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A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost školského zařízení: 
 

 
Název právnické osoby:  Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace   
      
Sídlo školy:    Štefánikova 2344/ 2b, 680 01 Boskovice 
 
 
 
 

A. Přijetí a propuštění ve školním roce 2019/2020  
 
Celková kapacita dle rejstříku škol a šk. zařízení:     40 
Celkový počet dětí a NZO        31 ( k 31.8.2020) 
Naplněnost v %         77,5 % 
(V rodinných skupinách na bytě č. 1 a 4 je stanoven počet dětí na 4 v souladu s usnesením 
RJMK č. 10187/20/R152 ze dne 15.06.2020)  
 
Počet přijatých:       5 
Na základě předběžného opatření :     1 
S nařízenou ústavní výchovu:     4 
Smlouva se zařízením dle §2, odst. 6 dle zk. 109/2002 Sb.  0 
 
Počet propuštěných (odchody)     4 
Z toho: 
S nařízenou ÚV či PO       4 
Smlouva se zařízením (§2, odst. 6, zk. 109/2002 Sb.)  0 
 
 

B. Změny v průběhu roku  
 
Změna ÚV na smlouvu (§2, odst. 6, zk. 109/2002 Sb.) 1 
 
Děti, které se vrátily:  
 
Z předadopční péče       0 
Z předpěstounské péče      0 
Z péče jiné osoby než rodiče, které bylo  
Svěřeno do péče dle § 45 zákona o rodině    0 
Opakované umístění po již skončeném PO nebo 
Zrušení ÚV        0 
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C. Dlouhodobé pobyty dětí  (a NZO) s nařízenou ÚV (PO) v průběhu roku mimo zařízení 
     (více jak 21 dní) 

 
Lázeňské pobyty      0 
Dětské psychiatrické nemocnice    0 
Dětské ozdravovny      2 
Hospitalizace (mimo dětské psychiatrické nem.)  0 
Předadopční péče      0 
Předpěstounská péče      0 
Rodina        12 
Na útěku       0 
Letní tábory       0 
Jiné        0 
 

D. Odchody dětí a ( NZO) ze zařízení  
 
Po ukončení pobytu odešly děti (a NZO)  
 
Zpět do rodiny  (k rodičům)     2 
Do rodiny širší       1 
                         Z toho adopce     0 
Z toho pěstounská péče     0 
Z toho jiná osoba  (§45 zákona o rodině)   1 
Jiná osoba        0  
 
Jiná osoba       0 
 
Samostatné bydlení      1 
Z toho   azylový dům                 0 
                Dům na půli cesty                                 1 
 
Výchovný ústav      0 
Jiný dětský domov      0 
Dětský domov se školou     0 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  0 
Domov pro osoby se zdravotním postižením  0 
Jiné        0 
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E. Úhrada příspěvku na úhradu péče v zařízení („ošetřovné“) v dětském domově  

 
 
6 osob odpovědných za výchovu s vlastními pravidelnými příjmy hradí příspěvek 
v plné výši na celkem 9 dětí  
 
0 osob hradí pravidelně příspěvek nižší  
 
8 osob odpovědných za výchovu hradí příspěvek v plné výši na 8 dětí  
 
0 osob hradí nepravidelně příspěvek nižší  
 
21 osobě byla úhrada příspěvku prominuta, týká se celkem  14 dětí  
 
 
35 osob odpovědných za výchovu má povinnost dokládat podklady pro určení výše 
příspěvku na úhradu péče v dětském domově, celkem se týká 31  dítěte   
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Další údaje  

1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech, soutěžích  
Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace  nemá mezinárodní spolupráci  
 

2.Volnočasové aktivity dětí v rámci zařízení a mimo zařízení  
(rozbor výchovných problémů, sumář útěků)  
Dlouhodobě usilujeme o to, aby děti trávily část svého volného času se svými vrstevníky 
mimo dětský domov a rozvíjely svoje individuální schopnosti v zájmových útvarech ve 
Středisku volného času v Boskovicích, sportovních klubech, případně v základní umělecké 
škole. Do zájmových útvarů nejsou zapojeny děti předškolního věku a děti, kterým to 
nedovoluje zdravotní stav.  
Aktivní zájem o sport či jinou volnočasovou aktivitu pokládáme za účinnou prevenci 
nežádoucího chování a sociálního vyloučení.  
Volnočasové aktivity dětí v rámci zařízení  jsou realizovány především o víkendech, 
vedlejších a hlavních prázdninách. 
 V době nouzového stavu se veškeré volnočasové aktivity odehrávaly v rámci činnosti 
dětského domova,   do zájmových útvarů jiných organizací nebylo možno docházet 
z důvodu karanténních opatření.  
V době nouzového stavu  se  ukázalo,  jakou velkou výhodou je pro děti z dětského 
domova  možnost pobývat v přiléhajícím ovocném sadu. Travnatá plocha dává příležitost 
k různým  pohybovým  a námětovým hrám, soutěžím i pěstitelským pracím, sklizni 
vlastního ovoce a učení se základním pracovním  postupům, které mohou být přípravou 
na volbu povolání.  

