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Mgr. Vladimír Brablec
ředitel zařízení

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov
Výroční zpráva o činnosti zařízení za šk.r. 2021/2022
I.

Základní charakteristika zařízení
Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna Prostějov
Zřizovatel zařízení: Olomoucký kraj
Do sítě škol bylo zařízení zařazeno dne 1. 9. 2001
Do 10. 5. 2006 neslo zařízení název: Dětský domov a Speciální školy Čechy pod Kosířem
Do 31. 8. 2012 neslo zařízení název Základní škola a Dětský domov Prostějov
Do 31. 12. 2014 neslo naše zařízení název Střední škola, Základní škola a Dětský domov
Prostějov.
tel: 582406603, fax: 582406605, mail: ddprostejov@ddprostejov.cz, www.ddprostejov.cz

Ředitel zařízení :

Mgr. Vladimír Brablec
Na Brachlavě 1.a
796 04 Prostějov

Zástupce ředitele :

Mgr. Irena Adámková
Luběnice 147
783 46 Těšetice

Součásti zařízení:
Dětský domov - řídí se zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních – kapacita 48
Školní jídelna – kapacita 350 jídel

II. Stavební úpravy
Školní rok 2021/2022 byl rokem klidnějším oproti roku předešlému. V tomto roce jsme
vymalovali celý dětský domov, díky zapojení rezervního fondu. Co se týče investičních akcí, v tomto
roce jsme zakoupili dodávkový, devítimístný automobil pro přepravu dětí na víkendové akce,
k návštěvám lékařů a pro případnou náhradu v případě výpadku rozvozu stravy. Průběžně opravujeme
prostory školní kuchyně a jídelny. I zde je zařízení na hranici své životnosti, zvláště pak konvektomat,
který máme v plánu investic na rok 2023. V dětském domově jsme vyřešili havárii s teplou vodou, kdy
došlo k zneprůchodnění potrubí, které bylo třeba nahradit. Postupně doplňujeme také herní prvky na
našem hřišti. Samozřejmostí jsou drobné opravy a údržba budov svěřených do správy.

