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1. DĚTSKÝ DOMOV V NOVÉ VSI U CHOTĚBOŘE 

Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře (dále jen DD) se nachází na úpatí Železných hor,  

5 km od města Chotěboř, v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina, v klidném prostředí 

obklopeném přírodou. Budovy dětského domova jsou umístěny uprostřed sedmi-hektarového 

parku, který nabízí možnosti jak ke sportovnímu vyžití, tak k rozvoji pracovních návyků  

i k rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy. 

Do zařízení mohou být umístěny děti s bydlištěm z celé České republiky, ze všech regionů, 

nejvíce umístěných dětí je z Kraje Vysočina. DD má kapacitu 32 dětí, zpravidla ve věku  

od 3 do 18 let, případně do 19 let, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově.  

Na žádost lze poskytnout, plné přímé zaopatření zletilé osobě po ukončení výkonu ústavní 

výchovy, která se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let,  

a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.  

V zařízení jsou čtyři rodinné skupiny s maximální kapacitou 8 dětí, a to tři v hlavní budově  

a jedna samostatná v rodinném domku v areálu DD. Péči o děti zajišťuje pedagogický, 

sociální a provozní útvar. Zároveň má naše zařízení smluvně zajištěnou externí péči, a to 

zdravotní i psychologickou. 

Od 1. 11. 2011 při Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře provozujeme „Zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc“ (dále jen ZDVOP), jehož cílem je poskytovat včasnou pomoc 

dětem, které se ocitly v krizové situaci bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy  

na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem 

ohroženy jejich základní práva. 

CÍLE A POSLÁNÍ DD 

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Dětský domov pečuje  

o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, 

vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve veřejných 

školách, které nejsou součástí dětského domova.  

Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, 

potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, 
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léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje jim kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při 

odchodu zletilých za zařízení, a to v souladu s vnitřním řádem DD. 

 Poslání DD:  

Posláním DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti 

na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

zabezpečit výchovnou, sociální a hmotnou péči dětem, které nemohou být ze závažných 

důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě 

náhradní rodinné péče. 

 Cíle:  

Naším cílem je poskytovat dětem standardní podmínky pro jejich celkový vývoj, výchovu  

a vzdělání, jakož i vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje dítěti péči sociální, právní 

a materiální jistoty. 

Základní zásady a principy péče poskytované v zařízení:  

Péče je realizována v souladu s nejlepším zájmem dítěte, s ohledem na jeho věk, rozumové 

schopnosti, duševní a tělesný zdravotní stav a rodinný kontext. Péče je realizována v souladu 

s individuálními potřebami dítěte, směřuje k rozvoji samostatnosti, aktivní účasti dítěte  

ve společnosti, k posilování sebedůvěry, identity dítěte a k rozvoji tělesných, duševních, 

citových a sociálních dovedností dítěte, a splňuje také požadavky na poskytování péče podle 

legislativy. Péče je v souladu s principem rovného přístupu k dětem, a to zejména bez ohledu 

na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, národnostní, 

etnický nebo sociální původ, právní či společenské postavení, socioekonomické možnosti, 

zdravotní postižení, sexuální orientaci atd. Péče zajišťuje naplňování práv dětí a vychází  

z aktuálních odborných poznatků. Zařízením deklarované postupy jsou naplňovány v praxi. 

 

2. OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2021/2022 

Během školního roku 2020/2021 děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu  

v Malči, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a praktickou školu  

v Chotěboři, Střední odborné učiliště v Čáslavi (učební obor kuchař, číšník). 
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V období od září 2021 do června 2022 tedy v DD byly postupně 4 dětí navštěvující mateřskou 

školu, 15 dětí na 1. stupni ZŠ, 7 dětí na 2. stupni ZŠ a 2 děti na Středních odborných učilištích 

a Středních odborných školách. Ve školním roce 2021/2022 bylo do DD přijato celkem 6 dětí 

ve věku od 3 do 15let, z toho 3 dívky a 3 chlapci. Ve stejném období 5 dětí, z toho 2 dívky a 3 

chlapci ve věku od 3 do 24 let z našeho Dětského domova odešly. 

Subjekty, se kterými jsme v daném školním roce 2020/2021 nejvíce spolupracovali 

Ospod Jihlava, Chotěboř, Jindřichův Hradec, 

Milevsko, Teplice, Česká Třebová, Čáslav, 

Kutná Hora 

Soudy  Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad 

Sázavou, Jihlava, Třebíč, Jindřichův Hradec, 

Teplice, Písek, Čáslav, Kutná Hora  

Policie ČR Obvodní oddělení Policie ČR Chotěboř 

lékaři Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. 

Marcela Mihályová a další odborní lékaři 

dle potřeb jednotlivých dětí 

psychologové Mgr. Markéta Hovorková – externí 

psycholog 

psychiatři MUDr. Štěpánka Hromadova - Jihlava,  

psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, 

Psychiatrická nemocnice Velká Bíteš 

Dětský diagnostický ústav Dětský diagnostický ústav, dětský domov se 

školou, středisko výchovné péče, základní 

škola a školní jídelna České Budějovice 
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Speciálně pedagogická centrum Havlíčkův Brod, Jihlava 

 

3. KONTAKT NA ZAŘÍZENÍ 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 

582 73 Nová Ves u Chotěboře 

Telefon:  569 621 522 

Fax: 569 626 422 

E-mail: ddnv@chot.cz  

Číslo účtu: 2736521/0100 
 

ID datové schránky: ah6trw5 
 

 

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57 Jihlava 

 

 

Funkce Telefon e 

Ředitelka DD 606 496 071 ddnv@chot.cz  

Zástupce statutárního 

orgánu DD, vedoucí 

vychovatelka 

569621522 

724 132 662 

belakova@chot.cz  

 

Sociální pracovnice DD 

735193468 

569 432 738 

m.prachynska@chot.cz  

Sociální p.racovnice 

ZDVOP 

603940255 

569 621 026 

baladova@chot.cz  

Sociální pracovnice ZDVOP 569 621 026 socialnipracovnice2@chot.cz  

Ekonomka DD 569 621 027 alena.c@chot.cz  

Účetní, vedoucí stravování 569 621 027 langerova@chot.cz  

Administrativní pracovnice 569 621 027 musilova@chot.cz  

ZDVOP krizová lůžka 603 940 255  

ZDVOP byt 1 725 719 027 zdvop@chot.cz 

ZDVOP byt 2 605 900 119 zdvop2@chot.cz 

mailto:ddnv@chot.cz
tel:724%20047%20506
mailto:ddnv@chot.cz
tel:569%20621%20522
tel:724%20132%20662
mailto:belakova@chot.cz
tel:569%20432%20738
mailto:kalvodova@chot.cz
tel:603%20940%20255
tel:569%20621%20026
mailto:kalvodova@chot.cz
tel:569%20621%20026
mailto:monika.cermakova@chot.cz
tel:569%20621%20027
mailto:alena.c@chot.cz
tel:569%20621%20027
mailto:langerova@chot.cz
tel:569%20621%20027
mailto:musilova@chot.cz
tel:725%20719%20027
https://www.ddnv.cz/kontakty/zdvop@chot.cz
https://www.ddnv.cz/kontakty/zdvop2@chot.cz


6 

 

4. RODINNÉ SKUPINY 

V DD se nachází čtyři rodinné skupiny. Kapacita jedné je maximálně osm děti. Tři skupiny - 

A, B a C jsou umístěny v hlavní budově zámku a skupina D je v samostatné budově, která se 

nachází v oploceném areálu DD.  

V každé z rodinných skupin v hlavní budově (rodinná skupina A, B, C) je kuchyňka  

s jídelním koutem, obývací pokoj, sociální zařízení a dvoulůžkové pokoje dětí. Sourozenci 

jsou zpravidla umisťováni společně, děti nejsou do rodinných skupin rozdělovány podle věku. 

Každá „rodinka“ funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi zajišťují úklid rodinné 

skupiny, perou, žehlí. Děti se stravují v „rodince“, jídlo dostávají v nádobách z centrální 

kuchyně, v sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy. Tomu předchází 

sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu. Rozvíjíme tak 

finanční gramotnost dětí, děti se učí znát hodnotu peněz, hospodaří s vlastním rozpočtem, 

naučí se základům vaření a úpravy pokrmů, stolování, ale také tomu, co obnáší úklid kuchyně 

a mytí nádobí. V DD je preferována rodinná výchova, děti jsou vedeny k samostatnosti tak, 

aby byly schopné se co nejlépe začlenit do samostatného života. 

Rodina D je rodinná skupina zaměřená především na děti, které ukončily povinnou školní 

docházku. Je u nich rozvíjena zejména samostatnost a finanční podvědomí. Učí se běžným 

aktivitám, které budou potřebné pro další začlenění do běžného života. Dále provádějí 

venkovní úpravy, udržují záhony. Děti z této skupiny se i nadále zapojují do dění v DD.  

V každé rodinné skupině jsou 3 vychovatelé. Z toho jsou dva kmenové, tak aby byl zastoupen 

mužský i ženský vzor a jeden asistent pedagoga, který má na starosti, ošacení, obuv dětí apod 

RODINNÁ  SKUPINA  A 

Věková skupina dětí: 

V rodinné skupině A byly ve školním roce 2021/2022 děti ve věku od 8 do 14 let. Složení dětí  

se během školního roku neměnilo, v rodinné skupině A bylo celkem 8 dětí, z toho 3 dívky a  

5 chlapců. 
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Docházka do škol:  

Děti navštěvovaly  Základní školu a Mateřskou školu v Malči, do které denně dojížděly.  Dále 

Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři, jeden chlapec byl  

na internátu. A jeden chlapec navštěvoval Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře. 