 

Zájmový útvar  Počet dětí  Úspěšnost/ docházka  

Kopaná FC Boskovice  2 Celoročně   

AIKIDO SVČ Boskovice  2 Celoročně 

Čtenářský kroužek   ZŠ  3 celoročně 

Gymnastika SVČ Boskovice  1  celoročně  

ZUŠ hra na flétnu  1 Celoročně  

ZUŠ hra na trubku  1 Celoročně  

Výtvarně umělecký 1 Celoročně  

Hudební kroužek  ZŠ 2 Celoročně 

Trampolínky SVČ Boskovice  1 Celoročně 

Florbal SVČ  Boskovice  2 Celoročně  

Global Dance  1 Celoročně   

Borověnka  SVČ Boskovice  2 Celoročně  ( během roku vystoupení na 
veřejnosti při různých slavnostech 
v Boskovicích a okolí)  

Vyšší dívčí  SVČ Boskovice  1 Celoročně  

Aerobic  SVČ Boskovice  1 Celoročně  

Rybářský SVČ Boskovice  1 Celoročně  

Volejbal SOU Letovice  1 Celoročně  

Šprtec 1 Celoročně  
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Sumář útěků 

Školní rok 2019/2020 
 
 

Ve školním roce 2019/2020 nedošlo k žádnému útěku z DD Boskovice 
Preventivní opatření: pokračovat v nastavené dlouhodobé individuální práci s dětmi, 
upozorňování na rizika spojená s útěkem nebo s nedržením návratu z dovolenky. 
 
Porovnání útěků v letech 2014– 2020  

Parametr/školní rok Školní rok 

2014/2015 

 

Školní rok 

2015/2016 

Školní rok 

2016/2017 

Školní rok 

2017/2018 

Školní rok 

2018/2019 

Školní rok  

2019/2020 

Počet útěků ve školním 

roce 

3 10 0 1 0 0 

Z toho nenávratů z 

dovolenky 

1 2 0 1 0 0 

Délka útěků 1 den 

(počet těchto útěků) 

2 4 0 1 0 0 

Délka útěků 2-3 

dny(počet těchto útěků 

0 0 0 0 0 0 

Délka útěků 4-7 

dnů(počet těchto 

útěků) 

0 1 0 0 0 0 

Délka útěků 8-14 dní 

(počet těchto útěků) 

0 1 0 0 0 0 

Délka útěků 15-21 dní 

(počet těchto útěků) 

0 0 0 0 0 0 

Délka útěků déle než 

22dnů(počet těchto 

útěků) 

0 0 0 0 0 0 

Celkem dnů strávených 

dětmi na útěku za celý 

školní rok (počet dní) 

2 19 0 1 0 0 

Počet chlapců, kteří se 

dopustili útěku 

1 1 0 1 0 0 

Počet dívek, které se 

dopustily útěku 

2 3 0 0 0 0 

Počet dětí, které 

během šk. roku utekly 

opakovaně (nejméně 

2x) (počet dětí) 

0 2 0 0 0 0 
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Výchovné problémy – analýza 

 vyhodnocení Opatření 

Záškoláctví 0   neomluvených hodin  Individuální práce  s dětmi, 
třídním učitelem  a dalšími 
vyučujícími  

Návykové látky Nikotin, kouření cigaret  Není rozšířeno, kouří 
příležitostně chlapci nad 15 let 
– učni SOU. Prováděna 
prevence – pohovory, aktivní 
činnost 

Drobné krádeže Vyskytuje se ojediněle Řešeno v rámci individuální 
psychoterapie u dětí 
s psychickými problémy, citová 
deprivace  

