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1 Základní údaje o zařízení 

 

 

Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace 

sídlo:    Deštná 6 

pošta:     472 01 Doksy  

forma:    příspěvková organizace 

IČO:     63778181 

Identifikátor zařízení:  600 023 141 

 

Zřizovatel:           Liberecký kraj 

 

Sídlo zřizovatele:   U Jezu 642/2a 

     460 80 Liberec 2 

IČO zřizovatele:    70891508 

 

 

Dětský domov sdružuje: 

 

 Dětský domov  IZO 112 017 042 

Školní jídelna  IZO 102 617 651 

 

Statutární zástupce organizace 

Mgr. Zdeňka Slavíková, ředitelka jmenovaná do funkce Radou Libereckého kraje dne  

13. 05. 2014 

 

Zástupce statutárního orgánu 

Jana Odvárková, sociální pracovnice a vedoucí provozních pracovníků  

 

 

Kapacita DD:    40 míst 

Školní jídelna:  70 jídel 
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Datum zařazení do rejstříku: 27. 07.1996 

2 Organizace činnosti zařízení 
 

Činnost dětského domova je vymezena zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízení. Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková 

organizace byl zřízen za účelem zajištění ústavní výchovy dětí a mládeže, tj. k zajištění 

výchovné, hmotné a sociální péče dětem a mládeži, která ze závažných důvodů nemůže být 

vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní 

rodinné péče, a dále k zajištění vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací 

soustavy.  

Zřizovatelem Dětského domova je Krajský úřad Libereckého kraje, usnesením č. 150/03/ZK 

ze dne 22. 04. 2003. 

Dětský domov tvoří 4 rodinné skupiny, každá rodinka má své dva pedagogické pracovníky. 

Činnost DD se řídí Vzdělávacím plánem Dětského domova Dubá – Deštná, Ročním plánem 

výchovně vzdělávací činnosti DD na daný školní rok“. Plán obsahuje výchovně vzdělávací 

činnosti na školní rok, obsahuje část pedagogickou s vytýčením úkolů na školní rok a ostatní, 

kde jsou náměty na kontrolní činnost, dále hospodářské úkoly. Součástí plánu je program 

prevence proti sociálně patologickým jevům a individuální plány rozvoje osobnosti zde 

umístěných dětí. 

 
Plány výchovných činností 

 
Cílem výchovné práce ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je 

vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, 

citových i speciálních potřeb, které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností 

a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je rovněž podpora 

vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech rekreace a zábavy. 

Základním cílem výchovné činnosti v zařízení je, aby dítě získalo takové kompetence, které 

by mu umožnily co nejlepší zařazení nebo návrat do společnosti.  

Veškeré výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují 

soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních 

situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopominutelný základ přípravy na život 

ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu 

Práce s dětmi v rodinných skupinách DD byla prováděna v návaznosti na Roční plán 

výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015. Roční plán byl dělen na část 
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pedagogickou, pracovní výchovu, zájmovou činnost, estetickou, IPRO (individuální plány 

rozvoje osobnosti) dětí a směry spolupráce s rodinou, školami a organizacemi. Na začátku 

školního roku bylo na pedagogické radě odsouhlaseno, že z důvodu nerovnoměrného 

rozložení dětí na rodinkách, zrušíme hospodaření na základě rodinných rozpočtů, ale dál 

povedeme děti k hospodárným opatřením, společným nákupům atd. Během března, 

příchodem početných sourozeneckých skupin s nízkým věkem (děti od jednoho roku) jsme 

taktéž zrušili pravidelné víkendové vaření na rodinkách. Nákupy potravin, přípravy jídelních 

lístků a samotná příprava jídla se staly součástí zájmových činností. 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení 
 

V dětském domově je rozpracována organizační struktura, ve které má každý zaměstnanec 

stanoveno své jasné pracovní zařazení, jednoznačné vedení a vymezení pracovních 

kompetencí. Všechny zde uváděné informace jsou pravidelně aktualizovány. 