 

 

RODINNÁ SKUPINA B 

 

Věková skupina dětí: 

 

V rodinné skupině B byly ve školním roce 2021/2022 děti ve věku od 6 do 17 let. Složení dětí  

se během školního roku měnilo. V rodinné skupině B bylo na začátku škoního roku 7 dětí,  

z toho 3 dívky a 4 chlapci. Jedna dívka byla na dlouhodobém pobytu (od září 2021 do února 

2022) V únoru 2022 tato dívka odešla ke své matce. 23. 3.2022 přišla do skupiny další dívka. 

V květnu 2022 byl jeden chlapec umístěn do DÚ Homole, odkud se v měsíci červnu vrátil.  

V červenci byla jedna dívka přemístěna do skupiny D a do naší skupiny přišla další dívka.  

V srpnu potom přišla ještě jedna dívka. Nyní je ve skupině B 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 

dívky. 

 

Docházka do škol: 

Děti navštěvovaly Základní školu a Mateřskou školu v Malči, do které denně dojížděly  

do MŠ.  Dále navštěvovala jedna dívka Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři.  

A ostatní děti školou povinné navštěvovaly Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře. 

 

RODINNÁ SKUPINA C 

CHARAKTERISTIKA RODINNÉ SKUPINY 

Rodinná skupina C byla ve školním roce 2021/2022 sourozeneckou skupinou šesti sester. 

V červnu 2022 přibyli do skupiny dva chlapci – bratři. 

 

Věková skupina dětí: 

V rodinné skupině C byly ve školním roce 2021/2022 umístěny děti ve věku od 2 do 14 let. 

Složení dětí se ve skupině bylo po celý školní rok stabilní. 
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Příchody a odchody dětí: 

Září 2021 – červen 2022 

V rodinné skupině C žije šest dívek sester ve věku od 2 do 14 let. 

Červen 2022 

Přichází sourozenci chlapci ve věku 10 a 3 roky. 

Docházka do škol: 

Děti navštěvovaly Mateřskou školu v Malči, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, 

Základní školu v Malči. 

     

RODINNÁ SKUPINA D 

CHARAKTERISTIKA   RODINNÉ   SKUPINY: 

 Rodinná skupina se i v počátku  hodnotícího období musela ještě potýkat a dodržovat různá 

vládní nařízení ohledně přetrvávající epidemie Koronaviru.  Přetrvávala  v hodnotícím období 

nadále i určitá omezení, dezinfekce, omezení provozu, užívání roušek a respirátorů, byly 

omezeny ještě návštěvy, pohyb dětí mezi s sebou i v zařízení, pobytů mimo zařízení a různých 

akcí.   

     Rodinná skupina D je samostatná budova, která se nachází v oploceném areálu dětského 

domova. Tato skupina je situována na způsob rodinného typu. Ve skupině se děti samostatně 

učí  hospodařit s finančními prostředky, tedy učí se zde a zvyšuje se jejich finanční 

gramotnost a vzdělávání, od začátku školního roku si připravovaly celodenní stravu  

o některých víkendech, tedy  samostatně vařily, učily se různým pokrmům a podobně. Dále 

jsou zde děti vedeny k samostatnosti při činnosti malování pokojů, učí se  provádět  drobné 

opravy nábytku a plní se další povinnosti, jako v každé samostatné rodině. Každý se musí 

umět postarat  o druhé, tedy připravit společné jídlo, nakoupit, prát, ovládat el. domácí 

přístroje, jako pračka, myčka nádobí, sušička prádla a podobně. Učí se zde zastřihování živ. 

plotu, různé drobné opravy nábytku, natěračské práce a práce malířské, přesazování květin, 

údržba záhonků  a tedy vytváření celkového kulturního a příjemného  prostředí v okolí 

rodinné skupiny a celého zařízení DD. Děti v této skupině si musí připravovat svačiny do škol 

na následující den, také je zdesnahou připravovat snídaně pro druhé děti.  Děti této skupiny se 

zapojují i nadále do dění DD a účastní se nejen sportovních, ale i kulturních akcí a dalších 

různých aktivit. Sportovní a kulturní akce pořádané v rámci ČR byly v hodnotícím období 

velmi omezené pandemií Covid 19.   
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    Od začátku hodnotícího období, tedy od září 2021 do současné doby se dá  skupina 

hodnotit, jako velmi stabilní,  vyrovnaná a spořádaná.  Nedošlo  zde k žádnému odchodu, 

příchodu, přemístění dětí, nebo jejich ukončení pobytu, popřípadě i ukončení ústavní výchovy 

v dětském domově. V hodnotícím období nedošlo ani ke změně výchovných pracovníků. 

  

Věková skupina dětí: 

     V rodinné skupině „D“ bylo od začátku  září 2021 do konce června 2022 fyzicky celkem   

8 dětí. Na konci školního roku tedy k poslednímu červnu 2022 bylo fyzicky vedeno ve 

skupině D celkem 8 dětí.  

    K poslednímu červnu 2022 je  složení věkové skupiny  u dětí následující: Jedna dívka ve 

věku 18 let, tato dívka v následujícím školním roce nebude již v dětském domově – vyučena, 

ukončen pobyt v DD.  Jedna dívka ve věku 16 let, jedna dívka ve věku 12 let, jeden chlapec 

ve věku 10. let, jeden chlapec ve věku 15 let, jedna dívka ve věku 9 let, jedna dívka ve věku 7 

let a jedna dívka ve věku 6 let.     

 

Příchody a odchody dětí: 

     Během školního roku 2021/2022 nedošlo k  žádnému ukončení pobytu dětí v rod. skupině 

a zároveň ani k celkovému ukončení pobytu v DD, ať z důvodu zrušení ústavní výchovy nebo 

odchodu k rodině na DP. Dále pak ani k odchodu, nebo příchodu dětí z jiných skupin.  

      

Dlouhodobé pobyty:     

      Nebyly uskutečněny.  

 

Docházka do škol: 

      K poslednímu červnu 2022 byla docházka do škol následující. 

      Jedna dívka  ukončila III.ročník SOU v Čáslavi v oboru kuchař-číšník s průměrem 2,30, 

obdržela a zvládla i celkové vyučení s průměrem 3. Tato dívka nebude dále pokračovat ve 

studiu zde v DD a   k 1.7.2022 ukončila pobyt v DD.  Další dívka ukončila I. ročník SOU v 

oboru kuchař – číšník s průměrem 2,6. Jeden chlapec ukončil 9 ročník ZŠ v obci Maleč s 

průměrem   předmětů 2,06. Jedna dívka ukončila 6. třídu ZŠ Maleč s průměrem 1,85, další 

chlapec zakončil 3. třídu ZŠ Nová Ves u Chotěboře s průměrem 1,25– vyznamenání, další 
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dívka ukončila 3. třídu ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře s průměrem 1,5 - vyznamenání, další 

dívka ukončila  1. třídu s průměrem 1 - vyznamenání. Jedna dívčina navštěvovala MŠ  

v Malči. 

       Většina  dětí dojížděla do škol autobusem, nebo služebním vozidlem – svozy.  Dojíždění 

bylo do obce Čáslav a Maleč. Tři děti docházely do školy zde v obci. 

V pololetí školního roku 2021/ 2022 byl celkový učební průměr skupiny 1,73. 

Na konci školního roku 2021/ 2022 byl celkový učební průměr skupiny 1,79. 

 

5. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

Kompetence pro rodinou činnost  

Hlavní úkolem všech zaměstnanců, a především pak vychovatelů bylo vytvářet harmonickou 

rodinou atmosféru a útulné rodinné zařízení, kde se mohly děti rozvíjet a plně začleňovat  

do chodu domova. Byl kladen důraz zejména na individualitu dětí a individuální přístup  

k rodinné skupině. U dětí se rozvíjely klíčové kompetence. Především pak učení, řešení 

aktuálních vzniklých situací a problémů, kompetence sociální, občanské a pracovní. Děti byly 

seznámeny se zdravým způsobem života a finanční gramotností. Děti byly vedeny k základům 

slušného chování, k ohleduplnosti a pomoci ostatním. Učily se domácím pracím jako je 

vaření, praní, utírání prachu, zalévání květin, mytí nádobí, výzdobě pokojů a společných 

prostor. Za pomoci rozhovorů a hry byly seznámeny s tradicemi vztahujícím se k různým 

obdobím roku.. 

Pracovní kompetence  

Děti se učily drobným opravám a péči o svoje věci v rámci pracovních kompetencí. Byly 

vedeny k úklidu ve skupinách, na svém pokoji i v okolí celého dětského domova. Učily se 

vážit si svěřených věcí. Důraz byl kladen na dokončení započatých úkolů. Během pracovních 

činností a ergoterapie byly děti seznámeny s různými materiály a v rámci pracovních činností 

se pak podílely na výzdobě rodinné skupiny, pokojů a celého dětského domova. Byl u nich 

kladen důraz na rozvoj estetiky. V pracovních činnostech také sbíraly odpadky, pečovaly  

o záhony. Dále se věnovaly výrobě drobných dárků a dekorací, které sami následně 

prodávaly.  
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Sportovní kompetence  

U dětí se rozvíjela především tělesná zdatnost a pohybová koordinace. V dětech byl 

podporován sportovní duch a základní pravidla fair play hry. Chodily na vycházky, hojně se 

účastnily turistických výletů, byly hrány hry v přírodě. Učily se správnému zacházení se 

sportovním vybavení a provozovaly nejrůznější sezónní sporty. Za příznivého počasí se 

aktivity odehrávaly v přírodě. Bylo využíváno víceúčelové hřiště v areálu DD, kde hrály 

míčové hry nebo jiné kolektivní hry.  

