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1. Základní údaje o našem zařízení 

 

 

 

 

 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

IČO:     487 06 302 

IZO ředitelství školy:  600021653 

 

 

 

 

ředitel školy:    Mgr. Roman Pejša 

zástupce ředitele školy:   Mgr. Luděk Černý 

 

 

 

 

Seznam členů školské rady: 

PhDr. et Mgr. Romana Imramovská – za pedagogický sbor 

Mgr. Luděk Černý – za pedagogický sbor 
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2. Charakteristika zařízení 

 

I. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

 

Hlavní činností školského zařízení je výchova a vzdělávání dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným 

opatřením. 

Součástmi školského zařízení jsou:  

Dětský domov celoročně pečuje o svěřené děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením. 

Zajišťuje jejich základní potřeby (ošacení, stravování, kapesné, věcnou pomoc atd.) a rozvíjí jejich zájmy v 

mimoškolní činnosti a aktivitách.  

Základní škola speciální a základní škola praktická ve školním roce 2021-2022 měla 0 žáků. Vzhledem k tomu byla 

činnost naší školy v útlumovém režimu. Škola bude vymazána z rejstříku škol. 

Školní klub byl vymazán z rejstříku škol ke dni 1.9.2016 a jeho činnost byla ukončena. 

Ve školním roce 2021-2022 byly otevřeny tyto volnočasové alternativy: cukrář, posilovna, fotbalový kroužek. 

Cukrářský kroužek probíhá díky sponzorům a externím pracovníkům. Ostatní volnočasové aktivity vedou interní a 

externí zaměstnanci dětského domova.  

Školní jídelna poskytuje celodenní a celotýdenní stravování pro děti umístěné v DD, pro děti navštěvující MŠ a 

závodní stravování pro zaměstnance školského zařízení. 

Mateřská škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 7. 8. 2013. V mateřské škole je 

umístěno celkem 13 dětí. Jedná se o děti z běžných rodin našeho kraje i děti z dětského domova. Probíhá dvouletý 

projekt – šablony, název projektu: Dráček v zámečku 2021-2023, číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018474. Vzděláváme podle RVP PV, název programu: „Dráček v Zámečku“, č.j. 

894/2015/DDLKL. 

Příspěvková organizace je rozšířena o doplňkovou činnost – hostinská činnost, která je živností podle zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a která nebyla ve školním roce 2021–2022 

realizována.  

Dodatkem č. 7 zřizovací listiny došlo k dalšímu rozšíření činnosti.  

- mimoškolní výchova a vzdělávání 

- provozování kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání výstav, přehlídek, prodejních a 

obdobných akcí 

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
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II. Materiálně technické podmínky  

Budovy: 

Budovy jsou ve vlastnictví Středočeského kraje: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov. 

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková 

organizace. 

Od 1.6.2009 máme ve správě objekt – Ledce 81 – Šternberk (zámeček).  

Jedná se o budovy: G2 – budovy pro služby obyvatelstvu (budovy dětského domova a zámečku), G3 – jiné nebytové 

domy a nebytové jednotky (garáž), G6 – ostatní stavby (oplocení, studny, zahradní domek, hřiště). 

Dětský domov má k dispozici 3 budovy v Ledcích (čp.55), mateřská škola a jedna rodinná skupina starších dívek 

z dětského domova pracuje v objektu zámečku Ledce – Šternberk (čp. 81). 

 

Pozemky: 

Organizace hospodaří na pozemcích (výše ocenění Kč 301.760, -). Jedná se o zastavěnou plochu, zahrady a ostatní. 

Vlastnictví Středočeského kraje: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov. 

Investiční majetek – stavby  

 Pořizovací cena 
Zůstatková cena 

k 31.12.2021 

Parcela St. 84 čp. 57 5.499.131,90 4.579.654,90 

Parcela St. 85 čp. 56 5.453.228,50 4.571.376,50 

Parcela St. 86 čp. 55 6.819.203,50 5.802.731,50 

Parcela St. 273 garáž 

v zahradě 
60.000,00 36.893, -- 

Parcela St. 74 čp. 81 + TZ 9.928.356,82 6.672.607,02 

Studna č.1 62.272,00 32.575, -- 

Studna č. 2 68.944,00 35.327, -- 

Plechová kolna 44.898,00 0 

Oplocení zahrady 133.190,00 74.006, -- 

Přístřešky na garáži 649.675,00 588.194, -- 

Hřiště multifunkční 1,812.886,00 1.388.186, -- 

Zahradní domek 47.728,00 42.368, -- 

CELKEM 30,579.513,72  23,823.918,92  
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Prostorové zabezpečení výuky a výchovy: 

Činnost základní školy byla pro nedostatek žáků pozastavena. Dětský domov kromě vlastních místností rodinných 

skupin používá tělocvičnu, návštěvní místnost, jídelnu a prostory pro volný čas na zámečku Šternberk, kde se 

nachází posilovna, hudebna, relaxační a sportovní místnost. 

