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1. Úvod 

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (ZDVOP) dle § 42 zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v znění pozdějších předpisů, zařízením sociálně právní 

ochrany dětí, poskytují ochranu a pomoc dítěti, které: 

 se ocitlo bez jakékoliv péče  

 je ohroţeno na ţivotě či zdraví nebo je váţně ohroţen jeho příznivý vývoj  

 je tělesně nebo duševně týrané nebo zneuţívané  

 se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závaţným způsobem ohroţena jeho 

základní práva.  

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v poskytování ubytování, stravování a ošacení, 

v  zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením, v psychologické, výchovné a jiné 

obdobné potřebné péči a v poskytování poradenství a pomoci jeho rodičům (osobám 

zodpovědným za jeho výchovu). 

2. O Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (ZDVOP) Nová Ves u Chotěboře je hlavní 

činností příspěvková organizace Kraje Vysočina. Zabývá se péčí o děti v souladu se zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, 

které se ocitly v krizové situaci bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroţeny na zdraví či 

ţivotě, jsou tělesně, duševně týrané či zneuţívané nebo jsou závaţným způsobem ohroţeny 

jejich základní práva. ZDVOP usiluje o blaho a zájem dětí, ochranu jejich práv (včetně 

ochrany jejich jmění), zabezpečuje uspokojování jejich základních ţivotních potřeb, včetně 

ubytování, zprostředkování zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství. 

Zároveň se snaţí spolupracovat s rodinou pro zachování či obnovení rodinných vztahů. 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládeţ ve věku od 0 do 18 let věku. ZDVOP přijímá děti na 

základě: 

 rozhodnutí soudu o předběţném opatření; 

 ţádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby 

obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení 
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předběţného opatření – za předpokladu, ţe se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas 

rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení); 

 ţádosti zákonného zástupce dítěte (o umístění tedy nemůţe poţádat pěstoun ani jiná 

osoba odpovědná za výchovu dítěte – tyto osoby však mohou dát souhlas s pobytem 

dítěte ve smyslu § 42 odst. 6); 

 na základě ţádosti samotného nezletilého dítěte. 

ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, poskytuje 

výchovné, vzdělávací a sociální činnosti a péči o domácnost s aktivním zapojením dětí. Děti 

jsou umístěny ve dvou samostatných bytových jednotkách (oddělené prostorově i personálně 

v rámci reţimu sociálně právní ochrany od ústavního zařízení) o velikosti 5+1 a 3+1 

s důrazem na rodinné prostředí a s respektem bezpečného soukromí. Pokoje jsou dvoulůţkové 

a třílůţkové. Dalšími místnostmi jsou obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna a toaleta. 

Vybavení bytu, včetně konzultační a návštěvní místnosti je po stránce materiální i technické 

dostačující, s ohledem na potřeby dětí. K dispozici jsou zároveň dva pokoje v rodinných 

skupinách Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1. Školní docházka je plněna mimo 

zařízení v běţných veřejných školách. Zájmové krouţky mohou děti dle svých potřeb 

navštěvovat také dle nabídky veřejně dostupných sluţeb. 

Péči o děti zajišťují především pracovnice v sociálních sluţbách, sociální pracovník a vedoucí 

zaměstnanci. Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to zdravotní 

i  psychologickou. 

Kontaktní údaje 

Název organizace:  Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 

    Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

    Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře 

Ředitelka zařízení:  paní Bc. Etela Coufalová 

Tel.:    569 621 522 – linka č. 13 (kancelář ředitelky) 

Fax:    569 626 422  E-mail: ddnv@chot.cz 

Sociální pracovnice:  569 621 026, 603 940 255 

Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince: 569 621 522, 603 940 255 

 

 

 

mailto:ddnv@chot.cz
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3. Historie ZDVOP Nová Ves u Chotěboře 
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4. ZDVOP v roce 2021 

Poslání 

 posláním ZDVOP je poskytovat pomoc a podporu ohroţeným dětem formou pobytu 

po dobu nezbytně nutnou tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou ţivotní situaci 

a zapojily se do běţného ţivota a to s respektem k právům a s přihlédnutím k jejich 

individuálním potřebám 

 pomoc dětem a jejich rodinám při řešení krizové situace, která vedla k umístění dítěte 

do zařízení, s cílem vytvoření vhodných podmínek pro převzetí dítěte zpět do své 

péče. 

