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Základní údaje o zařízení

1.

Název: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
470 01 Česká Lípa, Mariánská 570

Adresa:
Telefon:

487 825 109

Organizace sdružuje:

e-mail: detsky_domov@volny.cz

Dětský domov Česká Lípa
Školní jídelnu DD

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

49864360

IZO:

600028828

Způsob hospodaření:

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Krajský úřad Liberec

Ředitel:

Mgr. Ilona Hellerová

Druh zařízení: Dětský domov
Datum zařazení do sítě:
Kapacita:

25.07.1995

24 dětí
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2. Organizace činnosti
Údaje o aktivitách dětí
Děti navštěvovaly podle svých zájmů tyto kroužky:
Cyklistický klub MS AUTO, kroužek fotbalu, florbalu při SOU, kroužek
výpočetní techniky při ZŠP, dramatický kroužek také při ZŠP ,kroužek plavání při
ZŠ, pěvecký sbor při DD, angličtinu při ZŠ, ZUŠ Č.Lípa hra na kytaru a klarinet,
keramický kroužek při DDM Libertin Č.Lípa, lehká atletika AC Č.Lípa
Děti našeho dětského domova se zúčastnily řady akcí na různých i
mezinárodních úrovní. Z těch největších např:
 Čtyřdílný seriál DD „CUP“ - atletika, stolní tenis, beach-přehazovaná, cyklistika
 Plavecké závody ve Stráži pod Ralskem
 Beach volejbal Horní Počernice
 Mezinárodní tábor v Hamru na Jezeře
 Nejmilejší koncert DD v Ústí nad Labem
 Stolní tenis – Ústecká pálka
 Lyžařské závody v Harrachově
 Sportovní hry mládeže ZŠ Česká Lípa
 Turnaj v míčových hrách Lipová
 Turnaj ve vybíjené – Hamr na Jezeře
 Celostátní přehlídka „Nejmilejší koncert“ v Uherském Hradišti
 Výtvarná soutěž mládeže ZŠ Č.Lípa
 Zpívání sboru DD v rámci adventního koncertu v kostele v Heřmaničkách a
v Kuřivodech
 Triatlon tour Jablonec n. N. a finále Praha
Naše děti dosáhly velmi dobrých výsledků na mnoha sportovních i kulturních
akcích – (viz příloha č. 4).
Údaje o prázdninové činnosti:
I přes omezené finanční prostředky jsme pro děti, jako každoročně připravili
velmi pěkné a pestré prázdniny.
Podzimní prázdniny většina dětí prožila na Královce v Jizerských horách. Děti
zde jezdily na kolech, soutěžily v různých sportech a hrály fotbal. Za nepříznivého
počasí využívaly příjemné prostředí chalupy, kde hrály šipky a stolní tenis. Děti také
soutěžily o nejlepší obrázek Královky a založily i krásnou kroniku pobytu. Na závěr
navštívily Babylon, kde si užily vodních radovánek.
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Vánoční prázdniny a Štědrý večer děti prožily v Krkonoších v Horní Malé Úpě
v penzionu Družba, kde o ně bylo velice dobře postaráno. Po celý pobyt bylo
dostatek sněhu a děti si užily lyžování na sjezdovce i v běžecké stopě. Na závěr
pobytu si všichni zahrály bowling. Celý pobyt se nesl v duchu různých soutěží a
vánoční pohody. Náš sbor tam také zazpíval pro seniory vánoční pásmo koled za
doprovodu harmoniky.
O jarních prázdninách byly děti na horách v Beskydech v krásném horském
hotelu „Rozpité“. Děti si užily plno sněhu, znovu si vyzkoušely své dovednosti na
sjezdových lyžích a běžkách. Navštívily i místní památku „Radegast“, svíčkárnu
Unipar a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Děti ochutnaly zdejší specialitu,
valašské frgále. Všem se pobyt líbil a děti si odvážely nezapomenutelné zážitky a
nové poznatky.
O velikonočních prázdninách byl celý dětský domov na týdenním pobytu ve
Starých Splavech v hotelu Bezděz, který je velice dobře vybaven k vodní sportovní
činnosti. Děti prožily nejen týden turistiky, jízdy na kolech, ale ještě utužily své
zdraví vhodnými otužovacími metodami. Také soutěžily a sportovaly o „zdatného
velikonočního zajíce“.
V rámci oslav mezinárodního dne dětí a naše děti zúčastnily na akci „Den
bezpečnosti“, kterou pořádal Krajský úřad v Liberci.
Hlavní prázdniny jsme tentokrát začali na mezinárodním táboře v Hamru na
Jezeře pořádaném Řádem rytířů sv. Václava, kde potkaly staré známé, ale i nové
kamarády. Týden strávily ve Starém Hraběcí, kde dětí hrály středověké hry.
Získávaly nové vědomosti o zdejší krajině a dovednosti v soužití s přírodou. Z
Hraběcího přejely na letní dětský tábor Tři Studně ve Žďáru nad Sázavou, kde byl
pořadatelem Dům UM Praha. Po absolvování tohoto tábora jely děti do Krkonoš do
Pece pod Sněžkou, kde provozovaly pěší turistiku a jejich pobyt byl ekologicky
zaměřen. Děti navštívily i KRNAP, kde se zúčastnily zajímavé besedy s ochránci
přírody. Sponzorským darem jsme získali pobyt v Itálii v Caorle, kde děti strávily
krásný a slunný týden. Konec prázdnin prožily děti na nově získaném pobytu ve
Cvikově, kde se věnovaly cyklistice a navštívily mimo jiné i hrad Oybin u našich
německých sousedů. Domů se vrátily odpočinuté a plné elánu do dalšího školního
roku.