Rozumové kompetence 

 Rozumové kompetence byly u dětí rozvíjeny opakováním základů slušného chování, 

rozvojem logického myšlení, vycházkami po okolí, sledováním naučných filmů a četbou 

vhodné literatury. Učily se také základům silničního provozu a cestování hromadnou 

dopravou. Důraz byl kladen na řešení nejrůznějších životních situací a problémů, které je 

mohou v každodenním životě potkat. Byly vedeny k odpovědnosti za svoje chování a činy, 

schopnost přijmout kritiku a poskytnou zpětnou vazbu. Během distanční výuky se 

seznamovaly s vyhledáváním informací v tisku či za pomoci elektronických mediích. U dětí 

se rozvíjela a zkvalitňovala slovní zásob a vyjadřování především pomoci vyprávění, 

rozhovorů, popisu nejrůznějších situací, hraní divadla. Děti rozvíjely svoje recitační  

a dramatické dovednosti, učily se básničky, písničky a vánoční koledy. Nacvičovaly 

představení na vánoční besídku. Seznamovaly se přírodou a její ochranou. Učily se třídit 

odpad. Byly pro ně pořádány orientační běhy, kde si mohly vyzkoušet, jak umí používat mapu 

a jak se umí orientovat v přírodě. Dětem byla opakována a zdůrazněna krizová čísla  

a důsledky jejich zneužití.  

Kompetence pro prevenci a intervenci rizikového chování  

Děti byly vedeny ke zdravému způsobu života, vhodnému chování a utužování zdraví. Byly 

seznámeny s drogovou problematikou, s riziky užívání a distribucí návykových látek. Osvěta 

byla provedena pomocí promítání filmů, provádění vědomostních testů. V prevenci bylo  

u některých dětí přistoupeno k namátkovým testům na přítomnost THC nebo alkoholu. Byl 

uplatněn individuální přístup. Děti byly seznámeny také s rizikem internetu a sociálních sítí.  
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Kompetence pro přípravu na vyučování  

Děti během roku pravidelně plnily svoje povinnosti a vypracovávali zadané domácí úkoly. 

Hlavním cílem bylo, aby se naučili pravidelně, v klidu a kvalitně připravovat na školní 

vyučování. Poskytnout jim podmínky pro nerušenou přípravu na vyučování a co nejvhodnější 

podmínky pro soustředění na probíranou látku. Individuální přístupem byl u dětí podporován 

zájem o školu a sebevzdělání. Děti byly vedeny k tomu, aby převzaly plnou odpovědnost za 

svoje školní výsledky. Probíhala pravidelná spolupráce se školami, individuálně několik dětí 

navštívilo speciálně pedagogická centra. Vychovatelé pravidelně navštěvovali třídní schůzky.  

 

6. HODNOCENÍ PRACOVNÍ AVÝTVARNÉ 

GRAMOTNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 

 

    Pracovní gramotnost:  

 Děti byly vedeny k udržování pořádku a čistotě ve svých rodinných skupinách, samy 

si uklízely (utíraly prach, vytíraly a vysávaly podlahy). Pečovaly a udržovaly si 

pořádek ve svých osobních věcech ( ve stolech a skříních). V návaznosti na Covid 19, 

byly děti vedeny ke zvýšené hygieně rukou, používání hygienických přípravků. Byla 

jim často připomínána pravidla (rozestupy, roušky...). 

 Dle potřeb uklízely společné prostory ( u mandlu, chodby před rodinami apod.). Tím 

si též utvářely a prohlubovaly kladný vztah k práci, mít dobrý pocit z dobře vykonané 

práce a vážit si práce své i druhých. 

 Dále jsme je vedli ke spolupráci mezi sebou a pomoci s drobnými opravami nábytku 

v rodině či jízdních kol. 

 Děti byly také směřovány k práci při údržbě a úklidu venkovních prostor ( kolem 

popelnic, hřiště, cesta k bráně, nádvoří, okolí budov), při úpravách v parku a okolí 

domova ( pletí záhonků a míst s okrasnými rostlinami). 

 Děti třídily odpad. Dále jsme s dětmi dle potřeby zametali nádvoří, hrabali listí, pleli 

záhony a sbírali po parku spadané větve.  

 Děti se také učily pečovat o prádlo (třídit a prát i žehlit), naučily se přišívat knoflíky, 

opravit si (zašít) oděv – základy šití. Správně zacházet s pračkou a sušičkou prádla. 
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 Dále se učily pečovat o pokojové rostliny (správně je zalévat, přesazovat a množit). 

Dbát o záhony, zalévat je a pravidelně plet. 

 Při výrobě různých výrobků a dárečků jsme využívali všechny dostupné materiály 

jako: dřevo, papír, textilie, korek, drátky, plechovky,  mýdlovou hmotu atp. Hotové 

výrobky jsme použili na výzdobu rodin, společných prostor či jako dárky pro 

sponzory. Děti také navštívily keramickou dílnu a začaly se seznamovat s prací  

s keramickou hlínou. 

 

 

Výtvarná gramotnost: 

 Během celého školního roku jsme u dětí utvářeli estetické cítění. K tomu jsme 

využívali různé výtvarné techniky – obtisky, malbu, kresbu, batiku, rozfoukávání tuže 

či barev, frotáž, vystřihování, lepení, vyšívání apod. 

 Při kolektivní práci se děti učily kreslit a malovat na velké plochy papíru – správnému 

využití celé plochy – symetrii. 

 Vyráběli jsme s dětmi přáníčka na Vánoce a Velikonoce– několik druhů různými 

technikami nebo za pomoci vyřezávacího strojku.  

 Učili jsme děti výtvarně vyjádřit své zážitky, pocity a nálady, rozvíjet jejich 

představivost a fantazii. 

 Mnoho dětských prací zkrášluje jednotlivé rodinky a společné prostory DD. 

 

7. HODNOCENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK  

2021/2022 

Sportovní činnost během školního roku byla ovlivněna především opatřeními, týkajících se 

COVID 19. V hodnotícím období  byla u dětí zaměřena  pozornost na připravenost talentů   

a výchovu nových mladších ročníků dětí, na různá sportovní klání a soutěže, hlavně se 

.pozornost zaměřovala na atletiku – běh sprint, vrh koulí, vytrvalostní běh, míčové hry, jako 

fotbal, volejbal, nohejbal a další, jízdu na kolech a odrážedlech, jízdu na kolečkových 

bruslích. V zimním období se sportovní aktivita zaměřila na bruslení a lyžování a další 

aktivity. Sportovní aktivity byly prováděny ve skupinách – v rodinných skupinách – vycházky 

do přírody, sportovní činnost – hra s míčem, jízda na kolech, bruslení a pohybové hry  

na sněhu. Když začalo docházet k postupnému rozvolňování, tak již se začaly se uskutečňovat 
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kolektivní hry – přehazovaná, hra na schovávanou, a běžecká příprava na různé vzdálenosti 

60, 200, 400 a 850 m.   

Formou tělovýchovné gramotnosti po celý rok byla i tak získávána fyzická odolnost, rozvíjení 

nejen fyzické, ale i psychické odolnosti u dětí a během rozvolňování i příprava na 

reprezentaci našeho zařízení nejen na místních soutěžích, ale i na soutěžích republikových.   

Důkladně byl vysvětlen princip her a hlavně důraz byl kladen na kolektivní hru a hru fair 

play. 

Důraz byl kladen na zacházení se sportovním náčiním a nářadím, jeho správné uskladnění  

a ošetření. K rozvíjení fyzické zdatnosti bylo využíváno různých sportovních ploch v parku  

a také sportovního travnatého a celobetonového  hřiště. 

 

      Celkově můžeme letos velmi omezenou sportovní činnost hodnotit za školní rok 

2020/2021 v našem DD, jako poměrně úspěšnou, jsou zde dobré předpoklady do budoucna, 

kdy se již v uvedeném hodnotícím období připravuje po odchodu starších dětí nová generace 

a to ročníků 2011 i mladší, která jednou bude schopna zase bojovat o přední umístnění  

ve sportovních kláních. 

      Děti se zapojovaly do přípravy, kdy činnost byla hlavně prováděna formou her, vycházek 

a podobně.  Děti si zde rozvíjí svoji fyzickou zdatnost, odolnost, a psychiku, ovládání sama 

sebe a potlačování emocí. 

     V roce 2021 vzhledem k omezeným schopnostem pořádání sportovních aktivit a ke 

skladbě dětí v dětském domově se dá konstatovat rok, jako velmi úspěšný, patří poděkování 

všem výchovným pracovníkům za přípravu dětí na soutěže o čemž svědčí krásné celkové 6 

místo v ČR v rámci DDCUPU. 

