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V Krásné Lípě Jana Dykastová
Dne 31.10.2013 ředitelka DD
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Dětský domov a Školní jídelna příspěvková organizace
Smetanova 12
Krásná Lípa u Rumburka

SSSííídddlllooo ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee jjjeee:::
Smetanova 12
407 46 Krásná Lípa u Rumburka

OOOdddlllooouuučččeeennnééé ppprrraaacccooovvviiiššštttěěě:::

Smetanova 282/8
407 46 Krásná Lípa u Rumburka



111...222 ZZZřřřiiizzzooovvvaaattteeelll,,, aaadddrrreeesssaaa zzzřřřiiizzzooovvvaaattteeellleee

ZZZřřřiiizzzooovvvaaattteeellleeemmm ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee jjjeee::: Ústecký kraj
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem 400 02
IČO: 70892156

V souladu s ustanovením §2 zákona č.157/2000 Sb.,o přechodu některých věcí ,práv a
závazků z majetku České republiky do majetku krajů ,přešla funkce zřizovatele na
kraj ke dni 1. října 2001 , tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství ,
mládeže a tělovýchovy ČR ,č.j. 24311/2001-14 ze dne 25. září 2001.

111...333 JJJmmmééénnnooo řřřeeedddiiittteeellleee,,, ssstttaaatttuuutttááárrrnnníííhhhooo zzzááássstttuuupppccceee
Statutárním orgánem organizace je: ředitelka Jana Dykastová

Ředitel je jmenovaný Radou Ústeckého kraje .
Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je zodpovědný Radě Ústeckého kraje.
Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy,
právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.
Statutárním zástupcem ředitelky je: Monika Dolejší

111...444 KKKooonnntttaaakkkttt nnnaaa zzzaaařřřííízzzeeennnííí

telefon: 412/383275
fax: 412/383275
e-mail: detskydomov@krlipa.cz
web.stránky. www.ddkl.cz
https://www.facebook.com/detskydomovkrasnalipa?fref=ts

Jména pracovníků pro informace: Jana Dykastová, Monika Dolejší, Hana Běhálková.

111...555 DDDaaatttuuummm zzzřřřííízzzeeennnííí,,,zzzaaařřřaaazzzeeennnííí dddooo sssííítttěěě,,,pppooosssllleeedddnnnííí
aaakkktttuuuaaallliiizzzaaaccceee vvv sssííítttiii

Datum zřízení zařízení – rok 1962
Datum zařazení do sítě – 25.7.1996
Poslední aktualizace v síti – 12.2.2003

111...666 SSSooouuučččááássstttiii zzzaaařřřííízzzeeennnííí pppooodddllleee RRRooozzzhhhooodddnnnuuutttííí ooo zzzaaařřřaaazzzeeennnííí dddooo
sssííítttěěě

Jedinou součástí DD je školní jídelna ,jejíž kapacita je 44 jídel.
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222...111 PPPeeedddaaagggooogggiiičččtttííí ppprrraaacccooovvvnnníííccciii

222...222 DDDaaalllšššííí úúúdddaaajjjeee ooo ppprrraaacccooovvvnnnííícccíííccchhh vvvčččeeetttnnněěě nnneeepppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh

Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013

Počet fyzických osob
Přepočtené
úvazky

Počet fyzických
osob

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci 9 8,20 9 8,54
Externí pracovníci 0 0 0 0

Pracovníci-
pořadové
číslo

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor
Celková
praxe

Praxe
v DD
/roky
/

1 ředitelka 1.00
Střední
pedag.+dopl.spec.pedag.

43 let 30let

2 Ekonom,hospodář 1.00 SEŠ+pedagogické minimum 38 let 10 let

3 soc.prac,ved.kuchyně 1.00 SEŠ+pedagogické minimum 20 let
11 let
4 m.

4 kuchařka 1.00 SEŠ 28 let
11let
6 m.

