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Základní charakteristika zařízení
Název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 607, 742 58 Příbor
Telefon/fax: 556 725 103, telefon: 556 722 216
Datová schránka: 5h5gync
E-mail: ddpri@po-msk.cz
Internetové stránky: http://detskydomovpribor.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47998296, IZO: 102856729
Ředitel: Mgr. Petr Augustinský
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Zahájení provozu: 29.1.1950
Dětský domov v Příboře je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Do zařízení jsou
umísťovány děti na základě rozhodnutí soudu formou předběžného opatření nebo nařízení ústavní
výchovy.
S účinností od 1.7.2001 přešel dětský domov do působnosti Moravskoslezského kraje, v souladu
s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 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, případně zůstávají
v domově na základě dohody mezi klientem a dětským domovem maximálně do 26 let, tj. do ukončení
přípravy na povolání. Kapacita dětského domova je 24 dětí ve třech rodinných skupinách. Provoz je
celoroční s celodenní péčí, poskytující dětem plné přímé zaopatření. Do zařízení jsou umisťovány
rozhodnutím soudu o nařízení ústavní výchovy.
Činnost dětského domova je vedena dle organizačních směrnic a legislativních předpisů, zejména
dle 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, zákona č. 561/2004
Sb., zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského
zákona), zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších platných přepisů, jejichž zněním se činnost
dětského domova musí řídit.
V dětském domově je základním dokumentem Vnitřní řád, který obsahuje strukturu řízení
zařízení, definuje práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, obsahuje rovněž základní postupy pro
práci s dítětem. Tento vnitřní řád je dostupný na webových stránkách dětského domova, případně 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 plánů výchovně 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, případně večeře, zaměstnancům. Pro školní jídelnu je
zpracován Vnitřní řád školní jídelny, který definuje základní podmínky fungování školní jídelny.
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Údaje o zaměstnancích
(k 31.8.2022)
Počet zaměstnanců
celkem
z toho pedagogických
z toho MD
z toho ostatních

21
10
1
10

Údaje o dětech
Celkový počet dětí
k 1.9.2021
k 31.8.2022

23
24

z toho dívek

15

Nově přijato celkem

7

z toho dívek

5

Odchody celkem
dovršení zletilosti
na základě rozhodnutí soudu
ukončení UV, PO
přemístění do DDŠ, VÚ
do pěstounské péče
jiné

6
1
1
0
0
0
4

z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek

5
1
1
0
0
0
3

Věkové složení dětí (k 31.8.2022)
od 1 do 6 let
od 7 do 10 let
od 11 do 14 let
od 15 let

1
5
8
10

z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek

0
3
7
5
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Zařazení dětí do jednotlivých typů škol (k 1.9.2021)
MŠ
ZŠ
U, OU, SOU, SŠ
VOŠ, VŠ

3
12
7
1

z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek

0
10
4
1

z toho vzdálení (během dne)
do 24 hodin
nad 24 hodin

11
4
0
7

z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek

2
0
4

z toho registrovaných
z toho odškodněných

4
0
0

Útěky dětí
celkem

Úrazy dětí
celkem

Vývoj naplněnosti v období od 1.9.2018 do 1.9.2022

Vývoj naplněnosti

20
15
10
5

Naplněnost

Kapacita

1.9.2022

1.7.2022

1.5.2022

1.3.2022

1.1.2022

1.11.2021

1.9.2021

1.7.2021

1.5.2021

1.3.2021

1.1.2021

1.11.2020

1.9.2020

1.7.2020

1.5.2020

1.3.2020

1.1.2020

1.11.2019

1.9.2019

1.7.2019

1.5.2019

1.3.2019

1.1.2019

1.11.2018

1.9.2018

0
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Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ve
školním roce 2021/2022
V září 2021 nastoupily děti do těchto oborů:
1 dívka – Ostravská univerzita – obor Enviromentální geografie – ochrana a tvorba krajiny
1 chlapec – OU a PŠ Nový Jičín – obor Stravovací a ubytovací služby
1 dívka – OU a PŠ Nový Jičín – obor Stravovací a ubytovací služby
1 chlapec – SŠ technická a zemědělská NJ – obor Instalatér
1 chlapec – VOŠ, SOU a SOŠ Kopřivnice – obor Zámečník

Údaje o výsledcích vzdělávání
Ve školním roce 2021/2022 ukončily děti předškolní vzdělávání
1 chlapec – MŠ Kamarád Příbor
1 chlapec MŠ Motýlek Kopřivnice
Ve školním roce 2021/2022 ukončily děti základní vzdělávání
2 chlapci – ZŠ Jičínská Příbor
1 dívka - ZŠ Jičínská Příbor
1 chlapec – ZŠ Horní Moštěnice