Útěky  0   Pracovat s dětmi individuálně, 
věnovat pozornost jejich 
osobním problémům a aktivně 
je řešit 

Verbální agrese Občasný výskyt mezi dětmi i dítě 
k dospělému, projev dětí 
psychiatricky léčených, důsledek 
dlouhodobé citové deprivace, 
nevhodné rodinné  prostředí 

Řešeno vždy aktuálně dle 
individuálních schopností 
dítěte, postup podle VŘ DD 
Boskovice 
  

Brachiální agrese 0  Dotazníková šetření – klima na 
skupinách 
Zdůrazňování důsledků 
nevhodné ho chování, 
odpovědnost za svoje činy a 
následky chování  

Šikana Projevy zachyceny v začátcích, 
vysvětlováno dětem, že šikana 
spočívá ve zdánlivě nezávadném 
chování, uvědomit si, že každý 
člověk prožívá jinak mezilidské 
vztahy 

Pravidelná skupinová terapie, 
rozvoj volních vlastností dětí 
Soustavná spolupráce s Policií  
ČR – preventivní akce 
Spolupráce se školami – 
výchovný poradce, metodik 
prevence 

Kyberšikana Děti inklinují k činnostem, které 
mohou ohrozit jejich bezpečnost  

Řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR, poučení dětí v rámci 
plánovaných preventivních 
besed 

 
Nepřiměřené 
sexuální projevy  

Nepřiměřené sexuální projevy  
dospívajících dětí směřující 
k dětem mladšího a staršího 
školního věku  

Zřejmě důsledek nevhodných 
modelů chování a citového 
strádání je řešený s odborníky 
z oboru psychiatrie a 
sexuologie. Snížený počet dětí 
v RS  
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3. Organizace soutěží, účast v soutěžích, umístění  
 
Nebyla organizována soutěž.  
Děti z DD Boskovice nebyly zapojeny do jiných soutěží  (nouzový stav)  
 

 4. Letní činnost  
 
Termín Místo pobytu   Počet 

3.7.20 – 
8.7.20 

Nový Jimramov – Výtvarně 
sportovní  

7 + 1 pedg. 

12.7.20 – 
17.7.20 

Licibořice – Babiččin dvoreček  7 + 1 pedg.  

02.08.20 –  
06.08.20 

Putovní tábor  Kokořínsko  7 + 1 pedg.  

18.08.20 –  
22.08.20 

Putovní tábor Vrbatův 
Kostelec  

8 + 1 pedg.  

 

Prázdninové pobyty se snažíme vnímat jako „ rodinnou rekreaci“, při které je 

přítomen 1  pedagog a  program pobytu a související služby jsou zajišťovány 

cestovní kanceláří Ma.Ce.K., s níž dlouhodobě spolupracujeme a pobyty jsou 

nám „ šity na míru“.  

Náklady na hlavní prázdninové  pobyty  a jednodenní výlety o prázdninách  

činily 131 960,- Kč.  Byly hrazeny z rezervního fondu.  

 

Dvě děti ( chronické zdravotní problémy) byly v dětské ozdravovně  

KRÁLOVSTVÍ , Nemojov , Dvůr Králové nad Labem v termínu 30.6.2020 – 

20.07.2020.  

Dětem se v ozdravovně moc líbilo, zdravotní personál je chválil. Děti z dětského 

domova jim pravidelně psaly dopisy.  

 

5. Zahraniční zájezdy  

  Ve školním roce 2019/2020 nebyl organizován zahraniční zájezd .  

 6. Spolupráce s kmenovými školami, příprava na vyučování a volbu povolání  

(úspěšnost při přijímání na SŠ, apod.) 
 
Školní rok 2019/2020 byl poznamenán  domácí výukou při vyhlášení nouzového stavu.  
Děti se od prvního dne tohoto období vzdělávaly v dětském domově  dle pokynů  svých  
vyučujících.  
Výuka byla organizována dle vzdělávacích programů jednotlivých škol, děti byly rozděleny  
do čtyř výukových skupin.  
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Hodnotím velmi kladně zodpovědný přístup všech pedagogů a ostatních zaměstnanců při  
zajištění   požadavků školy, aby děti zvládly potřebné  vědomosti.  
Vyučující  jednotlivých škol vyslovili všem velkou pochvalu a poděkování za   
vzornou spolupráci. 
Náročné období zvládly bez výchovných problémů i děti. Realitu přijímaly se všemi  
souvislostmi a úkoly plnily dle svých individuálních schopností pod vedením pedagogů  
dětského domova.  
Přes náročné plnění úkolů a zvládání všech povinností přinesla tato doba mnohé pozitivní  
zkušenosti a poznatky. 
 