III. Spolupráce s ostatními institucemi a sponzory
Nadace Albert
V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu, ale vzhledem k hygienickým opatřením jsme se
nezúčastnili. V podstatě od září jsme vyráběli různé dárkové předměty. Převažovaly výrobky
z keramiky, dále pak z textilu a skla. Nabízeli jsme i drobné ozdoby z korálků či přírodních materiálů.
Své výrobky jsme mohli prezentovat až ve Zlaté Bráně Prostějov. Jako vždy měly tyto akce velký
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úspěch. Nadační fond Albert nám také přispěl na projekt Bertíci, přes který můžeme využívat služeb
psychologa.
KIWANIS INTERNATIONAL CLUB Prostějov
Kontakt, spolupráce a přátelství se členy KIWANIS IC Prostějov trvá již více než 20 roků. Tradičně se
setkáváme se členy klubu a jejich rodinnými příslušníky na Štědrý den. Bohužel letos se setkání na
Štědrý den neuskutečnilo, vzhledem k protikoronavirovým opatřením. Přesto nám Kiwanis club zůstal
věrným patronem a rozhodl se nám zaslat finanční příspěvek na volnočasové aktivity.
601. skupina speciálních sil
Vzájemný vztah, který lze nazvat přátelstvím, trvá mezi elitní vojenskou skupinou a dětským
domovem již celou řádku let. I když se vedení skupiny speciálních sil obměňuje, přízeň nám stále
zachovává. Na Štědrý den jsme se po roce opět sešli na besídce s předáváním dárků. Zůstává dále
spolupráce na zajištění dopravy autobusem na celodenní výlety nebo prázdninové pobyty. Příslušníci
elitní jednotky jsou pro naše děti vzorem statečných lidí. V příštím roce plánujeme společně s vojáky
oslavu dne dětí, na kterou nás po odeznění pandemie zvou.
Nadace Malý Noe Olomouc
V letošním roce jsme ve spolupráci s nadací navštívili akci s názvem „Jeden dětský den nestačí “, který
finančně i organizátorsky zajišťovala Nadace Malý Noe. Nadace nám také přispívá na zdravotní
pomůcky a v letošním roce nám zajistila poukázky na zboží dle vlastního výběru.
Rodinný pivovar Bernard
Již poněkolikáté jsme převzali finanční částku od zástupce pivovaru Bernard. Tentokrát v jarních
měsících roku 2022, jsme obdrželi šek a částku za prodané výrobky pivovaru. Vzhledem k epidemii
Covid se neuskutečnilo osobní předání. Na základě přání zákazníků prodejen pivovaru se sdružením
desetníků z každé prodané láhve soustředila částka peněz, kterou jsme využili na úhradu letního
pobytu.
Sdružení D Olomouc
Po onemocnění Covid se znovu rozběhl unikátní program vrstevnického provázení „Big Brother/Big
Sister“. Dospívající by měli se svým „starším bratrem/sestrou“ pravidelně trávit společný čas a
získávat sociální dovednosti. Děti se nárazově zúčastňovaly společně s pracovníky Sdružení D školení
na různá témata, dotýkajících se života po opuštění DD.
OD Zlatá brána
OD Zlatá brána Prostějov se podílela společně s organizací Dobré místo pro život na získávání
vánočních dárků přes internet. Byli jsme zařazeni do systému obdarování dětí z dětských domovů
Olomouckého kraje. Slavnostní předávání dárků se uskutečnilo v místě OD a v prostorách dětského
domova. OD nám také umožňuje prodej vlastních výrobků v rámci prodejních trhů.
Velmi dobrá spolupráce panuje s Nadací Albert, se kterou spolupracujeme nejen na jarmarcích.
Nadace Ve spojení – tato nadace nám zprostředkovala možnost vyslovit vánoční přání formou
internetu. Děti měly z dárků velkou radost.
Využili jsme také nabídku rodiny Zapletalových, kteří s několikaletou pravidelností docházejí do
našeho DD na Štědrý večer a přinášejí dětem různé radosti. Děti v letošním roce strávily víkendový
pobyt v jejich rekreačním zařízení.
Spolupracujeme také s firmou Mubea, která pro naše děti pořádá sbírku hraček.
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Také nadace Děti v akci nám byla nápomocna nejen v době Vánoc, kdy spolupracovala na dovybavení
bytů na DD, ale také během letních prázdnin, kdy k nám pravidelně zajíždí a pro děti připravuje různé
soutěže a návštěvy atraktivních míst v širokém okolí.
Velmi dobrou spolupráci máme také s Nadací Tesco, která s námi dlouhodobě spolupracuje. Přes tuto
nadaci máme zajištěno hrazení zájmové činnosti našich dětí.
Děti dětem - splnění vánočních přání, charitativní fotbalové utkání Pomáhejme společně..., fotbalové
zápasy Sigmy Olomouc.
Spolu dětem – kroužky se Zlatkou – příspěvek na zájmové aktivity.
Společnost Brave Bear – akce pro děti, návštěva IZS v Olomouci, kino.
Nejsou to pouze tito výše zmiňovaní, ale spousta dalších, bezejmenných dárců, kteří naší organizaci
pomáhají. Všem těmto drobným i všem stálým dárcům mnohokrát děkujeme. Za tyto dary jsme velmi
vděčni a věříme v přízeň i v dalších letech.

IV. Inspekce a kontroly
V tomto školním roce proběhly pouze klasické kontroly z úřadu práce a zdravotních pojišťoven, které
nezaznamenaly pochybení.
Pravidelně provádí v našem zařízení kontroly Okresní státní zastupitelství v Prostějově. Podmínky pro
výchovu a vzdělávání jsou bez závad.

V.