Seznam dětmi navštěvovaných pravidelných volnočasových aktivit mimo DD
Název kroužku

počet dětí

Fotbal Příbor
Fiťáček BAV Klub
Taneční kroužek Luna Příbor

2
3
4

Zájmová činnost a navštěvované kroužky organizované v rámci DD
Název kroužku

počet dětí

Výtvarný
Sportovně relaxační
Tvůrčí činnosti
Zahradnický

16
24
16
8
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Ozdravné pobyty a vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022
Léčebný pobyt – lázně Metylovice
Tvůrčí dílny Mořkov
Ozdravný pobyt Malenovice
Ozdravný pobyt Bystřička
Začni správně Yourchance o.p.s. Praha
Jednodenní akce ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo 74 jednodenních akcí. Jednalo se především o výlety
v regionu Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Preferovány byly sportovní, poznávací
a turistické aktivity. Rovněž bylo do programu zařazeno množství relaxačních aktivit, které byly
doplněny, například v případě špatného počasí, akcemi společensko kulturními.
Tábory v roce 2022
1.-7.7.2022
9.-16.7.2022
10.-19.7.2022
10.-16.7.2022
7.-14.8.2022
13.-21.8.2022

– Airsoftový tábor Kunčice pod Ondřejníkem
– Survivor – kdo přežije Morkovice – Skavsko
– Taneční tábor Kunčice pod Ondřejníkem
– Letní kemp Prostřední Bečva
– Záchrana světa Morkovice – Skavsko
– Letní tábor Na Myšinci Budišovice

Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů probíhala na základě Minimálního preventivního programu
pro školní rok 2021/2022, Školního vzdělávacího programu a Ročního plánu výchovně vzdělávací
činnosti. Plánované aktivity byly jednotlivými vychovateli začleňovány do Týdenních programů
výchovně vzdělávacích činností. V případě výskytu sociálně patologických jevů se postupovalo dle
metodických pokynů a směrnic, jednotlivé případy projednala pedagogická rada a další postup byl
zaznamenán do osobního spisu dítěte.
Mezi řešená témata ve školním roce 2021/2022 patřila zejména vysoká útěkovost, která se
projevila nikoliv větším počtem útěků, ale větším počtem dnů strávených dětmi na útěku.
Dále to byla šikana, kyberšikana, zneužívání omamných a psychotropních látek. Případy, ve
kterých nebylo možné efektivně zakročit dostupnými pedagogickými prostředky, byly konzultovány se
specialisty v oboru, rovněž byla podána oznámení Polici ČR, která učinila patřičné prošetření.
Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu na školní rok 2021/2022 proběhlo dne
5.10.2022 na poradě zaměstnanců.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků neprobíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na školní rok 2021/2022. V rámci tohoto plánu měly být vzdělávací aktivity
řešeny individuálně dle potřeb organizace a zájmu jednotlivých vychovatelů. Preferovanými oblastmi
vzdělávání byly metodická setkávání vychovatelů, prevence sociálně patologických jevů,
sebezkušenostní výcviky, komunikační dovednosti, krizová intervence, prevence vyhoření a další dle
skutečných potřeb pedagogických pracovníků v souladu s potřebami organizace.
Díky zapojení do tříletého projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II
(OKAP II) v období 2021 - 2023 , jsou zejména pedagogičtí zaměstnanci účastni vzdělávání, které nabízí
nejen výše jmenované okruhy, ale rovněž zahrnuje realizaci supervizí, které umožňují zkvalitnit práci a
zefektivnit komunikaci v dětském domově.

Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti
Ve školním roce 2021/2022 se dětský domov zapojil opět do projektu Začni správně, který
realizuje YOURCHANCE o.p.s., kdy se mladí dospělí z dětských domovů na několika vícedenních
akcích zpravidla konaných v Praze seznamují s nástrahami samostatného života a probíhá nácvik řešení
životních situací.
Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2021/2022 proběhla kontrola České školní inspekce v termínu 4.-6.1.2022.
Na základě závěrů inspekční zprávy čj. ČŠIT-1891/21-T popsaných v oddíle Slabé stránky a/nebo
příležitosti ke zlepšení byla přijata následující opatření k prevenci:
- Dle závěrů cíle stanovené v programech rozvoje osobnosti dětí v některých případech nedostatečně
reflektovaly jejich individuální zvláštnosti.
Opatření – vychovatelé odpovědní za zpracování a aktualizace programů rozvoje osobnosti dětí byli
informováni a poučeni o nutnosti pravidelné kontroly těchto programů rozvoje osobnosti dětí s ohledem
na potřebu podrobného popisu individuálních zvláštností dětí a aktivního přístupu k plánování a práci
s těmito individuálními zvláštnostmi a následného vyhodnocení těchto činností.
- Dle závěrů nebyly vedením systematicky podchyceny dílčí jednotlivosti nastavených mechanizmů
řízení a kontrolní činnosti, což se projevilo v nesouladu dokumentace a realizované skutečnosti.
Opatření – byla stanovena četnost průběžných kontrol ze strany vedoucí vychovatelky a ředitele se
zaměřením na soulad realizovaných činností a vedené dokumentace. Tato kontrolní činnost bude
pravidelně vyhodnocována na měsíčních poradách se stanovením odpovědnosti a termínů pro případné
odstranění zjištěných závad. Informovanost zaměstnanců bude rovněž zajištěna prostřednictvím
služebního emailu z důvodu průkaznosti zaslaných sdělení.
- Dle závěrů vnitřní vybavení jedné rodinné skupiny neodpovídá současným trendům.
Opatření – byl osloven dodavatel projektové dokumentace z důvodu zajištění nové ceny rekonstrukce 1.
rodinné skupiny, která již byla plánována před třemi lety, ale z důvodu nedokrytí potřebné částky
zřizovatelem nebyla realizována. Po obdržení aktualizované dokumentace byl osloven zřizovatel se
žádostí o možné zajištění finančních zdrojů na realizaci rekonstrukce 1. rodinné skupiny. Po zajištění
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finančních prostředků ze strany Moravskoslezského kraje byla realizována rekonstrukce, která byla
ukončena v srpnu 2022.

Základní údaje o hospodaření (za rok 2021)
a) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Státní rozpočet

Rozpočet MSK

Vlastní zdroje

CELKEM

Náklady

11 872 236,00

2 2208 000,00

708 838,79

14 789 074,79

Výnosy

11 872 236,00

2 208 000,00

708 838,79

14 789 074,79

0

0

0

0

VH

Hospodaření roku 2021 bylo ovlivněno řadou nepříznivých a nepředvídatelných okolností, které narušily
plány i rozpočet organizace.
Neustálá nařízení a omezení vyvolané pandemií, zcela změnila způsob práce v dětském domově.
Opakované vyhlášení nouzového stavu a přechod na distanční výuku dětí prověřil nejen schopnost
zaměstnanců přizpůsobit se novým situacím, ale také změnil strukturu plánovaných nákladů. Organizace
se musela potýkat s velkým počtem dočasných pracovních neschopností a karantén zaměstnanců, přesto
se vždy podařilo zajistit řádný chod dětského domova.
Organizace v roce 2021 dosáhla nulového výsledku hospodaření. Z převážné části nemuselo dojít
k zapojení rezervního fondu do hospodaření a prostředky získané v roce 2021 převádíme do dalšího roku,
protože v průběhu roku nebyly pro děti pořádány akce a kroužky z důvodu vládních opatření, došlo tak
k nemalé úspoře prostředků. I přes zvýšené náklady způsobené neustálým zdražováním všech komodit
dosáhla organizace vyrovnaného výsledku hospodaření jak z prostředků zřizovatele, tak z vlastních
příjmů. Vývoj vlastních příjmů očekáváme na úrovni předchozích let.
Přes všechna úskalí roku 2021 se podařilo dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření jak
z prostředků zřizovatele, tak z prostředků vlastních příjmů.
U vlastních zdrojů je mírně zlepšená situace v oblasti výnosu z příspěvku na úhradu péče, tzv. ošetřovné,
kdy předpis za rok 2021 – výnos z ošetřovného je 79 131,- Kč, skutečné platby za ošetřovné jsou 43
701,- Kč (nárůst oproti předchozím obdobím) a úhrada dluhu v roce 2021, za předchozí období byla
v celkové částce 2 400,- Kč. Toto zlepšení je však dáno tím, že se na úhradě příspěvku na péči (ošetřovné)
podílejí děti, kterým byla úhrada stanovena na základě povinnosti hradit příspěvek na péči ze sirotčích a
invalidních důchodů. Skutečnost, že organizace vytváří výnosy, které nejsou příjmem, ale ve většině
případů nevymahatelnou pohledávkou, značně komplikuje hospodaření organizace.
Organizace zapojila do hospodaření rezervní fond (tvořený z finančních darů) ve výši 4 155,- Kč na
vybavení dětského pokoje malých chlapců, podle určení z darovací smlouvy. Ostatní prostředky
rezervního fondu (tvořeného z darů) ve výši 57 045,- Kč budou použity v následujícím roce v souladu
s jejich určením.
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Do hospodaření byl rovněž zapojen fond investic v celkové výši 173 90161 Kč, z čehož byl odvod do
rozpočtu zřizovatele ve výši 23 000,- Kč a prostředky vynaložené na opravy ve výši 150 901,61 Kč,
z toho 68 925,25 Kč na havárii „Oprava kanalizačního potrubí“.
2. Čerpání účelových dotací
Rozpis závazných ukazatelů z rozpočtu MSK – ÚZ 00001, ÚZ 00205
Název