Mateřská škola má k dispozici 1 byt v 1.poschodí zámečku Šternberk, venkovní dětské hřiště s herními prvky a 

pískovištěm na zahradě zámečku. 

V 1.poschodí zámečku byla zřízena jedna rodinná skupina starších dívek, které se zde připravují na pozdější 

bezproblémový odchod ze zařízení do osobního života. 
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III. Metody a formy práce  

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne objevují, ale také 

vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit plně v souladu „školního vzdělávacího plánu, plánu výchovně 

vzdělávací činnosti“, zpravidla ve skupinách a individuálně. Specifickou formu představuje didakticky zacílená 

činnost, ve které vychovatel s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení 

dle plánu „programu rozvoje osobnosti“. Vzdělávání je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, 

prožitkovém a interaktivním učení, tak aby všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti.  

 

IV. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu  

• Vychovatelé rodinných skupin dbají, aby při všech činnostech probouzeli a upevňovali mravní a estetické 

cítění. Vytvářeli a upevňovali návyky v podobě slušnosti, zdvořilosti, snášenlivosti a komunikace. 

• Vychovatelé se budou maximálně snažit plně rozvinout schopnosti a dovednosti jedince pro co nejlepší 

sociální integraci a uplatnění ve společnosti. 

 

Konkrétní cíle výchovného procesu: 

• Dodržování pokynů BOZP, požární ochrany a preventivní působení v těchto oblastech. Společně s dětmi 

plánovat provoz skupiny – rozpočet, úklid, údržba, hospodárnost. 

• Volnými vycházkami dát prostor k samostatnému plnění výchovných úkolů s přihlédnutím k věku a 

schopnostem jedince.  

• Vést děti k řešení konkrétních situací běžného života, a to i krizových. 

• V každé rodinné skupině neustále spolu s dětmi zdokonalovat a aplikovat systém výchovných opatření.  

• Neustále sledovat a potlačovat projevy šikany. 

• Věnovat pozornost sexuální výchově. Uvědomit si, že sexuální výchova se týká i malých dětí.  

• Otevřeně hovořit o problematice návykových látek. 

• Zúčastňovat se nabízených akcí a vyhledávat další společenské příležitosti (kulturní a pracovní). 

• Pomoci dětem zapojit se do společnosti po ukončení ústavní výchovy. Seznamovat děti s veškerými 

možnostmi náhradního bydlení. 

• Zdokonalovat „Programy rozvoje osobnosti.“ 

• Zajišťovat individuální a skupinovou zájmovou činnost. 

• Zajištění logopedické péče. 

• Zajištění doprovodu k odborným vyšetřením jedince (PPP, SPC, zdravotní zařízení, soud, probační 

služba). 

• V případě potřeby umožnit dětem účast na náboženské výchově. 

• Seznamovat děti s jejich právy a povinnostmi. 

• Pravidelně komunikovat se všemi školskými institucemi, které děti navštěvují. 
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V. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

Evaluace v dětském domově je zejména ovlivněna několika faktory. Předně je třeba zdůraznit, že v dětském 

domově není dlouhodobě ustálená skupina dětí. Děti do dětského domova v průběhu roku přicházejí a odcházejí. 

Nově příchozí děti jsou nejrůznějšího věku, pohlaví, mentální úrovně a některé mají problémové chování, které 

vzešlo z jejich neadekvátní předešlé výchovy. Tyto faktory neustálého pohybu dětí nejrůznější úrovně, ovlivňují 

samotný edukační proces výchovy a samotnou tvorbu cílů. Vychovatelé musí často v průběhu roku pružně 

reagovat na nově příchozí děti, jejich potřeby a přizpůsobovat program danému dítěti.  

Efektivita vzdělávacího programu je zajišťována prakticky neustálým a cíleným ovlivňováním jedince při denních 

činnostech. Je zde snaha provádět výchovu všude a za všech podmínek. Podpůrnou součástí je systematické 

plánování vzdělávacích aktivit v „Plánu výchovně vzdělávací činnosti“, kde se odráží analýza současného stavu 

v jednotlivých tématech. Další důležitou složkou je samotná podpora zájmových aktivit a akce zařízení v podobě 

nespecifické prevence. Specifickou součástí jsou plány rozvoje osobnosti, které jsou úzce specializované na 

individuální rozvoj daného dítěte.  