Hodnocení činnosti DD

Hodnocení činnosti dětského domova – školní rok 2021/2022
Personální zajištění výchovy v DD:
Školní rok 2021/2022 byl po personální stránce rokem stabilizace. Sice stále během jarních
měsíců probíhala pandemie COVID, kterou jsme se stejně jako stát naučili lépe zvládat a zkušenosti
z roku předešlého nám byly k nezaplacení. Sice bylo stále dost zástupů, ale vše jsme zvládli ke
všeobecné spokojenosti. Pokračovali jsme u nás klasickým systém pravidelného střídání tří pracovníků
u jedné skupiny a krátkodobých zástupů dalších pracovníků, většinou důchodců, kteří nám bohužel
v nejhorší době nemohli ze zdravotních důvodů vypomáhat. Jinak se toto období vyznačovalo
stabilizací současného kádru, bez větších změn. Zástupy za krátkodobě chybějící vychovatele přebírají
jednotliví kmenoví vychovatelé navzájem a také zástupkyně ředitele a ředitel DD. Vedení zařízení
pracovalo nadále ve stejném složení. Místo ředitele zastával Mgr. Vladimír Brablec a místo
statutárního zástupce plnila i nadále zástupkyně ředitele, Mgr. Irena Adámková. Vzhledem k přijetí
dítěte s autismem a vzhledem k většímu množství dětí s těžším postižením u nás působí v rámci
podpůrných opatření asistentka pedagoga na zkrácený úvazek. V dětském domově odešla do
starobního důchodu 1 vychovatelka, místo níž přišla pracovnice po MD a RD. Ve školní jídelně odešla
na MD a RD jedna pracovnice, místo které jsme přijali staronového pracovníka.
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Působení vychovatelů v rodinkách:
1. rodinka:
2. rodinka:
3. rodinka:
4. rodinka:
5. rodinka:
6. rodinka:

Monika Otrubová, Soňa Valentová, Bc. Renáta Vávrová
Jana Hořavová, Bc. Hana Nakládalová, Bc. Tereza Otrubová
Mgr. Martina Kvasnicová, Mgr. Petra Kvochová, Ing. Ilona Raková
Magdaléna Fryčová, Mgr. Zuzana Hancková, Mgr. Pavel Lužný
Bc. Sylva Recová, Mgr. Miroslav Sečkař, Bc. Andrea Tylová
Hana Kuchařová, Bc. Karla Páčová, Mgr. Jaroslava Paličková

Zastupující vychovatelé: Anna Brunová, Mgr. Miroslav Hrubý, Hedvika Kristková, Marie
Žouželková. Od 1. 9. 2022 nastoupila po RD Mgr. Kristýna Karasová.
Asistenti pedagoga – noční vychovatelé:
Jaroslava Bláhová, Barbora Hořavová, Michaela Klváčková, Hana Slavíčková
Počty pracovníků celkem: 1 ředitel, 1 zástupce ředitele, 19 vychovatelů, 4 asistenti pedagoga – noční
vychovatelé, 1 asistent pedagoga – podpůrná opatření, 7 správních zaměstnanců, 1 vedoucí ŠJ, 4
kuchaři. V případě potřeby formou zástupů spolupracujeme ještě se starobními důchodci.
Vzdělávání pracovníků DD, semináře, přednášky:
Vychovatelé jsou zařazeni do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jejich
vzdělávání je zakotveno ve směrnici k DVPP pro každý rok. Jejich úkolem je prodělat minimálně
jedno školení během kalendářního roku. Tato školení mají témata zájmových okruhů pracovníka, které
poté využije v práci s dítětem, popřípadě témata zvolená po dohodě s vedením zařízení. Zaměstnanci
se pravidelně vzdělávají, což se odráží na kvalitě práce s dítětem. V letošním roce jsme využili paní
psycholožku, se kterou spolupracujeme na psychologických intervencích. Tato nám připravila seminář
s kazuistikami pro velkou část našich pracovníků. V tomto trendu hodláme pokračovat i v letošním
roce.
Rodinné skupiny:
1. rodinka
2. rodinka
3. rodinka
4. rodinka
5. rodinka
6. rodinka

- 8 dětí
- 7 dětí
- 7 dětí
- 7 dětí
- 8 dětí
- 7 dětí

Celkový počet dětí s ÚV k 30. 9. 2022
Celkový počet dětí s PO k 30. 9. 2022
Celkový počet dětí se smlouvou se zařízením
Celkový počet dětí v DD
Celkový počet dětí v předpěstounské péči