 

8. KULTURNÍ ČINNOST – VYHODNOCENÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022 

 

Kulturní činnost v tomto školním roce byla opět zčásti ovlivněna mimořádnými vládními 

nařízeními v souvislostí s koronavirovou nákazou. Z těchto důvodů nebylo možno některé 

plánované akce a návštěvy kulturních událostí uskutečnit. Naším cílem bylo v této oblasti 

nabídnout dětem účelné trávení volného času, předložit jim různé možnosti jeho 

smysluplného využití.  
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TANEC: 

 

 Děti si osvojily základy některých společenských tanců, country tanců, 

romských tanců, orientálních tanců. 

 Učily se tančit podle video předlohy. 

 Secvičily baletní pohádkové vystoupení na vánoční besídku. 

 Seznámili se zatím teoreticky s netradičními tanečními styly – výrazový tanec, 

stínový tanec, tanec s prvky děje a dalšími.  

 Děti secvičily indický kostýmový tanec, který představily divákům na oslavách 

výročí DD. 

 Nejmenší děti si prostřednictvím říkanek a písniček rozvíjely rytmiku a 

spontánní pohybový projev. 

 

HUDBA, ZPĚV: 

 

 Děti se naučily nové písně a připravovaly se na pěvecké soutěže, které se však 

z výše uvedených důvodů neuskutečnily. 

 Osvojily si základy hry na klavír, flétnu a kytaru. 

 Seznámily se s různými hudebními žánry. 

 Účastnily se živého vystoupení několika hudebních kapel v rámci oslav DD. 

 

 

OSTATNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI: 

 

 Děti začaly nacvičovat vánoční besídku, kde spojily hudební, taneční  

a dramatické prvky k vyjádření pohádkového příběhu, učily se texty a 

recitovaly básně. 

 Celý školní rok se připravovaly oslavy 70. výročí založení DD, kde se děti 

aktivně účastnily příprav a prožily velkolepou kulturní událost. V rámci těchto 

oslav děti shlédly motocyklovou show, taneční a hudební vystoupení, 

seznámily se se středověkým životem rytířů, s prací složek IZS, s netradičními 

sporty a výtvarnými technikami, měly možnost vidět vystoupení mažoretek  

a kouzelnické vystoupení. 
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 Děti navštívily loutkové  divadelní představení. 

 Navštívily filmové představení v kině. 

 

9. AKCE DD 2021/2022 

4. 9. 2021    oslavy 20. let Svazku Podoubraví  

11. 9. 2021    hasičská soutěž o pohár města Chotěboře 

18. 9. 2021    pěší turistika údolí řeku Doubravy 

2. 10. 2021    závody Motocross Chotěboř 

3.10. 2021    Den otevřených dveří Aeroklubu HB 

9. 10. 2021    Cyklistické závody DD cupu 

23. 10. 2021   Dýňový svět  

28. 11. 2021   rozsvícení vánočního stromu v Chotěboři 

25 . 12. 2021   Vánoční vesnička Kladeruby 

16. 12. 2021     Heroltice – lyžařský výcvik 

18. 2. 2021   Naučný přírodovědný program na statku ve Vilémově 

5. 3. 2022   Přibyslav - návštěva hasičského muzea 

26. 3. 2022    Praha DDcup  - stolní tenis 

3. 4. 2022   Velikonoční tvoření Chotěboř 

8. 4. 2022   Obchůdky s Albertem – Žďár nad Sázavou 

16. 4. 2022   Akce DD v parku se sponzorem Ladislavem Samkem 

17. 4. 2022   den v parku s Řidiči pomáhají dětem – Velikonoce 

22. 4. 2022   Čista Vysočina 

24. 3. 2022   turnaj ve florbalu Náměšť nad Oslavou 

7. 5. 2022   DDcup běžecké závody Praha 

8. 5.2022   Pohádkový les Junior Chotěboř 

21. 5.2022   poznávací výlet do Slatiňan a okolí 

24. 5. 2022              sportovní odpoledne v Telči u rybníka Rostejn 

25. 5.2022   DD fotbalová kvalifikace Praha 

28. 5.  2022   Sraz veteránů HB 

29. 5. 2022   Chotěboř Junior dětský den 

4. 6. 2022   turistický výlet Maleč a okolí 

5. 6. 2022   Areál DD oslava Dětského dne  
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10 - 12.6.2022   víkendový pobyt Seč 

18. 6. 2022   Oslavy k výročí 70. let založení DD 

25. 6. 2022   Kamionfest – letiště Chrudim – Řidiči pomáhají dětem 

2. 7. 2022   sponzorů Děti v akci v parku 

4.7. 2022   Novoveská cykloturistická expedice 

6.7. 2022   bobová dráha Kutná Hora 

19. 7. 2022              výlet Biotop Hlinsko 

28.7. 2022   koupání Boučí 

8. 8. 2022    Pilská nádrž – prohlídka Zámku Žďár nad Sázavou 

16.8. 2022              přehrada Chotěboř 

28. 8. 2022   návštěva Ladislava Samka v DD 

 

10. OSLAVY 70. LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ DD 

18. června 2022 se areálu Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře konaly oslavy  

k 70. výročí jeho založení.  Akce měla veliký úspěch.  Velké poděkování patří všem, kteří 

pomohli celou akci uskutečnit a podíleli se na její přípravě a samotné realizaci.  Velmi si 

vážíme veškeré pomoci všech přátel a sponzorů mezi nimiž byl mimo jiné Kraj Vysočina  

a také obec Nová Ves u Chotěboře. 

 

PROGRAM 

13:00 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - úvodní slovo, taneční vystoupení děvčat z dětského 

domova 

13:15 - MAŽORETKY MLÁĎATA CHOTĚBOŘ 

13:30 - DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ CHOTĚBOŘ 

14:30 - CHOTĚ CREW, KARATE, TRAMPOLÍNY - DDM-SVČ Junior Chotěboř 

14:50 - KLAUNSKÉ VYSTOUPENÍ  

15:00 - KAPELA BOSORKY 

16:00 - KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ  

16:30 - KAPELA JELEN 

17:15 - MOTOCYKLOVÁ SHOW 

17:45 - TANEČNÍ SKUPINA DŽAMILA 

18:00 - KAPELA GIPSY.CZ  

19:00 - HUDEBNÍK TOMÁŠ POLMAN 
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19:30 - TANEČNÍ SKUPINA DŽAMILA 

20:00 - KAPELA H.O.P.E. 

21:30 - OHŇOVÁ SHOW 

22:00 – OHŇOSTROJ 
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11.  VYHODNOCE MINIMÁLNĚ PREVETNTIVNÍHO 

PROGRRAMU (MPP) PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ DĚTÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Školní rok 2021/2022 se nesel víceméně ve znamenaní optimistických výhledů, 

jelikož byl důležitý v tom, že se náš dětský domov a prakticky také celý okolní svět postupně 

vracel k normálnímu životu bez nejrůznějších vládních opatření a omezení, kterými jsme, 

díky pandemii COVIDU 19, byli všichni téměř na dva roky poznamenáni. Děti se tak mohly 

vrátit do školy a pravidelně do ní chodit, navštěvovat své přátelé, jezdit na pobyty ke svým 

rodinám, chodit na kroužky, jezdit na výlety a mnoho dalšího. A to pro ně byla ta největší 

radost a potěšení. Náš pedagogický tým samozřejmě také nezahálel a společně jsme 

připravovali pro děti ty nejpestřejší aktivity a činnosti, které vedou k odmítání rizikových 

projevů chování. Naše práce se odvíjela v duchu úzké spolupráce, jak mezi vedením dětského 

domova, tak mezi vychovateli a ostatními zaměstnanci, a především dětmi a v některých 

případech i jejich rodiči. Tento postup pomáhá tvořit vhodné psychosociální klima v domově, 

které je velice podstatné pro předcházení možného vzniku rizikového chování. V letošním 

školním roce jsme opakovaně měli několik hlavních úkolů, kterým měl MPP dostát. Jednalo 

se především o informovanost dětí v oblastech rizikového a nežádoucího chování a 

předcházení a zabránění vzniku takového chování a zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně 

patologickým jevům. Děti si osvojily informace a získaly přehled například v oblasti užívání 

návykových látek, kriminality, vzájemných mezilidských vztahům, šikany, kyberšikany, 

krádeží a spoustu dalšího. Vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu a snažili se jim 

nabídnout co nejpestřejší škálu volnočasových aktivit.  

Cílem našeho minimálně preventivního programu je poskytnout dětem, v některých 

případech i rodičům, a pracovníkům dětského domova veškeré možné informace v oblasti 

prevence rizikových projevů chování. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke 

smysluplnému trávení volného času, k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování  

a celkově zvýšit jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům tak, aby vůbec nemuselo 

dojít ke vzniku poruchového chování a v případě již vzniklého chování jej co nejdříve 

eliminovat. K co nejlepšímu dostání cílů minimálně preventivního programu také 

spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradny, Krajským úřadem Vysočina, 

středisky výchovné péče, psychology, psychiatry, školami, OSPODY, diagnostickými či 

výchovnými ústavy, Policií ČR apod. 
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Do plnění minimálně preventivního programu jsou zapojovány všechny děti z Dětského 

domova Nová Ves u Chotěboře. K 30. 06. 2022 je v našem zařízení umístěno celkem 29 dětí, 

přičemž kapacita činí 32 dětí. Za realizaci programu zodpovídá metodik prevence, ale na jeho 

naplnění se podílejí všichni vychovatelé domova, ředitelka zařízení, vedoucí vychovatelka  

a další zaměstnanci. Právě tato úzká spolupráce mezi jednotlivými články domova, je velmi 

dobrým nástrojem pro vytvoření pozitivního a příjemného psychosociálního klima, což je pro 

děti v našem zařízení důležité a prakticky nezbytné. 