5 údržbář Kastner 0,75 Střední průmyslová škola 33let 2roky

6 Vychovatelka Pavelková 1.00 SZŠ + dopl.pedag.m. 14 let 3roky

7 Vychovatelka Štěpánková 1.00 SPŠ textilní 23 let 6 let

8
Vychovatelka
Miloschewitschová

1.00 SOŠ + kurz asistent pedagoga 9 let 7 m.

9 Vychovatel Honc 1.00 SZŠ + ped.minimum+spec.pedag. 19 let 1 m.

10
Pom.kuchařka,uklizečka
Chudobová

0,75 SOŠ 12let 12 let

11
Vychovatelka
Charvátová

1.00 Gymnázium+dopl.pedag.vzdělání 29let
16let
5m.

12
prac.v soc.službách
Kohútová

1.00 Střední odborná škola nad 25 let 4roky

13
prac. v soc.službách
Lobotková

1.00
SOU polygrafické + kurz asistent
pedagoga

17let
7let
8měs.

14
prac.v soc.službách
Kortusová

1.00
Střední odborné učiliště + kurz
asistent pedagoga

21 let 8let
5měs.

15 prac.v soc.službách
Roubíčková 1.00

ZŠ + kurz asistent pedagoga nad
25 let

0

16 Vychovatelka Dieneltová 1.00 Střední pedagogická škola 28 let 2 roky



Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikaci, ostatní pedag. pracovníci, kteří mají
střední školu jiného zaměření jsou podmíněni do čtyř let od nástupu do zaměstnání,
dokončením studia minimálně doplňkového pedag. vzdělání. K dalšímu vzdělávání je ve
značné míře využíváno různých přednášek,školení a kurzů, jejichž zaměření souvisí
s výchovně vzdělávacím programem DD.

VVVěěěkkkooovvvááá ssstttrrruuukkktttuuurrraaa ppprrraaacccooovvvnnníííkkkůůů:
počet pracovníků do 30-ti let -- 0
počet pracovníků do 40-ti let -- 3
počet pracovníků do 50-ti let -- 6
počet pracovníků do 60-ti let -- 7

Co se týče odchodu pracovníků ,tak ve školním roce 2012/2013 odešli tři pracovníci na
dohodu, jeden pracovník ukončení pracovního poměru na dobu určitou.

222...333 VVVzzzddděěělllááávvvááánnnííí ppprrraaacccooovvvnnníííkkkůůů

-Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 8.000,- Kč

-Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 9.000,- Kč

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚddddddddddddaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee oooooooooooo dddddddddddděěěěěěěěěěěětttttttttttteeeeeeeeeeeecccccccccccchhhhhhhhhhhh
333...111 UUUrrrčččeeennnýýý dddiiiaaagggnnnooossstttiiiccckkkýýý úúússstttaaavvv

V domově se umísťují děti z Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče
pro děti a mládež: U Opatrovny 3

Liberec 4

Název semináře, školení, školy, apod. Počet účastníků
Základní kurz instruktorů školního lyžování 2
Personální řízení-Nové trendy ve vedení lidí 2
Cesta k pozitivním změnám- NRP v ČR 1
Konference „Praha bezpečně online“ 1



333...222 CCCeeelllkkkooovvvýýý ccchhhaaarrraaakkkttteeerrr ssskkklllaaadddbbbyyy ddděěětttííí,,, vvvěěěkkkooovvvééé ssslllooožžžeeennnííí
Celkový charakter skladby dětí:

Kapacita zařízení 24

Evidenční stav 23

Počet výchovných skupin/rodinných buňek 3

Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení 23

Počet svěřenců na útěku 0

Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů 0

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou 22

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření 0

Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípravy na povolání 1
Umístění do předpěst.a pěst péče 0
Počet svěřenců na základě dohody s rodiči 0

Počet svěřenců v péči DPA a DPL 4

Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení dětí:
Mateřská škola 2
Základní škola 16
Studenti 1
Učni 4
Ostatní 23

V roce 2012/2013 se tři děti vrátily do původní rodiny, s jedním chlapcem a jednou
dívkou byla ukončena dohoda o dobrovolném pobytu, jedna dívka byla přemístěna . Nyní
pečujeme o jednu dívku, která je nadále v učení a je zde na dobrovolném pobytu. V tomto
případě je s ní sepsána smlouva o podmínkách pobytu.

