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a) Základní údaje o ŠZ :
Charakteristika dětského domova
Zřizovatel organizace : Krajský úřad Karlovarského kraje
Název organizace podle zřizovací listiny:
Dětský domov, příspěvková organizace
Palackého 191/101
353 01 Mariánské Lázně
Kontakty ŠZ : tel. číslo - 354 622 293, 354 621 388
e- mail - domovml@seznam.cz, stránky ŠZ – www.ddml.cz
ID schránky - 25rubyr
Ředitelka DD – Mgr. Ivana Dudarcová
Statutární zástupce ředitele – Ivo Batelka
Sociální pracovnice – Karina Schimmerová, DiS.
Dětský domov, příspěvková organizace ( dále dětský domov nebo domov ) v
Mariánských Lázních je podle Zákona 109 Sb.) z roku 2002 domovem rodinného
typu. Kapacita domova je 32 dětí ve věku 3 - 18 let nebo studujících do 26let,
chlapců i dívek rozdělených do 4. rodinných skupin. Dětský domov v Mariánských
Lázních je od 1.července 2001 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje,
statutárním zástupcem dětského domova je ředitelka domova, kterou v době
nemoci, dovolené a jiné nepřítomnosti na pracovišti zastupuje určený statutární
zástupce ředitele. Poradním orgánem ředitelky dětského domova je pedagogická
rada složená z vychovatelů RS, která jedná nejméně 6 x ve školním roce ( v případě
potřeby se však svolává ihned ). Dětský domov zajišťuje výchovnou činnost v
souladu se Zákonem 109/2002 Sb.), o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve
školských zařízeních, dále spolupracuje s orgány sociální péče o děti a rodinu
(OSPOD), s občanským sdružením „Radou přátel domova“, která podporuje děti z
dětského domova.
Děti jsou do dětského domova zařazovány na základě rozhodnutí jednotlivých
příslušných Okresních soudů. Děti ubytované v domově se v průběhu týdne stravují
ve školních družinách a jídelnách školských zařízení ve kterých se učí nebo studují,
tak jako děti z běžných rodin. Ostatní stravu – víkendy, prázdniny a další volné dny si
děti zajišťují s vychovateli RS v rámci jednotlivých rodinných skupin sami.
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b) Přehled činností, které ŠZ uskutečňuje :
Výchovné programy dětského domova
Výchovná činnost dětského domova probíhá podle každoročně aktualizovaného
„Výchovného programu dětského domova“, který vychází se zákona 109/2002 Sb.,
Školského vzdělávacího programu DD a činností podporujících (plnících) program
rozvoje osobnosti dětí. Obsahuje hlavní zásady výchovné činnosti v domově, pokyny
vychovatelům v rodinných skupinách, jak vést výchovnou práci s dětmi, povinnou
pedagogickou dokumentaci a v příloze jsou uvedeny sociální dovednosti dětí, které
jsou potřeba u dětí vytvářet a individuálně osvojovat tak, aby byl zajištěn hlavní
výchovný cíl dětského domova. Hlavním cílem domova je především vzdělávání dětí,
příprava na budoucí zaměstnání dětí a integrace dětí do společnosti po odchodu z
domova. Efektivita integrace dětí a příprava do školy je cílem pravidelných hospitací
ředitelky i zástupce ředitelky a probíhá podle plánu roční činnosti v odpovídajících
úrovních daných výchovných činností.
Výchovná a vzdělávací činnost domova probíhala ve školním roce 2016/2017
podle výchovného plánu práce pro tento školní rok, ročních plánů pro jednotlivé
rodinné skupiny a z nich následně vycházejících týdenních plánů. Úroveň sociálních
dovedností dětí je zjišťována a posuzována v pedagogických denících vedených
pedagogy jednotlivých RS, záznamy jsou prováděny průběžně a vyhodnocovány 1 x
za konkrétní školní pololetí. Hodnocení jsou zpracována v Pedagogických denících a
Individuálních programech rozvoje osobnosti každého dítěte. Pedagogická rada se
koná 6x do roka, metodické sdružení je podle plánu vedoucí metodického sdružení
také 6x za rok. V případě potřeby zasedají oba orgány operativně ihned podle
závažnosti a potřeby odpovídající dané situací.
Enviromentální výchova je řízena statutárním zástupcem ředitelky. Besedy o
výchově k životnímu prostředí jsou zahrnuty do plánu práce na školní rok. Výchova k
ochraně životního prostředí je pak doplňkem k běžné výchovné práci v jednotlivých
rodinných skupinách. V domově jsou umístěny odpadové nádoby pro třídění odpadu,
děti jsou k třídění odpadu vedeny a důvody tohoto konání jsou jim vysvětleny.
Pojetí výchovné práce ŠZ :
Cílem výchovné práce ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy je vytvoření trvalého stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo
uspokojování základních materiálních, citových a speciálních potřeb a které by
individuálně zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s
přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž nejen
podpora vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech
rekreace a zábavy. Součástí výchovné práce ve školských zařízeních je i snaha
naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby po
ukončení ústavní nebo ochranné výchovy se mohly úspěšně zapojit do společnosti.
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Základním cílem výchovné činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy je aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší
zařazení nebo návrat do společnosti.
Hlavní výchovné cíle vycházejí z obecného cíle výchovné práce v zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy (Zákon číslo 109/2002 Sb.) :
a) Rozvoj osobnosti
- utvářet hygienické návyky, vést děti k sebeobsluze a dodržování zásad správného
denního režimu
- prohlubovat vědomosti, dovednosti a návyky, rozvíjet poznávací procesy
- poznávat sebe sama, potlačovat negativní citové stavy a učit se překonávat
překážky a obtíže
- vést děti k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování
- učit se vzájemnému soužití s ostatními lidmi
- vést děti ke kolektivní zodpovědnosti, ale umět se prosadit
b) Samostatné rozhodování
- vést děti v rámci výchovných aktivit s pomocí individuálního plánu výchovy dítěte k
zdravému, přiměřenému sebevědomí potřebnému k samostatnému rozhodování