2.

Údaje o pracovnících DD - kvalifikace, praxe



V domově pracuje šestnáct zaměstnanců.



Skutečný přepočtený počet zaměstnanců k 30.6.2012 je 14,948



Pedagogů 7, ostatních 9
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– ke 30.06.2012

Dětský domov Počet dětí
Česká Lípa
17

Počet pracovníků
16

Dětí na 1 pracovníka
1,38

Tabulka b)

Školní jídelna DD Č.
Lípa

Počet dětí
stravovaných
k 30.6.
2011
2012
24
22

Kapacita jídelny
k 30.6.
2011
70

2012
70

Počet zaměstnanců
stravovaných k 30.6.
2011
16

Tabulka c)

Zařízení
DD česká Lípa

Pedagogická kvalifikace
v%
86

Pedagogičtí pracovníci:
Šest kmenových vychovatelů, ředitelka DD
Provozní pracovníci:
Účetní, sociální + personální pracovnice, dva bezpečnostní pracovníci, dvě
uklízečky s polovičním úvazkem, dvě kuchařky, skladnice, švadlena, domovník
Průměrná věková skladba – 51,13 let
Mzdové podmínky pracovníků:
Všichni pracovníci jsou zařazeni podle katalogu
pedagogických vychovatelů je zařazena v 10. platové třídě.

prací.

Většina

Praxe pedagogických pracovníků:
Vychovatelka 1.RS - 38 r
Vychovatelka 2.RS - 30 r
Vychovatel 2. RS - 8 r
Ředitelka DD
- 44 r
6
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Vychovatelka 3.RS - 26 r
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Praxe nepedagogických pracovníků - bezpečnostní technik:
2 bezpečnostní pracovnice -

17 r a 1 r

Vzdělávání zaměstnanců:
(viz příloha 2, tabulka č. 4).
Metodik primární prevence má zpracovaný minimální preventivní program a
je pravidelně vzděláván.

Údaje o dětech

3.

Docházka do školy ke dni 30.06.2012
Základní škola

9

Základní škola, Praktická škola

3

Odborné učiliště

3

Střední škola

1

Vysoká škola

1

Druh opatření ke dni 30.06.2012

Ústavní výchova
Dobrovolný pobyt

15
2
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Lékařská péče ke dni 30.06.2012

V péči dětského psychiatra

2

V péči endokrinologa

2

V péči neurologa

2

V péči alergologa

3

V péči kardiologa

1

V péči logopeda

2

V péči gynekologa

5

V péči očního lékaře

6

V péči ortopeda

1

V péči ortodontisty

3

V péči nefrologa

3

Ostatní údaje ke dni 30.06.2012
Romské děti

6

Státní občanství:

17 Všechny naše děti mají státní občanství České republiky.
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Výkon státní správy

Vydaná správní rozhodnutí - o příspěvcích na úhradu péče nezletilým - 15
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitele/ky DD