333...333 RRRooozzzvvvrrrssstttvvveeennnííí vvveee ssskkkuuupppiiinnnáááccchhh,,, nnnááávvvššštttěěěvvvaaa ššškkkooolll
Rozvrstvení ve skupinách/rodinných buňkách:

Skup./by
t

Počet dětí 3-5 let 6-11 let 12-15 let 16 a více Dívky/chlapci

I. 7 1 4 2 0 5/2
II. 8 0 4 1 3 3/5
III. 8 0 0 6 2 3/5

celkem 23 1 8 9 5 11/12

Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin:
Skup./by
t

MŠ ZŠ Spec. školy OU,SOU Ostatní SŠ sourozenci

I. 2 4 1 0 0 3x2
II. 0 5 0 2 1 3x2
III. 0 3 3 2 0 2 a 2

celkem 2 12 4 4 1 16 dětí



333...444 RRRooozzzvvvrrrssstttvvveeennnííí ppprrraaacccooovvvnnníííkkkůůů vvvzzzhhhllleeedddeeemmm kkkeee ssskkkuuupppiiinnnááámmm
Dětský domov má tři rodinné buňky, složené z věkově různých kolektivů dětí. Je
přihlíženo k udržování sourozeneckých vztahů. Každá rodinná skupina má dva stálé
vychovatele , kteří dlouhodobě působí na děti.
1.rodina . . . . . . . . . . 1-kvalifikovaná, 1-nekvalifikovaná
2.rodina . . . . . . . . . . 1-kvalifikovaná, 1-kvalifikovaná
3.rodina . . . . . . . . . . 1-kvalifikovaná, 1-kvalifikovaný

333...555 PPPooozzziiitttiiivvvaaa aaa nnneeegggaaatttiiivvvaaa pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkééé ppprrráááccceee sss ddděěětttmmmiii
POZITIVA:
- propracovanost výchovně-vzdělávacího programu a metod jeho realizace umožňující cílené
výchovné působení na děti
- úspěchy ve výtvarných, kulturních a sportovních soutěžích
- stálé zlepšování samostatnosti dětí a sebeobsluhy
- podpora integrace dětí v rámci školního vzdělávání a zájmových aktivit uvnitř i vně zařízení
- schránka důvěry
- zájem dětí o vystupování na veřejnosti , zapojování dětí do různých soutěží a prací – taneční
vystoupení a reprezentace– účast na nejmilejším koncertu, výtvarné soutěže, výroba kostky
prezentující dětský domov, účast v soutěží o víkendový pobyt v Praze atd…
- stálý kontakt s dívkou v pěstounské péči Majdou – každoroční návštěvy v našem domově, letos
návštěva Majdy s manželem a miminkem, Ládi, Simony…
- zájem o brigády dětí ve svém oboru /3/

NEGATIVA:
- problémy některých dětí s hygienou a s pořádkem ve vlastních věcech
- problémy pubertálního věku
- naše děti pocházejí ze sociálně slabých rodin, kde výše zmiňované problémy jsou běžné. Genetický
potenciál také hraje významnou roli
- ničení majetku zařízení – každoročně jsme nuceni vynaložit nemalé finanční prostředky na opravu
vybavení DD /převážně elektronika – radia, počítače atd./. K jeho zničení dochází v převážné
většině případů v afektu dítěte, v návalu zlosti.
- stálý nezájem o prohlubování kvalifikace speciální pedagogiky, získávání plně kvalifikovaných
pedagogických pracovníků
- vzdělávací handicap – děti z různých věkových skupin, znevýhodněné děti v sociální oblasti
- špatná motivace dětí, obtížné vzbudit u dětí potřebu vzdělávat se. Děti byly rodiči zanedbávané,
rodiče neplnili jejich základní potřeby, prostředí bylo málo motivované. Může to být jeden
z důvodu, že se děti špatně motivují. Děti vidí vzor ve svých rodičích, které jsou zpravidla
nevzdělané, většina je v evidenci Úřadu práce.
- sociálně patologické jevy – vyskytují se disociální (vzdorovitost,lež,drobné krádeže) a asociální
(kouření,alkohol,útěky,záškoláctví,agresivní chování,lehčí formy šikany) poruchy chování



333...666... MMMiiimmmooořřřááádddnnnééé uuudddááálllooossstttiii

VYSVĚDČENÍ 31.1.2013

Dne 31.1.2013 dostávaly děti pololetní vysvědčení. Díky svým dobrým výsledkům a
obrovskému zlepšení byli Bára a Patrik pozváni na oběd s paní ředitelkou, kde tento úspěch
společně oslavili.