Dětský domov se potýká s celou řadou výchovných obtíží, na kterých se snaží systematicky pracovat. Často se ale 

jedná o prevenci sekundární a v některých případech i terciální, což je častokrát zapříčiněno předešlým 

nesprávným výchovným vedením.  

Metodický proces výchovy a prevence v uplynulém školním roce byl velmi pozitivně ovlivněn příchodem 

psychologa a psychoterapeuta. Do zařízení dále dojíždí klinický logoped.  
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3. Souhrnné údaje o dětech v DD 

 

I. Nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k 30. 9. 2021) 

Typ školy/ŠZ IZO 

Nejvyšší 

povolený počet 

dětí/žáků 

Skutečný 

počet 

dětí/žáků 

Přepočtený 

počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet 

dětí/žáků na 

přep. počet 

ped. prac. 

ZŠ praktická 102114129 30 0 0 0 

ZŠ speciální 102114129 15 0 0 0 

Dětský domov 048706302 46 40 24,0 1,67 

Mateřská škola 181048817 13 13 2 6,5 

 

II. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k 30. 9. 2021) 

Typ školy/ŠZ Děti/žáci Počet tříd/skupin Průměr počet dětí 

Dětský domov 40 6 6,67 

ZŠ praktická 0 0 0 

ZŠ speciální 0 0 0 

Mateřská škola 13 1 13 
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III. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2021) 

Druh postižení MŠ Dětský domov 

Mentální postižení  0 16 

- z toho lehké mentální postižení 0 16 

- z toho středně těžké postižení 0 0 

- z toho těžké mentální postižení 0 0 

- z toho hluboké mentální postižení 0 0 

Souběžné postižení více vadami 0 7 

- z toho hluchoslepí 0 0 

Bez zdravotního postižení 13 17 

CELKEM ŽÁKŮ / DĚTÍ 13 40 

 
Žáci každý rok absolvují kontrolní vyšetření v SPC Kladno a v SPC Slunce Stochov. 

U dětí z MŠ nebylo diagnostikováno zdravotní postižení. 
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IV. Údaje o přijatých dětech do DD 

Děti jsou do dětského domova přijímány výhradně na základě rozhodnutí soudu. Ve školním roce 2021–2022 

bylo do dětského domova přijato celkem 5 dětí, z toho 4 chlapci a 1 dívka.  

Věkové složení 3–8 roků 9–11 

roků 

12–14 

roků 

15 let a 

víc 

d ch d ch d ch d ch 

Diagnostický ústav         

Z jiného dětského domova         

ZDVOP, SOS dětské vesničky 1 1  2    1 

Z rodinného prostředí         
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V. Údaje o dětech, které odešly z dětského domova ve školním roce 2021-2022 

 

Důvody D CH 

Plnoletost, ukončení dohody 2 2 

Zrušení ÚV  1 

Přemístění do jiného zařízení  2 

 

Ve školním roce 2021–2022 odešlo z dětského domova celkem 7 dětí, z toho 5 chlapců a 2 dívky. 
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VI. Přijímání dětí do MŠ 

Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2020/2021 a počet udělených odkladů 

povinné školní docházky (dále jen PŠD) – k 1. 9. 2021 

 

Typ školy/ŠZ 

Počet přijatých dětí 

Počet odkladů PŠD 

celkem 
v posledním roce 

před zahájením PŠD 

Mateřská škola Ledce 3 0 4 

 

Zdravotní postižení děti z MŠ nemají. 

K 1. 9. 2021 byly nově přijaty 2 děti z běžných rodin, 0 dětí z dětského domova.  
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VII. Nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 

30.9.2021) 

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený počet. 

strávníků 

 

Skutečný počet 

dětí + dospělých 
Z toho cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

ŠJ 

Školní jídelna 102702179 100 39+9+39 0 1,625 

 

 

VIII. Školní jídelna – Počet vydaných porcí dne 30.9.2021 

 3–6 let 7–10 let 11–14 let 15 a víc dospělí CELKEM 

Snídaně 1 8 16 10  35 

Přesnídávka           5 10 16 10  41 

Oběd 5 7 1 0 18 31 

Svačina 3 9 16 10  38 

večeře 1 8 16 10  35 

2.večeře    10  10 

CELKEM 15 42 65 50 18 190 
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4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ 

 

I. Údaje o typech škol, kam děti docházely v průběhu školního roku 2021/2022 

V průběhu školního roku 2021/2022 navštěvovaly děti dětského domova tyto školy: 