Pedagogická dokumentace :
Vychovatelé rodinných skupin vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci,
zpracovávají roční a týdenní plány výchovné činnosti, pedagogické deníky,
individuální plány výchovy dítěte – plán rozvoje osobnosti dítěte.
a) Výchovné plány RS (Roční a Týdenní plány výchovné činnosti)
b) Pedagogická pozorování (Pedagogický deník dítěte, Individuální plán výchovy)
Sociální dovednosti :
Hlavním cílem Výchovného programu zařízení – Dětského domova v Mariánských
Lázních je příprava dětí na odchod z domova a pak následně integrace dětí do
společnosti. Tento výchovný program vycházející z Rámcového programu výchovné
činnosti slouží všem pedagogickým pracovníkům domova jako soubor cílů, kterých je
třeba dosáhnout pro plynulou integraci dítěte z prostředí domova do samostatného
života. Výchova v domově připravuje dítě na praktický život prostřednictvím osvojení
si sociálních dovedností a rozvojem charakterových vlastností dítěte, které mu
umožní najít lepší uplatnění ve společnosti.
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V rámci funkce dětského domova jako domova rodinného typu a dále i lepší
přípravy k životu dětí po odchodu z domova jsou dětem umožněny činnosti, pomocí
kterých se lépe připraví na budoucí život mimo domov :
- děti jsou zapojovány do pomoci při vaření, pomáhají při úklidu, praní i žehlení
prádla, pomáhají správci domova s drobnými opravami a údržbou, více se učí
zacházet samostatněji s finančními prostředky (finanční gramotnost).
Základní údaje o dětech
Kapacita domova je 32 dětí ve věku od 3 do 18 let, v případě pokračujícího studia
až do 26 let.
Děti jsou přijímány do dětského domova na základě soudního rozhodnutí rozsudku příslušného Okresního soudu nebo předběžným soudním opatřením. Ve
školním roce 2016/2017 navštěvovaly děti základní školu speciální, základní
školu SOU a OU a MŠ. V červnu 2017 některé děti ukončily docházku do ZŠ a
postoupily na střední školy do OU v Plané (učební obor pomocné kuchařské práce) a
do SOU v Mariánských Lázních ( učební obor kuchařské práce, číšník - servírka ).
Příprava dětí do škol včetně přípravy na jejich další ( profesní ) uplatnění v
životě je prioritou a hlavním cílem pravidelných hospitací a metodických kontrol
ředitelky domova i zástupce ředitelky dětského domova.
V dlouhodobém plánu dětského domova je počítáno také se zřízením několika
startovacích bytů pro starší děti.