35 dětí
4 děti
5 dětí
44 dětí
0

Charakteristika věkových skupin, specifikum DD:
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Odchody:
Během školního roku 2021/2022 odešly z našeho zařízení 3 děti: Po ukončení přípravy na budoucí
povolání odešla na konci června 1 dívka do samostatného života. Během roku 2022 odešla do
pěstounské péče jedna dívka a jedna dívka byla přemístěna do jiného typu výchovného zařízení.
Příchody:
Během školního roku 2021/2022 došlo v dětském domově k příchodu 6 dětí. Jedná se o děti
v předškolním věku a děti po zahájení základní školní docházky.
Školní vzdělávací program
Charakteristika ŠVP v zařízení
Je dána cílem veškeré pedagogické práce v DD, a tím je příprava na samostatný a
plnohodnotný život dětí ve společnosti po opuštění dětského domova. Samozřejmě s přihlédnutím
k jejich individuálním možnostem. Dále pak vytváření optimálních podmínek pro eliminaci
negativních výchovných vlivů v předchozím vývoji.
Výchovně-vzdělávací strategie, připravit dítě na samostatný a plnohodnotný život, je úkol
náročný po stránce časové, metodické i pedagogické. Je třeba brát v úvahu individualitu dítěte,
genetickou výbavu, umět posoudit vlastní výchovné možnosti, znát pedagogické cíle, kterých chceme
dosáhnout, umět je zároveň podle úspěšnosti naší práce korigovat, doplňovat, redukovat, tzn. tvořivě
s nimi pracovat. Je nutné poznat sociální kontakty dětí (k dětem i dospělým), vlastnosti, návyky,
pracovní dovednosti, povahové klady i zápory, úroveň hygienických návyků, sportovní, výtvarné či
hudební nadání.
V našem DD se při výchovné práci řídíme několika základními zásadami:
 Každé dítě potřebuje získat kladnou zkušenost, musí v něčem uspět.
 Každé dítě se může naučit určitou věc, ale ne ve stejnou dobu a stejným způsobem. Je třeba
zvolit strategii, která dítě osloví.
 Každé dítě potřebuje dospělého, na kterém mu záleží a kterému záleží na něm. Je třeba
poskytnout dítěti pevný bod, oporu.
 Každé dítě se musí naučit přemýšlet, nejen konstatovat fakta. Na základě tohoto přemýšlení se
naučí, jak má jednat. Tato schopnost se opírá o schopnost účelné komunikace.
ŠVP je pravidelně kontrolován a případně aktualizován v návaznosti na platnou legislativu.
Vzdělávání dětí:
Děti z dětského domova navštěvují velké množství různých školských zařízení ve městě i
mimo Prostějov. Organizačně zvládnout ranní vypravování je velmi náročné, stejně tak doprovod a
příchod dětí ze škol a přípravu na vyučování. V současné době máme v zařízení převážně malé děti a
děti se zdravotním postižením. O to je náročnější doprovod a příprava na vyučování.
Mění se pozitivně věková i kvalitativní struktura dětí s ÚV. V předškolním režimu jsou k 30. 9.
2022 4 děti, 21 žáků dochází do běžné ZŠ, 10 dětí na ZŠ praktickou, 2 děti do ZŠ speciální, 3 děti do
Praktické školy a 4 děti do OU. Všichni mladiství navštěvují střední školy v Prostějově, pouze jedna
dívka dojíždí do OU v Topolanech. Děti předškolního věku docházely do Speciálně pedagogického
centra, kde jim byla poskytovaná podpůrná péče, zaměřená na rozvoj před nástupem školní docházky.
Zúčastnili jsme se projektů zaměřených na přípravu dětí pro samostatný život a prevenci
sociálního vyloučení. Byli jsme zapojeni také do dvou projektů Nadace Terezy Maxové a to projekt
Bav se a pomáhej a projekt Jarmarky s Albertem, Bertíci, projekt Chci si věřit III. – psycholožka.
Velice přínosný je také projekt Big brother a big sister, ve kterém mladé lidi z DD provázejí životem
studenti VŠ, se kterými pravidelně komunikují a získávají tím nové sociální dovednosti. Děti
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navštěvují také komunitní centrum pro děti ze sociálně slabších rodin, kde jsme navázali dobrou
spolupráci. Také projekt Dramacentrum má u dětí velký ohlas. Uskutečnili pro nás také letní
příměstský tábor, kterého se zúčastnily 4 děti.
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti DD
Hodnocení školních výsledků a prospěchu i chování většiny našich žáků a studentů se v tomto
roce změnilo k lepšímu. Souvisí to i s jinou věkovou a sociální skladbou, kdy u nás přibyly děti