DUCATI HYPER PARTY

PODĚKOVÁNÍ

Děti z dětského domova Krásná Lípa, děkují
organizátorovi H-Triatlonu za skvěle prožitý den v
Praze, závody, občerstvení, doprovodný program a

také za finanční příspěvek na dopravu.

Děkujeme a těšíme se za rok !!!



PODĚKOVÁNÍ

Děti a zaměstnanci z dětského domova v Krásné Lípě, děkují
panu Mirkovi Forejtovi za rádio, které vyhrál na běžeckém

krosu Praha Skalka, a tuto cenu věnoval našemu DD.

Děkujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.

MOŘSKÝ KONÍK,CHORVATSKO



14.6. NÁVŠTĚVA DD – MATĚJ,ANIČKA,DAVID A LENKA

14.6. NÁVŠTĚVA BOHÁČOVÝCH V DD



3.7 Práce s rodiči
Spolupráce směřující ku prospěchu dětí je velmi vzácná. Zájem o širší problematiku
DD nebo školy nelze očekávat. Vzájemné kontakty rodičů a dětí podporujeme a
vycházíme rodičům vstříc. Právně volné děti se snažíme umístit ve spolupráci
s Magistrátem města, OSPOD, do pěstounské nebo náhradní rodinné péče.
Po návratu dětí z rodin se musíme ve výchovném procesu vracet zpět a napravovat to,
co rodiče svým vlivem na dítě zkazili. Jsou však i rodiče, se kterými je spolupráce velice
dobrá.

Opakovaně složitou oblastí zůstává hrazení příspěvku na péči poskytovanou
dětem. Zákonné zástupce musíme na jejich povinnosti upozorňovat. Potřebná potvrzení
si ve většině případů od příslušných úřadu obstaráváme sami. Vzniklé pohledávky
vymáháme soudně, v této oblasti narážíme na střet zájmů, kdy bychom chtěli působit
jako zařízení napomáhající sanaci rodiny, ale vymáhání příspěvků i vzniklých
pohledávek působí v tomto ohledu kontraproduktivně. Příslušnými úřady jsou nám
vypláceny přídavky na děti.
Během celého roku jsme spolupracovali s rodiči dětí, především při uvolňování dětí na
prázdniny, při výjezdech na tábory.

333...888 ZZZvvvllláááššštttnnnooossstttiii DDDDDD
HERNÍ PRVEK – VÝSTAVBA



HERNÍ PRVEK – FINÁLE



POVODNĚ 2013 – SBÍRKA PRO RODINU LENOCHOVÝCH

Děti mezi sebou uspořádaly sbírku pro rodinu Lenochových z Kozárovic. Pro malého
Kubíka a Kačenku vybraly hračky, ale také peníze. Do sbírky se zapojily nejen děti,
ale přidali se i zaměstnanci domova. Podařilo se nám vybrat devět tisíc korun. Sbírku
jsme osobně předali rodině Lenochových spolu s dalšími šesti dětmi , ředitelkou a
vychovatelkou. Děti se dokonce podívaly l vyplavenému domku rodiny. Sem je ale
musely dovést na člunu, jiná cesta nebyla možná.