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti ŠZ :
V Dětském domově v Mariánských Lázních bylo celkově zaměstnáno k 1. září
2016 23 zaměstnanců. Z toho ve stálém pracovním poměru je 14 pedagogických
pracovníků a 9 THP pracovníků.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají v současné době požadované středoškolské
pedagogické vzdělání i kvalifikaci. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v
pracovním poměru v DD na dobu neurčitou je tak 100 %.
V DD jsou dále externě na částečný úvazek zaměstnáni 2 pedagogičtí
pracovníci ve funkci etopedů a psycholog.
Výchovnou činnost v domově řídí statutární zástupce ředitele DD. Dětský domov v
případě potřeby ambulantně s dětským psychiatrem, který v případě potřeby
neprodleně řeší vzniklé problémy dětí.
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d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k navštěvování a
následnému přijetí do ŠZ :
Děti jsou do domova umístěny na základě rozhodnutí jednotlivých příslušných
Okresních soudů. Dětský domov v Mariánských Lázních je podle Zákona 109/2002
Sb. domovem rodinného typu. Kapacita domova je 32 dětí ve věku 3 - 18 let (v
případě pokračující přípravy na budoucí zaměstnání na vlastní žádost dítěte do 26
let), chlapců i dívek rozdělených do 4 rodinných skupin.
S přihlédnutím k typu zařízení – zařízení pro výkon ústavní výchovy nelze v
tomto bodě více vykázat.