mladšího školního věku. V letošním roce všichni žáci postoupili do vyšších ročníků. Většina dětí
navštěvuje klasickou základní školu, někteří s podpůrnými opatřeními. Rozšířila se také nabídka
vzdělávání a projevila se i práce vychovatelů při přípravě na vyučování. Na úrodnou půdu také padly
vhodně zvolené přednášky na různá témata, které dětem pravidelně předkládáme.
Radost i úspěch při hodnocení lze spatřit v úspěšném začleňování dětí s hraničním intelektem a
mnohdy i s lehkým mentálním postižením, do klasických základních škol. Bohužel v posledním
období se vyskytuje neochota základních škol tyto naše žáky přijímat. Máme velkou práci se
začleněním těchto dětí do běžných škol. Inkluze se začíná pomalu obracet proti základnímu školství.
Ve výchovné činnosti se občas setkáváme s negativními projevy mezi dětmi navzájem, ale i vůči
vychovatelům. Ale i těchto negativních jevů během tohoto školního roku bylo velmi málo. Další
projevy zatím zvládáme pedagogickým mistrovstvím a kladnou motivací. Více než třetina dětí
medikuje a je v péči pedopsychiatra. Naštěstí v minulém školním roce nedocházelo již tak často k
distanční výuce, která kladla na děti a především na vychovatele a výpočetní techniku velké nároky.
Letos jsme tuto situaci zvládli již s velkou bravurou. Poděkování patří dobrovolníkům a praktikantům,
kteří docházeli nepravidelně do našeho zařízení a pomáhali nám s přípravou dětí na školní vyučování a
samozřejmě všem pracovníkům DD.
V letošním roce se jevila skladba našich dětí ve velmi dobrém světle. Pominuly útěky a také
chování dětí bylo oproti minulým letům na vyšší úrovni. V zařízení máme také jednoho chlapce
s autistickým syndromem a několik dětí s těžkým mentálním postižením. Péče o tyto děti je velmi
náročná. S výchovou těchto dětí nám pomáhá asistentka pedagoga, kterou v rámci podpůrných
opatření využíváme. Spolupracujeme i s odborníky ve školách, psychology, Speciálně pedagogickým
centrem Prostějov, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův
Brod, Policií ČR, Městskou policií Prostějov. Ve své každodenní práci jsou vychovatelé vystaveni
velkému tlaku a často nuceni hledat kompromis mezi dodržováním pravidel a norem a zajištěním
ochrany bezpečnosti, zdraví a života ostatních dětí. V letošním roce docházela do našeho zařízení
v rámci projektu psycholožka, která nám pomáhala řešit různé problémy a zlepšovat klima DD.
Pravidelně k nám také dochází paní logopedka, která pečuje o zlepšení výslovnosti a řeči u dětí.
Stálým nešvarem je kouření. Jakákoliv snaha výchovného působení v této oblasti se jeví jako velmi
obtížná. Zneužívání jiných návykových látek v tomto školním roce bylo na nižší hranici oproti létům
minulým. Bohužel obava s čím dále jednodušším pořízením těchto látek v budoucnu v našem zařízení
sílí. Občasné jsou případy drobných krádeží osobních věcí i majetku ve školách, obchodech i v DD. U
většiny dětí je třeba individuální péče nejen při přípravě na vyučování, ale i při jakémkoliv výchovném
působení. Denně jsme informováni o průběhu vyučování i všech aktuálních událostech ve výuce
především z místních ZŠ. Individuálně pak zjišťujeme vše podstatné o studentech a učních na
středních školách. Pro každé dítě je vychovateli s přihlédnutím k věku a schopnostem zpracován
individuální plán výchovy (program rozvoje osobnosti), v němž jsou pro následující školní rok
stanoveny předpokládané cíle výchovného působení, znalosti, schopnosti a dovednosti. Každé dítě má
svého klíčového pracovníka, který zajišťuje dětem všechny potřebné informace. Dobře se nám také
rozjíždí rozvoj nejrůznějších zájmových činností jednotlivců nejen v DD, ale i v kroužcích a oddílech
v širokém okolí. Zájmy, záliby dětí jsou občas velmi nestálé a k jejich podpoře a rozvoji je třeba i
soustavné práce vychovatelů a hledání možností realizace každého pedagogického pracovníka. I
z tohoto důvodu jsou nabízeny zájmové kroužky i přímo v našem zařízení. Od 1. 9. 2021 se nám
podařilo zapojit větší množství dětí do zájmových kroužků mimo zařízení, za což jsme velmi rádi.
8