- 0

KÚLK potvrdil správnost rozhodnutí ředitele/ky DD

- 0

Výsledky výchovy a vzdělávání

5.
Tabulka a)

Nekla
Chován
Vyznam
Neprospě sifiko Chování
í
Dětí celkem
Prospělo
enání
lo
ván 2. stupeň 3.
stupeň

Škola

DD Česká Lípa

17

2

17

0

0

0

Absence
na žáka

0

Tabulka b)

Zameškané Neomluvené
hodiny
hodiny

44٭

1118

Prům. absence
na žáka (hod)

59

- 2 děti měly vyznamenání
- Průměrný prospěch u školních dětí byl 2,08; u učňů a středoškoláků byl 2,33;
vysokoškolák měl průměr 1,86 – (viz příl. č. 1).
- neomluvené hodiny měly dvě děti z důvodu chození za školu
- Letos ukončil studium na odborném učilišti 1 učeň. Učňovskou zkoušku složil
úspěšně a získal výuční list.
Vysokoškolák složil úspěšně zkoušky prvního ročníku VŠ a pokračuje do druhého
ročníku.


Výsledky zájmové činnosti dětí - (viz příloha č. 4).

6.

Poskytování další vzdělávání (celoživotní učení)

Vzhledem k zaměření činnosti dětského domova neposkytujeme další
vzdělávání, resp. celoživotní učení. Snažíme se, aby se naše děti i po ukončení

9
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učebních oborů dále vzdělávaly, aby si doplnily středoškolské vzdělání, popř.
šly na vyšší odbornou, nebo vysokou školu.
Podařilo se nám to již u několika našich dětí.

8. Řízení DD
Hlavní úkoly pro školní rok 2011/2012 týkající se vzdělávání dětí jsme splnili,
všechny děti postoupily do vyšších ročníků.
Dvě dívky byly přijaty na SOU. Jeden chlapec ukončil zdárně 2. ročník na VŠ
sociální a správní a jeden byl přijat na střední školu pedagogickou v Litoměřicích.
V oblasti zájmové činnosti byly děti úspěšné v okresních, krajských,
celostátních i mezinárodních soutěžích. Tyto výsledky svědčí o dobré práci
vychovatelů a výborné spolupráci se zájmovými institucemi ve městě.
Byli jsme první na Nejmilejším koncertě DD v Ústí nad Labem, umístili jsme
se na 3.místě v lehké atletice v Horních Počernicích. Na turnaji v míčových hrách
v Lipové naše děvčata obsadila 2.místo ve vybíjené. Na Ústecké pálce v Ústí nad
Labem jsme se ve stolní tenise dostali na 3.místo. 1. místo ve sjezdovém lyžování v
Harrachově. Obsadili jsme 1. místo na míčových hrách v Hamru na Jezeře. Na
Triatlon Tour v Jablonci se naše děti umístily jedno na 1. místě, tři na 2. místě a
jedno na 3. místě.
Většina dobrých výsledků našich dětí je prezentována v místním a
regionálních sdělovacích prostředcích - tisku, rozhlasu i televizi, s nimiž máme
dobrou spolupráci.
Velmi dobrou spolupráci máme s nadacemi: Nejsi sám,Terezy Maxové, Adra,
Nadace Syner, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadace Livie a Václava Klausových,
Plaváček.
Jsme zapojeni do grantů „Budoucnost pro Samuela“, „Finanční gramotnost dětí z DD“ a
„Připravuj se“
Podařilo se nám získat od Nadace Albert v akci „S Bertíkem za dětským úsměvem“ grant
pro podporu vysokoškolského studia, grant na výuku cizích jazyků pro naše děti a grant na
zdravou výživu.

9. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou
Vzhledem k zaměření činnosti dětského domova spolupráce se zaměstnavatelskou sférou
probíhá průběžně v rámci propouštění našich dětí do samostatného života.
Snažíme se, aby naše děti po ukončení učebních oborů i odborných škol
měly zajištěno zaměstnání a měly tak základní předpoklady pro úspěšný start do
samostatného života.
Podařilo se nám to zatím u všech našich odcházejících dětí.
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10. Údaje o dalších aktivitách
Při přípravě dětí na školu využíváme výukových programů na PC. Všechny
tři rodiny mají počítače v dostatečném množství i kvalitě a všechny jsou trvale
napojeny na internet. Děti jsou pravidelně vzdělávány zásluhou grantů v
počítačových dovednostech a ve znalosti alespoň jednoho cizího jazyka.
Každou neděli si děti ve všech rodinách připravují celodenní jídlo samy
včetně jídelníčku a nákupu surovin se zaměřením na zdravou výživu.
Další akce, jichž se děti z našeho dětského domova ve spolupráci s jinými
organizacemi pravidelně zúčastňují:

Zákupy.