Děti v našem domově jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin, jejichž provoz je 

nepřetržitý. Všem těmto dětem je poskytována náhradní výchovná péče, jelikož rodiče či jiní 

nejbližší příbuzní se o ně z nejrůznějších důvodů nemůžou, nechtějí nebo neumějí postarat a 

zajistit jim odpovídající péči, která by vedla k plnohodnotnému životu a zajišťovala jim 

zdravý tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj. V každé rodinné skupince jsou tedy dva 

kmenoví vychovatelé a jeden asistent pedagoga, kteří jsou nepřetržitě s dětmi a zajištují jim 

veškerou potřebnou péči. Vytvářejí pro ně bezpečné prostředí, které jim umožňuje 

uspokojovat základní materiální, citové a speciální potřeby a které jsou nezbytné pro kladný 

rozvoj jejich vědomostí, schopností, znalostí, dovedností a návyků. To vše samozřejmě 

s ohledem na jejich zvláštnosti a zájmy. 

Výskyt rizikových projevů chování 

Bohužel i ve školním roce 2021/2022 jsme se setkali s nežádoucími projevy chování, 

které jsme byli nuceni řešit. Konkrétně se jednalo o následující rizikové projevy chování: 

 opakované útěky, 

 krádeže, 

 drzost, vulgárnost, 

 nerespektování morálních pravidel, 

 porušování pravidel VŘ DD, 

 lhaní, 

 chybějící úcta, respekt, tolerance a takt vůči druhým, 

 podvody, 

 sebedestruktivní projevy chování, 

 neschopnost ovládat své emoce, 

 konfliktní způsoby jednání a chování, 

 vulgární mluva. 
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Pokud v domově vyvstane jakýkoliv problém, tak je neprodleně řešen na všech 

frontách a společně se snažíme najít východiska, která budou přijatelná pro všechny strany. 

Jednak se individuálně pracuje s daným jedincem, kterého se nevhodné chování týkalo  

a jednak se pracuje se všemi ostatními dětmi v úrovni teoretické, jakožto prevence, aby se 

podobné chování neopakovalo. Konkrétní postupy v případě rizikového a nežádoucího 

chování jsou následující: 

 

1) Individuální rozhovor s daným jedincem, který se dopustil nežádoucího chování. 

2) Postupování podle Vnitřního řádu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. 

3) Zajišťování odborné osoby, která bude nápomocná při řešení konkrétního případu. 

4) V případech, které to vyžadují, kontaktování Policie České republiky. 

5) Kontaktování krajského úřadu. 

6) Spolupráce s OSPODEM, diagnostickými a výchovnými ústavy, PPP, SPC. 

 

Vyhodnocení akcí MPP  

Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce 

2021/2022 tyto hlavní úkoly. Zvýšit informovanost dětí a mládeže v oblastech jako jsou 

dopravní výchova, šikana, kyberšikana, sebepoškozování, finanční gramotnost, sexuální 

výchova, vzájemné společenské vztahy, kriminalita mládeže, krádeže, drzé a nevhodné 

chování, vulgarita, dodržování pravidel a VŘ DD, zdravý životní styl, aj. Dalším našim 

úkolem bylo stmelovat a utužovat kolektivy dětí, posilovat jejich vzájemnou spolupráci, učit 

je vzájemnému přátelství, pomoci, toleranci, taktu, respektu a předcházet tak šikaně, 

ostrakizmu, ponižování apod. Dětem jsme nabízeli širokou paletu nejrůznějších výchovných, 

vzdělávacích a zájmových aktivit a vést je tak k tomu, aby smysluplně a zajímavě trávily svůj 

volný čas. Snažili jsme se děti učit, jak zvládat své emoce, jak řešit konfliktní situace 

 a problémy v klidu, s rozumem, aniž by se musely uchylovat k sebepoškozování, k útěkům či 

k jiným rizikovým projevům chování. Dále jsme je učili, jak vycházet a chovat se k ostatním 

dětem a dospělým. Vedli jsme děti k pravidelné přípravě do školy, k zodpovědnému jednání  

a chování a k přijímaní následků svých činů. Pěstovali v nich návyky pro zodpovědnost  

a samostatnost. Vedli je k tomu, aby si osvojily a vedly správný, zdravý, plnohodnotný  

a nezávislý způsob života. Zaměřili jsme se na zdravý životní styl, na duševní rozvoj,  

na upevnění sociálního i prosociálního cítění, na rozvoj charitativního chování, na pomoc  

v nouzi a v neposlední řadě také na sebeúctu a uvědomění si sebe sama. V rámci prevence  

a jejímu úspěšnému dostání byly s dětmi pravidelně pořádány s uskutečňovány nejrůznější 
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aktivity a akce, které pomáhaly plnit preventivní minimální program. Děti z dětských 

domovů, vzhledem k patologii rodin, z nichž pocházejí, patří mezi jednu z nejohroženějších 

skupin vůbec. Primární prevence je tak základním kamenem pro přecházení vzniku 

nežádoucího chování. 

Aktivně a okamžitě jsme reagovali na různorodé problémy, které vyvstaly z běžného 

každodenního života dětí v dětském domově. Následně jsme aktuální a problémová témata 

zařadili v rámci besedy s dětmi, kdy jsme vše rozebrali a pohovořili o všech dalších 

důsledcích z toho plynoucích. Snažili jsme se vhodně vysledovat rizikového chování  

u konkrétních dětí a hledat příčiny a vhodné formy nápravy. Snažili jsme se o maximální 

vstřícnost, pochopení a podporu v zájmu dítěte a jeho potřeb, aby se v rámci primární  

 

 

prevence předcházelo možným konfliktům, hádkám, problémům a mimořádným událostem. 

Byly jsme dětem pevnou oporou, na kterou se mohou s důvěrou obrátit a příkladem, kterých 

si budou vážit a vzhlížet k nim s patřičným obdivem a uznáním. 

 

Uskutečněné akce podílející se na plnění MPP za školní rok 2021/2022 

 

Září 2021 

 poučení o zákazu kouření, zákazu používání omamných látek, zákazu šikanování,  

o bezpečnosti v kuchyňkách, o bezpečnosti silničního provozu, a pokynech užívání 

dětského hřiště, o požární ochraně,  

 seznámení a zopakování vnitřního řádu DD, 

 finanční gramotnost, 

 individuální rozhovory s dětmi, 

 vycházky do okolí a do přírody, 

 výtvarné činnosti, 

 tvorba vnitřního řádu obrázkovou metodou, 

 hygiena, mytí rukou, osobní hygiena, opatření týkající se onemocnění COVID, 

 výroba výrobků na adventní trhy, 

 pohybové a sportovní hry, 

 návštěva akce 20 let Svazku obcí Podoubraví (04. 09. 2021), 

 pěší výlet do Chotěboře – zábavné herní odpoledne spojené s hasičskou soutěží 

 (11. 09. 2021), 
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 záškoláctví, prokrastinace, 

 individuální rozhovory s dětmi, 

 poznávací výlet údolím řeky Doubravky (18. 09. 2021), 

 bezpečné chování na internetu, podvody, internetové obchody (20. 09. 2021), 

 návštěva pouti v Nové Vsi u Chotěboře (26. 09. 2021), 

 turistický výšlap na Kamennou řeku (28. 09. 2021), 

 poučení o ochraně zdraví a bezpečném chování na hřišti (29. 09. 2021), 

 prevence – základy slušného chování (30. 09. 2021). 

 

 

Říjen 2021 

 motokros v Chotěboři (02. 10. 2021), 

 drakiáda v Havlíčkově Brodě (03. 10. 2021), 

 DD CUP – cyklistické závody (09. 10. 2021), 

 poučení o práci v kuchyňkách – čistota, uskladňování potravin, údržba spotřebičů  

(11. 10. 2021), 

 individuální rozhovory s dětmi, 

 tvorba výrobků na adventní trhy, 

 finanční gramotnost, 

 pyramida vyvážené a zdravé stravy (12. 10. 2021), 

 poučení o nebezpečnosti plynoucí z nevhodné manipulace s elektronikou (13. 10. 

2021), 

 vycházky do přírody a jejího okolí, 

 společné vaření, 

 sexuální výchova-poučení o zákazu sledování nevhodných stránek s pornografickým 

obsahem (13. 10. 2021), 

 pěší turistika ke Stavovskému rybníku, opékání buřtů (16. 10. 2021), 

 Dýňový svět (23. 10. 2021), 

 pohybové a sportovní hry, 

 promítání kina (23. 10. 2021), 

 sebepoškozování (24. 10. 2021). 
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Listopad 2021 

 Šikana, rozhovor s dětmi na dané téma (01. 11. 2021), 

 Komunita s paní ředitelkou - osobní volno, vycházky, zopakování práv a povinností 

dětí (10. 11. 2021), 

 Finanční gramotnost, 

 Hudební odpoledne s Tomášem Polmanem (10. 11. 2021,) 

 Poučení o bezpečnosti v zimní obdobím – oblékání, omrzliny, rizika spojená se 

vstupem na zamrzlou plochu, 

 Strašidelný bál (14. 11. 2021), 

 Prevence - emoce, jejich druhy, zvládání (19. 11. 2021), 

 Rozhovory o proticovidových opatření v DD a skupině, seznámení se současným 

stavem v domově, seznámení s docházkou do škol, důraz na dezinfekci rukou a 

kontakt s ostatními, 

 Opakování VŘ DD, 

 Vaření ve skupinách, 

 Tvoření výrobků na adventní trhy, 

 Výtvarné činnosti, 

 Vycházky do okolí, 

 Společenské hry,  

 Individuální rozhovory s dětmi, 

 Pohybové aktivity v parku areálu DD, 

 Adventní trhy v Jihlavě (26. 11. 2021), 

 Rozhovor o morálce, taktu, úctě a respektu k druhým osobám (27. 11. 2021), 

 Rozhovory na téma ochrana zdraví - hygiena, dezinfekce, připomenutí správného mytí 

rukou. 