Cíle 

Poskytovat včasnou pomoc dětem, provázet je v krizových situacích, předcházet rizikovému 

chování a v souvislosti s tím spolupracovat s rodinou. 

V rámci kaţdodenní spolupráce s dětmi sleduje ZDVOP tyto základní cíle: 

 zabezpečit plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, 

stravování, ošacení, vzdělávání, plnohodnotného trávení volného času, zdravotní péče, 

psychologické a poradenské pomoci 

 provést dítě co nejlépe obdobím přechodu a odloučení od rodinného prostředí 

 zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte 

 rozvíjet a prohlubovat to, co dítě umí 

 rozvíjet nové dovednosti a schopnosti dítěte 

 spolupracovat s rodinou a s příslušným OSPOD, případně jinými orgány                        

a organizacemi na tom, aby byl pobyt dítěte v ZDVOP co nejkratší 

 maximálně podporovat vztahy a kontakty s rodinou a blízkými 

 pokud návrat do rodiny není moţný, spolupracovat s OSPOD na hledání nejlepšího 

řešení pro toto dítě 

 školit a vzdělávat zaměstnance přímé péče v práci s dětmi 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládeţ do 18 let věku, které se ocitly: 

 bez jakékoliv péče 

 jejich ţivot nebo příznivý vývoj byl váţně ohroţen 

 bez péče přiměřené jejich věku 

 byly tělesně nebo duševně týrané nebo zneuţívané 

 byla závaţným způsobem ohroţena jejich základní práva 

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc poskytuje odbornou pomoc také rodinám 

těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Cílovou skupinou ZDVOP jsou 

sekundárně také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby odpovědné za výchovu 
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dítěte. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu 

dítěte zpět do rodinného prostředí. 

 

Kdy nelze službu poskytnout 

 pro nedostatek kapacity zařízení 

 pro nesplnění kritérií pro cílovou skupinu 

Rozsah poskytované péče v ZDVOP 

 zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, 

stravování a ošacení, 

 poskytuje výchovnou péči, 

 zprostředkovává zdravotní sluţby, 

 poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu 

dítěte, 

 zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, 

 vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, 

 poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka, psychologa 

(externě), a jiných odborníků, 

 spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování 

a  zajišťování záleţitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských 

a  dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte 

nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem 

ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany. Případně po vzájemné 

dohodě ZDVOP a rodiny. 

Kapacita zařízení je 14 dětí. 

Další informace naleznete na webových stránkách zařízení: www.ddnv.cz. 

 

 

http://www.ddnv.cz/
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10. výročí založení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při 

Dětském domově Nová Ves u Chotěboře 

Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc při Dětském domově Nová Ves u Chotěboře 

vzniklo dne 11. 11. 2011. Impulsem pro vznik tohoto zařízení se staly situace, kdy do 

dětského domova přišlo dítě s prosbou o pomoc, protoţe se v rodině cítilo ohroţené. Tehdy 

však nebyla jiná moţnost, neţ zavolat policii a ta dítě vrátila zpět do nefungující rodiny. 

ZDVOP je hlavní činností příspěvková organizace Kraje Vysočina, která poskytuje sociální, 

poradenské, pedagogické a výchovné sluţby ohroţeným a znevýhodněným dětem a jejich 

rodinám. Posláním je poskytovat pomoc a podporu těmto dětem a rodinám po dobu nezbytně 

nutnou tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou ţivotní situaci a zapojily se do běţného 

ţivota. Pomáhat rodinám při řešení krizové situace, s cílem vytvořit vhodné podmínky pro 

návrat dítěte zpět do své rodiny.  

