Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace.
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách
Tel.: 482 312 108, 601 560 202,
e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení
za školní rok 2014-2015

Zpracoval a předkládá: Mgr. Šárka Blechová
22. 10. 2015 Frýdlant

OBSAH
1. Základní údaje o zařízení

3

2. Organizace činnosti

4

3. Rámcový popis personálního zabezpečení organizace

5

4. Údaje o počtu dětí/klientů

7

5. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 9
6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

12

7. Zapojení do projektů

12

8. Spolupráce se sociálními partnery

12

9. Aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti

13

10. Poradenské služby

13

11. Údaje o řízení dětského domova

14

12. Další záměry dětského domova

14

13. Údaje o výsledcích kontrol

15

14. Základní údaje o hospodaření

15

15. Přílohy

15

2

1. Základní údaje o zařízení
A/ Název organizace:

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

464 01 Frýdlant, Větrov 3005

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO organizace:

46748105

IZO ředitelství:

600 029 166

B/ Zřizovatel:

Liberecký kraj

Sídlo zřizovatele:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO zřizovatele:

70891508

C/ Ředitel zařízení:

Mgr. Šárka Blechová
Bílý Potok 282, 463 62 Hejnice

D/ Druh zařízení:

dětský domov
školskou radu DD nezřizuje

E/ Datum zařazení do sítě: 23. 10. 2001
F/ Celková kapacita:

dětský domov – 32

G/ Kontakty:

telefon: 482 312 108 (vedení DD)
482 323 392 (oranžový domek)
482 323 338 (zelený domek)
mobil ředitelka: 601 560 202
mobil sociální pracovnice: 725 349 016
e-mail: dd_frydl@volny.cz
www.ddfrydlant.cz
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2. Organizace činnosti
Dětský domov ve Frýdlantě je domovem rodinného typu, zřizovaný Krajským úřadem
Libereckého kraje. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži
s normálním duševním vývojem. Jedná se o děti, které ze závažných důvodů nemůžou být
vychovávány ve vlastní rodině a nemůžou být osvojeni nebo umístěni v jiné formě náhradní
rodinné péče. DD Frýdlant pečuje o děti od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy
na povolání. V případě sourozenecké skupiny může být v dětském domově umístěno i dítě
mladšího věku.
Dětský domov má v současné době tři rodinné skupiny. Dvě rodinné skupiny jsou
v samostatných rodinných domcích v klidné lokalitě města, třetí se nachází v původním areálu
společně se cvičným bytem.

Adresa

Počet rodinných
skupin

Větrov 3005, Frýdlant

1

Řasnická 1487, Frýdlant

1

Vrchlického náměstí 1486, Frýdlant

1

Hlavní budova, ředitelství
Odloučené pracoviště
Odloučené pracoviště

Počet dětí
9 (3 x cvičný byt, 1 x
dlouhodobý pobyt
mimo DD)
9 (1 x dlouhodobý
pobyt mimo DD)
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Tab. č. 1: Seznam pracovišť (stav k 31. 8. 2015)

Veškerá činnost je vedena snahou, aby podmínky pro život dětí v domově byly i při
dodržování všech předpisů a norem co nejvíc podobné životu v normální rodině. Důraz je
proto kladen jak na materiální zabezpečení dětí, tak na jejich školní a odbornou přípravu,
rodinnou a citovou výchovu, zájmovou i pracovní činnost.
O vzdělávání dětí se starají mateřské, základní a střední školy ve Frýdlantu nebo v Liberci.
Studium na vysoké škole je zajištěno soukromou VŠ. Děti, které od nás po vyučení či
dokončení studia odcházejí, jsou vždy v rámci možností zabezpečeny.
Zájmová a rekreační činnost patří k oblíbeným aktivitám dětí v DD. Umožňujeme jim, aby ve
všech věkových kategoriích realizovaly takové činnosti, které plně uspokojí jejich záliby,
potřeby a posilují tím jejich sebedůvěru a seberealizaci.
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Maximální pozornost je věnována kontaktu dětí s vlastní rodinou. V co největší míře jsou
podporovány návštěvy dětí ve vlastních rodinách. Vedle rodinných návštěv mají děti
celoročně možnost s rodiči a rodinnými příslušníky telefonovat a psát.