 

Prosinec 2021 

 Prevence problematiky kyberšikany u mladistvých, nebezpečí sociálních sítí, jejich 

nástrahy (15. 12. 2021), 

 Mikulášská nadílka, 

 Finanční gramotnost, 

 Vaření ve skupinách, 

 Připomenutí opatření proti COVIDU-19 
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 Tvorba vánoční výzdoby, 

 Pečení vánočního cukroví, 

 Zopakování VŘ DD, práv a povinností, pravidel zařízení, 

 Rozhovor o šetření, neplýtvat vodou a elektřinou, jídlem (17. 12. 2021), 

 Prevence - chování o prázdninách, dávat na sebe pozor, dodržovat opatření (21. 

12. 2021), 

 Zimní radovánky na sněhu, 

 Oslava Štědrého dne, 

 Oslava Silvestra. 

 

Leden 2022 

 Oslava Nového roku, 

 Oslava Štědrých dnů ve skupinách, 

 Prevence - chování k věcem a majetku (04. 01. 2022), 

 Společně strávené hudební odpoledne s Tomášem Polmanem – (06. 01. 2022), 

 Prevence - návykové látky, závislost - jaké jsou druhy, jak závislost vzniká, důsledky 

užívání látek – (10. 01. 2022), 

 Prevence nadužívání digitálních zařízení - proč musí být čas na zařízeních 

monitorován, kolik času bychom měli trávit na mobilu/počítači – (13. 01. 2022), 

 Prevence škodlivosti kouření – (16. 01. 2022), 

 Finanční gramotnost,  

 Vaření ve skupinách, 

 Výtvarné činnosti, 

 Zimní radovánky na sněhu, 

 Individuální rozhovory s dětmi, 

 Prevence rizik v zimním období - zamrzlé vodní plochy, omrzlé předměty, 

 Sledování dokumentu "10 zásad správného chování na internetu" - od tvůrců 

dokumentu v Síti - důležitost anonymity, neposílat nikomu fotky, nebavit se s cizími 

lidmi apod. (19. 01. 2022), 

 

 

 Co je to kyberšikana a jak ji poznat, riziko sdílení  nelichotivých fotografií a videí – 

(20. 01. 2022), 
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 Dopravní gramotnost, bezpečné přecházení přes pozemní komunikaci, 

 Poučení o nakládání s odpadem - kam odpad patří, jak ho třídíme, jak se chováme ke 

svému okolí – (26. 01. 2022), 

 Společný rozhovor na téma klaustrofobie (27. 01. 2022), 

 Prevence - sebepoškozování - vysvětlení pojmu, druhy sebepoškozování, rizikové 

skupiny, kam se obrátit na pomoc (30. 01. 2022), 

 Rozhovor o pravidlech bezpečné práce v kuchyni, používání kuchyňských spotřebičů 

(mixér, trouba), 

 Tvoření výrobků na jarně-velikonoční trhy, 

 Opakování VŘ, práv a povinností. 

 

Únor 2022 

 Návštěva sponzorů Řidiči pomáhají dětem (05. 02. 2022), 

 Pěší turistika do města Chotěboř (13. 02. 2022), 

 Opakování VŘ DD - práva, povinnosti dětí, vycházky, os. volno, užívání MT a PC, 

sledování TV, umístění dětí do DD, denní řád v týdnu a o víkendech, 

 Připomenutí správného chování na ledě - bezpečnost (helmy, rukavice), ohleduplnost 

k ostatním bruslařům, jak padat - předcházení úrazům, 

 Lyžařský pobyt v Herolticích (16. 02. - 20. 02. 2022), 

 Bruslení na stadionu (14. 02. 2022), 

 Tvoření výrobků na jarně-velikonoční trhy, 

 Návštěva zvířecí farmy ve Vilémově (18. 02. 2022), 

 Pěší turistika do města Chotěboř (19. 02. 2022), 

 Prevence, zdravý životní styl, připomenutí zdravé a vyvážené stravy (21. 02. 2022), 

 Výlet do Pardubic za kamarádem – ředitelem Organizace Děti v akci (27. 02. 2022), 

 Prevence - chování se k sobě navzájem, vzájemné vztahy na skupině (27. 02. 2022). 

 

Březen 2022 

 Prevence bezpečnosti silničního provozu, návštěva organizace BESIP (12. 03. 2022), 

 Upozornění na uvolněná opatření Covid, ale připomenuto nadále řádné mytí rukou a 

dezinfekce, taktéž vysvětleno, že je možné nosit roušky, chránit sebe i jiné (14. 03. 

2022), 

 Proškolení o bezpečnosti v jarním období, 
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 Vaření ve skupinách,  

 Sebepoškozování, 

 Individuální rozhovory s dětmi o jejich pocitech a potřebách, 

 Pohybové aktivity v parku, 

 Finanční gramotnost, 

 Tvoření výrobků na jarně velikonoční trhy, 

 Rozhor na téma domácí škůdci - ochrana, venkovní paraziti - klíšťata - nemoci a 

léčba. 

 

Duben 2022 

 Aprílový bál (02. 04. 2022), 

 Turistický výlet do okolí města Chotěboř 

 Velikonoční tvoření v Junioru v Chotěboři (03. 04. 2022), 

 Jarně-velikonoční trhy ve Žďáru nad Sázavou (08. 04. 2022), 

 Oslava Velikonoc – barvení vajíček, koledování, hledání vajíček, pletení pomlázek, 

 Vaření ve skupinách, 

 Pohybové aktivity v parku, 

 Vycházky do přírody, 

 Opakování VŘ DD, 

 Útěky – prevence, 

 Zdravý životní styl, 

 Prevence - šikana, 

 Sportovní sobota v Organizací děti v akci (16. 04. 2022), 

 

 Velikonoční návštěva organizace Řidiči pomáhají dětem (17. 04. 2022), 

 Náměšť nad Oslavou, turnaj ve floorbalu (23. 04. 2022), 

 Akce Čistá Vysočina (22. 04. 2022). 

 Pálení čarodějnic (30. 05. 2022). 

 

Květen 2022 

 Pohádkový les v Chotěboři (08. 05. 2022), 

 Turistika do údolí řeky Doubravy (14. 05. 2022), 
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 Připomenutí bezpečnosti při letních aktivitách – jízda na kolech, bruslích, odrážedlech, 

skákání na trampolíně, 

 Individuální rozhovory s dětmi, 

 Vaření ve skupinách,  

 Opakování VŘ DD, 

 Rozhovor o vzájemné toleranci, úctě a respektu, 

 Prevence – vulgární mluva, 

 Prevence – útěky,  

 Prevence – kouření, negativní důsledky užívání nikotinu, 

 Finanční gramotnost, 

 Tvorba výrobků na oslavy výročí, 

 Návštěva pouti v Nové Vsi (20. 05. 2022), 

 DD CUP Fotbal Praha, 

 Turnaj ve florbale, 

 Výlet do Slatiňan na Kočičí hrádek a rozhlednu Bára (21. 05. 2022). 

 

Červen 2022 

 Prevence Zdravý životní styl – vyvážený jídelníček, poruchy příjmu potravy  

(04. 06. 2022), 

 Víkendové vaření, 

 Slavata TOUR – soutěž v triatlonu, 

 

 

 Finanční gramotnost, 

 Tvorba výrobků na oslavy výročí, 

 Výtvarné činnosti, 

 Připomenutí VŘ DD, 

 Rozhovor o vzájemných vztazích ve skupině, 

 Individuální rozhovory s dětmi, 

 Pohybové hry v parku, 

 Pěší výlet do Malče na zámek (04. 06. 2022), 

 Oslava Dětského dne (05. 06. 2022), 

 Víkendový pobyt na Seči (10. – 12. 06. 2022), 
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 Oslavy 70. výročí založení DD (18. 06. 2022), 

 Návštěva Akce Řidiči pomáhají dětem v Chrudimi (25. 06. 2022), 

 Konec školního roku (30. 06. 2022) 

 

Letošní rok 2021/2022 byl díky tomu, že pandemie COVIDU-19 značně ustoupila a nařízení 

se rozvolnila, pestřejší a aktivnější než ten rok předchozí. Děti se tak mohly vrátit ke svým 

zájmům, kroužkům a činnostem, které mají tak rády a které jim pandemie na čas omezila. 