Zařízení se nachází v obci Nová Ves u Chotěboře, v obecní budově č. 6, kde máme pronajaty 

2 bytové jednotky s kapacitou pro 14 dětí. Do ZDVOP mohou být přijímány děti ve věku 0 – 

18 let, a to na základě soudního rozhodnutí, ţádosti orgánu sociálně právní ochrany dětí, 

ţádosti zákonného zástupce nebo dítěte samotného. Maximální doba pobytu dítěte v ZDVOP 

je jeden rok. Důvodem pro přijetí dětí bývá týrání, zneuţívání a zanedbávání, těţká finanční či 

bytová situace, vztahové problémy v rodině, alkoholismus rodičů, ale také například 

hospitalizace rodiče v nemocnici. 

Během uplynulých deseti let bylo do zařízení přijato 277 dětí. Některé děti u nás strávily třeba 

jen jeden den, jiné rok. Nejmladšímu dítěti bylo 11 měsíců a nejstarší opouštělo zařízení v den 

zletilosti. Dětem zajišťujeme ubytování, stravu, ošacení, vzdělávání. Učíme je plnohodnotně 

trávit volný čas. Rovněţ se staráme o to, aby měly potřebnou lékařskou péči, zajišťujeme 

psychologickou péči a poradenskou pomoc. Děti, které se blíţí plnoletosti, připravujeme na 

samostatný ţivot. Při řešení krizových situací spolupracujeme s rodinou, orgány sociálně 

právní ochrany dětí, případně s jinými orgány a organizacemi na tom, aby byl pobyt dítěte 

v ZDVOP co nejkratší. 

 

5. Hodnocení činnosti ZDVOP 

Při nástupu do zařízení je kaţdé dítě nejprve seznámeno s prostředím a chodem zařízení, 

s vnitřním řádem, s právy a povinnostmi nezletilého dítěte. Kaţdé dítě je proškoleno 

o  bezpečnosti (při práci v kuchyňkách, o bezpečnosti silničního provozu a podle ročního 

období o bezpečnosti při pobytu v přírodě, na hřištích, koupalištích apod.). Dále je s dětmi 

probírána prevence rizikového chování – kouření, alkohol, omamné látky, drogy a šikana. 

Po příchodu ze školy jsou děti vedeny ke kaţdodenní přípravě na vyučování. Vypracovávají 

domácí úkoly, připravují si pomůcky na následující vyučovací den. U dětí s vadou řeči 
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probíhají logopedická cvičení. S malými dětmi je procvičována jemná motorika, správné 

drţení tuţky v ruce, poznávání barev. Děti jsou rozvíjeny v oblasti finanční gramotnosti 

a  správného hospodaření se svěřenými finančními prostředky, např. účtování cestovného, 

nakupování potravin na vaření a následným dokládáním, lepením a vyúčtováním účtenek. 

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, ke slušnému chování mezi sebou a k dospělým, jsou 

upozorňovány na nevhodné chování. Negativní situace jsou následně s dětmi rozbírány. Děti 

se učí udrţovat kolem sebe pořádek, mít uklizený pokoj, urovnané osobní věci. Podílí se na 

výzdobě skupiny v souvislosti s ročním obdobím a svátky. Učí se třídit špinavé prádlo, 

pouţívat prací prostředky, vyprané prádlo věšet, ţehlit a skládat. Jsou vedeny k dodrţování 

správných hygienických návyků, dbát o svůj zevnějšek. 

Ve skupinách probíhá s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem samostatné vaření, 

děti se učí pouţívat kuchyňské náčiní a kuchyňské spotřebiče. Vaří jednoduchá jídla, 

připravují si svačiny, myjí, utírají a uklízí pouţité nádobí, učí se správnému stolování. 

Děti jsou vedeny k ochraně přírody a ţivotního prostředí, společně s pracovníky zařízení třídí 

odpad a ukládají ho do příslušných kontejnerů. Učí se správnému a ohleduplnému chování 

v přírodě, účastní se kaţdoročně akce Čistá Vysočina. 

Je vyuţíváno i programů dětského domova. Děti se účastní sportovních činností, jako je 

fotbal, přehazovaná, vybíjená, jízda na kole, jízda na kolečkových bruslích, na koloběţkách. 