Itálie Caorle - 7-mi denní pobyt získaný jako dar od firmy Krofian


Hamr na Jezeře - 14-ti denní mezinárodní pobyt dětí s dětmi z DD
z Čech, Slovenska, Maďarska a Chorvatska ve spolupráci s Řádem rytířů sv.
Václava.

Staré Hraběcí – 7-mi denní pobyt dětí ve spolupráci s Asociací
turistických oddílů mládeže (ATOM).

v Praze.

Žďár nad Sázavou - 14-ti denní pobyt dětí ve spolupráci s Domem UM


Malá Horní Úpa -7-midenní pobyt dětí ve spolupráci s Unií
odborových svazů Praha.

Cvikov - dvoutýdenní pobyt dětí ve spolupráci s Asociací turistických
oddílů mládeže (ATOM).

Č.Lípa

Itálie Caorle – týdenní pobyt získaný jako dar od CK SBV Trading


Sociálně rehabilitační program „Připravuj se“ ve spolupráci
s organizací Dům křesťanské pomoci v Litoměřicích „ BETEL“

Staré Splavy – týdenní pobyt v rámci velikonočních prázdnin ve
spolupráci s Unií odborových svazů Praha
Výsledky soutěží a přehlídek našich dětí je uveden v příloze č. 4

11. Poradenské služby
- Úzká spolupráce probíhá s Pedagogicko-psychologickou poradnou Česká Lípa, s
psychiatrickou ambulancí v České Lípě a dalšími institucemi (viz bod 4).
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- Práce s talentovanými dětmi (viz bod 2 a příl. č. 4 ).
- Minimální preventivní program je vypracován a celý rok jsme se podle něho řídili.
- Případy sociálně patologických jevů jsme u nás nezaznamenali. Případné náznaky
byly ihned vyřešeny.
- Metodik primární prevence je pravidelně vzděláván a zúčastňuje se všech kurzů.
- Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi ve volném čase:
studenti a praktikanti – řízená praxe na pomoc dětem při studiu, zejm. Čj, Mat a
cizích jazyků
doučování cizích jazyků AJ – v rámci grantu
- Speciální pedagog dochází za dětmi a pomáhá žákům a studentům při doučování.
- Všichni kmenoví vychovatelé byli vzděláváni v rámci grantu ve speciální pedagogice.

12. Údaje o výsledcích kontrol
V období od 01.09.2011 do 31.08.2012 byly u našeho zařízení provedeny tyto
kontroly:
OSSZ v České Lípě – 6.10.2011 – kontrola pojistného a plnění úkolů v
nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6
odst. 4 písm. o) Zákona č.582/1991 Sb.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – dne
9.3.2011 – státní zdravotní dozor nad dodržováním zákonů s plněním povinností dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin a
č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva
V rámci provedené kontroly nebyly shledány žádné nedostatky porušující
výše uvedené či jakékoliv jiné právní normy(viz příl. č. 3 ).