e) Údaje o výsledcích činnosti ŠZ podle cílů stanovených
v plánu činnosti :
Cílem výchovné práce v dětském domově je vytvoření trvalého prostředí, které by
dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových a speciálních potřeb a
které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím
k zájmům a zvláštnostem každého dítěte.
1. Zájmová činnost dětí v dětském domově
Vychovatelé DD v Mariánských Lázních se snaží zapojit každé jednotlivé dítě do
některé z nabízených zájmových činností. V domově jsou sportovně i umělecky
nadané děti. Děti mohou využít kroužků organizovaných při Městském domu dětí a
mládeže „Dráček“ v Mariánských Lázních /kroužek výpočetní techniky, taneční,
plastikový modelář, zálesácký, střelecký apod./ do LŠU v Mariánských Lázních
dochází děti také. Přímo v domově mají děti možnost pod vedením pedagogických
pracovníků rozvíjet své zájmy, schopnosti a talent v oblasti aerobiku, jógy, tance,
sportovního vyžití, výtvarné výchovy, vaření, práce a obsluhy výpočetní techniky,
hry nejen na kytaru, ale i na další hudební nástroje, také zpěv, rukodělné pracovní
činnosti. V průběhu týdne se těchto aktivit děti velice rády účastní a díky nim jsou tak
také v úzkém kontaktu se svými vrstevníky z běžných rodin.
2. Kulturní činnost
Ve školním roce 2016/2017 měly děti možnost se zúčastnit kulturních akci v rámci
nabídek v Mariánských Lázních. Děti navštívily také představení i mimo domovské
město a to především v Praze. Tato představení byla vybrána pro děti podle zájmu o
konkrétní představení. Divadelní představení, která jsou nejčastěji v divadle
navštěvována, jsou především oblíbené muzikály určené nejen starším dětem, ale i
menším dětem.
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Muzikálová představení konaná v Praze, jsou hrazena převážně sponzorsky. Ve
školním roce 2016/2017 také potěšily děti z domova svým programem cirkusy. Jako
každý rok jsou tyto zážitky dětmi vyhledávané a oceňované. V případě různých
výtvarných soutěží a s nimi spojených činností pak mají děti možnost z těchto zážitků
čerpat.
3. Letní ozdravná a prázdninová činnost.
Jako každoročně byla pro děti z domova připravena bohatá letní činnosti. V
programu, který se skládal především z rekreačních aktivit dětí a pobytů dětí na
letních táborech.
V průběhu letních prázdnin se děti zúčastnily pobytů na 3
letních táborech. Většina dětí byla v průběhu léta po dohodě s OSPOD na základě
žádosti zákonných zástupců (rodičů, nebo příbuzných) na různě dlouhých pobytech
doma v rodinách. Pobyty dětí u zákonných zástupců a příbuzných proběhly bez
závažnějších problémů, v průběhu prázdnin byly podle plánu v problémovějších
rodinách provedeny namátkové kontroly dětí.
Pro děti, které neměly možnost pobytu doma u rodičů i v tomto roce byly
uspořádány dva zážitkové tematické prázdninové pobyty - v Pístově a u rybníka
Betlém. Děti si na pobytech užily bohatého programu, který si pro ně jejich tety a
strejdové připravili. Obě akce se jako v loňském roce povedly a setkaly se s velmi
kladnou odezvou nejen ze strany dětí, ale také i zaměstnanců domova.
V dětském domově zůstalo v průběhu prázdnin průměrně 18 dětí (v období měsíců
července a srpna).
V měsíci červenci a srpnu bylo zařízení v režimu úsporného provozu, kdy
většina zaměstnanců čerpala řádnou dovolenou. V domově byl pouze nejnutnější
počet pracovníků potřebných k bezpečnému a nezbytnému zajištění provozu i
chodu dětského domova.
Služby byly zajištěny rozvrhem služeb pedagogickými pracovníky, s přihlédnutím k
přítomnému počtu dětí v jednotlivých obdobích prázdnin v domově ubytovaných.
Pedagogičtí pracovníci čerpající dovolenou, měli přiděleny termíny zástupů pro
případ výpadku službu konajících vychovatelů.
Letní činnost proběhla bez problémů.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů :
Minimální preventivní program sociálně patologických jevů dětského domova
vedený pověřeným pracovníkem je také součástí ročního plánu práce jednotlivých
RS. Výchovné plány práce vychovatelů obsahují besedy k sociálně patologickým
jevům, které jsou cílem hospitace ředitelky domova. Dětský domov úzce
spolupracuje s DDÚ a SVP v Plzni, včetně jeho pobočky SVP v Karlových Varech.
Vychovatelé s dětmi vedou sociálně - psychologický výcvik, situace ohledně sociálně
patologických jevů je průběžně sledována a vyhodnocována pomocí schránky
důvěry, "Rady dětí DD" a společných sezení s ředitelkou DD . Minimální preventivní
program sociálně patologických jevů je řízen ředitelkou domova a pravidelně koncem
školního roku vyhodnocován.
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků :
Další vzdělávání pracovníků ŠZ:
Další vzdělávání pracovníků a pedagogických pracovníků v dětském domově
probíhá na základě „Plánu dalšího vzdělávání zaměstnanců DD“. Ten vychází z
nabídek pedagogických center a pomocí jiných vhodných odborných institucí.
Vzdělávání probíhá také formou samostudia jednotlivých pedagogických pracovníků.
Zaměstnanci THP absolvovali školení z oblasti účetnictví, sociální práce, evidence
majetku a hostované spisové služby.
Dětský domov opět zorganizoval pro zaměstnance dětských domovů z regionu i v
tomto období cyklový zážitkový seminář zvládání situací kolem šikany a agresivního
chování dětí zaměřené přímo na problematiku dětí v dětských domovech.Toto řešení
je efektivnější, levnější i praktičtější a přináší lepší výsledky. Zaměstnance tato forma
baví a pomáháme tím i jiným dětským domovům v plnění doplnění vhodného studia .
V zařízení také probíhá vzdělávání formou Bálintovské skupiny pod vedením
zkušeného etopeda a supervize konaná význačným českým pedagogem PaedDr.
Jiřím Pilařem.