Zapojují se do úklidu zámeckého parku, sbírají popadané větve, uklízí hřiště a nádvoří, plejí 

záhony apod. Účastní se také přednášek týkajících se prevence rizikového chování, besed 

s policií, s probační a mediační sluţbou, s kurátorem pro mládeţ. 

V rámci výtvarných činností je u dětí rozvíjena kreativita, práce s různými matriály, tvořivost. 

Dle věku a schopností dětí pracují s rozličnými materiály a učí se různým výtvarným 

technikám jako je např. vystřihování, malování, ubrousková metoda, embosování, vyřezávání 

apod. Na Velikonoce a Vánoce vyrábějí dárky a přáníčka. Rovněţ se účastní 

celorepublikových soutěţí o nejkrásnější vánoční ozdobu, velikonoční kraslici apod. Osobní 

volno děti vyuţívají k hrám, sportovní činnosti, vzdělávání se na PC, četbě, sledování TV 

či  poslechu hudby. 

6. Ohlédnutí za rokem 2021 

V období od ledna 2020 do prosince 2020 bylo do ZDVOP umístěno celkem 28 dětí. 

Z předcházejícího roku zůstalo v lednu 2020 celkem 14 dětí. Věk dětí byl od 1 roku aţ do 

18  let.  
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Příchody a odchody dětí: 

Evidenční 

číslo 
Pohlaví/Věk Příchod Odchod Kam dítě odešlo 

238/20 D/16 18. 6. 2020 26. 4. 2021 domů 

253/20 CH/2 1. 10. 2020 29. 1. 2021 domů 

254/20 CH/6 1. 10. 2020 29. 1. 2021 domů 

255/20 D/9 1. 10. 2020 29. 1. 2021 domů 

256/20 D/11 1. 10. 2020 29. 1. 2021 domů 

259/21 D/14 5. 1. 2021 1. 7. 2021 DDÚ Homole 

260/21 CH/7 21. 1. 2021 22. 1. 2021 PP na přechodnou dobu 

261/21 CH/13 9. 2. 2021 25. 8. 2021 DD Humpolec 

262/21 CH/7 9. 2. 2021 25. 8. 2021 DD Humpolec 

263/21 D/15 17. 2. 2021 8. 7. 2021 DD Nová Ves u Chotěboře 

264/21 D/13 2. 3. 2021 5. 3. 2021 domů 

265/21 CH/6 5. 3. 2021 30. 8. 2021 DD Zvíkovské Podhradí 

266/21 CH/9 5. 3. 2021 30. 8. 2021 DD Zvíkovské Podhradí 

267/21 D/14 15. 3. 2021 3. 5. 2021 SVP Moravský Krumlov 

268/21 D/12 26. 3. 2021 26. 8. 2021 domů 

269/21 D/13 14. 4. 2021 25. 8. 2021 domů 

270/21 D/13 29. 5. 2021 6. 10. 2021 DDÚ Homole 

271/21 D/15 7. 6. 2021   

272/21 D/13 7. 6. 2021   

273/21 CH/10 16. 6. 2021 15. 7. 2021 DDÚ Homole 

274/21 CH/10 1. 7. 2021 6. 10. 2021 DDÚ Homole 

275/21 D/5 13. 9. 2021   

276/21 CH/3 13. 9. 2021   

277/21 CH/8 13. 9. 2021   

278/21 CH/15 29. 9. 2021   

279/21 CH/3 1. 11. 2021   

280/21 CH/5 1. 11. 2021   

281/21 CH/8 1. 11. 2021   

282/21 CH/10 1. 11. 2021   

283/21 D/9 9. 11. 2021 22. 12. 2021 domů 

284/21 D/12 26. 11. 2021   

 

 

 

Rozdělení dětí do školských zařízení 

Předškolní vzdělávání – MŠ ……………………………………………………………   5 dětí 

Základní vzdělávání  - ZŠ………………………………………………………………..18 dětí 

Základní vzdělávání – ZŠ a PŠ……………………………………………………………6 dětí 

Střední vzdělávání s výučním listem – SOU……………………………………………...1 dítě 
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Další subjekty, se kterými jsme v daném roce nejvíce spolupracovali: 