MŠ 

Ledce 

ZŠ 

Smečno 

1.ZŠ Slaný 

– Háje 

2. ZŠ Slaný – 

Komenského 

ZŠ Slaný 

Palackého 

SOU a PrŠ 

Vrapice 

SOŠ a SOU 

Kladno 

SŠD a Ř 

Kladno 

4 14 2 1 11 6 1 1 

 

 

II. Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podpora je zajištěna spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou. Děti vyžadující tuto podporu mají 

individuální doporučení, které poradna zpracovává dle potřeb konkrétního jedince. 
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5. Údaje o pracovnících DD 

 

I. Základní údaje o pracovnících (k 30. 9. 2021) 

Počet pracovníků 

Počet žáků na 

přepočtený počet 

pedagog. prac. 
celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací 1 

39/38,6442 15/14,6442 24/24 24 2 

1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2021) 

Počet pedag. 

pracovníků 
do 30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 0 5 11 5 3 3 51,25 

z toho žen 0 5 9 4 2 2 x 

DĚTSKÝ DOMOV 0 4 10 5 3 3 51,82 

MŠ 0 1 1 0 0 0 45 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2021) 

 Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání  

 vysokoškolské 

- magisterské  

a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

DOMOV 5 2 0 15 0 

MŠ 0 0 1 1 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2021) 

 Počet pedagogických pracovníků s praxí 

 do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

DOMOV 1 1 4 11 5 

MŠ 0 0 2 0 0 
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V. Personální změny ve školním roce 

Pohyb pedagogických pracovníků (v průběhu školního roku 2021–2022): 

Byl přijat do pracovního poměru jeden denní vychovatel. 

 

Odešli Přišli 

na jinou 

školu 

mimo 

školství 
nástup MD jiný důvod  

MŠ       

Dětský domov      1 

 

Pohyb nepedagogických pracovníků (v průběhu školního roku 2021–2022): 

V průběhu školního roku 2021-2022 byly přijaty 2 uklízečky, nahradily jiné dvě zaměstnankyně, které ukončily 

pracovní poměr. Byly přijaty do pracovního poměru: jedna pečovatelka (noční) a jedna pradlena (nepedagogové). 

 

VI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Pozice Vzdělávací instituce Obor Certifikace 

1 x 

vychovatelka 

VŠ TV Palestra Praha Studium v oblasti 

pedagogických věd – 

vychovatel 

Studium pokračuje 

Pečovatelka Univerzita EP Ústí n. Labem 

Pedagogická fakulta CCV  

Studium v oblasti 

pedagogických věd – 

vychovatel 

Studium ukončeno 

1 x 

Vychovatelka 

Univerzita EP Ústí n. Labem 

Pedagogická fakulta CCV 

Studium v oblasti 

pedagogických věd – 

vychovatel 

Studium přerušeno 

1 x 

Vychovatelka 

Univerzita EP Ústí n. Labem 

Pedagogická fakulta CCV 

Studium v oblasti 

pedagogických věd – 

vychovatel 

Studium 

pozastaveno 

1 x 

Vychovatelka 

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta Vychovatelství Studium pokračuje 

Sociální 

pracovník 

AMBIS Praha Bezpečnostní management Studium pokračuje 
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VII. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Mzdová účetní a hlavní 

účetní 

Daňová e-Konference Alfa Software – Novinky v účetnictví 1500 Kč 

MŠ učitelka Konference FORUM MŠ 3012 Kč 

Zástupce, hlavní účetní, 

vedoucí vychovatelka 

Provádění inventarizace + Test – pořádal SK (DYNATECH) 0 Kč 

Ředitel Porada ředitelů SK – každoročně 0 Kč 

Všichni vychovatelé POMOCNÍK – Jak zvládat vztek, lhaní, jak se naplánovat svůj čas 

apod. 

22000 Kč 

Všichni vychovatelé Trauma respektující přístup 8000 Kč 

Všichni zaměstnanci Každoroční školení v oblasti BOZP a Požární ochrany 9100 Kč 

Ředitel Federace dětských domovů ČR – Lidský vztah jako základ 

prožitkové kvality života 

2700 Kč 

Ředitel Institut psychologie – Konference o stresu a vyhoření 1750 Kč 

Zástupce ředitele Školení extrémně agresivní žák 1803 Kč 

Ředitel Intenzivní kurz Angličtiny 4390 Kč 

3 x Zaměstnanci ŠJ Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 900 Kč 

Vedoucí ŠJ Nová pravidla pro ŠJ – veřejné zakázky 4828 Kč 

Mzdová účetní a hlavní 

účetní 

Novely právních předpisů ve školství 900 Kč 
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti 