h) Údaje o aktivitách a prezentaci ŠZ na veřejnosti :
Účast na soutěžích a prezentace dětského domova na veřejnosti:
Ve školním roce 2016/2017 se děti z dětského domova zúčastnily mnoha akcí, při
kterých úspěšně reprezentovaly svůj domov, především se jednalo o akce výtvarné a
sportovní :
Září až prosinec 2016: - Eliho turnaj 2016 (kopaná)
- DD Cup 2016 (prevencí proti nehodám)
- „Nejmilejší vánoční dárek“ – výtvarná soutěž vyhlášená
vládou ČR
- Slavata Tour
- Vyhlášení výsledků DD Cup 2015/16
- O nejkrásnější Vánoční ozdobu“- výtvarná soutěž studia
PROFIL
- „Setkání s rodiči“ – odpoledne s programem pro rodiče dětí
- Zpívání na Vánočním Staroměstském náměstí v Praze
Leden až srpen 2017: - DD Cup 2017 (stolní tenis)
- „O nejkrásnější Velikonoční kraslici“ výtvarná soutěž
- Turnaj - Stolní tenis Praha
- DD Cup 2017 (kopaná)
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- „Nejmilejší koncert 2017“ Staňkov :
1. místo - hra na hudební nástroj
2. místo - dětský sbor - zpěv
1. místo - malé jevištní formy
3. místo - výtvarné práce dětí DD
- „O pohár primátora města Plzně“ (sálová kopaná)
- „Plánská padesátka“ – turistická akce
- DD Cup 2017 (kopaná)
- DD Cup 2017 - finále (kopaná)
- Triatlon (Slavata), krajské kolo a celostátní kolo
- Atletika DD 2017
V domově je pověřeným pedagogickým pracovníkem ve spolupráci se samotnými
dětmi vedena kronika, ve které jsou uvedeny veškeré zvlášť významné okamžiky ze
života dětí v našem domově a jejich rodinných skupinách.
V průběhu školního roku realizovala každá rodinná skupina společný víkendový
pobyt. Místo víkendového pobytu vybrali vychovatelé RS společně s dětmi, děti si
tyto pobyty vždy velice užily a chválily. Cílem těchto pobytů je především upevnění
vazeb života rodinné skupiny a nalezení lepší identity dítěte v prostředí rodinné
skupiny.
Firma ICE Sports přispívá k rozvoji zájmové činnosti dětí tím, že každoročně
sponzorsky hradí dětem z domova 20 permanentek na volné bruslení na zimním
stadionu, děti navštěvují plavání v bazénu sponzorované Městskými sportovišti
Mariánské Lázně, děti také v zimním období navštěvují lyžařský areál „Koliba“ ve
městě. V letních měsících měly děti zdarma vstup na místní koupaliště LIDO. V
letních měsících také děti plně využívají zahradu domova, kde se věnují na hřištích
míčovým hrám, opékáním vuřtů a další vhodné rekreační a oddechové činnosti.
V měsíci červnu proběhlo každoroční slavnostní ukončení školního roku s
pozvanými hosty - „Setkání se sponzory a významnými lidmi“ za účasti zástupců KK
a starosty Mariánských Lázní. Setkání se zúčastnili jako každý rok také pedagogičtí
pracovníci škol, regionální tisk a patron DD Petr Vondráček. Počasí nám letos přálo,
tak se akce povedla a všichni zúčastnění byli spokojeni . Děti se sobě vlastní radostí
předvedly všem přítomným hostům program nabitý nejen tancem a zpěvem, ale i
divadelním představením. Všichni měli možnost si společně zazpívat s patronem
dětského domova Petrem Vondráčkem. Pro všechny hosty i děti bylo připraveno
bohaté občerstvení a drobné dárečky, na jejichž přípravě se podílely nejen tety z
domova, ale i děti.
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI :
- ve školním roce 2016/2017 neproběhla v organizaci žádná kontrola provedená
ČŠI.
Další Kontroly v dětském domově
V průběhu školního roku 2016/2017 proběhla v dětském domově Mariánské
Lázně kontrola státního zástupce okresního státního zastupitelství v Chebu,
pracovníků OSPOD, etopedických kontrol pracovníků DDÚ a SVP Plzeň. Závěry
kontrol neshledaly žádné vážné porušení zákonů nebo platných právních předpisů.