Závazný ukazatel

Čerpáno

Provozní dotace celkem

2 208 000,00

2 208 000,00

Provozní náklady ÚZ 00001

1 976 000,00

1 976 000,00

232 000,00

232 000,00

Krytí odpisů ÚZ 00205

Výnosy z provozní dotace zřizovatele ÚZ 00001 byly použity k úhradě běžných nákladů na provoz
organizace (např. nákup potravin pro děti, spotřební materiál, energie, opravy, nákup majetku, služby),
prostředky byly vyčerpány.
Výnosy z dotace zřizovatele účelově určeny na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku“ ÚZ 00205 byly použity k úhradě odpisů majetku a byly vyčerpány.
Rozpis účelových prostředků ze státního rozpočtu - MŠMT
Název

Závazný ukazatel

Čerpáno

Prostředky ze SR celkem

11 872 236,00

11 872 236,00

Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353

11 839 836,00

11 839 836,00

DP „Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských
domovů ČR v působnosti resortu školství za rok 2021 „ÚZ
33082

32 400,00

32 400,00

Všechny prostředky ze SR MŠMT byly použity v souladu s jejich určením.
Rozpis účelových prostředků ze státního rozpočtu MŠMT ÚZ 33353
Název
Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353
z toho:
Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady

Závazný ukazatel

Čerpáno

11 839 836,00

11 839 836,00

8 374 241,00

8 374 241,00

220 478,00

220 478,00
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Zákonné odvody sociální a zdravotní pojistné

2 912 480,00

2 851 584,00

FKSP

170 936,00

172 391,00

ONIV – přímý (náhrady DpN + zákonné pojištění zaměstnanců)

139 610,00

223 142,00

Dotace ÚZ 33353 – Přímé výdaje na vzdělávání byla použita v souladu s jejím určením na prostředky
na platy ve výši 8 374 241,- Kč, ostatní osobní náklady ve výši 220 478,- Kč, z čehož byly vyplaceny
dohody o provedení práce (topič, zástup za vychovatele a noční) a výplata odstupného vychovatelce ve
výši 81 428,- Kč, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojistné ve výši 2 851 584,- Kč, FKSP ve výši
172 391,- Kč, na náhrady za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti ve výši 145 273,- Kč, na
úhradu zákonného pojištění zaměstnanců ve výši 38 242,- Kč, dále na cestovní náhrady zaměstnanců,
ochranné pracovní oděvy a pomůcky a školení zaměstnanců. Prostředky byly vyčerpány.
Rozpis účelových prostředků ze státního rozpočtu MŠMT ÚZ 33082
Název

Závazný ukazatel

Čerpáno

32 000,00

32 000,00

DP „Podpora rekreačních pobytů…..“ ÚZ 33082
z toho:
Cestovní náhrady – doprovod dětí
Rekreační pobyt dětí

4 240,00

4 240,00

28 160,00

28 160,00

2.1 Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy ze státního rozpočtu členěné dle ÚZ
SÚ

AÚ

ÚZ

Název

672

0500

33353

Přímé náklady na vzdělávání

672

0500

33080

Mimořádné odměny zaměstnanců DD

672

0500

33082

DP „Podpora rekreačních pobytů….“
Celkem

Rok 2021

Rok 2020

11 839 836,00

11 362 866,00

0,00

701 426,00

32 400,00

0,00

11 872 236,00

12 064 292,00

Všechny výnosy ze státního rozpočtu byly vyčerpány v souladu s jejich určením.
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Výnosy z rozpočtu MSK členěné dle ÚZ
SÚ

AÚ

ÚZ

Název

672

0400

00001

Provozní náklady

672

0401

00205

Krytí odpisů
Celkem

Rok 2021

Rok 2020

1 976 000,00

2 038 000,00

232 000,00

232 000,00

2 208 000,00

2 270 000,00

Všechny výnosy od zřizovatele byly vyčerpány na náklady související s provozem zařízení a jejich
určením.
Výnosy z vlastní činnosti
SÚ