 

I. Aktivity mateřské školy pro školní rok 2021–2022 

Mateřská škola „Dráček v zámečku“ 

Plavání Tuchlovice 

Drakiáda 

Karneval – Halloween 

Uspávání broučků – akce s rodiči 

České Vánoce – zpíváme koledy, pečeme cukroví 

Mikuláš 

Vánoční besídka s rodiči 

Probouzení broučků – akce s rodiči 

Velikonoční dílničky 

Pohádková noc 

Agro Ledce 

Letní radovánky s rodiči 

 

II. Aktivity dětského domova 

DATUM AKCE POČET DĚTÍ 

ZÁŘÍ 2021 

4.9.2021 Workshop – Thai box všichni 

11.9.2021 Dobré víly dětem – výlet po Praze 5 

19.9.2021 Mirakulum všichni 

ŘÍJEN 2021 

1.10.2021 Fotbal AC Sparta 10 

11.10.2021 Kouzelný podzim – výtvarná soutěž 20 

30.10.2021 Dýňování v DD všichni 

31.10.2021 Halloween v DD všichni 

LISTOPAD 2021 

1.11.2021 Výtvarná soutěž – Úřad vlády 1 

6.11.2021 Mimo domov, o.s. – podzimní návštěva všichni 

8.11.2021  Bubnování – C4C všichni 

PROSINEC 2021 

5.12.2021 Čerti v DD všichni 
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7.12.2021 Adventní věnce 10 

24.12.2021 Vánoce v DD všichni 

28.12.2021 Silvestrovský hon za pokladem 10 

LEDEN 2022 (Vládní opatření proti COVID-19) 

ÚNOR 2022 

9.2.2022 Bubnování C4C 15 

24.2.2022 Na půli cesty 10 

BŘEZEN 2022 

2.3.2022 Dům na půli cesty – beseda 12 

3.3.2022 Válka na Ukrajině – beseda s Džamilou Stehlíkovou všechny děti 

9.3.2022 Klaun Cucíno 15 

26.3.2022 Kino – Příbram „Tajemství staré bambitky 2“ – hejtmanka 

Středočeského kraje 

6 

DUBEN 2022 

9.4.2022 Velikonoční skanzen – hejtmanka Středočeského kraje 25 

15.4.2022 Velikonoční přáníčka pro seniory 10 

17.4.2022 Fotbalový zápas Sparta: Slovácko 3 

19.4.2022 Zápis do ZŠ 3 

28.4.2022 TCB Gym – box všichni 

30.4.2022 Koncert Vojta Nýdl + Čarodějnice všichni 

KVĚTEN 2022 

1.5.2022 Tour de Kids 4 

1.5.2022 Lego den otevřených dveří 8 

29.5.2022 „Divadlo dětem“ - Příbram 7 

ČERVEN 2022 

15.6.2022 Dobré víly a Mazars všichni 

11.6.2022 Ralsko 8 

24.6.2022 Kopačky proti drogám 9 
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III. Výchovné akce pořádané se zaměřením na multikulturní a environmentální výchovu 

Z důvodu opatření covid-19 nebyly realizovány žádné akce pořádané se zaměřením na multikulturní a 

enviromentální výchovu. 

 

IV.  Akce pořádané v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

• Fotbalový kroužek 

• Posilovna 

• Cukrářský kroužek 

• „Comenius“ – doučování dětí. 

• „Začni správně“ – projekt připravující děti na odchod ze zařízení. 

• „Inkubátor“ – projekt zaměřen na pomoc odcházejícím dětem z dětského domova. 

• „Meinecraft“- tvořivá hra ve virtuálním světě. 

• „O2“ – chytrá škola – vzdělávání dětí a zaměstnanců v oblasti AT. 

• „Restart“ – průvodci dospívajících dětí. 

• Divadlo „Divadelta“ – divadelní představení zaměřené na prevenci. 

• „Kopačky drogám“ – každoročně pořádaná akce dětským domovem v rámci prevence. 15. ročník 

fotbalového turnaje. 

• Gladiátor – akce pořádané pro radost z pohybu 

 

V oblasti řešení problémů sociálně patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, OSPOD, školami, obcí, DPN 

Louny a dalšími odborníky. Samozřejmostí je zpracování minimálního preventivního programu, který je každý rok 

aktualizován a vyhodnocován. 