j) Základní údaje o hospodaření ŠZ :
Základní údaje o hospodaření
Provozní prostředky dětského domova zatím postačují k běžnému provozu, běžné
potřeby dětí ( určité zájmové aktivity, letní činnost, rekreace dětí a podobně ) je
vhodné i nadále pokrývat prostředky od sponzorů z účelových finančních darů. Dále
viz. příloha Zprávy o činnosti školského zařízení – „Ekonomická část výroční
zprávy o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2016/2017“.
V průběhu období byla provedena nutná údržba budovy, opravy inventáře, úpravy
a opravy bezprostředního okolí domova (příjezdová komunikace, údržba oplocení
areálu) a další opravy nezbytné pro funkční chod zařízení. Byla provedena úprava
zahrady domova, hřiště na kopanou s výměnou branek a byla vybudována nová
plocha s košem pro hraní basketbalu. V předchozích letech byla spolupráce se
sponzory intenzivnější a lépe se dařilo sponzory nejen oslovovat, ale i získávat. V
současné době je tato činnost náročnější a komplikovanější, protože není již mnoho
firem i podnikatelských subjektů v okolí dětského domova, kteří by byli ochotní
sponzorovat organizace zřizované krajem nebo státem.
Pro dětský domov v období od 1.9.2016 do 31.8. 2017 formou finančních darů od
různých sponzorů a dárců celkem
-67.867,-Kč
Hospodářský výsledek za rok 2016 (viz. příloha) byl převeden do rezervního
fondu DD. V rezervním fondu DD se snažíme dlouhodobě vytvořit dostatečné
finanční rezervy pro uhrazení případných budoucích pohledávek nebo
neplánovaných výdajů, které mohou zásadním významem zasáhnout do běžného
provozu dětského domova.
V I. pololetí roku 2017 činily přímé náklady -5.541.783,-Kč a provozní náklady pak
byly -1. 611. 732,-Kč.
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Nadstandardní potřeby a zájmová činnost dětí byly opět hrazeny především z
finančních a věcných darů od sponzorů. Největší dlouhodobý sponzor společnost
Coca-Cola Beverages, a.s. však ukončil stávající formu finanční podpory dětí z
dětských domovů a změnil podmínky a důvody poskytování další pomoci dětem z
dětských domovů.
Jedním z dalších možných zdrojů provozu dětského domova je platba
ošetřovného od zákonných zástupců. Jen velmi málo (cca. kolem 25%) zákonných
zástupců dětí - rodičů však platí pravidelně a bez upomínek na své děti vyměřené
dávky. Dluhy rodičů činí k 30. srpnu 2017 celkem : -420.487,50 - Kč, což je oproti
loňskému roku mírný pokles dluhu. Řada rodičů se zpravidla nezdržuje na adrese
svého místa trvalého pobytu nebo uvedeného momentálního (není výjimkou, kdy
policie, soudy a úřady žádají domov o kontakt na rodiče dětí pro potřeby dalších
úkonů v trestním řízení a dalších jednání) pobytu. Navíc vymáhání dlužných
pohledávek je pro organizaci náročné nejen časově, ale i finančně (poplatky za
poštovné a další výdaje s vymáháním spojené). Vymoci se podaří jen malá část a to
jen po značném úsilí. Přestože se jak v uplynulém, tak i letošním roce podařilo tuto
dlužnou částku, mírně snížit (především formou odpisů nevymahatelných pohledávek
- méně pak vymáháním samotným) nelze vzhledem k tomuto nevyhovujícímu a
dlouhodobě se opakujícímu stavu v žádném případě s těmito prostředky počítat v
plánovaném rozpočtu dětského domova.
Protože nejsou tyto konkrétní finanční prostředky do rozpočtu domova dodávány
pravidelně tak, jak je předpokládáno a jak je potřeba, každý rok tyto finanční položky
citelně chybí.