Dochází ke kontaktu s většinovou populací mimo zdi DD, což má mnohdy velmi dobrý vliv na naše
děti. Bohužel zvláště u starších jedinců dochází ke kontaktům s asociálními jedinci mimo naše
zařízení, což nám mnohdy komplikuje výchovně vzdělávací práci.
Pedagogická dokumentace je již kompletně vedena v programu EVIX. Všechny vnitřní předpisy,
zákony a vyhlášky jsou umístěny na vnitřní síti a vyvěšeny na nástěnce u kanceláře DD. Každý
pracovník i děti mohou z těchto dokumentů čerpat. Rovněž programy rozvoje osobnosti jsou vedeny
v elektronické podobě (programu EVIX) a poskytují každému vychovateli možnost hodnotit dítě
průběžně a komplexně. Vychází přitom z individuálních znalostí a zkušeností, osobnosti dítěte a
předchozích školních let.
Ozdravné pobyty dětí:
Stalo se již tradicí, že se během letních měsíců zúčastňujeme s dětmi ozdravných pobytů.
V průběhu letošních prázdnin se uskutečnily 4 ozdravné pobyty mimo dětský domov. Letní pobyty
byly realizovány v prostředí nám vesměs známém. Všechny navštívené lokality jsou ve zdravém
prostředí a věříme, že děti v nich načerpají spoustu sil do nového školního roku. Zvláště překrásná
příroda Jeseníků a Beskyd nám učarovala. Rádi se všichni do nám již známých oblastí vrátíme i
v příštím roce. V letošní roce se neuskutečnil pobyt schopnějších dětí na samostatném táboře se
společností Tapaza, vzhledem k vysokým nákladům a špatné situaci s provozními prostředky. I přes
enormní zvýšení nákladů na ostatní tábory se nám podařilo tyto pobyty uskutečnit. Jako každoročně
mají u dětí velký ohlas. Po roce stráveném mezi zdmi dětského domova jsou jakékoliv nové podněty
velkou výzvou a jsou u dětí i pracovníků velmi populární.
Prázdninové pobyty:
 Poslední Míle 2. – 9. 7. 2022
 Kunčice, Chata U profesora 15. – 22. 7. 2022
 Stříbrnice 1. – 7. 8. 2022
 Losinka 13. 8. – 20. 8. 2022 - 21 dětí
Jeden pobyt jsme pojali již třetím rokem netradičně a to tak, že vyjely 3 skupiny na pobyt do penzionu
Losinka. Zbylé děti zůstaly na DD. Během pobytu na dětském domově děti navštěvovaly aquapark,
dopravní hřiště, pořádaly výlety po okolí a využívaly také herní prvky v okolí DD. V případě
nepříznivého počasí hrály hry na bytech, věnovaly se tvořivým činnostem a jinak využívaly nabídek
DD.
Všechny tyto pobyty, stejně jako množství akcí během školního roku, dokumentujeme a vystavujeme
na naše webové stránky: https://www.ddprostejov.cz a některé z nich i v místním tisku. Propagujeme
tím nejen naše zařízení, ale i našeho zřizovatele, Olomoucký kraj a město Prostějov.
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Tradičně jsme vybrali pro rekreaci a otužování našich dětí pobyty v České republice. Pobyty
částečně hradíme z darů našich donátorů a z velké části z provozních prostředků. Již tradičně nám také
601. skupina speciálních sil z Prostějova zajistila autobus na přepravu dětí na letní pobyty, což byla
pro náš dětský domov značná finanční úleva. Za toto jim patří velký dík.