Ve školním roce 2019/2010 uzavřeli žáci základních škol řádně ročník, nikdo nevykonával 
 opravnou zkoušku k postoupení do vyššího ročníku.  
1 dítě mělo sníženou známku z chování  (žák základní školy praktické, psychiatrické 
problémy)  
 

Žáci SOU, OU a PrŠ k 31.8.2020 
 

Počet  Rok studia  

Masarykova škola Letovice – truhlář 1 Přijatý ke studiu  

SOU A. Citroena Boskovice – obráběč kovů  1 Přijatý ke studiu  

SOU Boskovice, Hybešova ul. - zahradník 1 Přijatý ke studiu  

Masarykova škola Letovice – elektrikář silnop. 1   Ukončil 1. ročník 

SOU TEGA Blansko  - kuchař – číšník  1 Ukončila 1. ročník 

OU Brno , Lomená ul.  -pečovatelka  1 Ukončila 2. ročník 

OU Brno, Lomená ul.  – kuchařské práce  1 Ukončila 2. ročník 

PrŠ   dvouletá Boskovice  1 Ukončil 1. ročník 

PrŠ  jednoletá  Boskovice  1 Přijata ke studiu 

 
 

 7.  Spolupráce s rodiči, probl. vymáhání „ ošetřovného“, apod.  
 
Soustavnou a důslednou spoluprací s PČR a se zákonnými zástupci dětí bylo dosaženo dílčích  
Úspěchů při vymáhání dlouhodobých pohledávek na dlužném ošetřovném. 
Ve většině případů však přetrvává laxnost zákonných zástupců při dokládání příjmů i při  
placení předepsaného stanoveného příspěvku.  
Lze se domnívat, že se  situace příliš nezlepší ani v budoucnu. Zákonní zástupci mají nejen  
uvedené povinnosti mizivý zájem, jejich povrchní vztah se projevuje i v zájmu o děti.  
 

8. Zapojení  dětí do chodu zařízení   
 
Jedním ze stálých úkolů ve výchově dětí je příprava na řešení běžných životních situací,  
které děti čekají po odchodu z domova.  K nácviku potřebných dovedností jsou  
využívány běžné denní činnosti v bytě rodinné skupiny: úklid,  péče o ošacení – třídění  
prádla před praním, žehlení a ukládání prádla do skříní, běžný úklid svého pokoje.  
V bytech dětského domova žijí společně děti různého věku, dívky i chlapci. Skupiny věkově  
Nesourodé učí děti vzájemné toleranci a pomoci.  Dívky se mohou dle svého osobního  
náhledu zapojit přiměřeně do pomoci s menšími dětmi  
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– např. při přípravě dětí na pobyt venku – pomoc s obouváním, oblékáním bundy, svrchního 
 ošacení.   
Pracovní terapie  na zahradě – péče o travnaté plochy, sklizeň ovoce – je dobrou profesní  
přípravou a  vhodný prostředek k rozvoji hrubé motoriky a k osvojení postupů u manuálních  
činností – dodržování bezpečnosti práce, správné používání nářadí, samostatná práce a  
odpovědnost za splnění svěřeného úkolu.  
Všechny činnosti jsou zadávány  přiměřeně individuálním schopnostem dětí a  jsou 
 vykonávány společně s pedagogy.  
 

9. Občanská sdružení a nadační fondy při DD  
 
Při DD Boskovice pracuje spolek „ Sám do života“, který podporuje děti  připravující  se na  
odchod z dětského domova.  
 

10:   Spolupráce s dalšími subjekty (obdobný typ zařízení, občanská a zájmová 
sdružení apod)  
 

1. Dětský domov Boskovice  spolupracuje s dalšími dětskými domovy JMK  
2. Středisko volného času Boskovice  
3. Základní umělecká škola Boskovice  
4. KORA VODOSTAVING s.r.o. Kunštát 
5. Spolek „ Sám do života“  
6. Výbor dobré vůle Olgy Havlové  
7.  MAS Moravský kras o.s.  
8. MSSS Boskovice 
9. MěÚ Boskovice  
10. NOVIBRA  Boskovice, s.r.o.  
11. Projekt „ Začni správně“  