k) Údaje o zapojení ŠZ do rozvojových a mezinárodních
programů :
Školské zařízení v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 nebylo zapojeno do
žádného rozvojového a mezinárodního programu.

l) Údaje o zapojení ŠZ do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Vzhledem k nedostatku vhodných nabídek (nabídky vzdělávání, které by
odpovídaly specifice a zaměření organizace) ze stran akreditovaných institucí si tyto
školící a vzdělávací akce dětský domov v posledních letech organizuje sám. Školení
provádí akreditovaní pracovníci pracující v oblasti ústavní a ochranné výchovy. Tyto
akce naše organizace pořádá i pro pedagogy a zaměstnance z ostatních dětských
domovů Karlovarského regionu, kteří se jich také pravidelné účastní.
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m) Údaje o předložených a ŠZ realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů :
Školské zařízení v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 nepředložilo a ani
nerealizovalo žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání :
V Dětském domově v Mariánských Lázních odborová organizace, ani
organizace zaměstnavatelů není organizována. Žádný se zaměstnanců není členem
těchto organizací. Dětský domov spolupracuje pouze s následujícími organizacemi a
partnery:
Spolupráce se školami
Dětský domov Mariánské Lázně každoročně zajišťuje odbornou praxi studentů
středních odborných, Vyšších odborných a Vysokých škol se zaměřením na
pedagogiku, nebo sociální problematiku (sociální pracovníci).
Ve školním roce 2016/2017 však v dětském domově neproběhla žádná
individuálně řízená praxe studentů a studentek z odborných škol. V případě, kdy k
praxi dojde jsou s praktikanty uzavřeny smluvně Dohody o spolupráci.
Spolupráce s OSPOD, spolupráce s rodiči
Dětský domov Mariánské Lázně spolupracuje s orgány OSPOD, z jejichž
správních oblastí jsou v domově umístěné děti. Jedná se především o děti z
Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a okolních okresů (Cheb, Sokolov, Karlovy
Vary, Tachov, Plzeň, Sušice, Stříbro, Domažlice). Spolupráce s těmito orgány je
tradičně na velmi dobré úrovni, žádné závažné nedostatky ve spolupráci i komunikaci
nejsou. Pobyty v rodinách dětí jsou konzultovány vždy včas, pro nedostatek zájmu a
financí některých rodičů se však i v hodnoceném období vždy nepodařilo navázat
užší spolupráci s některými rodiči. Pro zlepšení této situace hledá dětský domov
stále nové způsoby, jak tento stav změnit a spolupráci zlepšit. Individuální spoluprací
s pracovníky OSPOD a jednotlivými rodiči se i ve školním roce 2016/2017 podařilo
zajistit zlepšení zájmu některých rodičů o své děti. Bez kvalitní spolupráce s OSPOD
se do budoucna se sanacemi problémových a sociálně vyloučených rodin ve
vyloučených oblastech v žádném případě počítat nedá.
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Spolupráce s Městským úřadem Mariánské Lázně
Odpovědní úředníci (starosta i jednotlivé odbory) Městského úřadu v Mariánských
Lázních jsou průběžně informováni o dění v Dětském domově Mariánské Lázně.
Zástupci města Mariánské Lázně jsou zváni na všechny významnější akce pořádané
dětským domovem, těchto akcí se také i účastní. Informace o dění v domově bývají
uvedeny nejen v místním, lokálním a regionálním tisku, ale i v médiích.
Spolupráce s nadacemi
Dětský domov spolupracuje s nadací Dejme dětem šanci. Tato nadace nabízí
našim dětem možnost realizovat se podle svých zájmů v různých oblastech a
podporuje je formou následné pomoci – věcnými dary pro děti, stipendijními
programy a podporou dětí při odchodu z domova.
Od roku 2005 spolupracuje také domov se „Střediskem náhradní rodinné
péče“ v Praze, které sice není nadací, ale pořádá za podpory různých nadací a
sponzorů mnoho zajímavých akcí potřebných pro děti z domovů (např. akce „Peníze
pro život“) a dále pak i s občanským sdružením Vespojení.
Í
Spolupráce se sponzory
Dětský domov věnuje spolupráci se sponzory značnou pozornost. Sponzorské
firmy jsou informovány o akcích v domově, jakákoli pomoc domovu je poté
zveřejněna v případě možnosti v místních i lokálních médiích. Na webové stránce
dětského domova www.ddml.cz je umístěn přehled se jmény sponzorů domova, dále
jsou na stránce informace pro veřejnost o zájmové činnosti i aktuálním dění v
dětském domově včetně základní dokumentace. Hodnota darů ve školním roce
2016/2017 byla : finanční dary od 1.9. 2016 do 31.8. 2017 : - 67.867,-Kč, hodnota
věcných darů: -22.600,-Kč.