OSPOD 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Chotěboř, Chrudim, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad 

Sázavou, Jindřichův Hradec, Milevsko, Třeboň, Telč, Světlá nad Sázavou, 

Čáslav, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě 

Soud 
OS Ţďár nad Sázavou, OS Jihlava, OS Havlíčkův Brod, OS Chrudim, OS 

Třebíč, OS Kutná Hora, OS Pelhřimov, OS Jindřichův Hradec, OS Písek 

PČR 
Územní odbor Ţďár nad Sázavou, Územní odbor Jihlava, Územní odbor 

Havlíčkův Brod, Územní odbor Chotěboř, Územní odbor Třebíč 

Lékaři 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marcela Mihályová a další odborní 

lékaři dle potřeb dětí 

Psychologie Mgr. Markéta Hovorková – externí psycholog 

Psychiatrie 

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Velká Bíteš, Opařany, MUDr. 

Radosová Havlíčkův Brod, MUDr. Hromadová Jihlava, MUDr. Laštovicová 

Pelhřimov 

další 
DDÚ Homole, SVP Moravský Krumlov, DD Humpolec, DD Zvíkovské 

Podhradí 

 

Zájmová činnost dětí mimo ZDVOP 

Zájmové krouţky: flétna, sportovní krouţek, šikovné ruce, angličtina. Zájmové krouţky byly 

pouze v měsících leden – březen 2020, poté se kvůli pandemickým opatřením nekonaly. 

Akce v roce 2021 

8. 1. 2021  Společný Štědrý večer v ZDVOP 

29. 5. 2021  Olympijské hry (sportovní den v areálu DD – oslava Dne dětí) 

2. 6. 2021  Výukový program organizovaný ZŠ v Horní Krupé 

5. 6. 2021  Den dětí 

11. 6. – 13. 6. 2021 Víkendový pobyt na Seči 

19. 6. 2021  Den zdraví a bezpečnosti Klokočov 

10. 7. 2021  Den hasičů Sobíňov 

21. 7. 2021  Výlet do ZOO Jihlava 

25. 7. – 28. 7. 2021 Organizace Děti v akci – program v areálu DD 

29. 7. 2021  Návštěva přírodního koupaliště Biotop Hlinsko 

4. 8. 2021  Výlet do Obory Ţleby 
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17. 8. 2021  Akce s terapeutickou dílnou Bludiště Chotěboř – výroba hraček a  

   dekorací 

20. 8. 2021  Výlet do Slatiňan 

2. 10. 2021  Motokrosové závody v Chotěboři 

3. 10. 2021  Drakiáda v Havlíčkově Brodě 

6. 11. 2021  Preventivní program o šikaně 

14. 11. 2021  Maškarní diskotéka v DD 

24. 12. 2021  Štědrý den v ZDVOP 

31. 12. 2021  Silvestr v ZDVOP 

 

Zachycení několika záţitků z tohoto roku: 
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7. Zpráva o činnosti a plnění úkolů ZDVOP za rok 2021 

7.1 Zhodnocení plnění úkolů ZDVOP 

 
Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla dne 18. 9. 2001 

zřízená Krajem Vysočina k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. 

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými 

předpisy, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravovacích                 

a ubytovacích sluţeb, pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových a poznávacích akcí.  

 Dodatkem č. 3 Zřizovací listiny schvaluje, ţe organizace je oprávněna provozovat 

první doplňkovou činnost - „Hostinskou činnost“. 

 Dodatkem č. 6 Zřizovací listiny vymezil zřizovatel organizace Kraj Vysočina, ţe je 

organizace oprávněna od 20.9.2011vykonávat druhou doplňkovou činnost - „Provoz 

zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc“.  

 Dodatkem č. 8 Zřizovací listiny ze dne 12. 5. 2015 převádí zřizovatel organizace 

druhou doplňkovou činnost do činnosti hlavní. 

 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2021 s finančními prostředky na ZDVOP 

v souladu s pravidly 3E .  

