobný: organizace obdržela od 
soukromého dárce klavír, který dárce ocenil na 3 000,- Kč a digitální kuchyňskou váhu v hodnotě 359,- 
Kč. 
Účet 649.0370 – ostatní p íspěvky: jedná se o p íspěvek MM Reality na dopravu dětí na akci ve výši 
200,- Kč a p íspěvek na úhradu pomůcek na praxi pro dívku, která navštěvuje učební obor Kade nice ve 
výši 4 756,- Kč. 
Účet 648.0300 – čerpání fondů: v roce 2015 dosáhla výše peněžních darů organizaci rekordní částky 
731 231,- Kč. Na základě p ání dárců, byly tyto prost edky použity p evážně na akce dětí a nákup nového 
majetku. Tím došlo k zapojení čerpání fondů ve výši 477 182,30 Kč. Podrobnějšímu popisu peněžních 
darů se věnuje část Zprávy o hospoda ení za rok 2015 věnovaná peněžním fondům. 
 

2.2 Náklady v hlavní činnosti 
P ímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 
SÚ AÚ ÚZ Název Rok 2015 Rok 2014 
521 0300 33353 Hrubé mzdy 4 802 000,00 5 029 000,00 
521 0400 33353 Ostatní osobní náklady     30 000,00             0,00 
521 0520 33353 Náhrady DpN     23 000,00      36 971,00 
524 0300 33353 SP organizace 1 208 800,00 1 257 966,00 
524 0400 33353 ZP organizace    435 200,00    452 872,00 
525 0300 33353 Zákonné pojištění zaměstnanců               0,00        9 532,00 
527 0300 33353 Základní p íděl FKSP     48 000,00     50 659,00 
   Celkem 6 547 000,00 6 837 000,00 

 
RP „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství“ ÚZ 33061 
SÚ AÚ ÚZ Název Částka 
521 0300 33061 Hrubé mzdy     24 870,00 
524 0300 33061 SP organizace 6 218,00 
524 0400 33061 ZP organizace    2 238,00 
527 0300 33061 Základní p íděl FKSP     249,00 
   Celkem 33 575,00 

 
RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ÚZ 33052 
SÚ AÚ ÚZ Název Částka 
521 0300 33052 Hrubé mzdy     107 334,00 
524 0300 33052 SP organizace 26 835,00 
524 0400 33052 ZP organizace    9 659,00 
527 0300 33052 Základní p íděl FKSP 1 073,00 
   Celkem 144 901,00 

Náklady z p íspěvku z izovatele ÚZ 00001 
SÚ Název 2015 2014 
501 Spot eba materiálu 988 730,71 1 005 694,96 
502 Spot eba energie 322 622,00 335 516,00 
511 Opravy a udržování 97 236,00 53 657,00 
512 Cestovné/DpN 2013 17 930,00 14 194,00 
518 Ostatní služby 287 445,45 344 837,63 
521 Mzdové náklady 27 871,00 0,00 
524 SP a ZP organizace 8 682,00 0,00 
525 Zákonné pojištění zaměstnanců 21 549,00 11 659,00 
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527 Zákonné sociální náklady 54 242,70 20 971,40 
528 Jiné sociální náklady 0,00 9 388,00 
531 Daň silniční 5 750,00 4 700,00 
538 Jiné daně a poplatky 4 100,00 250,00 
549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 2 331,00 
551 Odpisy 389,00 283,00 
558 Náklady z drobného majetku 21 452,14 2518,01 
 Celkem 1 858 000,00 1 806 000,00 

 
Účet 501 – spot eba materiálu 
 2015 2014 2013 2012 
Nákup potravin 582 358,40 646 198,05 655 320,00 686 166,00 
Oděv, obuv dětí 110 816,00 99 012,00 76 671,00 93 840,00 
Školní pot eby  18 771,07 24 384,23 17 470,00 13 759,00 
Čistící a hyg.pot  78 099,05 53 174,19 43 405,00 40 586,00 
Léky 18 211,00 13 409,00 16 355,00 15 276,00 