„Ta rodina je vyrovnaná, klidná. Řekli, že nejdůležitější pro ně je, že mají zdravé
děti“ dodala ředitelka





NÁVŠTĚVA MOTORKÁŘŮ V DD - 6.7.2013



31.8.2013 – POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN



DDDaaalllšššííí aaakkktttiiivvviiitttyyy ddděěětttssskkkéééhhhooo dddooommmooovvvaaa
444...111 RRRooočččnnnííí ppplllááánnn aaakkktttiiivvviiittt mmmiiimmmooo bbběěěžžžnnnýýý rrrááámmmeeeccc tttýýýddd...

pppooovvviiinnnnnnooossstttííí
222111...999...222000111333 ––– HHHaaammmllleeettt PPPrrraaahhhaaa

NNNaaadddaaačččnnnííí fffooonnnddd HHH...KKKyyynnnyyyccchhhooovvvééé ––– pppooodddzzziiimmmnnnííí sssooouuussstttřřřeeeddděěěnnnííí

222666...111000... 222000111222--- AAAnnndddííílllccciii zzzaaa ššškkkooolllooouuu,,, dddiiivvvaaadddlllooo BBBrrroooaaadddwwwaaayyy



HHHaaallllllooowwweeeeeennn ––– 333111...111000...222000111222

TTTřřřeeebbbuuušššííínnn ––– rrraaannnččč 333...111111...222000111222



111888...111111...222000111222 ––– ŘŘŘííízzzeeennnííí llleeetttooovvvéééhhhooo ppprrrooovvvooozzzuuu ČČČRRR

VVVyyyssstttooouuupppeeennnííí nnnaaa vvvááánnnooočččnnnííímmm vvveeečččííírrrkkkuuu ssspppooolll... VVVAAASSS



222...111222...222000111222 ––– MMMiiikkkuuulllááášššssskkkááá vvv kkkiiinnněěě KKKrrrááásssnnnááá LLLííípppaaa

111222///222000111222 --- HHHaaarrrrrraaaccchhhooovvv PPPrrraaahhhaaa



222...111222...222000111222 ––– BBBaaarrrrrraaannndddooovvv PPPrrraaahhhaaa



VVVááánnnooočččnnnííí nnnááávvvššštttěěěvvvaaa

DDDěěěčččííínnnssskkkýýý dddeeennníííkkk ––– fffoootttbbbaaallliiissstttééé FFFKKK VVVaaarrrnnnsssdddooorrrfff



VVVááánnnoooccceee 222000111222



JJJaaarrrnnnííí ppprrrááázzzdddnnniiinnnyyy ––– LLLeeesssnnnííí ccchhhaaatttaaa KKKooořřřeeennnooovvv

HHHaaarrrrrraaaccchhhooovvv ––– 111777...222...---222333...222...222000111333



VVVíííkkkeeennnddd vvv KKKooořřřeeennnooovvvěěě 111...---333...333...222000111333



111777...777...222000111333 ––– KKKooouuuzzzeeelllnnníííkkk,,, DDDiiinnnooopppaaarrrkkk PPPrrraaahhhaaa

444...222 RRRooočččnnnííí ppplllááánnn čččiiinnnnnnooossstttiii

Roční plán práce – je zpracován, úkoly jsou termínovány, je
stanovena odpovědnost za jejich plnění, dlouhodobé cíle nejsou
stanoveny (viz příloha)



444...333 PPPrrrooogggrrraaammmooovvvááá nnnáááppplllňňň ššškkkooolllnnníííccchhh ppprrrááázzzdddnnniiinnn
999...777... ––– 222333...777...222000111333 ––– TTTuuurrreeeccckkkooo

222111...777... ––– 222777...777...222000111333 ––– LLLeeetttnnnííí tttááábbbooorrr SSStttaaarrrááá OOOllleeeššškkkaaa



222999...777... ––– 111000...888...222000111333 ––– BBBaaaššškkkooo PPPooollljjjeee CCChhhooorrrvvvaaatttssskkkooo

444...444 MMMiiimmmooořřřááádddnnnééé aaakkktttiiivvviiitttyyy ddděěětttííí
Usilujeme o maximálně efektivní trávení volného času dětí. Podporujeme jejich
individuální zájmy a nadání a vytváříme jim všestranné podmínky pro jejich aktivity.
Zájmová činnost, kulturní a sportovní, je velmi pestrá. Děti navštěvují kroužky v rámci
školy.
Dále vedeme děti v oblasti volnočasových aktivit k výcviku v lyžování, bruslení, plavání,
jízdě na kolech a turistice spojené s poznáváním okolí. Rovněž tak je věnována v rámci
dalších činností pozornost rozvoji estetických, pracovních a výtvarných schopností
(např. výroba dárků a přáníček sponzorům a zaměstnancům k různým příležitostem,
výtvarné soutěže).
Zapojení se do motivačního programu – nadační fond „Srdce na dlani“- p. Tereza
Stopková. Naše děti jsou zapojeny do motivačního programu. Každý měsíc se u dětí
hodnotí prospěch, chování, aktivita a zájmová činnost. Dle získaných bodů jsou každé
pololetí školního roku vyhodnoceny. Pro dosud nevyhodnocené děti je to veliká
motivace, aby se v dalším pololetí více snažily. Bez snahy a píle není odměna.