 

V. Akce pořádané pro veřejnost 

Z důvodu opatření covid-19 nebyly realizovány žádné akce pořádané se zaměřením na multikulturní a 

enviromentální výchovu. 
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VI. Programy a projekty (nové i pokračující) 

Vyhlašovatel 

programu 

(projektu) 

Název a stručná 

charakteristika podaného 

(schváleného) projektu 

Průběh 

realizace, 

čerpané 

finanční 

prostředky 

Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky 

(pokud byl ukončen) 

O.S ve Spojení Vánoční dárky Realizace: říjen 

2021–leden 

2022 

 

Plnění vánočních přání dětí 

Mimo domov Inkubátor Realizace 

v letech 2020-

2022 

Příprava dospívajících dětí na vlastní 

samostatný život + školení pro dospělé 

(vychovatelé). 

DD Ledce  Můj život – moje 

zodpovědnost 

Realizace 

v letech 

2021/2022 

Podpora dospívajících dívek (RS Zámeček) – 

návyk pracovní činnosti a finanční gramotnosti 

Nadace O2 Chytrá škola Realizace ve 

školním roce 

2021/2022 

Počítačová gramotnost dětí i dospělých 

(vychovatelé).  

MŠMT Dotace Realizace ve 

školním roce 

2021/2022 

Podpora dětí z DD – aktivity a zábava dětí. 

YOUR 

CHANCE 

Začni správně Realizace ve 

školním roce  

2021/2022 

Aktivní zapojení dětí z DD při setkávání s lidmi 

mimo ústavní výchovu (divadelní hry, exkurze 

na úřadech).  

 

Statutární 

město Kladno 

Vánoční strom splněných 

přání 

Realizace: říjen 

2021–leden 

2022 

Projekt byl ukončen splněním přání našich dětí, 

finanční výtěžek poukázán na účet DD na 

základě darovací smlouvy. 

DoFe Rozvoj talentu, sportovní 

aktivity, dobrodružná 

expedice. 

Realizace 

v letech 

2021/2022 

Děti z DD získali nové přátele, silné zážitky a 

užitečné dovednosti. Zapracovali na své vůli. 

Spolu dětem Dejme šanci dětem Realizace: 

2021/2022 

Projekt je určen dětem z dětských domovů na 

podporu jejich individuálního rozvoje, talentu, 

vzdělání a přípravy na budoucí povolání. 

NFVK Projekt „Restart“  Realizace 

2017–2022 

Rozvoj vnitřního potenciálu dětí, příprava dětí 

na odchod z DD. 

Daruj hračku Daruj hračku Realizace říjen 

2021–leden 

2022 

Plnění vánočních přání dětí. 
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Nadace T. 

Maxové 

dětem a CTP 

Projekt COMENIUS 4) 2021-2022 Zlepšení školních výsledků žáků a jejich 

příprava na další studium. 

Nadace T. 

Maxové 

dětem a CTP 

Projekt COMENIUS 4) 2021-2022 Zlepšení školních výsledků žáků a jejich 

příprava na další studium. 

Nadace T. 

Maxové 

dětem a CTP 

Projekt COMENIUS 5) 2022-2023 Zlepšení školních výsledků žáků a jejich 

příprava na další studium. 

MŠMT Dráček v zámečku 2021–2023 Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. 

 

Chceme velice poděkovat Nadaci Terezy Maxové za podporu vzdělávání dětí z našeho dětského domova, které 

studují na středních školách. 

Dále chceme Nadaci Terezy Maxové poděkovat za realizaci projektu „COMENIUS“, díky kterému nám byly 

poskytnuty prostředky a podpora na zlepšení školních výsledků žáků a jejich přípravu na další studium, a to 

především ve čtenářské a matematické gramotnosti.  
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Příprava na samostatný život – byt na Zámečku – 6.RS 

 

 

Motto:  

„Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však někam patříš, to už záleží jen na tobě.“  

Anton Semjonovič Makarenko 

 

 

 

Díky podpoře našeho zřizovatele, Středočeského kraje, jsme od 1.5.2019 otevřeli rodinnou skupinu pro 6 

dospívajících dívek. Mají k dispozici obývací pokoj, 2 ložnice, kuchyň, sociální zařízení. Vše moderně vkusně 

zařízeno. Kapacitně je byt pro 6 dětí, vzhledem k individuálnímu přístupu i prostorovým podmínkám.   

 

Cílem našeho dětského domova je, aby se tito mladí dospívající připravili na samostatný život ještě před dovršením 

18 let. Děti se s naší pomocí intenzivně připravují na to, že jednou opustí zdi dětského domova. Učíme je pečovat 

samy o sebe, svou domácnost (vaření, praní, žehlení, úklid), hospodařit s penězi, zdokonalují se v sociálních 

dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Chceme je do života vybavit 

stejně jako děti vyrůstající v rodinách tak, aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se samy o sebe 

a začlenit se do společnosti. 