 
Výše uvedená tabulka p edstavuje porovnání nejvyšších položek účtu 501 a jejich vývoj v čase. 
Nákup potravin je limitován normativy na stravování a je ovlivněn věkovou skladbou dětí v dětském 
domově a jejich p ítomností. 
Další významnou položkou v oblasti výdajů je nákup oděvů a obuvi pro děti. Z důvodu hospodárnosti 
jsou mnohdy nakupovány levnější oděvy a obuv, které ovšem podléhají rychlejšímu opot ebení. Starší 
děti si mohou z kapesného či jiných p íjmů našet it na kvalitnější či značkové oděvy a obuv, v tom 
p ípadě se dětský domov podílí polovinou výdajů. 
Výdaje za školní pomůcky nep edstavují objemově významnou položku, doplňují však ucelený p ehled 
nezbytných výdajů za děti v dětském domově. Dle dostupných údajů ovlivňuje tyto výdaje věkové 
složení dětí, neboť finančně nejnáročnější je první stupeň základní školy a nástup na st ední školu či do 
učebního oboru. 
Z hlediska provozních výdajů není zanedbatelná částka za nákup čisticích prost edků k zajištění úklidu 
a hygienické provozuschopnosti za ízení. 
Zajímavým, a z hlediska meziročního srovnání stabilním, jsou výdaje za léky dětí. Jsou zde zahrnuty 
výdaje nejen na léčbu akutních zdravotních obtíží, ale také výdaje za dlouhodobou psychiatrickou 
medikaci a antikoncepci dívek, která byla doporučena léka em. V p ípadě, že není antikoncepce 
doporučena léka em, ale dívka ji p esto požaduje, podílí se na výdajích alespoň poměrnou stokorunovou 
částkou z kapesného. Zajímavost tohoto výdaje je jeho relativní meziroční vyrovnanost i p es fakt, že se 
v daném období výrazně obměnila skladba dětí a jejich věkové složení. 
 
Účet 502 – spot eba energie 
 2015 2014 2013 2012 
Voda 67 914,00 77 601,00 73 285,00 69 937,00 
Elekt ina 91 720,00 97 417,00 112 821,00 72 374,00 
Plyn 162 988,00 160 498,00 188 772,00 202 823,00 
Celkem 322 622,00 335 516,00 374 878,00 345 134,00 
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Z  grafů je patrné, že výdaje za vodu, p i zachování průměrně stejné meziroční spot eby, mírně stoupají. 
Voda jako jediná z energií není nakupována na Českomoravské komoditní burze Kladno. Cena je 
stanovována místním dostupným dodavatelem vody, což jsou Severomoravské vodárny a kanalizace. 
Vývoj ceny elektrické energie zachycují vývoj cen elektrické energie na trhu. 
U ceny za plyn a jeho spot eby je patrný vliv provedené rekonstrukce kotelny v roce 2012. 
 
 
Účet 511 – opravy a údržba 
U oprav a údržby se jedná zejména o malování prostorů dětského domova a drobnější opravy 
nemovitého majetku z ÚZ 1 v částce 67 856,- Kč. Dále se jedná o opravu a údržbu p i obnově kuchyněk 
na rodinných skupinách v celkové částce 108 073,- Kč (93 117,- Kč z ÚZ 00206 a 14 956,- z ÚZ 00001). 
Oprava a údržba movitého majetku (nap . pračka, sušička) 8 041,- Kč. Opravy a údržba služebního 
automobilu Opel byla za 1 058,- Kč, zatím co opravy a údržba služebního automobilu Škoda Fabia byla 
za 20 281,- Kč. Automobil Škoda je již značně opot eben a uvažujeme o koupi nového vozidla. 
 
 
Účet 518 – ostatní služby 
Na účtu ostatní služby jsou zachyceny náklady za služby, jako odvoz odpadu, zpracování mezd, cestovné 
dětí, poštovné, bankovní poplatky, telefony, praní ústavního prádla, apod. 
Za zmínku stojí porovnání vývoje cen za telefony a internet. Díky p istoupení k rámcové smlouvě kraje 
s mobilním operátorem v roce 2014 byl očekávaný další klesající vývoj výdajů za mobilní služby, což 
se v roce 2015 podstatně projevilo. Pevné linky a zejména internet je poskytován jediným, v P íbo e 
dostupným operátorem a cena je ovlivněna neexistující konkurencí a dominancí na trhu. 
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Náklady z vlastní činnosti 
 
SÚ Název 2015 2014 
501 Spot eba materiálu 89 979,55 15 626,02 
518 Ostatní služby 219 501,90 247 503,46 
528 Jiné sociální náklady 258 377,00 161 285,47 
549 Ostatní náklady z činnosti 468,00 468,00 
558 Náklady z drobného majetku 169 332,85 135 886,99 
591 Daň z p íjmu 0,00 5,06 
 Celkem 737 659,30 560 775,00 

Náklady z vlastní činnosti byly ovlivněny výši sponzorských darů. Organizace mohla pro děti 
organizovat více akcí, jako letní tábory, zájmové kroužky mimo DD, víkendové pobyty, poskytovat 
občerstvení a jiné aktivity (spot eba materiálu, ostatní služby). 
Účet 528 – jiné sociální náklady: kapesné dětem 73 240,- Kč, dárky dětem (narozeniny, svátek, vánoce) 
34 644,- Kč, mimo ádné odměny editele (ze sponzorských darů) 73 393,- Kč, dary k odchodu 
z dětského domova 77 100,- Kč. 
 

2.3 Výsledek hospodaření 
 

Organizace se snažila dodržovat vyrovnané hospoda ení a tím byl dosažen výsledek hospoda ení 0. 
 

3. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

 2015 2014 
Průměrný p epočtený počet zaměstnanců 21,287 20,96 
Hrubé mzdy 4 959 389,00 5 093 483,00 

 
Průměrný p epočtený počet zaměstnanců je v roce 2015 ovlivněn zástupy za dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Organizace p ekročila limit 19,7 stanovený z izovatelem. 
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V hrubých mzdách je zohledněna částka 25 185,- Kč, které byly na mzdy určeny z dotace na provoz ÚZ 
00001. 

 
P ehled vývoje průměrného platu v letech 2012 až 2015 

 2015 2014 2013 2012 
Pedagogové 24 559,00 25 046,00 25 875,00 26 717,00 
Ostatní pracovníci 14 508,00 15 346,00 16 170,00 14 958,00 

 
Sponzo i 
 
11/2015 J. Krhut 10.000 Kč 
12/2015 M&M Reality holding a.s. 600.000 Kč 
12/2015 T. Novotný 86.000 Kč 
02/2016 M&M Reality holding a.s 47.530 Kč 
07/2016 M&M Reality holding a.s 109.801 Kč 
Celkem 853.331 Kč 
 
 
Údaje o zapojení dětského domova do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
      Ve školním roce 2015/2016 se dětský domov nezapojil do žádného rozvojového či mezinárodního 
projektu. 
 
 
Údaje o zapojení dětského domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
      Ve školním roce 2015/2016 se dětský domov nezapojil do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 
 
Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
      Ve školním roce 2015/2016 dětský domov nep edložil a nerealizoval projekt financovaný z cizích 
zdrojů. 
 
 
Údaje o spolupráci dětského domova s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
      Základní odborová organizace p i dětském domově zanikla k 1.7.2009. S žádnou další odborovou 
organizací, organizací zaměstnavatelů a dalším partnerem dětský domov ve školním roce 2015/2016 
nespolupracoval. 
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Závěr 
 

Cíle vytýčené pro školní rok 2015/2016 byly ve většině splněny. Pat ilo zde zejména zajištění 
plynulého p echodu na st ední školy dětí ukončivších školy základní. Dále byla věnována maximální 
pozornost dětem vyžadujícím speciálně pedagogickou a další odbornou péči. Jednalo se zejména o 
individuální psychologickou a psychiatrickou péči, pravidelnou logopedickou a tyflopedickou péči, 
které měly za cíl minimalizovat dopady nedostatečné d ívější péče a mají za cíl posílit oslabené oblasti.  

Mezi nenaplněné cíle pat í plošně kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci umístěných dětí, 
neboť se již dlouhodobě neda í aktivizovat tyto zákonné zástupce a vyvolat pot ebu změny, která by 
umožnila nabourání životních stereotypů, které vedly k umístění dětí do za ízení pro výkon ústavní 
výchovy. 

Díky navázaným kontaktům jsme i v tomto školním roce využívali věcných a finančních 
sponzorských darů, které byly použity na zvýšení kvality života dětí v dětském domově i na akcích mimo 
dětský domov. Zmínit musíme také dobrou spolupráci s jednotlivci i organizacemi, kte í se podílejí na 
zajišťování volnočasových aktivit dětí, a to jak formou jednodenních či nárazových akcí, tak formou 
vícedenních pobytů, táborů a rekreací.  

Pro nadcházející školní rok 2016/2017 zůstává i nadále prioritou zajištění kvalitní individuální a 
skupinové péče o děti umístěné do dětského domova a průběžné zabezpečení vhodných materiálně 
technických podmínek pro tyto děti. Mezi hlavní témata školního roku 2016/2017 pat í zdravý a aktivní 
životní styl, efektivní školní p íprava a dobrý školní prospěch, pravidelné návštěva volnočasových 
aktivit, p íprava na zletilost a odchod z dětského domova, intenzivní individuální péče v oblasti 
psychologické, psychiatrické, speciálně pedagogické a dalších, které mají vliv na další plný a 
harmonický rozvoj osobnosti dětí. 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na poradě dne 5.10.2015. 
 
 
 
 
V P íbo e dne 20.10.2016 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Petr Augustinský  
                editel 
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1) P íloha k výroční zprávě o činnosti školy/ŠZ - tabulka projekty 
 
 
Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
p íjemce/partner 
(v p ípadě, že 
škola je partner, 
uvést p íjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v p ípadě 
partnerství také 
částka, která 
p ipadá na školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x x 
 
Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
p íjemce/partner 
(v p ípadě, že 
škola je partner, 
uvést p íjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v p ípadě 
partnerství také 
částka, která 
p ipadá na školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
2) P íloha k výroční zprávě o činnosti školy - tabulka DV/DVPP 
 
 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 P íprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro ve ejnost (nap . jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
 
 
 