Dlouhodobý plán činnosti: září 2021 – červen 2022
Září
04. .
08.
15
18.
25.
28.
29.
Říjen
02.
02.

Pomáhejme společně, Charitativní fotbalové utkání. Olomouc.
Předání cen, soutěž Malý Noe, Olomouc.
Logopedie.
Výlet na Praděd.
Kdo si hraje, nezlobí. Hranice.
Státní svátek.
Logopedie.

13.
16.
17.
23.
27.
28.
27. a 29.
29.
30.
30.

Den s Leteckou záchrannou službou.
Samosběr ovoce, jablečné hodování a grilování v Domamyslicích, tradiční řemesla,
hospodářská zvířata na dvorku.
Logopedie.
Náměšť, Laškov, Terezské údolí.
Vánoční tvoření s L. Samkem.
Výlet vlakem do lázní Lipová.
Logopedie.
Státní svátek.
Podzimní prázdniny.
Farma Vrbátky.
Ohňová show, vystoupení šermířů.
Sigma Olomouc x Slovácko, fotbal Olomouc.

Listopad
01.
06.
10.

Diagnostické rozhovory s dětmi – BB,BS
Bowlingový turnaj.
Logopedie.
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13.
17.
20.
24.

Uspávání broučků, lampičkový průvod.
Státní svátek.
Úklid zahrady, okolí DD, opékání.
Logopedie.

Prosinec
03.
04.
08.
11.
12.
18.
22.
24.
31.

Obchůdek ve Zlaté Bráně.
Mikuláš o den dříve.
Logopedie.
Pečení vánočního cukroví, příprava na Vánoce.
L. Samek – předávání dárků.
Vánoční město a trhy Olomouc.
Logopedie.
Štědrý den, besídka se sponzory.
Silvestr.

Leden
12.
15.
21.
26.
29.

Logopedie.
Vycházka do přírody – přikrmování zvěře.
Školení ČČK – 1. část.
Logopedie.
Výlet Plumlov, procházka kolem přehrady.

Únor
04.
09.
12.
12.
19.
23.
26.
27.

Pololetní prázdniny.
Logopedie.
Olympiáda / Interaktivní hry - dle počasí.
Dramacentrum – naše sny, vize, a jejich realizace.
Zimní olympiáda a masopustní zabíjačka.
Logopedie.
Kino Šantovka – Tajemství staré bambitky II.
Pardubice s Láďou Samkem.

Březen
01.
02.
03.
04.
09.
12.
12.
15.
19.
23.

Karlova Studánka – sportovní aktivity dle možností.
Podané ruce – beseda pro starší děti, představení služeb centra
Karlov pod Pradědem – lyže, boby.
Školení ČČK – 2. část.
Logopedie.
Dramacentrum – Playback theatre.
Výlet – Skalka, Ptení.
Školení s paní psycholožkou
Jarní úklid kolem DD, opékání.
Logopedie.

Duben
02.
06.
08.
09.
13.
14. a 15.
15.

Dramacentrum – Zvládání náročných situací.
Logopedie.
Velikonoční jarmark výrobků dětí ve Zlaté Bráně.
Dopraváček. Soutěže, kvízy se zaměřením na pravidla bezpečnosti.
Beseda sexuální výchova, st. dívky
Velikonoční prázdniny.
ČČK – školení 1. pomoci. Příprava na Velikonoce.
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15.
18.
20.
20.
20.
23.
28.

Prodej výrobků a zábavný program pro děti, Myslejovice
Velikonoční pomlázka.
Logopedie.
Beseda sexuální výchova, ml. Dívky
Fotbalové utkání Sparta Praha : Sigma Olomouc
Ptení, Ptenský Dvorek – výlet vlakem.
Protidrogový vlak míří do Prostějova.

Květen
04.
04.
06.-08.
11.
14.
18.
21.
27.
28.

Logopedie.
Beseda s Městskou Policií
Turistický víkend Bělá pod Pradědem.
Slavata triatlon tour Olomouc.
Dramacentrum – Sebe péče – jak o sebe pečovat, když mi není nejlíp?
Logopedie.
Výlet do Čech pod Kosířem. Muzeum kočárů a parku.
Festival nejen pro zdravotně postižené.
Dětský den v Neředíně v Olomouci – letiště.

Červen
01.
04.
04.
11.
11.
14.
15.
18.
20. - 24.
20. - 24.
29.

Logopedie.
Den otevřených dveří….Pozvánka bývalých dětí DD.
Turnaj ve florbale a fotbale - Přerov.
Výlet na Poděbrady u Olomouce. Naučná stezka, cesta vlakem.
Dramacentrum - Já jako kamarád.
Dětský den se studenty DM Palečkova, od 16:30 hod.
Logopedie.
Dětský den ve Zdětíně. Pohádkový les Myslejovice.
Škola v přírodě.
Rafty.
Logopedie.