 

Naší snahou je připravit „děti“ na dobu, kdy budou muset z domova definitivně odejít a starat se o sebe. Proto je 

natolik důležité vštěpovat jim v dospívání model „normality“ ještě pod naším vedením, v jakési přechodové fázi do 

běžného života. Mladí lidé se naučí více pečovat o domácnost.  
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7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod. 

 

Dětem je zajišťována základní zdravotní péče, ale i péče odborných lékařů – psychiatrie, ortopedie, neurologie, 

alergologie, oční, gynekologie, sexuologie, logopedie. 

S Policií ČR spolupracujeme v případě útěků dětí z dětského domova.  

Se zákonnými zástupci, osobami odpovědnými za výchovu spolupracujeme v oblastech uvedených v §26 zákona 

č.109/2002 Sb., v pozdějším znění, a to zejména v případě: 

• pobytu dítěte v rodině  

• podávání informací o dítěti 

• zajišťování právních úkonů zákonných zástupců 

• připravovaného návratu do rodiny při zrušení PO či ÚV  

• neustálého podněcování jakéhokoliv kontaktu  

• plateb příspěvku na úhradu péče 

• poradenství ve věcech výchovné péče 

• zapojení rodičů do procesů spojených se vztahem k dítěti 

• zajišťování nezbytných dokladů vztahujících se ke vzdělávání, péči o zdraví apod. 

 

S příslušnými sociálními pracovníky spolupracujeme zejména při příjmu dítěte, na udržení či navázání kontaktu 

dítěte s původní rodinou, organizaci pobytu dítěte mimo dětský domov, propouštění dětí z dětského domova, 

přemístění dítěte do jiného zařízení, vřazování dětí do registru NRP. Ve školním roce 2021–2022 jsme 

spolupracovali s 10 odbory sociálních věcí.
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách) 

 

Ve školním roce 2021-2022 se konala inspekční činnost České školní inspekce (ČŠI). 

Další kontroly v našem zařízení: 

- Ve školním roce 2021–2022 byly v našem zařízení provedeny kontroly státního zastupitelství 

zaměřené na vedení osobní dokumentace dětí a na dodržování právních předpisů.   

- Další kontrola se zaměřila na dodržování hygienických předpisů a dalších předpisů s tímto 

souvisejících ve školní jídelně, kuchyni a na skupinách dětí.  
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti zařízení  

 

I. Základní údaje o hospodaření  

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

Za rok 2021 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2022 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  33053  15638  

2. Výnosy celkem  33053  16028  

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  31513  15501  

ostatní výnosy  1540  527  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 

zdaněním  
0 

 
390  

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2021 

(k 31. 12.) 

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)  

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV)  

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet 

zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
350 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 31615 

z 

toho 
26089 18616 

ostatní celkem1 (např. UZ 33 013, 33 163, - vypsat všechny) 19072 

z 

toho 

280 64 

218 1453 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 62 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 5314 

ostatní účelové výdaje celkem1 (opravy, havárie (ÚZ 040) 5246 

platy z provozu (ÚZ 555) 38 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Program 

protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). 
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Za rok 2021 vykázala naše organizace hospodářský výsledek rovnající se nule. Naše organizace hospodaří 

ve třech budovách dětského domova a v další historické budově – zámeček Šternberk, kde se nachází 

mateřská škola, jedna rodinná skupina, a volnočasový školní klub s posilovnou, hudebnou, sportovní a 

taneční místností. Náklady na provoz těchto historických budov jsou nemalé, zvláště v zimních měsících. 

Přesto se snažíme co nejlépe zajišťovat nezbytné potřeby dětí z dětského domova i mateřské školy. Fondy 

příspěvkové organizace jsou finančně kryté, mimo investičního fondu.  

Hospodářský výsledek roku je ovlivněn zejména zaúčtováním odpisů dlouhodobého majetku a odvodem 

Úřadu práce za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši Kč 114.217, -. V 

naší organizaci (činnost dětského domova – práce s dětmi různého věku) jsou značně omezené možnosti 

zaměstnávat zdravotně postižené občany.  