AÚ

ÚZ

Název

602

0400

00005

Stravné zaměstnanci

95 585,00

89 440,00

602

0720

00005

Předpis PnÚP-ošetřovné děti

79 131,00

115 835,00

648

0310

00005

Čerpání darů

4 155,00

322 047,01

648

0800

00005

Čerpání IF

150 901,61

402 557,36

649

0310

00005

Náhrady škod děti

6 268,00

0,00

649

0330

00005

Hmotné dary - majetek

151 000,00

89 463,06

649

0331

00005

Hmotné dary - potraviny

2 511,93

43 590,00

649

0333

00005

Bezúplatný převod – pomůcky covid

25 183,25

11 055,98

649

0360

00005

Přídavky na děti

186 183,00

154 250,00

649

0361

00005

Příspěvek na péči

7 920,00

0,00

708 838,79

1 228 238,41

Celkem

Rok 2021

Rok 2020

Účet 602.0400 – stravné zaměstnanci: tento výnos organizace ovlivnit nemůže.
Účet 602.0720 – předpis příspěvku úhrady na péči (dále jen ošetřovné) a účet 649.0360 – přídavky na
dítě: jedná se o nejvýznamnější položky ve vlastních výnosech organizace. Zatímco u stanovení a výběru
přídavků na dítě není žádný problém, při stanovování předpisu ošetřovného a výběru ošetřovného se
potýkáme se spoustou potíží. Při stanovování ošetřovného je nutná spolupráce rodičů, ať už se jedná o
doložení adresy pobytu rodičů, potvrzení o výši příjmů rodičů, případně o doložení potvrzení o pobírání
sociálních dávek. Jsou velice časté případy, kdy rodič neudá svou přesnou adresu, nedoloží potvrzení o
výši sociálních dávek, případně jiné potvrzení nebo prohlášení a organizace pak vystavuje předpis na
ošetřovné, ale po nějaké době se rodič objeví a po naléhání sociální pracovnice ve spolupráci s úřadem
práce potvrzení doloží a nastane situace, že je třeba předpis snížit, nebo ve většině případů předpis zrušit.
I přes snahu organizace stanovovat předpis ošetřovného co nejobjektivněji je stále poměr neplatících
rodičů větší, než poměr rodičů platících. Předpis za rok 2021 – výnos z ošetřovného je 79 131,- Kč,
skutečné platby za ošetřovné jsou 43 701,- Kč (nárůst oproti předchozím obdobím) a úhrada dluhu v roce
2021, za předchozí období byla v celkové částce 2 400,- Kč. Toto zlepšení je však dáno tím, že se na
úhradě příspěvku na péči (ošetřovné) podílejí děti, kterým byla úhrada stanovena na základě povinnosti
hradit příspěvek na péči ze sirotčích a invalidních důchodů. Skutečnost, že organizace vytváří výnosy,
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které nejsou příjmem, ale ve většině případů nevymahatelnou pohledávkou, značně komplikuje
hospodaření organizace. Přídavky na děti v roce 2021 byly v celkové částce 186 183,- Kč, jejich výši
organizace nemůže ovlivnit, záleží na počtu a věkovém složení dětí.
Účet 649.0361 - roce 2021 má organizace příjem rovněž z příspěvku na péči za jedno dítě v celkové
částce 7 920,- Kč.
Porovnání výnosu z přídavku na dítě a z ošetřovného v letech 2018 až 2021

Výnosy z PnD a ošetřovného v letech 2017 až 2020 v tis.Kč
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Porovnání výše stanoveného ošetřovného, které rodiče měli zaplatit ve sledovaném období, tzn.
předpis ošetřovného a skutečné příjmy, které organizace od rodičů dostala.

Porovnání předpisu a skut.výběru oše v tis. Kč
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Skutečnost

Z uvedeného grafu vyplývá, že rozdíl mezi předpisem a skutečným výběrem ošetřovného je opravdu
velký, i když v roce 2020 a 2021 je situace mírně zlepšená, což je dáno skutečností, že na úhradě
ošetřovného se podílejí sami děti, kterým bylo ošetřovné stanoveno z jejich sirotčích a invalidních
důchodů.
Účet 648.0310 – čerpání darů z rezervního fondu: organizace čerpala rezervní fond ve výši 4 155,- Kč
na vybavení dětského pokoje malých chlapců. Vzhledem k situaci, že spousta volnočasových aktivit byla
v roce 2021 značně omezena, zůstávají ostatní prostředky fondu k čerpání do příštích období.
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Účet 648.0800 – čerpání IF na opravy: celkově bylo z IF čerpáno 150 901,61 Kč; největší položkou bylo
odstranění havárie „Oprava kanalizačního potrubí“ v částce 68 925,25 Kč, oprava zasíťování v DD
v částce 23 100,72 Kč, oprava AUS 7 379,- Kč, opravy počítačů 5 735,40 Kč, oprava průmyslové sušičky
7 955,75 Kč, oprava konvektomatu 2 831,40 Kč, oprava vstupního osvětlení 6 595,- Kč a oprava
průmyslové pračky 28 379,09 Kč.
Účet 649.0330 – hmotné dary - majetek: jsou zde zaúčtovány hmotné dary, které jsou vedeny v evidenci
majetku. V roce 2021 obdržela organizace 24 ks notebooků v ceně 126 000,- Kč od nadace Naše dítě,
sedací soupravu n a1. RS v částce 20 000, Kč a policový díl s knihovnou v částce 5 000,- Kč.
Účet 649.0331 – hmotné dary – potraviny: darované občerstvení ke dni dětí v částce 2 511,93 Kč.
Účet 649.0333 – bezúplatné nabytí ochranných prostředků: organizace v rámci pandemie Covid -19
obdržela ochranné pomůcky v celkové částce 25 183,25 Kč.