 
Významným dlouholetým partnerem podporujícím děti v Dětském domově Boskovice je   
HSBc Bank plc – pobočka Praha 

 

11: Účast dětí a pedagogů na životě v obci:  
Dětský domov je aktivním účastníkem kulturního života ve městě, děti se zapojují do všech  
dostupných akcí – sportovních, kulturních.  
Děti jsou aktivními čtenáři a rády se zúčastňují všech akcí pořádaných Městskou knihovnou 
v Boskovicích.  
Vychovatelé využívají nabídku Muzea Boskovicka, zde jsou programy určené pro děti 
s různou tematikou a  dle věku dětí.  
Vzhledem k tomu, že děti úspěšně pracují v zájmových útvarech a sportovních oddílech, 
zúčastňují se akcí ve městě v souvislosti se zapojením organizací, ve kterých jsou 
registrovány.  
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12. Úspěšnost dětí při pozdějším zapojení do praktického života  
Jméno   Odchod kdy, kam  Informace k 4.10.2019 Informace k 6.10.2020 
1 7/2016 

chr. bydlení Kotva 

Pracuje, bydlí v pronájmu, 

udržuje kontakt se sourozencem 

v DD Boskovice  

Pracuje mimo obor vyučení, bydlí 

v pronajatém bytě, udržuje kontakt se 

sourozencem v DD Boskovice  

2 5/2017 k rodičům Nadále v péči rodičů  Děti v péči rodičů, chodí do školy  

3 5/2017 k rodičům  Nadále v péči rodičů, DD 

nekontaktují  

Děti v péči rodičů, chodí do školy  

4 5/2017 k rodičům  Nadále v péči rodičů  Děti v péči rodičů, chodí do školy 

5 6/2017 k matce  Nadále v péči matky. Nadále v péči matky. 

6 10/2017 

VÚ Mor. Krumlov  

Nebyly získány informace  Ukončena ÚV, odchod k matce. Studuje SŠ 

7 4/2018 

VÚM Střílky  

Nebyly získány informace Zletilost. Bydlí u prarodičů, pracuje. 

8 6/2018 DPC Květná  Pobyt v DPC ukončený, 

přestěhování do Brna 

V letošním roce návštěva v DD, žije v Brně a 

pokračuje ve studiu SŠ 

9 7/2018 

DnPC Kotva, Brno 

Pobyt v DnPC ukončený, pracuje 

v oboru, bydlí v pronájmu 

Studuje, bydlí v podnájmu 

10 10/2018 

CESOP Brno 

Odchod k matce, studuje – 

maturitní ročník 

Dokončení SŠ, žije u matky  

11 11/2018 CESOP 

Brno  

Pobyt ukončen, studium přerušeno. 

Pobyt v zahraničí  

Pobyt v zahraničí  

12 5/2019 

podnájem 

Dokončil maturitní zkoušku, hledá 

práci v oboru 

Pracuje v oboru vyučení 

13 5/2019 k babičce Nepracuje, bydlí u babičky Pracuje mimo obor vyučení 

14 6/ 2019 podnájem s 

přítelem 

Nadále společné bydlí v podnájmu,   

hledá zaměstnání 

Pracuje mimo obor vyučení 

15 11/19 svěření do 

péče babičky 

xxx Studuje, další informace nejsou známy 

16 1/20 svěření do péče 

matky 

xxx Přechod do jiné ZŠ-vzhledem k bydlišti, 

nadále u matky 

17 4/20 ukončení ÚV 

k babičce 

xxx Pokračuje ve studiu SOU 

18 7/20 ukončení ÚV 

DnPC Kotva 

xxx Pokračuje ve studiu SOU 

    

Dětský domov pravidelně  kontaktují  bývalí klienti, kteří ukončili pobyt před více jak 5 lety:  

B.A. – telefonuje, má syna, který začal chodit do MŠ, je vdaná má s manželem rodinný dům 

K.M – bydlí s přítelkyní, pracuje v oboru, který vystudoval 

F.P - - ozývá se příležitostně, má rodinu, jednu dceru, pracuje 

P.V. – má rodinu – 2 děti, pracuje, vlastní bydlení 

 
13. Realizace vzdělávacích projektů týkajících se pracovníků DD  
 
Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace nerealizuje vzdělávací projekty a kurzy.  
Odborná praxe studentů níže uvedených škol ve školním roce nebyla poskytována z důvodu 
karanténních opatření.  

