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V na�em za�ízení nalézají úto�i�t� a pé�i laskavých 
odborník� d�ti od 3 do 18 let, které se ocitnou 

v nouzi a jim� soud na�ídil ústavní 
výchovu. Po diagnostickém pobytu je jim ná� domov vybrán 

jako nejvíce odpovídající jejich zdárnému vývoji.
N�kte�í se po dovr�ení 18 let rozhodnou 

pobyt dobrovoln� prodlou�it.

�editel

Tento prospekt vznikl s pot�ebou p�isp�t
k odstran�ní mýt� a p�edsudk� 

spole�nosti
o d�tském domov�.

Od 1. 6. 2009 máme ve správ� dal�í objekt bývalých 
lázní �ternberk, který vyu�íváme 

jako Komunitní centrum Záme�ek.

Sou�ástí je �kolní klub, který uskute��uje výchovn� 
vzd�lávací, rekrea�ní a dal�í aktivity pro d�ti v jejich 

volném �ase. Hlavním posláním �kolního klubu je nabídka 
�irokého spektra pozitivních 

alternativ zájmové �innosti, odpo�inku a rekreace �ák�. 
Do jeho �innosti se mohou zdarma spontánn�, 

p�íle�itostn� nebo závazn� zapojovat nejen �áci základní 
�koly a  d�ti z d�tského domova, 

ale také d�ti z okolí a dal�í zájemci, 
a to i ve dnech pracovního volna. 

V nádherných opravených prostorách Záme�ku 
pravideln� po�ádáme akce i pro dosp�lé. 

Jsou to nap�íklad  Dostavení�ka, kdy si ka�dý 
m�síc zveme zajímavou osobnost. Vypráví nám 

o svém �ivot�, povolání, koní�cích, 
zá�itcích a podobn�� Pro dosp�lé jsme 
p�ipraveni zorganizovat i dal�í pozitivní 

volno�asové aktivity, v�e zále�í na poptávce 
a zájmu lidí. Rozsáhlou rekonstrukcí celého 

objektu vznikly moderní �startovací� �i sociální byty.  



D�tský domov je umíst�n v historických budovách 
bývalých lázní �ternberk v obci Ledce u Slaného.

Lázn�  �ternberk, d�íve Bílý Újezdec, vd��í svému názvu 
�lechtickému rodu Martinic�, kte�í toto místo 

pojmenovali na po�est rodu �ternberk�, se kterými jsou 
rodov� spjati. Od po�átku 19.století bývaly �elezité a 

slatinné lázn� ve �ternberku slavné. Známí pra��tí léka�i 
je �asto ordinovali svým pacient�m (man�elé Pala�tí, 

J.Jungmann, K.H.Borovský). Úlevu zde nacházely 
osoby nap�. chudokrevné, trpící k�ivicí, slabých nerv�.

1896

Sláva lázní dávno pohasla, minulost tohoto místa 
zapadá pomalu v zapomn�ní. �ivot z t�chto míst v�ak 
nevymizel. Ticho a klid láze�ského prost�edí nahradil 

k�ik d�tských hlásk�.   
Kdysi vyhlá�ená rodinná intimita, porozum�ní a pohoda 

láze�ského prost�edí p�esto z�stává.

D�tem v 6 rodinných skupinách se sna�íme 
poskytnout bezpe�né zázemí pro jejich dal�í vývoj. 

Zkuste si sami p�edstavit co lásky, ale i zklamání se 
skrývá v této v�t�. Co v�ak m��e být v�t�í odm�nou 
ne� slova d�tí p�i návratu  z r�zných pobyt�, �e se 

u� t��ily dom�. 
V na�í práci nás posiluje my�lenka, �e d�ti, které 
ji� umí nebo je teprve nau�íme na�i pé�i, pomoc a 

lásku p�ijímat, tu s námi pro�ijí ��astné d�tství.  
U ostatních, které jsou závadným prost�edím ji� 

velmi siln� ovlivn�ny, �e se ani necht�jí u�it p�ijímat 
na�i pomoc, se sna�íme alespo� tento negativní dopad 

minimalizovat.

D�ti mají k dispozici v ka�dé 
skupin� p�íjemné domácí  zázemí � d�tské pokoje, 

obývací pokoj, kuchy�ku. 
D�ti si ve spolupráci s dosp�lými zaji��ují 

b��nou pé�i o domácnost (va�ení, úklid, �ehlení). 
I tímto je  �ivot d�tí p�izp�soben �ivotu v rodin�. 

Sou�ástí d�tského domova je základní �kola 
praktická a základní �kola speciální, d�ti v�ak 

nav�t�vují  i �koly dal�í.

�kola se zam��uje na rozvíjení osobnosti 
�ák� s mentálním znevýhodn�ním, na poskytování 
v�domostí, dovedností a návyk�, které uplatní �áci 

v praktickém �ivot�.
Vzhledem k men�ímu po�tu �ák� panuje ve �kole 

i v jednotlivých t�ídách rodinná atmosféra.
Estetické prost�edí a celkové klima �koly 

navozuje pocit bezpe�í a pohody.

�áci po ukon�ení povinné docházky nej�ast�ji 
nastupují do u�ebních obor� v odborných u�ili�tích, 

n�kte�í i do st�edních odborných u�ili��.