o) Závěr :
V současné době je i nadále hlavním cílem nejen vedení dětského domova, ale i
všech zaměstnanců domova především vytvoření domova rodinného typu. Takového
domova, ve kterém by se všechny děti cítily opravdu dobře. Aby se osobně a
iniciativně v rámci svých možností daných platnou legislativou podílely na chodu své
domácí rodinné skupiny. Hlavním úkolem všech zaměstnanců domova je vytvoření
vyrovnaného, „harmonického“ a podnětného prostředí, ve kterém vládne porozumění
a vzájemná důvěra. Ve kterém si děti a jejich vychovatelé dovedou vzájemně naslou-
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chat, vychovatelé však při tom zároveň neztrácejí důslednost při své náročné a
důležité výchovné práci.
Našim cílem je vytvořit takové prostředí, ve kterém by se každý zaměstnanec
snaží svojí činností přispívat k tomu, aby název „Dětský domov“ nebyl jen názvem
formálním. Přispívat tak, aby se stal pro děti v něm žijícím skutečným domovem.

Mgr.Ivana Dudarcová
ředitelka dětského domova
V Mariánských Lázních 29. září 2017

Přílohy:

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení za
školní rok 2016/2017

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
1. Náklady celkem
2. Výnosy celkem
3. Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2016
činnost
hlavní
doplňková
-11 619 544,x
-11 858 152,x
-238 608,-

x

k 30. 6. 2017
činnost
hlavní
doplňková
-7 134 137
x
-8 213 876
x
-1 079 739,-

x

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace
1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele
celkem
toho:
běžné provozní výdaje

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím
rozpočtu
zřizovatele celkem
z toho:
ÚZ 33353
ÚZ 33051
ÚZ 33052
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho:

k 31. 12. 2016

0,-

-2 911 000,-Kč

-8 524 067,-Kč
-8 401 204,-Kč
-122 863,-Kč
-13 550,-Kč

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
Lyons Club
Firma Muller
Ing. Marek Štaud
pí. Markusová
„Dejme dětem šanci“ - Nadace
Tennis Agens

Účel daru
potřeby dětí
potřeby dětí
potřeby dětí
potřeby dětí
potřeby dětí
potřeby dětí

částka
-26 370,-Kč
-3 600,-Kč
-20 000,-Kč
-2 000,-Kč
-3797,-Kč
-12 100,-Kč

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti :
(výsledky a závěry externích kontrol, nápravná opatření)
- v organizaci v hodnoceném období neproběhla žádná kontrola z ekonomické oblasti.

Mgr. Ivana Dudarcová
Ředitelka dětského domova