 Střední pedagogické školy v Boskovicích 

 Střední pedagogické školy a Vyšší odborné školy v Litomyšli  

 Masarykovy univerzity Brno  

 Univerzity Palackého v Olomouci  
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14. Zapojení do rozvojových programů  
 
Dětský domov Boskovice není zapojen do rozvojových programů  
 

15. Sponzorská činnost  
 
Příspěvková organizace Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace přijala 
v souladu se Zásadami vztahů KJM k PO ve školním roce 2019/2020: 

Finanční dary – školní rok 2019/2020 

Dárce  Částka  Použití  

HSBc bank plc. 
Praha , 4.Q 2019 

40 000,- Kč  Finanční dary jsou použity na zkvalitnění výchovy a 
vzdělávání dětí –  např. poznávací akce, zájmová 
činnost, prázdninová rekreace dětí  HSBc bank plc. 

Praha , rok 2020 
100 000.- Kč  

Fyzická osoba  
Rok 2019  

5 000,- Kč  

Fyzická osoba  
Rok 2020 

5 000,- Kč  

Celkem  150 000,- Kč   

 

Věcné dary -   školní rok 2019/2020 

Dárce  Hodnota daru  Předmět daru  

Bruno Family  8 765,- Kč  vstupenky 

CK Chrudim  5 260,- Kč  Poukaz na táborový pobyt pro 1 dítě 

Spolek ATÝSEK  35 200,- Kč  Pobyt – podzimní prázdniny v Bystřici nad 
Pernštejnem  

GLOBUS Brno  8 375,- Kč  Velikonoční nadílka pro děti  

Celkem  57 600,- Kč   

 
 

16.  Hlavní změny a události v uplynulém školním roce (rekonstrukce, 
výstavba a vybavení)  
 
Ve školním roce  2019/2020  byly provedeno ke zlepšení prostředí a zajištění řádného 
provozu  např.:   
 

Předmět opravy nebo pořízení   Částka  

Sítě a montáž sítí – okna atrium   4 218,- 

Oprava radiátoru, kotle, expanzní nádrže – zlepšení vytápění chodby u 
bytu č. 5 

  5 968,- Kč 

Výměna dveří na bytech dětí  16 626,- Kč 

Servis jízdních kol     7 020,- Kč 

Regulace vytápění    12 633,- Kč 

Nové plynové kotle byt č. 4 a byt č. 5 144 863,- Kč 

Nová podlahová krytina  - byt č. 4 122 162,- Kč 
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Vestavěné skříně – pokoje dětí na bytě č. 4 106 340,- Kč 

Chladnička byt č. 1, č.2, č.3, č.4, č.5     26 936 ,- Kč 

Myčka na nádobí byt č. 2      6 739,- Kč 

Televize – byt č. 1, byt č.2, byt č.3   15 870,- Kč 

Sušička prádla byt č. 1 a byt č.3   18 435,- Kč  

      
Nebyly čerpány dotace. Opravy a obnova majetku je  financována z provozních prostředků 
příspěvkové organizace a z fondu investic příspěvkové organizace.     
 
Budova a vnitřní vybavení dětského domova jsou udržována obnovovány průběžně.  
Ve školním roce 2019/2020 byl celkově opravený byt č. 4, ve školním roce 2020/2021 je 
plánována celková oprava bytu č. 5 a výměna plynových kotlů v bytě č. 1 a č. 2. a pořízení 
zahradní techniky na údržbu travnaté plochy ovocného sadu. 
 
 

17 : Problémy k řešení, vyplývající z legislativy 
 
Nárůst výrazných výchovných problémů je důvodem ke snížení počtu dětí v rodinné skupině 
na max. počet 6.  
Výchovné problémy jsou často spojeny i s nepřiměřenými sexuálními projevy, které  
jsou  vážným   důvodem k tomu, aby dítě mělo zcela samostatný pokoj. 
 V řešení výchovných problémů doprovázených nevhodným sexuálním chováním je výraznou 
pomocí možnost snížení počtu dětí v rodinné skupině na základě souhlasu zřizovatele. Bez 
tohoto opatření by nebylo možné dětem výchovu v dětském domově zajistit a muselo by být 
řešeno přeřazení do jiného zařízení – i to by však byl téměř neřešitelný problém, jelikož 
školské zařízení s výchovně léčebným režimem  pro děti s méně závažnými poruchami 
chování, které ale jsou v dětském domově obtížně zvladatelné, neexistuje.  
Závažným problémem se jeví absence činnosti diagnostického ústavu před umístěním dětí 
do dětského domova. Do dětského domova přicházejí děti, o kterých pedagogové nemají 
žádné informace, které by mohly pomoci ke vstupní diagnostice a nastavení výchovného 
programu.  
Orgány sociálně právní ochrany dětí nedávají informace o rodinné situaci, nemáme 
podstatné podklady pro zajištění potřebné zdravotní péče. Veškeré okolnosti určující 
potřebné postupy se zjišťují až během pobytu dítěte.  Osobní listy, které mají orgány sociálně 
právní ochrany předávat, jsou vyplněny pouze formálně.  
 