Využití notebooků poskytnutých dětem nadací Naše dítě
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2.2 Náklady v hlavní činnosti
Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353
SÚ

AÚ

ÚZ

Název

Rok 2021

Rok 2020

521

0300

33353

Hrubé mzdy

8 374 241,00

8 222 746,00

521

0400

33353

Ostatní osobní náklady

139 050,00

87 100,00

521

0510

33353

Odstupné

81 428,00

0

521

0520

33353

Náhrady DpN

145 273,00

75 047,00

524

0300

33353

SP organizace

2 092 293,00

2 041 814,00

524

0400

33353

ZP organizace

759 291,00

740 968,00

525

0300

33353

Zákonné pojištění zaměstnanců

38 242,00

29 235,00

527

0300

33353

Základní příděl FKSP

170 391,00

165 956,00

527

0340

33353

OOPP zaměstnancům

19 349,03

0

512

03xx

33353

Cestovní náhrady

20 277,9700

0

11 839 836,00

11 362 866,00

Celkem

Prostředky za SR – MŠMT – přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány v souladu s jejich určením.
V roce 2021 došlo k navýšení prostředků přímého ONIV z důvodu nárůstu náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost a karantény, vlivem koronavirové pandemie.
Náklady – DP „Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v působnosti
resortu školství na rok 2021“ ÚZ 33082
Prostředky dotačního programu „Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR
v působnosti resortu školství na rok 2021 “ byly vyčerpány v celkové částce 32 400,- Kč v souladu
s jejich určením.
Náklady z příspěvku zřizovatele ÚZ 00001
SÚ

Název

501

Spotřeba materiálu

993 263,38

1 035 567,94

502

Spotřeba energie

290 233,25

305 067,81

511

Opravy a udržování

14 327,80

20 636,36

512

Cestovné

4 261,03

13 676,00

518

Ostatní služby

400 640,03

378 920,31

527

Zákonné sociální náklady

11 626,70

50 001,23

Rok 2021

Rok 2020
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528

Jiné sociální náklady

531

193 213,81

41 294,00

Daň silniční

3 555,00

3 800,00

538

Jiné daně a poplatky

3 820,00

4 740,00

549

Ostatní náklady z činnosti

20 603,00

21 500,00

558

Náklady z drobného majetku

40 456,00

158 968,35

1 976 000,00

2 038 000,00

Celkem
Účet 501 – spotřeba materiálu – vybrané údaje
2021

2020

2019

2018

Nákup potravin

619 034,36

620 025,58

615 731,66

654 870,94

Oděv, obuv dětí

70 424,00

74 280,00

113 535,00

113 981,00

Školní potřeby děti

26 721,45

34 926,42

19 939,00

28 757,00

Čistící a hygienické potřeby

85 461,62

116 816,64

72 001,31

72 242,33

Léky + zdrav. materiál

39 980,01

41 953,03

41 268,71

46 566,80

Výše uvedená tabulka představuje porovnání významných 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 přítomností.
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 opotřebení. Starší
děti si mohou z kapesného či jiných příjmů našetřit na kvalitnější či značkové oděvy a obuv, v tom
případě se dětský domov podílí polovinou výdajů. V roce 2021, stejně jako v roce 2020, se v nákupech
oděvů a obuvi projevila vládní opatření – zavřené obchody, tudíž jsme byli odkázáni na darované ošacení.
Výdaje za školní pomůcky nepředstavují objemově významnou položku, doplňují však ucelený přehled
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 střední školu či do
učebního oboru. V roce 2021 byla po převážnou část roku distanční výuka a ta se projevila ve větším
objemu prostředků vydaných za školní pomůcky.
Z hlediska provozních výdajů není zanedbatelná částka za nákup čisticích prostředků k zajištění úklidu
a hygienické provozuschopnosti zařízení.
Zajímavou a z hlediska meziročního srovnání stabilní položkou 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 lékařem. V případě, že není
antikoncepce doporučena lékařem, ale dívka ji přesto požaduje, podílí se na výdajích alespoň poměrnou
stokorunovou částkou z kapesného.
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Účet 502 – spotřeba energie
2021

2020

2019

2018

Voda

91 030,78

92 212,32

74 271,98

76 535,00

Elektřina

62 714,19

89 929,00

96 717,00

82 949,00

Plyn

136 488,28

122 926,49

113 161,49

111 436,00

Celkem

290 233,25

305 067,81

284 150,47

270 920,00

Z následujících grafů je patrné, že výdaje za vodu, při zachování průměrně stejné meziroční spotřeby,
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.