13. Další záměry, zhodnocení, závěr
Rok 2010/2011 byl pro náš dětský domov úspěšný. Učební obor učňovskou
zkouškou ukončil jeden chlapec a jeden byl přijat na střední školu pedagogickou a
Jeden chlapec ukončil úspěšně 2. ročník a pokračuje ve studiu na VŠ finanční a
správní v Praze.
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Metodik primární prevence absolvoval školení protidrogových koordinátorů v
Liberci. Pedagogičtí pracovníci jsou všichni psychologicky vyšetřeni v souladu se
zákonem č. 109/2002 Sb.
Zúčastnili jsme se společného grantu sedmi dětských domovů z Libereckého
kraje. Děti se zúčastňují školení majících za cíl připravit je praktickými simulacemi
modelových situací řešit problémové okamžiky v samostatném životě.
Pedagogové jsou proškolováni ve speciální pedagogice. Školení jsou zaměřena
na výchovu a vzdělávání dětí v ústavním zařízení.
Pedagogičtí pracovníci měli možnost poznat i jiná zařízení našeho kraje.
V červnu 2011 jsme se zapojili do projektu deseti dětských domovů
Libereckého a Ústeckého kraje, který má název „Budoucnost pro Samuela“, který
stále pokračuje. V tomto bytě se naplno rozjel plnohodnotný život tří chlapců.
Chlapci chodili do zaměstnání a podílí se úpravách a vybavení svého bydlení. Měli
po celé prázdniny zajištěnu brigádu, kde si počínali velmi dobře a zapadli do
pracovních kolektivů. -(viz příloha č.5)
Všechny děti starší 18-ti let chodily o prázdninách na brigády. -(viz příloha č.5)
Pro studenta VŠ jsme ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 zajistili
stipendijní program /úhrada školného a úhrada ubytování/.
Zvýšené finanční nároky vysokoškolského studenta jsme hradili za pomoci projektu
„Za podpory Alberta k lepšímu pracovnímu uplatnění“, který se nám podařilo
nasmlouvat.
Vlastními silami (strhání starého lina a příprava na položení nového) jsme
zrekonstruovali podlahu v centrální jídelně v budově dětského domova za finančního
přispění Nadace SYNER Liberec.
Získali jsme finance z prodeje bývalého Střediska služeb školám v
Pertolticích a připravujeme dokumentaci na zateplení půdy a výměny oken v budově
našeho DD
Do budoucna je nutné:


Snažit se ve spolupráci s OSPODem o větší a lepší práci s biologickými
rodinami našich svěřenců



Nadále se snažit, aby všechny naše zletilé odcházející děti měly zajištěno
zaměstnání a ubytování



Dobře připravovat naše děti na samostatný život (za pomoci grantů:
„Budoucnost pro Samuela“, „Finanční gramotnost dětí z DD“a „Připravuj

se“)
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Uskutečnit výměnu eurooken a zateplení půdy DD



Vytvořit logo našeho dětského domova



Zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek našeho dětského domova,
Zajistit bezdrátové připojení WIFI



Umožnit nadaným dětem navštěvovat ZUŠ



Podporovat děti v jejich dovednostech ve všech oblastech



Vést děti k co největší samostatnosti v rámci vyřizování si svých osobních
věcí



Zkvalitnit přípravu do školy mnemotechnickými pomůckami „škola hrou“



Vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti za své chování



Snažit se o práci v týmu, začlenit ostatní zaměstnance do týmové práce
s dětmi a uplatnit v praxi znalosti speciální pedagogiky



Apelovat na děti i zaměstnance, aby šetřili s energiemi, hygienickými a
čistícími prostředky



Spolupracovat se sponzory dětského domova

14. Základní údaje o hospodaření DD
Úroveň mezd v našem dětském domově se odvíjí dle platných školských
předpisů.
Náš provozní rozpočet je silně zatěžován nově platbami neinvestičních
výdajů za žáky docházejících do základních škol zřízených obcí Česká Lípa. Za
druhé pololetí šk.roku 2011/2012 jsme museli uhradit 56.202,-- Kč. Další platby jsou
prozatím ze strany Města Č.Lípa odpuštěny.
Rozpočtem na rok 2012 jsme dostali finanční prostředky velmi omezené. Na
provoz 2,154 mil. Kč včetně odpisů, na mzdy a ONN 4,376 mil. Kč, na odvody
včetně FKSP 1,531 mil. Kč, na náhrady za nemocenskou 18 tisíc Kč, na zákonné
pojištění 17 tisíc Kč, tj. celkem 8,096 mil. Kč.
Ke dni 30.6.2012 jsme vyčerpali na provoz 1,327 mil Kč, na mzdy a ONN
1,952 mil. Kč a na odvodech včetně FKSP 0,681 mil. Kč, což je celkem 3,960 mil.
Kč. Příjmy z hlavní hospodářské činnosti činily ke 30.6.2011 celkem 0,277 mil. Kč.
HV k 30.6.2012 činil 33.533,90 Kč
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I přes poměrně napjatý rozpočet, jsme dokázali zajistit dětem ve školním roce
2011/2012 prázdniny k ozdravnému pobytu a splnit všechny náročné úkoly spojené
s výchovně vzdělávacími akcemi dětí. Zúčastňovali jsme se všech sportovních a
kulturních akcí, na které jsme byli pozváni.
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