Letošní rok se tak nesl ve znamení různých akcí, výletů a zájmových a výchovných činností, 

které jsme si pro naše děti připravili. Děti si tak osvojily a získaly řadu dalších nových 

vědomostí z nejrůznějších oblastí a také byly pravidelně poučovány a byla jim předkládána 

osvěta v oblasti rizikových projevů chování. V osvětě a minimalizaci nežádoucích projevů 

chování hodláme nadále pokračovat i v příštím školním roce 2022/2023. 

 

12. ODBORNÝ RŮST A VZDĚLÁVÁNÍ VYCHOVATELŮ 

Z důvodu epidemiologické situace Covid 19 se řada vzdělávacích akcí nekonala, přesto jsme 

se snažili využít veškeré možnosti vzdělávání, které nám byly nabídnuté. Část pedagogů se 

osobně zúčastnila školení řidičů. Jedna vychovatelka bude v září dokončovat magisterské 

studium na Univerzitě Palackého v Olomouci,   obor speciální pedagogika – poradenství. 

Jeden vychovatel pokračuje ve studiu na  Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě,   

kde studuje kombinované studium sociální práce a sociální pedagogika. Vychovatelé si 

průběžně připomínají zákon č. 109/2002 Sb. a zákony  související se kterými soustavně 

pracují a využívají je při práci s dětmi. 

Všichni pedagogičtí pracovníci zařízení se snažili pracovat na aktualizaci Standardů kvality 

péče o děti.  V rámci samostudia si všichni pedagogičtí pracovníci  rozšiřovali své znalosti 

 a dovednosti při  práci s počítačem a v programu Evix. Samostudium také vychovatelé 

využili ke vzdělávání z odborných časopisů, knih a novin. V maximální možné míře se 

všichni zúčastnili různých školení a kurzů dle zaslaných nabídek a požadavků.  

Dále se všichni pedagogičtí pracovníci  řádně seznamovali se závěry porad a plnili zadané  

úkoly v požadovaných termínech. Pedagogičtí pracovníci se řádně  seznamovali s novými 

protokoly, předtisky a zkvalitňovali vyplňování různých předtisků. Vzájemně si  s kolegy 

předávali navzájem nové poznatky a zkušenosti. Byla zajištěna spolupráce se supervizorem. 
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13. ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE ZA ROK 2021  

1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,    

    včetně doplňkové činnosti. 

      Příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 byla zřízená Krajem 

Vysočina dne 18. 9. 2001.  

      Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí. Dětský domov pečuje 

o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, 

vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve veřejných 

školách, které nejsou součástí dětského domova. 

       Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, 

ošacení, potřebné učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní 

péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje jim kapesné, osobní dary a věcnou pomoc 

při odchodu zletilých za zařízení, a to v souladu s vnitřním řádem DD. 

      Organizace taktéž zajišťuje pořádání vzdělávacích, kulturních, volnočasových  

a poznávacích akcí.  

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

první doplňkovou činnost - „Hostinskou činnost“. 

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

organizace oprávněna od 20. 9. 2011 vykonávat druhou doplňkovou činnost - „Provoz 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.  

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

druhou doplňkovou činnost do činnosti hlavní – ZDVOP. 

 

V rámci své činnosti (ústavní výchova) zajišťuje Dětský domov službu 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (dále jen ZDVOP). 

Příspěvková organizace dále poskytuje hostinskou činnost, závodní  stravování 

(hostinská činnost) a školní stravování.  

          V roce 2021 v souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 byly  organizaci 

nadále vyšší náklady na pořízení hygienického a desinfekčního materiálu. V této oblasti byly 
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poskytnuty Krajem Vysočina ochranné prostředky (respirátory, roušky) ve výši 239 453,00 

Kč pro DD i ZDVOP. 

Organizace hospodařila v roce 2021 s finančními prostředky tak, že ke konci roku 

vykázala kladný hospodářský výsledek  ve výši 4 919,53 Kč. Z toho v hlavní činnosti byl zisk 

516,38 Kč a v doplňkové činnosti 4 403,15 Kč. 

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

zaváděna úsporná opatření, aby organizace ke konci účetního období nevykázala ztrátu. 

Organizace částečně financovala hlavní činnost ZDVOP z vlastních provozních 

prostředků ve výši 137 842,00 Kč.  

     Jedná se o náklady, které má organizace povinnost financovat – např. odpisy automobilů, 

dle pokynů zřizovatele.  

      Kraj Vysočina dofinancoval ZDVOP ve výši 1 878 715,05 Kč.  

      Příspěvek na ZDVOP z MPSV s UZ 13307 činil 1 713 800,-- Kč a dále byla poskytnuta 

dotace na ZDVOP UZ 13307 ve výši 660 000,-- Kč. Dále se Kraj Vysočina podílel na úhradě 

nákladů na opravu hromosvodu částkou 47 392,00 Kč. Rovněž částečně financoval letní 

činnost pro děti ve výši 43 200,00 Kč a poskytl prostředky na psychologa v částce 73 010,00 

Kč. 

Veškeré prostředky na přímé náklady byly beze zbytku využity dle pokynů KrÚ. 

 

2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a 

návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku 

    

Finanční prostředky na činnost za rok 2021                 25 051 296,32 Kč 

z toho:   

 na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353 ve výši         15 447 174,-- Kč 

 na letní činnost UZ 33082                 43 200,--  Kč na ZDVOP 

UZ 13307                                                      2 373 800,-- Kč 

             -v tom příspěvek na ZDVOP UZ 13307 ……………….                  1 713 800,-- Kč 

                        dotace na ZDVOP UZ 13307  …………………..                     660 000,-- Kč                                        

          na psychologa UZ 00330                                                       73 010,-- Kč    

na provoz vlastní činnosti ve výši                                  5 763 025,13 Kč 
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výnosy z prodeje služeb – obědy děti ZŠ                          168 673,--  Kč 

výnosy z prodeje služeb – zaměstnanci DD z FKSP           37 788,--  Kč 

výnosy z prodeje DHM                                              30 999,--  Kč 

výnosy z pronájmu                                              4 800,--  Kč 

 

čerpání sponzor. darů                 68 293,--  Kč 

ostatní výnosy z činnosti                     1 040 534,19 Kč 

 

Usměrňování prostř. na platy a odměny na pracovní pohotovost MP ze SR 

Rozpočet na rok 2021                14 703 272,--  Kč 

UZ 33353 

Návrh závaz. ukazatelů rozpočtu přímých NIV 2.3.2021         10 663 467,-- Kč    

Závazné ukazatele k 24.3.2021             11 143 657,-- Kč                          

Úprava rozpočtu přímých NIV k 21.6.2021          11 211 855,-- Kč 

Úprava rozpočtu přímých NIV 13.10.2021          11 183 873,-- Kč Úprava 

rozpočtu přímých NIV 8.12.2021          11 183 873,-- Kč   

       

 

Celkem skutečnost na platy rok 2021                             

UZ 33353                10 030 711,-- Kč 

UZ 33080            905 318,-- Kč 

 

Ostatní zdroje:                                                                              2.994.267,-- Kč   

 

Z provozních prostředků DD – zahradník                                      255 848,-- Kč 

Z provozních prostředků DD – účetní (smlouva)                             46 374,-- Kč 

Kuchařky ZDVOP                    146 848,-- Kč  

Kuchařky DD – hostinská činnost                                                    13 277,-- Kč 

Mzdy ZDVOP                 2 531 920,-- Kč 

Celkem prostředky na mzdy (bez OPPP)           11 143 873,-- Kč 

 

 

Dohody 
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Dohoda – účetní hrazena z provozu                                                   9 000,-- Kč  

OPPP z UZ 33353             40 000,-- Kč 

Dohody ZDVOP             11 700,-- Kč   

Dohody psycholog             73 010,-- Kč   

 

OPPP celkem           133 710,-- KČ 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ SE MZDOVÝMI 

 

PROSTŘEDKY  za rok 2021 

 

                                                                                                       v Kč 

      Skutečnost - mzdové prostředky za rok 2021 ze SR         11 183 873,-- Kč 

 

      z toho na platy UZ 33353                                                       11 143 873,-- Kč 

      z toho na OPPP               40 000,-- Kč 

      limit zaměstnanců                                                                          23,5274 

 

       Čerpání mzdových prostředků za rok 2021 celkem        14 138 140,-- Kč 

 

       z toho na platy z rozpočtu UZ 33353                   11 143 873,-- Kč 

       z toho na platy UZ 33080                      0,-- Kč    

       z toho z jiných zdrojů        2 994 267,-- Kč 

 z toho: 

         na platy zahradníka – z provozu                                     255 848,-- Kč 

                  na platy kuchařek – ZDVOP                  146 848,-- Kč 

         na platy zamců ZDVOP – MPSV     2 531 920,-- Kč 

           na kuchařky - hostinská činnost                    13 277,-- Kč 

   

      

      na dohody z UZ 33353                               40 000,-- Kč 

      na dohody z ostatních zdrojů            93 710,-- Kč         



34 

 

      z toho: 

  dohody na ZDVOP              11 700,-- Kč 

  dohody – psycholog UZ 00330           73 010,-- Kč 

                    dohoda – účetní                                                                 9 000,-- Kč  

 

                           

        průměrný přepočtený počet zaměstnanců                                      32,8767 

        /výkaz P1- 04/          

                        

3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 

 

Rozbor tvorby výnosů za rok 2021 

 

                                                                     Hlavní činnost             Doplňková činnost 

 