Počet dětí
Frýdlant

10

Jablonec nad Nisou

3

Liberec

10

Louny

1

Nový Bor

2

Celkem

26

Tab. č. 2: Spádový obvod (stav k 31. 8. 2015)

3. Rámcový popis personálního zabezpečení organizace
Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka

1

1 vysokoškolské vzdělání

Vychovatelé

9

7 vysokoškolské vzdělání
1 středoškolské vzdělání
1 VOŠ sociální pedagogika

Celkem pedagogických pracovníků:

10 (přepočtený úvazek 9,33)

< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 – 65 let

důchodový
věk

celkem

Celkem

0

4

5

0

0,33

9,33

z toho ženy

0

4

5

0

0,33

9,33

Tab. č. 3: Věková skladba pedagogických pracovníků

Počet

Z toho bez odborné kvalifikace

9,33
0,00
Tab. č. 4: Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů)
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Počet

Z toho bez kvalifikace

Výchovný poradce

0

0

Koordinátor školního vzdělávacího programu

1

0

Koordinátor info. a komunikačních technologií

0

0

Koordinátor environmentální výchovy
Školní metodik prevence

0

0

0

0

Tab. č. 5: Poradenské služby ve školském zařízení

Důvod ukončení
starobní důchod

Vychovatelka
Tab. č. 6: Odchody pedagogických pracovníků

Nástup
nástup na uvolněné místo

Vychovatelka
Tab. č. 7: Nástupy pedagogických pracovníků

Nepedagogičtí pracovníci
účetní a mzdová účetní

1

sociální pracovnice

1

údržbář – domovník

1

noční bezpečnostní pracovníci

7

pracovníci sociální péče

4

Celkem nepedagogických pracovníků: 14 (přepočtený úvazek 12, 30)
< 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 – 65 let

důchodový
věk

celkem

Celkem

0

3,30

4

5

0

12,30

z toho ženy

0

3,30

4

4

0

11,30

Tab. č. 8: Věková skladba nepedagogických pracovníků
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Přehled počtu pracovníků a mzdových prostředků podle výkazu P1-04 za rok 2014.
Evidenční počet pracovníků: 21, z toho ženy: 20
Přepočtený počet pracovníků: 20,467
Fyzický stav průměrný: 20,844
Celkem mzdy, platy v tis.: 5 761 930,- Kč
Průměrná výše hrubé měsíční mzdy pedagogických pracovníků: 27 413,68 Kč
Průměrná výše hrubé měsíční mzdy nepedagogických pracovníků: 20 301,52 Kč

Počet účastníků

Organizace

1

NIDV Praha

1

PARIS Liberec

1

PARIS Liberec

1

KÚ Praha

1

NIDV Praha

Agrese a agresivita dětí a mládeže v DD
Aktuální změny právních předpisů ve školské
praxi
Odměňování pracovníků školství v roce 2015
Speciální pedagogika
Podpora logopedické prevence a náprav ve
vývoji řeči
Tab. č. 9: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

4. Údaje o počtu dětí
Kapacita zařízení je 32 dětí, evidenční stav byl k 31. 8. 2015 26 dětí. Z toho 1 klient studuje
v Praze a do DD jezdí 1krát měsíčně. 3 klienti byli ubytovaní v rámci programu cvičného
bytu.
Počet dětí
Do 6 let

3

6 – 12 let

6

13 – 15 let

7

16 – 18 let

8

Nad 18 let

8

Celkem

26

Tab. č. 10: Počet dětí podle věku ve školním roce k 31. 8. 2015
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Počet dětí
Z rodiny

3

Z dětského diagnostického ústavu

0

Návrat z náhradní rodinné péče

0

Přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV

5

Počet nově zařazených dětí do DD

8

Tab. č. 11: Počet dětí příchozích do DD v průběhu školního roku 2014/2015

Počet dětí
Odchod do náhradní rodinné péče

0

Adopce

0

Dovršení plnoletosti

7

VÚDM

0

Domov pro osoby se zdravotním postižením

0

Zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu

2/biologická rodina

Přemístění do jiného DD

2

Počet odchozích dětí z DD
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Tab. č. 12: Počet dětí odchozích z DD v průběhu školního roku 2014/2015

Výkon státní správy
Ve školním roce 2014/2015 ředitelka DD vydala jedno rozhodnutí. Nebylo dáno žádné
odvolání proti rozhodnutí ředitelky.
Rozhodnutí:

Počet:

o stanovení příspěvku na úhradu pobytu

0

o povolení dlouhodobého pobytu mimo DD

0

o zrušení povolenky

1

Celkem

1

Tab. č. 13: Vydaná rozhodnutí
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími
programy
Počet dětí
Mateřská škola

2

Základní škola

9

Základní škola praktická

2

Základní škola speciální

1

Střední odborné učiliště

8

Střední škola

2

Vysoká škola

1

Počet

25

Tab. č. 14: Zařazení do škol ve školním roce 2014/2015
Celkem žáků,

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Celkem

3

21

1

0

Uvedeno v %

12

84

4

0

studentů

Tab. č. 15: Prospěch dětí ve školách ve školním roce 2014/2015

1. pololetí

2. pololetí

Pochvala třídního učitele

1

1

Pochvala učitele odborného výcviku

1

1

Pochvala ředitele školy

0

1

Jiná ocenění

0

0

Důtka třídního učitele

1

1

Důtka učitele odborného výcviku

0

0

Důtka ředitele školy

0

1

Snížená známka z chování

0

0

Tab. č. 16: Chování žáků/studentů ve školách ve školním roce 2014/2015

Dvouletý chlapec měl individuální péči v dětském domově. O jeho potřeby se starala odborně
kvalifikovaná pedagožka.
3 děti ukončily základní vzdělání a od září budou navštěvovat 1. ročníky SOU (1 x zednické
práce, 2 x zahradník). 2 studentky SOU úspěšně složily závěrečné zkoušky. Jedna dívka
zvládla 2. ročník na VŠ Metropolitní v Praze a pokračuje ve studiu.
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Rodinným skupinám je i nadále poskytována dostatečná míra autonomie vlastního života a to
tak, že se každodenní život skupiny přibližuje rodinnému životu běžné domácnosti. Rodinné
skupiny mají vlastní rozpočet a učí se samostatně hospodařit s penězi. Pod vedením pedagogů
se děti učí připravovat stravu Zletilí klienti využívali cvičný startovací byt, kde se pod
vedením vychovatelek – pedagogického dohledu sami připravují na samostatný život po
odchodu z dětského domova po ukončení ústavní výchovy.
Vzdělávací program Dětského domova ve Frýdlantě sloužil pedagogickým pracovníkům jako
soubor cílů zaměřených na výchovně vzdělávací působení na děti v ústavní výchově. Důležité
je kvalitně připravit děti na jejich samostatný život po dosažení zletilosti a odchodu
z dětského domova.
Výchovně vzdělávací činnost se řídila individuálními potřebami dětí a psycho-hygienickými
zásadami dle věkových kategorií dětí. Základní úkoly pro jednotlivé oblasti k zvládnutí
výchovně vzdělávacích cílů byly obsaženy v „Programu rozvoje osobnosti dítěte“ tzv. PROD.
Výchovným cílem bylo vytvářet u dětí zdravé sebevědomí a dosahovat optimálních výsledků.
Také byla sledována zpětná vazba, zda je program rozvoje pro děti přínosný.
Nejdůležitějším prvkem je příprava dětí na návrat do reálného života po ukončení ústavní
výchovy s cílem zapojit děti do běžného života, odklonit je od rizikového prostředí a naučit je
dodržovat mravní hodnoty a normy.
Velká pozornost byla věnována Minimálnímu preventivnímu programu. Protidrogový tým
DD se uvedené problematice věnoval velmi intenzivně. V průběhu školního roku byly
realizovány kontroly, jak u nezletilých dětí, tak i u zletilých klientů, kteří jsou v DD na
smlouvu. S potěšením musíme říci, že nebyl zaznamenán ani jeden pozitivní případ požití
návykových látek, což považujeme mimo jné i za důsledek dobré primární prevence v našem
zařízení.
Další aktivity:
 Jizerská nota – Hejnice
 Vánoční besídka – Stráž pod Ralskem
 Návštěva filmového představení – Liberec, Frýdlant
 Vánoční koncert v kostele – Hejnice
 Vánoční strom - Hejnice
 Vánoční koncert v kostele – Frýdlant
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 Adventní neděle na faře – Frýdlant
 Velikonoční trhy – Frýdlant
 Výlet do IQlandie – Liberec
 Nejmilejší koncert regionální kolo – Česká Lípa (1. místo)
 Nejmilejší koncert celostátní přehlídka – Plzeň
 Dětský den – Heřmanice
 Hejnický dřevorubec
 Valdštejnské slavnosti – Frýdlant
 Bowling – Frýdlant
 Den otevřených dveří v DD
 Návštěva ND Praha – Louskáček
O letošních prázdninách se naše děti účastnily táborů:
 13 dětí pobyt v Chorvatsku,
 13 dětí na mezinárodním táboře dětských domovů v Hamru na Jezeře,
 20 dětí na týdenním pobytu v penzionu Bezděz ve Starých Splavech,
 5 dětí na klasickém táboře společnosti KSM Casting Hrádek nad Nisou,
 6 dětí na turistickém táboře v Bílém Potoce.
Zájmová činnost
Počet dětí
Fotbal