 

18:  Další údaje, které se týkají záměrů zařízení, předpoklad a trendy dalšího 
vývoje, návrhy pro zřizovatele.  
 
V současné praxi se stále více  projevuje nutnost intenzivně se věnovat jednotlivým dětem 
dle jejich potřeb. Nutno klást důraz na citovou výchovu, rozvoj empatie  a schopnost 
spolupráce a komunikace.  Vzhledem k tomu, že jsou v dětském domově sourozenecké 
skupiny a nejmladší děti mají pouze kolem 3 let věku, není možné plánovat činnosti, do 
kterých je možno zapojit všechny děti v rodinné skupině,  jde o přípravu na vyučování, nácvik 
sebeobslužných činností. Tak, jak je uvedeno v bodě 17, bylo by vhodné,  aby počet dětí 
v rodinné skupině byl v legislativě upravený max. na 6.  
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Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí s dětským domovem bývá intenzivní, 
v některých případech jsou kladeny  takové požadavky na dětský domov, které však  není 
v možnostech dětského domova zajistit – např. je v zájmu dítěte, aby po umístění do zařízení 
byl sirotčí důchod dítěte, pokud je mu přiznán, co nejrychleji zasílán zvláštnímu příjemci a 
nikoli rodiči, který finanční prostředky dítěte prokazatelně nevyužívá pro dítě, kterému jsou 
určeny. Dětský domov nemá takové pravomoci, aby cokoli v této věci v zájmu dítěte podnikal 
a současně není možno vymáhat na orgánu sociálně právní ochrany dětí aktivnější intervenci 
k vyřízení věci v zájmu dítěte.  
 
Dalším závažným dlouhodobým problémem je  období odchodu dětí z dětského domova  – 
dětský domov supluje činnost kurátora, který má se zletilou nezaopatřenou osobou 
pracovat.  Přestože hlásíme plánované ukončení pobytu s několika měsíčním předstihem, 
kurátoři se o nadcházející situaci  mladého zletilého nezajímají.  
Bylo by vhodné, aby asi půl roku před  dosažením zletilosti  měl mladý člověk  možnost 
komunikovat jak se svým pracovníkem  orgánu sociálně právní ochrany dětí, tak s kurátorem, 
který by  se již mohl důkladně seznámit s problémy a možnostmi dítěte  po  dosažení 
zletilosti a postupně  připravovat vše  na odchod z DD. 
 Odchod z DD se nemusí krýt se dnem dosažení zletilosti, pokud má mladý zletilý zájem o 
uzavření smlouvy o poskytování plného přímého zaopatření v dětském domově i po dosažení 
zletilosti a jeho chování je k tomuto předpokladem, přesto by bylo vhodné, aby kurátor 
s dětským domovem spolupracoval obdobně jako pracovníci OSPOD  
Tento postup by byl vhodný i z toho důvodu, že dětský domov již nemá v podstatě výchovný 
vliv na mladého dospělého a je vhodnější, aby jeho problémy již řešila jiná služba.  
Jako velmi vhodné by se jevilo zařízení, do kterého by  zletilé  nezaopatřené osoby bez 
výchovných problémů přecházely z dětského domova a byla by jim poskytována podpora a 
provázení, pokud by se připravovaly dalším studiem na samostatný život.  
Systém výchovy, výrazně rozdílné věkové složení dětí a organizace provozu dětského 
domova  mladým dospělým většinou  nevyhovuje.  
 
 
V   budově  dětského domova není aktuální potřeba stavebních či jiných úprav.  
Jednotlivé byty dětského domova vyhovují uspořádáním a vybavením platné legislativě.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jarmila Štůlová  
Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace  
 
V Boskovicích 15. října 2020  
 