Kořenov 16.3.2013 – závody

Varnsdorfský běh – 14.4.2013



Běžecký KROS Praha,Skalka – 21.4.2013



Sportovní soutěže 4.5.2013 – DD

15.6.2013 – Lanové centrum na Dymníku



21.7.-26.7.2013 Praha, letní soustředění



21.8.2013 – Beach turnaj Praha

Bára – výstava knihovna Rumburk ZUŠ



444...555 MMMiiimmmooořřřááádddnnnééé pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkééé aaakkktttiiivvviiitttyyy

Trvalou pozornost jsme věnovali aktivnímu způsobu trávení
volného času dětí, abychom v co největší míře eliminovali jejich nevhodné
chování. V průběhu jarních a letních prázdnin absolvovaly celou řadu výjezdů
se svými tetami, účastnily se sportovních akcí a táborů. Většinu z těchto
rekreačních aktivit jsme financovali ze sponzorských darů.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ V OLIVOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ



NEJMILEJŠÍ KONCERT – 8.4.2013

IQ PARK LIBEREC – 20.4.2013



ÚČASTNÍME SE PROJEKTU „ANGLIČTINA PRO DĚTI S SVP“

22.6.2013 PRÁCHĚŇ – SLAVNOSTI



17.8.2013 – INDIÁNSKÉ VESNIČKA,RUMBURSKÉ SLAVNOSTI



20.8.2013 – LANOVÉ CENTRUM JEDLOVÁ

SLOUP V ČECHÁCH – 11.5.2013



PPPPPPPPPPPPoooooooooooodddddddddddděěěěěěěěěěěěkkkkkkkkkkkkoooooooooooovvvvvvvvvvvváááááááááááánnnnnnnnnnnníííííííííííí ssssssssssssppppppppppppoooooooooooonnnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzoooooooooooorrrrrrrrrrrrůůůůůůůůůůůůmmmmmmmmmmmm
Partneři, sponzoři a naši kamarádi
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají:

Moto Italia s.r.o. – firma Ducati a její motorkáři
CHOS s.r.o. Třeboň
Společnost VAS s.r.o. v čele s paní Vanišovou
Řízení letového provozu s.p., pan Miroslav Jindra, Jeneč
Nadace Pražské děti
Vážený pan ing. Jiří Paroubek
Nadace Srdce na Dlani
Unie Odborových svazů Praha
Albert Varnsdorf, pan Háša
Nadace Syner zastoupená paní Evou Syrovátkovou

Občanské sdružení Sluneční paprsek, paní Baštová
Obchodní centrum Nisa Liberec
Vážený pan Karel Uxa, Třenice
Vážený pan Rousat
Vážený pan Petr Novotný
Vážená paní Kateřina Pavlíčková, Praha
Rodina Lasíkova, Teplice
Vážený pan Roman Kroha
Vážený pan ing. Fux, Chomutov
Vážený pan Petr Sedlák, Praha
Vážený pan Krbec
Vážená paní Lucie Pechová, Praha 1
Vážený pan Paeddr. Antonín Bařák, Vsetín
Vážená paní Alena Bragieni, Honice
Vážený pan Heinze
Vážený pan Jiří Krejčíř, Praha 10
Vážený pan Karel Komárek, Praha



ZZZppprrrááávvvaaa ooo hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí DDDDDD
Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Lípa
Název příspěvkové
organizace : Název příspěvkové organizace :
Číslo organizace: 1050 v tis. Kč

Upravený
finanční plán

(UFP)
na r. 2012

Skutečnost
k 31. 12.