3

Hokej

1

Keramika

2

Zpěv

4

Fara

5

Zumba

3

Fitness

5
23

Tab. č. 17: Docházka do zájmových kroužků byla ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 se nám podařilo zapojit do zájmové činnosti většinu dětí. Malé
děti docházely alespoň na faru, hudebně nadaní na zpěv a také do keramické dílny. Děti
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sportovně založené chodily na fotbal, hokej, zumbu či fitness. Podařilo se naplnit zásadu, aby
děti měly externí zájmovou činnost – tedy neorganizovanou dětským domovem.

6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2014/2015 naše zařízení nenabízelo žádný program DVPP.

7. Zapojení do projektů
 Udržitelnost projektu „Individuální, speciálně pedagogická péče pro děti v dětských
domovech Libereckého kraje (ISPP v DD LK)“. Hlavní aktivitou je individuální práce
s dětmi, které mají diagnostikovány specifické poruchy učení, ADHD, logopedické
vady. Práci speciálních pedagogů v současné době zastávají kmenoví vychovatelé DD.
 Realizace projektu „Poznej realitu reálného života“, který zaštiťuje DD Dubá –
Deštná.
 Účast na projektu Accenture Academy, který spočívá v pravidelné, zážitkové,
praktické výuce finanční gramotnosti dětí.

8. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce s firmami z celé České republiky. Spolupráce probíhá formou přímého firemního
sponzoringu.
Mezinárodní spolupráce
 Spolupracujeme s mezinárodní organizací Rytířský řád sv. Václava, jehož hlavní
náplní je mezinárodní potkávání dětí z dětských domovů a pořádání konferencí pro
jejich pracovníky. V červenci se děti účastnily mezinárodního tábora za účasti dětí
z Chorvatska, Maďarska, Polska a Slovenska.
Regionální spolupráce
Mezi hlavní partnery DD patří:
 nadace Terezy Maxové (podpora aktivit, finanční podpora, školné pro studenty VŠ,
financování řidičských průkazů),
 nadace manželů Klausových (financování řidičského průkazu),
 sdružení dobrovolných hasičů z Heřmanic,
 Nadace Škola Hrou (podpora projektů a aktivit domova),
 Husitská církev (kroužek volnočasových aktivit),
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 Základní školy ve městě, Mateřská škola, Speciální škola pro sluchově postižené
v Liberci, SŠH Frýdlant,
 obec Frýdlant (finanční i věcná podpora),
 KSM Casting Hrádek nad Nisou (víkendové aktivity),
 Střevlík p.o.– spolupráce v oblasti aktivit pro děti, účast na programech, pobyty.

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci na veřejnosti
Dětský domov spolupracuje především se zařízeními pro výkon ústavní výchovy
v Libereckém kraji, školami, obcemi a kulturními institucemi.
Pro prezentaci slouží webové stránky domova.
Doplňkovou činnost organizace nevykonává.

10. Poradenské služby
V DD nepracuje výchovný poradce, proto využíváme především služeb externích odborníků,
především psychologů, psychiatrů, etopedů či logopedů.
Logopedické péči se věnujeme pod vedením externího odborníka. Máme také děti
psychiatricky indikované, v jednom případě je nutné občas přistoupit k lůžkové péči ve
specializovaném psychiatrickém oddělení (sebepoškozování).