  V ý n o s y  celkem v Kč :                        25 010 906,32       40 390,00  

 

z toho:  

dotace na přímé náklady a vzdělávání UZ 33353                 15 447 174,-- 

dotace na přímé náklady a vzdělávání UZ 33080                  0,-- 

dotace na provoz                      3 835 000,-- 

dotace na psychologa UZ 00330           73 010,-- 

dofinancování ZDVOP z MŠMT                        1 878 715,05   

(předfinancování ZDVOP r.2022)                                             288 044,95 

příspěvek na opravu hromosvodu z KV                                   47 392,--    

dotace na ZDVOP UZ 13307 z MPSV                1 713 800,--  

dotace na ZDVOP od státu UZ 13307                                       660 000,--             

transfer na pořízení majetku – pec                                            1 918,08 

příspěvek na letní činnost (UZ 33082)                                     43 200,00        

výnosy z prodeje služeb děti, zamci ZŠ                       168 673,--            

pronájem prostor                        4 800,-- 

výnosy z prodeje DHM – Multicar M25                                    30 999,- 
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obědy zamců včetně čerpání z FKSP                                 37 788,--  

čerpání sponzor. darů                                 68 293,--  

ostatní výnosy z činnosti                                                       1 040 534,19  

 

Rozbor čerpání nákladů za rok 2021 

 

  N á k l a d y  celkem v Kč  :            25 010 389,94                35 986,85 

 

z toho:  

náklady na spotřebovaný materiál               2 093 870,84                          14 343,25             

spotřeba energie        849 938,46                          1 077,01 

aktivace oběžného majetku              589,-- 

opravy a udržování                      308 924,20           39,66  

cestovné                          12 560,12-                      0,88 

náklady na reprezentaci                                    287,--                 

náklady na ostat. služby                                  920 836,18                               244,77                 

mzdové náklady              14 618 410,00                          13 277,--        

zákonné sociální pojištění               4 722 598,--                            4 488,00 

ostatní sociální pojištění – zák,. poj.             59 381,--                                

zák. soc. náklady –příděl FKSP,semináře         352 796,39                               371,15  

ostatní daně a poplatky                  3 460,00 

úrok z prodlení                   0     

tvorba fondů                                                                   30 999,00  

odpis dlouhodobého majetku                    394 633,27         76,73 

tvorba a zúčtování opravných položek                  40 711,00  

náklady z vyřazených pohledávek                  128 926,00              

náklady z drobného DHM                                    369 698,49              2  068,40                           

ostatní náklady z činnosti                  101 770,99             

   

 

Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12. 2021 

                                                                                                              

      Provozní prostředky     Účty peněžních fondů                R o z d í l v tis. Kč 
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                        0                               0  fond odměn                                          0 

                     130                          130  fond rezervní ( z HV)                           0 

                     856                          856  fond rezervní (dary)                              0 

                     620                          620  fond investiční                                      0 

                     397                          428  FKSP                                                 -31  

 

         Nesedí o: 30 405,74 Kč – rozpis 12/2021 

příděl FKSP    + 33 765,74  Kč                                                                                                                                                                            

obědy zam.      -   3 360,00  Kč 

celkem           +  30 405,74 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2021                     516,38 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2021           4 403,15 Kč 

Celkem hospodářský výsledek za rok 2021                             4 919,53 Kč 

   

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021       

    - do rezervního fondu ve výši - návrh                                 4 919,53 Kč 

 

 

4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace 

Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2021: 

 V organizaci byla provedena  řádná inventarizace majetku a závazku DD dle Příkazu  

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace v období od 1.11.2021 do 

30.11.2021 č.j. DD-NV/2389/2020, v souladu s řádnou účetní závěrkou.  

 V roce 2021 byl pořízen Konvektomat a byl financován z investičního fondu ve výši 

209 481 Kč.  

V organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední 

inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise (škodní, inventarizační a likvidační) 

odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu. 

 Organizace eviduje 123 pohledávek po lhůtě splatnosti v hodnotě 1 136 tis. Kč. Jedná 

se o 97 dobytných pohledávek v hodnotě 746 tis. Kč. Dále organizace eviduje 23 

nedobytných pohledávek za rodiči v hodnotě 390 tis. Kč, které jsou starší tří let., které 
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organizace plánuje vyřadit v roce 2022. Jedná se o pohledávky ve výši do 30 tis. Kč za 

jednotlivým dlužníkem, proto dle Majetkových zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 

ze dne 13. 12. 2011 do 31.3.2019 a do 50 tis. Kč od 1.4.2019 dle Zásad o vymezení 

majetkových práv a povinností PO č. 02/19 ze dne 19.3.2019, pokyn k vyřazení pohledávek 

dává statutární orgán (ředitel organizace).  

            U vymáhání pohledávek je postupováno dle Metodického návodu pro příspěvkové 

organizace zřízené Krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Na základě 

zahájení správního řízení ve věci úhrady péče dle §27 zákona 333/2012 Sb., má každý rodič 

povinnost hradit výživné na každé umístěné dítě v ústavní výchově a ZDVOP. Proto je každý 

měsíc stanoven předpis ošetřovného bez ohledu na to, jestli rodič platí či ne, a tím narůstá 

dluh z ošetřovného.  

 

Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol  

    Vnitřní kontroly:  

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

pravidelně kontrolovány a přetvářeny dle platných předpisů. Jsou zpracovány směrnice 

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

 

Vnitřní kontroly v naší organizaci jsou prováděny průběžně v souladu s výše 

uvedenými interními předpisy 

                                                       -  průběžné 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 průběžně v souladu se 

závaznými ukazateli 

                                                     Inventarizace byla provedena : 

- řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 

účetní závěrky k 31. 12. 2021 

- průběžná inventarizace u skladu potravin 

 30. 6. 2021 
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V roce 2021 proběhly  v DD následující kontroly :   

 

1. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod 

- 4 krát ročně – pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru nad dodržováním 

právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních – příkazem vést řádně 

povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní 

výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu.   

 

2. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina 

- termín provedení kontroly 11.-16.6.2021. Předmětem inspekční činnosti  bylo zjišťování a 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání a školských služeb poskytovaných 

dětským domovem a školní jídelnou. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro dětský domov podle § 

174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Kontrola byla bez závad. 

 

Žádné další kontroly v organizaci neproběhly. 

 

6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 1 : 

 

  * tabulka –  č. 1  -  Plnění závazných ukazatelů a výsledek hospodaření za rok 2021 

                      č. 2  -  Usměrňování prostředků na platy za rok 2021 

                      č. 3  -  Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti za rok 2021 

                      č. 4  -  Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů 

                                 k 31. 12. 2021 

                      č. 5  -  Doplňková činnost za rok 2021 

                      č. 6  -  Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV rok 2021 
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14.PŘEHLED SPONZORSKÝCH DARŮ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2021/2022 

Finanční dary 

 

Datum   Jméno dárce       Částka 

 

  27. 9. 2021  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

25. 10. 2021  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

25. 10. 2021  Stančík Tomáš      5 000 Kč 

25. 11. 2021  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

24. 11. 2021  Kopecká Iva       1 000 Kč 

  6. 12. 2021  Společně pro dětské domovy     5 000 Kč 

13. 12. 2021  Zavřelová Iva       1 000 Kč 

16. 12. 2021  Babettklan                10 000 Kč 

20. 12. 2021  Štěpánová Tereza         300 Kč 

21. 12. 2021  Mudr. Pátková 2E      5 000 Kč 

23. 12. 2021  Morávková Jana      1 000 Kč 

25. 12. 2021  Bačkovský spol. s r.o.               25 000 Kč 

27. 12. 2021  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

29. 12. 2021  Městys Krucemburk      1 780 Kč 

20. 12. 2021  Mamografie                20 000 Kč 

26. 1. 2022  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

31. 1. 2022  Ing. Krňavský Vojtěch     2 115 Kč 

25. 2. 2022  NF Albert                30 000 Kč 
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28. 2. 2022  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

1. 3. 2022  Dárce neznámý         613 Kč 

1. 3. 2022  Obec Nová Ves               10 000 Kč 

25. 3. 2022  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

30. 3. 2022  Novotná Mária (ZŠ Nížkov)     5 000 Kč 

31. 3. 2022  Dejme dětem šanci               10 000 Kč 

12. 4. 2022  COOP TU 34 HB         400 Kč 

13. 4. 2022  NF Albert       2 000 Kč 

27. 4. 2022  MUDr. Cemperová               15 000 Kč 

28. 4. 2022  Dlouhý Jakub       1 000 Kč 

28. 5. 2022  Dlouhý Jakub       2 000 Kč 

23. 6. 2022  Muller Dominik      1 500 Kč 

23. 6. 2022  Zavřelová Iva       1 000 Kč 

23. 6. 2022  Novák Karel                20 000 Kč 

27. 6. 2022  Dlouhý Jakub       2 000 Kč 

25. 7. 2022  Dlouhý Jakub       2 000 Kč 

25. 8. 2022  Dlouhý Jakub       2 000 Kč 

Finanční dary celkem ….….……….….……….…..….…..…..…..………..……. 188 708 Kč 

Věcné dary 

15. 12. 2021  JaBo, s.r.o., Praha – vitamíny, respirátory           21 245 Kč 

23. 12. 2021  Společně pro DD – vánoční dárky            20 000 Kč 

Věcné dary celkem …….….…….….…….…….…….….………..…….……….   41 245 Kč 

V Nové Vsi u Chotěboře dne 11. 10. 2022 

 