2012

Rozdíl mezi
skutečností

a UFPČíslo
účtu

Vybrané položky
výkazu zisku a ztráty

Schválený
finanční
plán na
r. 2012

celkem celkem celkem

Plnění
skut. UFP
k 31. 12.

2012
v %

Plnění UFP
ke sch. FP k
31. 12. 2012

v %

A B C D G J M=G*100/D N=D*100/C

Náklady celkem (položka A) 7 830 8 741 8 916 175 102,00 111,63474

501 spotřeba materiálu 1 015 911 921 10 101,10 89,753695
spotřeba energie,
celkem 455 455 413 -42 90,77 100
elektrická energie 145 156 149 -7 95,51 107,58621502

plyn 245 227 190 -37 83,70 92,653061

511 opravy a udržování 17 40 56 16 140,00 235,29412
518 služby 735 1 046 1 130 84 108,03 142,31293

mzdové náklady
celkem, z toho: 3 666 4 112 4 185 73 101,78 112,16585
náhrady za nemoc 17 38 34 -4 89,47 223,52941521

OON 13 9 9 0 100,00 69,230769
551 odpisy DNM a DHM 535 534 534 0 100,00 99,813084

558 náklady z drobného
dlouhodobého majetku 1 127 131 4 103,15 12700

Výnosy celkem (položka B) 7 830 8 741 8 916 175 102,00 111,63474

601-
604

výnosy za dané účty
celkem 331 325 294 -31 90,46 98,187311

648 čerpání fondů 460 756 961 205 127,12 164,34783

649
ostatní výnosy z
činnosti 50 102 102 0 100,00 204
výnosy územních
rozpočtů z transferů
celkem (A+B+C), z
toho: 6 989 7 558 7 558 0 100,00 108,14137
A - výnosy z nároků
na prostředky z
rozpočtu ÚK celkem,
z toho: 2 000 2 000 2 000 0 100,00 100
ZU - příspěvek na
provoz (vč. příspěvku
na nemovitosti) 2 000 2 000 2 000 0 100,00 100
ostatní výnosy z
rozpočtu ÚK (účelové
příspěvky apod.) 0 0 0 0 0,00 0
ZU - příspěvek na
velkou údržbu

0
0 0 0 0,00 0

B - výnosy z
transferů ze SR, z
toho: 4 989 5 558 5 558 0 100,00 111,40509
dotace na přímé
náklady (jen UZ
33353) 4 989 5 558 5 558 0 100,00 111,40509

672

C - ostatní transfery
mimo rozpočet ÚK

0

0 0 0 0,00 0
Výsledek hospodaření před

zdaněním 0 0 0 0 0,00 0
Výsledek hospodaření po

zdanění 0 0 0 0 0,00 0



ZZZZZZZZZZZZáááááááááááávvvvvvvvvvvvěěěěěěěěěěěěrrrrrrrrrrrr
Uplynulý školní rok byl z pedagogického pohledu protkán nejrůznějšími aktivitami.

Především v období všech prázdnin byl maximálně umožňován a podporován kontakt a
pobyt u rodinných příslušníků umístěných dětí. Většina pobytů by se neuskutečnila bez
podpory sponzorů, jímž patří naše velké poděkování.

Prioritní je kvalitní a rovnoprávná spolupráce především se školami, tj. především
kvalitní domácí příprava na vyučování. Úzkou spoluprací co nejvíce omezit záškoláctví,
neustále zdůrazňovat a vhodně motivovat děti k boji proti patologickým jevům, tj.
kouření, návykovým látkám, kriminalitě apod. Velký důraz budeme klást na vhodné
chování jak na veřejnosti, tak uvnitř dětského domova, tj. k vychovatelům, ale i k sobě
navzájem.

Každodenní život v dětském domově není pochopitelně pouze o úspěších a radostných
událostech. Doufám, že i další školní rok 2013/2014 bude ve svém závěru všeobecně
rekapitulován se vzpomínkami pozitivních prožitků a pocitů upřímné pomoci dětem
dětského domova.