V roce 2021 proběhla neinvestiční akce – opravy ÚZ 012, jednalo se o akci "Havárie kanalizační jímky" ve 

výši Kč 38.200, - (financoval Kraj). V roce 2021 proběhla jedna investiční akce – nákup nového služebního 

automobilu za Kč 700.000, -. Tato akce byla financována ze tří zdrojů: z vlastního IF, z daru a z dotace od 

Kraje (ÚZ 040) ve výši 350.000, -. Spotřeba energií byla oproti minulému roku lehce větší (nutno přihlédnout 

k delší topné sezóně a zdražení). Dalším podstatným nákladem byly opravy. A to opravy strojů a zařízení 

(např. pračky, tiskárny), opravy hřišť, opravy elektro, opravy interiérů i exteriérů dětského domova. Největší 

položkou oprav byly opravy služebních vozů staršího roku výroby.  

V roce 2021 nás opět potrápila pandemie Covid-19, ať už finančně či organizačně vzhledem k velké 

nemocnosti zaměstnanců i dětí. V této souvislosti vzrostly též náklady na ochranné a dezinfekční 

prostředky, antigenní testy a podobné výdaje přímo související s pandemií. Významnou měrou nám 

pomáhají naši sponzoři, kteří nám poskytují sponzorské dary finanční nebo věcné.  

V roce 2021 se naší organizaci podařilo získat dary finanční (591 tis.) i věcné (9 tis.) od našich sponzorů.  

Investiční dotace v roce 2021:  

- jedna investiční akce – nákup nového služebního automobilu – dotace ve výši Kč 350.000, - (ÚZ 

040) 

Dotace neinvestiční na opravy v roce 2021: 

-      oprava – "Havárie kanalizační jímky"   Kč 38.200, - (ÚZ 012) 
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Všechny získané sponzorské dary (věcné i finanční) jsou postupně účelově čerpány a využívány pro potřeby dětí  

z dětského domova a mateřské školy.  

 

Přehled všech darů viz tabulka: 

Přehled přijatých darů všechny za rok 2021 

Dárce 
Název 

věcného daru 

Hodnota 
věcného daru v 

Kč 

Finanční dar v 
Kč 

Účel užití daru 

"ANO, ANO", Hostivická 89/45, 
Praha 5, PS'C 155 21, IČ: 22893938     20 000,00 

nákup nábytku na 1.rodinnou 
skupinu DD 

VESETA, spol. s r.o., V Vlčka 202, 
273 51 Kyšice, IČ: 47535431 

nealkoholické 
nápoje 7 124,00   

zajištění pitného režimu pro 
děti 

Nadace Terezy Maxové dětem, 
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, IČ: 
28514319     168 000,00 

projekt Comenius 4) - 
doučování dětí 

Statutární město Kladno, nám. 
Starosta Pavla 44, Kladno, IČ: 
00234516     20 229,00 

potřeby dětí z dětského 
domova 

OVUS, podnik živočišné výroby, 
spol. s r.o. Slaný, IČ: 47549866 

vařená 
barvená vejce 2 100,00   

Velikonoce 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
o.z., Karla Engliše 5/3208, 150 00 
Praha 5, IČ 3814742     120 000,00 

provoz DD, projekt Můj život, 
moje zodpovědnost, kroužek 

posilovna 

EUFI Holding a.s., U Chýně 1250, 
253 01 Hostivice, IČ:28955749     100 000,00 

nákup nového automobilu a 
kroužek posilovna 

ČEPS a.s, Elektrárenská 774/2, 101 
52 Praha 10, IČ:25702556     48 000,00 

"Letní škola"-doučování 
prázdniny 2021 

EUFI Holding a.s., U Chýně 1250, 
253 01 Hostivice, IČ:28955749     100 000,00 

kroužek posilovna, projekt 
"Můj život, moje 
zodpovědnost" 

Vladimír Charouz, Švehlova 1841, 
274 01 Slaný     15 000,00 volnočasové aktivity 

Celkem   9 224,00 591 229,00   
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10. Závěr 

 

Výchovné, vzdělávací a sociální cíle stanovené pro školní rok 2021/2022 byly splněny. Organizace 

výchovných, vzdělávacích a zájmových činností vycházela z podmínek a možností školského zařízení. Vize o 

otevřenosti našeho zařízení byla během roku naplňována. 

  

Kvalita výsledků naší práce je těžko měřitelná, velmi subjektivní, individuálně odlišná. Dobrým výsledkem 

může být za určitých okolností i udržení daného stavu nebo dokonce minimalizace poškození. 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 03. 10. 2022    

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 
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Přílohy 

 

I. Protokol o kontrole Česká školní inspekce ze dne 29.03.2022 

II. Inspekční zpráva Česká školní inspekce ze dne 29.03.2022 

III. Protokol o kontrole Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 07.03.2022 

IV. Protokol o kontrole Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 07.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 