Rozpočet byl v průběhu roku hodnocen, korigován a v případě nutnosti byla zaváděna 

úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období vykázala vyrovnaný účetní 

zůstatek. 

Rok 2021 byl jiţ v jeho začátcích negativně ovlivněn vývojem epidemiologické 

situace spojené s COVID 19.  

Jelikoţ byl v průběhu roku nízký počet dětí v tomto zařízení, měla organizace malé 

příjmy z MPSV. 

Příjmy z MPSV na financování ZDVOP byly ve výši 1 713 800 Kč. 

Navíc byla vyhlášena dotace pro ZDVOP, kde organizace obdrţela částku ve výši 

660.000 Kč, kterou vyuţila na úhradu mezd zaměstnanců. 

Organizace rovněţ financovala činnost ZDVOP z vlastních provozních prostředků a to 

ve výši 137 842,00 Kč (náklady na odpisy automobilů). Kraj Vysočina dofinancoval ZDVOP 

ve výši 1 878 715,05 Kč.  

Z důvodu předpokládaných niţších příjmů z MPSV na financování ZDVOP, vznikl 

přeplatek ve výši 288 044,95 Kč, který organizace vyuţije k předfinancování činnosti 

ZDVOP v roce 2022. 
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7.2 Hospodaření s finančními prostředky ZDVOP - přehledně       

                 

Výnosy z činnosti ZDVOP za rok 2021    4 496 286,05 Kč 

Výnos z prodeje sluţeb-sluţební mobil           1 200,00 Kč 

Ošetřovné             104 729,00 Kč 

Předfinancováno Krajem Vysočina z r. 2019           0,00 Kč 

ZDVOP dofinancovaný z KÚ                    1 878 715,05 Kč 

Navýšený příspěvek na provoz ZDVOP-KÚ UZ 999         0,00 Kč 

 

Dofinancování ZDVOPu z provozu DD org. 222                               137 842,00 Kč  

Finanční prostředky ze státního rozpočtu UZ 13307             1 713 800,00 Kč 

Finanční prostředky dotace - UZ 13307       660 000,00 Kč 

(dotace vyuţita na mzdové náklady) 

                

 

Náklady z činnosti ZDVOP za rok 2021               4 496 286,05 Kč 

  z toho:  náklady na spotřebovaný materiál                                        269 360,71 Kč                        

               spotřeba energie                                 92 344,66 Kč 

               opravy a údrţba                           476,38 Kč      

    cestovné                                               2 351,92 Kč 

    náklady na ostat. sluţby                                                         258 987,62 Kč                       

               mzdové náklady + ostatní zákonné odvody                       3 767 405,41 Kč                        

               ostatní náklady z činnosti                                                    12 745,00 Kč 

    odpisy DHM              42 689,11 Kč 

    tvorba a zúčtování opravných poloţek                              -25 635,00 Kč 

    náklady z vyřazených pohledávek                     52 833,00 Kč 

    náklady z DDHM            22 727,24 Kč 

                     

7.3 Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol 

 

Vnitřní kontroly: 

Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili jiţ v roce 2003. Směrnice jsou 

pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice 

k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběţně v souladu s interními předpisy. 

Nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky a závady. 
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Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběţně v souladu s výše uvedenými 

interními předpisy: 

 průběţné měsíční kontrolování čerpání rozpočtu, namátkové kontroly pokladní 

hotovosti, měsíční kontrola zůstatku saldokontních účtů a zůstatků veškerých 

rozvahových účtů i bankovních účtů 

 kontrola čerpání mzdových prostředků 

 platy a OPPP – sleduje se průběţně v souladu se závaznými ukazateli 

 

Inventarizace byla provedena: 

 řádná inventarizace majetku a závazků ke dni účetní uzávěrky k 31. 12. 2021 

 

Návštěvy OSPOD ve ZDVOP v roce 2021 minimálně jednou za tři měsíce u kaţdého dítěte 

- kontrola pobytů dětí mimo zařízení, kontakty na rodiče, situace v rodině, platby 

rodičů, výţivné a sirotčí důchody, kontrola hodnocení dětí. 

   

 