Na závěr – „ Každé dítě má právo na slušné zacházení, pochopení
a lásku. Pokud se nenajde rodina, která mu toto poskytne, pak je tu
dětský domov. Dětský domov je šance, kdo chce využije ji. V dětském
domově najde pochopení, úctu, pomoc.“

Datum zpracování zprávy: 15.10. 2013

Datum projednání na poradě pracovníků: 28.8.2013

Podpis ředitele
a razítko



PPPPPPPPPPPPřřřřřřřřřřřříííííííííííílllllllllllloooooooooooohhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyy



Roční plán činnosti DD Krásná Lípa
na rok 2013- 2014

Roční plán činnosti 2013- 2014

1.Evidence knih v 1. rodině – I.Dieneltová, ve 2. rodině – H.Štěpánková, ve 3.
rodině – J.Charvátová, evidence pedagogické knihovny, kontrola – Monika
Dolejší, termín 1.11.

2.Vedení kroniky, zpracování a zajišťování celoročně.

3.Zodpovídá L.Kortusová

4.Zodpovědnost za hospodaření s přidělenými prostředky, zařazení
pracovníků do pracovních tříd a stupňů, pravidelné sledování platových
postupů a ekonomický rozbor. Sledování životních jubileí a odchodů do
důchodu.. Zodpovídá H. Běhálková

5.Technický stav budov, technický stav jízdních kol, služebních automobilů,
údržba okolí DD, celoroční péče. Zodpovídá p. Kastner

6.Organizační zajištění celodenních výletů a dalších volnočasových aktivit o
sobotách a nedělích, svátcích a prázdninách. Zodpovídá každý vychovatel

7.Komplexní hodnocení svěřenců, individuální výchovný plán: termín 15.03. a
15.09.. Zodpovídá každý vychovatel

8.Organizační zajištění prázdninové činnosti. Zodpovídá ředitelka DD J.
Dykastová

11. Oprava a údržba veškerého prádla, textilií. Zodpovídá L. Kortusová, J.
Lobotková, M. Roubíčková, M.Kohútová

9.Zajišťování sponzorských akcí, setkání a spolupráce se sponzory apod.,
průběžně celý rok. Zodpovídá ředitelka DD J. Dykastová

10. Celoroční péče a úklid kolem budov, hrabání listí, úklid okolo
popelnic, výzdoba budovy. Zodpovídají všichni vychovatelé, org. zajišťuje
Jana Charvátová, Zdeněk Honc

11. Organizační zajištění vánočních svátků. Zodpovídá každý vychovatel.

12. Organizační zajištění Silvestra a nového roku. Zodpovídá každý
vychovatel



13. Ustanovení stravovací komise: J. Dykastová, M. Dolejší, H.
Běhálková, J.Charvátová, A. Gregorová spolupracují ostatní vychovatelé –
zodpovídá M. Dolejší

14. Zpracování podkladů pro výplaty vychovatelů, zajišťování suplování a
služeb v nepřítomnosti ředitelky DD. Zodpovídá H. Běhálková

15. Přijetí dítěte do domova – dítě je do domova umístěno
prostřednictvím dětského diagnostického ústavu. Sociální pracovnice
převezme veškeré doklady a s dítětem pohovoří. Následuje pak přijímací
pohovor s ředitelkou domova a vychovatelem. Zdravotní dokumentaci a
vstupní prohlídku zajistí zdravotnice DD.

Přijetí do rodiny je obzvláště důležité. Každá rodina si vytvoří svůj
specifický, slavnostní přijímací rituál. Již před nástupem nového dítěte je
rodina na příchod připravována vychovatelem a spolu se spolusprávou je
novému dítěti vybrán starší „bratr“ nebo „sestra“. Ti jsou pak důležití
hlavně v adaptačním období nového dítěte.

Vychovatel a starší sourozenec seznámí postupně nové dítě
s domovem, lidmi

v domově, vnitřním řádem, režimem a zvyky domova. Nástup do školy,
školky, učiliště zajišťuje osobně kmenový vychovatel.

Vychovatel dále zajistí: oblečení a obutí dítěte podle hygienických
norem, založí neprodleně povinnou dokumentaci.

Rituál přijetí probíhá i na velké komunitě.
Zajišťují: sociální pracovnice, ředitelka DD, všichni vychovatelé a

spolupracují také všechny děti