Spotřeba energie 2018 až 2021 v tis.Kč
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Účet 511 – opravy a údržba
Jedná se převážně o drobné provozní opravy a údržbu majetku organizace.
Účet 518 – ostatní služby
Na účtu ostatní služby jsou zachyceny náklady za služby, jako odvoz odpadu, zpracování mezd, cestovné
dětí, poštovné, internet, telefony, praní ústavního prádla, apod.
Za zmínku stojí porovnání vývoje cen za telefony a internet. Díky přistoupení k rámcové smlouvě kraje
s mobilním operátorem v roce 2014 byl očekávaný další klesající vývoj výdajů za mobilní služby, což se
podstatně projevilo i v následujících letech. Pevné linky a zejména internet je poskytován jediným
v Příboře dostupným operátorem a cena je ovlivněna neexistující konkurencí a dominancí na trhu. Platby
za rok 2020 jsou mírně vyšší, z důvodu covidové pandemie.
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Poplatky za telefony a internet 2018 až 2021 v tis. Kč
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Náklady z vlastní činnosti ÚZ 00005
SÚ

Název

501

Spotřeba materiálu

131 224,18

181 692,84

511

Opravy a udržování

150,901,61

402 557,36

518

Ostatní služby

8 040,00

136 900,69

527

Zákonné sociální náklady

7 894,50

11 055,98

528

Jiné sociální náklady

864,19

154 707,00

549

Ostatní náklady z činnosti

468,00

468,00

551

Odpisy dlouhodobého majetku

684,00

684,00

558

Náklady z drobného majetku

151 000,00

210 050,06

557

Náklady z vyřazených pohledávek

257 762,31

130 122,48

Celkem

708 838,79

1 228 238,41

Rok 2021

Rok 2020

Náklady z vlastní činnosti jsou ovlivněny výši sponzorských darů. Organizace mohla pro děti
organizovat více akcí, jako jsou letní tábory, zájmové kroužky v dětském domově, víkendové pobyty,
poskytovat občerstvení a jiné aktivity (spotřeba materiálu, ostatní služby).
Účet 511 – opravy a udržování: z vlastních zdrojů organizace hradila opravy v celkové výši 150 901,61
Kč; největší položkou bylo odstranění havárie „Oprava kanalizačního potrubí“ v částce 68 925,25 Kč,
oprava zasíťování v DD v částce 23 100,72 Kč, oprava AUS 7 379,- Kč, opravy počítačů 5 735,40 Kč,
oprava průmyslové sušičky 7 955,75 Kč, oprava konvektomatu 2 831,40 Kč, oprava vstupního osvětlení
6 595,- Kč a oprava průmyslové pračky 28 379,09 Kč.
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Účet 557 – náklady z vyřazených pohledávek: jedná se o vyřazení jednotlivých pohledávek do 20 000,Kč za tzv. ošetřovné, které byly vyřazeny na základě revize pohledávek, která proběhla v předchozích
letech.
3. Mzdové náklady, průměrný plat

Celkem
Prostředky na platy
8 374 241,00
OON
139 050,00
Odstupné
81 428,00
DpN
145 273,00
Organizaci byl stanoven pro rok 2021 průměrný přepočtený limit zaměstnanců 18,63, ten byl však
v průběhu roku překročen na 19,55 a to z důvodu zástupu za zaměstnankyně na mateřské dovolené a za
zaměstnance na dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo karanténě. Průměrný přepočtený stav
pedagogických zaměstnanců byl 9,37 a ostatních zaměstnanců byl 10,18.
2020
2019
2021
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Celkové mzdové náklady (bez OON a DpN)

19,55

19,21

18,83

8 374 241,00

8 739 260,00

7 077 920,00

Přehled vývoje průměrného platu v letech 2016 až 2018
2020
2019
2021
Pedagogové
41 480,00
42 445,00
34 897,00
Ostatní zaměstnanci
30 372,00
33 048,00
27 379,00
V roce 2021 vypadá průměrná mzda u pedagogických i ostatních zaměstnanců nižší než v roce 2020, ale
je to způsobeno faktem, že v roce 2020 byla organizaci poskytnuta mimořádná dotace na posílení platů
zaměstnanců v rámci covidové pandemie.
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Havárie – akce „Oprava kanalizačního potrubí“
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Sponzoři
Ve školním roce 2021/2022 získal dětský domov věcné a finanční dary od těchto subjektů:
Ing. Kamil Halamíček
ForSteel, s.r.o.
Ing. Jaroslav Krhut
Tomáš Rožnovský
Jana Černá
Svatava Veselková
Markéta Hubeňáková
Ing. Radim Kotlář
Jan Veřmířovský
Ebike Electronic s.r.o.
Ebike Electronic s.r.o.