Počet dětí
SVP, DDÚ

0

Pravidelná psychologická

6

Psychiatrická péče ambulantní

4

Psychiatrická péče lůžková

1

Neurologie

2

Foniatrie

2

Logopedie

2

SPC

1

Tab. č. 18: Poradenské služby ve šk. roce 2014/2015

Většina našich dětí v dětském domově je postižena typem sociální deprivace, který se
projevuje především o oblastech psychosomatických a následně také v oblasti sociální.
Mnohdy přichází i děti v minulosti týrané a zneužívané. Naše práce je proto obtížná a často
řešíme výchovné problémy.
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Velkým problémem je i nadále kouření dětí. Tento zlozvyk se stále nedaří zcela odstranit, i
když tomu pracovníci DD věnují maximální pozornost. Sociální prostředí, z kterého děti
přišly a vliv kamarádů jsou nám velkým soupeřem. I nadále přetrvává častá vulgární mluva
mezi dětmi. Přes mnohá přijatá opatření se nedaří tento nešvar odstranit.

11. Údaje o řízení školského zařízení
Z koncepce rozvoje zařízení a celoročního plánu se v rámci letošních úkolů podařilo splnit:
 Včasná a důkladná příprava dospívajících na odchod z DD.
 Aktivní působení v Komunitním plánování města Frýdlant.
 Pokračování v modelu práce, který spočívá v co nejširším možném přiblížení
rodinného typu dětem, zejména po stránce běžného života.
 Udržení dobrého školní prospěchu.
 Pokračujeme v realizace projektu „Individuální, speciálně pedagogická péče pro děti
v dětských domovech libereckého kraje (ISPP v DD LK)“.
 Rozjezd cvičného bytu pro dospívající svěřence v rámci DD. Plnoletí mají možnost
využít bydlení v bytě

3 + 1. Bydlení využívají 2 dívky a 1 chlapec. Společně

využívají kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení. Snaží se hospodařit se svým
měsíčním rozpočtem.
 Výchova k finanční gramotnosti dětí. Zaměřujeme se na pomoc klientů v oblasti
finančních produktů a služeb, a to tak, aby byli co nejlépe připraveni na „start do
života“. V jednotlivých oblastech jsou zařazena témata: sestavení rodinného rozpočtu,
návštěva banky, osobní účty pro děti, vedení kapesného a svých úspor, pracovní
smlouvy, náležitosti úvěrové smlouvy.
 Dny otevřených dveří pro veřejnost.

12. Další záměry dětského domova
 Rozvoj odborné pomoci a podpory biologickým rodinám našich dětí a klientů.
 Podpora všech forem náhradní rodinné péče (hostitelská péče, pěstounská péče,
osvojení).
 Prostřednictvím projektu získat finanční zdroje na činnost psychologa a etopeda,
jejichž práce by byla zaměřena na přímou práci s dětmi.
 Podpora vzdělání – zajistit dokončení zvoleného oboru. Podporovat klienty v dalším
studiu.
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 Zdravý životní styl – odmítání návykových a psychotropních látek.
 Pedagogům pomoci v procesu prohlubování znalostí a dovedností, vytvářet ideální
podmínky pro konstruktivní komunikaci, tvůrčí seberealizaci a aktivní spolupráci.
 Modernizace webové stránky dětského domova.
 Podpora týmové spolupráce.

13. Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce 2014-2015 jsme v našem zařízení měli následující kontroly:
 Okresní státní zastupitelství Liberec – 4x ročně, pravidelné prověrky byly zaměřeny
v rámci výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní
výchovy ve školských zařízeních – bez připomínek.
 Kontroly z OSPOD dle svěřených dětí (OSPOD Liberec, OSPOD Jablonec, OSPOD
Frýdlant, OSPOD Louny, OSPOD Nový Bor). Kontroly proběhly 4x ročně v souladu
se zákonem č. 109/2002 Sb. Obsahem kontrol byla rozmluva s dětmi bez přítomnosti
zaměstnanců DD, rozbor situace v rodině, shrnutí individuálního plánu.
 BOZP, PO – bez problémů.
 Krajský úřad Libereckého kraje – projekt „Individuální speciálně pedagogická péče
pro děti v dětských domovech Libereckého kraje“. Kontrola se věnovala ověření
informací uváděných v MZ o udržitelnosti 2012/2013 – bez připomínek.
 Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec.

14. Základní údaje o hospodaření
Provoz DD po stránce provozní byl zabezpečován účelně a hospodárně. Údaje o hospodaření
jsou shodné s obsahem závěrečné zprávy za rok 2014.

15. Přílohy
 Protokol o kontrole č.j.: OK – 83/15
 Protokol o kontrole č. 1125/15/554
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