Zájmové kroužky v dětském domově 2021/2022:
Keramika
Hudebně-dramatický kroužek
Vaření I.
Vaření II.
Pečení
Výtvarný kroužek
Doučování mat. fyz. chem.
Doučování angličtiny
Literárně-dramatický kroužek
Posilovna
Logopedická cvičení
Cyklisticko-turistický kroužek
Turistický kroužek
Jóga pro děti se SVP
Ping –pong
Artefiletika

Bc. Tylová A. Dis., Bc. Páčová K. Dis.
Mgr. Paličková, Mgr. Hancková
Bc. Nakládalová Hana
Otrubová Monika
Bc. Tylová Andrea, Dis.
Mgr. Adámková I., Valentová S.
Ing. Raková Ilona
Bc. Otrubová T. Dis.
Mgr. Kvochová P. + Hořavová J. +Otrubová M.
Bc. Páčová Karla, Dis.
Bc. Vávrová Renáta
Mgr. Sečkař Miroslav
Bc. Tylová A., Dis., Bc. Páčová K. Dis.
Bc. Recová Sylva, MPP
Mgr. Lužný P., Mgr. Kvasnicová M.
Bc. Otrubová T. Dis.
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Projekty:
Sdružení D, Dramacentrum Olomouc.
Obchůdky s Albertem.
Bertíci – Chci si věřit III.
Charita dětem.

7 dětí
Všichni, dle možností.
Psychoterapie dle potřeby.

Zhodnocení prevence sociálně patologických jevů
Na začátku školního roku byl vypracován jako každoročně „Minimální preventivní program".
S MPP byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. S dětmi o těchto problémech často otevřeně
hovoříme. Výrazným a letitým problémem je stále kouření. Alarmující je snižující se věk konzumace
cigaret. Pohovory, alternativy, příklady dospělých, zdůraznění zdravotních rizik atd. - vše se míjí
účinkem, jde o velmi neúspěšnou oblast působení na děti. Hlavními opatřeními jsou neustálé
rozhovory o škodlivosti kouření s negativními dopady na člověka. Dalším prvkem je zákaz kouření dle
zákonné úpravy v celém objektu i areálu školského zařízení, které platí samozřejmě i pro dospělé.
Důraz je kladen na zjištění, kdo dětem tabákové výrobky prodá nebo daruje. Tuto skutečnost
považujeme za nejvíce alarmující, tedy nezodpovědnost jiných dospělých lidí, kteří v zájmu vidiny
zisku riskují páchání trestné činnosti a zdraví dětí vůbec. Velmi dobrá je spolupráce především s
Obvodním oddělením Policie ČR Prostějov a MP Prostějov, které nám zajišťují tematickou
přednáškovou činnost, případně pomáhá řešit operativně problémy uvnitř i mimo naše zařízení. Také
spolupráce v rámci osvěty s Poradnou pro matku a dítě v Olomouci nám přináší v tomto směru dobré
výsledky.
Dalším častým nešvarem jsou drobné krádeže dětí v zařízení i mimo něj. Děti si navzájem berou
věci jiných dětí, nevrací, vymění ve škole či jinak ve svůj prospěch využijí. Nejsme schopni všechen
majetek dětí touto interní cestou ochránit, přestože má každá skupina svůj rodinný byt.
Drobné přestupky jsme řešili formou vnitřních opatření DD. Snížil se počet dětí zneužívajících
návykové látky obsahující THC. Celkově jsme ale naši práci v tak těžkém období zvládli velice dobře,
za což patří dík všem našim pracovníkům, zřizovateli i všem podporujícím organizacím a
dobrovolníkům. Pevně věříme, že onemocnění COVID a opatření proti němu se již nebudou opakovat
a že na naši práci bude více klidu a pohody. Tato pohoda se poté přenese i na naše děti, které tak
prožijí ještě lepší a hlavně klidnější školní rok, než byl ten minulý. Všichni pro to uděláme, co bude
v našich silách.

Mgr.
Vladimír
Brablec

Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír
Brablec
Datum: 2022.10.04
13:17:21 +02'00'

Mgr. Vladimír Brablec
……………………………………………
ředitel zařízení
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