5.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
8.200 Kč (dárkové poukazy Datart)
25.000 Kč (hmotný dar – sedací souprava, knihovna)
10.000 Kč

DĚKUJEME ZA PODPORU.
Údaje o zapojení dětského domova do rozvojových a mezinárodních projektů
Ve školním roce 2021/2022 se dětský domov zapojil do projektu Začni správně, který realizuje
Yourchance o.p.s., kdy se mladí dospělí z dětských domovů na několika vícedenních akcích zpravidla
konaných v Praze seznamují s nástrahami samostatného života a probíhá zde nácvik řešení životních
situací.
Údaje o zapojení dětského domova do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2021/2022 se dětský domov zapojil do tříletého projektu Odborné, kariérové a
polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) na období 2021 - 2023, kdy jsou zejména pedagogičtí
zaměstnanci účastni vzdělávání, které nabízí nejen metodická setkávání vychovatelů, prevence sociálně
patologických jevů, sebezkušenostní výcviky, komunikační dovednosti, krizovou intervenci, prevenci
vyhoření a další, ale rovněž zahrnuje realizaci supervizí, které umožňují zkvalitnit práci a zefektivnit
komunikaci v dětském domově.
Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2020/2021 dětský domov nepředložil 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 při dětském domově zanikla k 1.7.2009.
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Závěr
Školní rok 2021/2022 byl ve znamení postepidemické stabilizace, což představovalo, z hlediska
poskytování péče umístěným dětem, znovuzavedení obvyklých činností, které jsou každodenní náplní
zaměstnanců dětského domova a umožňují, podle individuálních potřeb dětí, řešit úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální.
Také ve školním roce 2021/2022 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 dřívější péče a mají za cíl posílit oslabené oblasti.
Mezi nenaplněné cíle posledních let patří plošně kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci
umístěných dětí, neboť se již dlouhodobě nedaří aktivizovat tyto zákonné zástupce a vyvolat potřebu
změny, která by umožnila nabourání životních stereotypů, které vedly k umístění dětí do zařízení 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, kteří se podílejí na
zajišťování volnočasových aktivit dětí, a to jak formou jednodenních či nárazových akcí, tak formou
vícedenních pobytů, táborů a rekreací.
Ve školním roce 2021/2022 se realizovala kompletní rekonstrukce 1. rodinné skupiny ve stejném
rozsahu jako u 2. rodinné skupiny, tedy rekonstrukce dětských pokojů, obývacího pokoje, podlah, dveří,
rozvodů a osvětlení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se oprava hydroizolace domu, či
revitalizace zahrady dětského domova přesouvá do let následujících.
Pro nadcházející školní rok 2022/2023 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 2022/2023 patří zdravý a aktivní
životní styl, efektivní školní příprava a dobrý školní prospěch, pravidelné návštěva volnočasových
aktivit, příprava 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 osobností dětí.
.
Výroční zpráva byla projednána na poradě dne 5.10.2022.

Mgr. Petr Augustinský
ředitel
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1) Příloha k výroční zprávě o činnosti školy/ŠZ - tabulka projekty
Nově zahájené projekty:
Název
Operační Registrač
projektu
program/ ní číslo
Zdroj
projektu
financov
ání
Odborné,
kariérové
a
polytech
nické
vzdělává
ní
v MSK II
(OKAP)

Výzkum,
vývoj a
vzdělává
ní

CZ.02.3.
68/0.0/0.
0/19_078
/0019613

Projekty již v realizaci:
Název
Operační
projektu program/Zdroj
financování

x

x

Role
školy/ŠZ
v projektu
příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet projektu
(v případě
partnerství také
částka,
která
připadá na školu)

Obsah/Cíle projektu

Období
realizace

příjemce

x

Mezi
hlavní
podporované
oblasti
patří
odborné
vzdělávání, kariérové
poradenství,
polytechnické
vzdělávání,
inkluze,
podnikavost
a podpora rozvoje
gramotností.

7/2021 11/2023

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ v projektu
- příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet
projektu
(v případě partnerství
také
částka,
která
připadá na školu)

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

x

x

x

x

x

2) Příloha 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
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. 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:…………………………….