K 31. 8. 2015 v dětském domově pracovalo celkem 27 zaměstnanců, přepočtený počet 

zaměstnanců je 25,95. Z tohoto počtu je to 12 pedagogických zaměstnanců a 15 provozních 

zaměstnanců (přepočteno 13,95). V průběhu května a června v souvislosti s příchodem 

početných sourozeneckých skupin nízkého věku (od jednoho roku) a současně s velkým 

sociálním zanedbáním byly přijaty 4 pečovatelky z řad uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce 

v České Lípě v rámci nástroje SÚPM. Stejné možnosti bylo využito od černa i v případě 

dalšího pracovníka údržby (domov má rozsáhlé pozemky, sad atd.). Všech 5 jmenovaných 

zaměstnanců má pracovní smlouvy limitované trváním po dobu jednoho roku. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

-  ředitelka     1 

- vychovatelka pověřená vedením výchovy  1    

- vychovatelé/vychovatelky   8 

- asistentky pedagoga              2 

 
Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 

počet        

(přepočtení 

na plně 

zaměstnané) 

< 30 let 
31 - 40 

let 
41 - 50 let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 3,00 4,00 2,00 3,00 0,00 12,00 

z toho ženy 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 7,00 
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Nepedagogičtí pracovníci 

 

 

Vedoucí provozních pracovníků 

Sociální pracovnice 

 

 

 

  0,75 

0,5 

Kuchařka 1,5 

Účetní  1 

Pradlena, uklízečka 0,75 

Švadlena  0,75 

Údržbář  2 

Topič  0,7 

Bezpečnostní pracovnice 2 

  

Celkem 9,95 

          

 
 

Změny v personálním obsazení během školního roku 2014/2015 
 

V listopadu 2014 byla zrušena funkce vedoucího vychovatele, zaměstnanec na tomto místě 

odešel z DD pro nadbytečnost. 

 
 

 
Mzdové podmínky pracovníků 

 
 

Vychovatelé jsou zařazeni do 9. platové třídy, pokud plně splňují kategorii vzdělání 

vyžadující danou profesi, jsou zařazení v 10. platové třídě. Asistenti pedagoga jsou zařazeni 

ve 4. platové třídě. Všichni pedagogičtí pracovníci mají minimálně střední vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou a všichni splňují podmínky dle zákona 109/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (psychologické vyšetření a čistý trestní rejstřík) a zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících. 
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Přehled programů dalšího vzdělávání 2014/2015 

název programu směr  druh  
počet 
účastníků 

rozsah 
způsob 
ukončení 

počet 
účastníků 

doplňující 
pedagogické 
studium pro 
vychovatele 

2-
pedagogický 

B-kurz doplňující stupeň 
vzdělání 2 250 

závěrečná 
zkouška 2 

speciální 
pedagogika 

2-
pedagogický 

C-kurz doplňující kvalifikaci 
v daném oboru 6 250 

závěrečná 
zkouška 6 

Instruktor 
cykloturistiky 

2-
pedagogický 

M-zájmové vzdělávání – 
volnočasový kurz 3 48   3 

Instruktor školního 
lyžování 

2-
pedagogický 

M-zájmové vzdělávání – 
volnočasový kurz 2 48   2 

Specifické 
vývojové poruchy 
učení 

2-
pedagogický 

L-kurz pro sociálně ohrožené 
skupiny obyvatel 1 8   1 

Zdravotník 
zotavovacích akcí 

5-sociální a 
zdravotnický 

G-kurz zabezpečující 
povinné vzdělávání, 
proškolení, prohlubování 3 32   3 

Profesní průprava 
zástupců ředitele 

7-všeobecně 
vzdělávací 

H-kvalifikace pracovníků 
podle speciálních právních 
norem (školení ze zákona) 1 30   1 

Sexualiuta v 
zařízeních 
náhradní výchovy 

2-
pedagogický 

G-kurz zabezpečující 
povinné vzdělávání, 
proškolení, prohlubování 1 12   1 

 Kurz znakové řeči 
2-
pedagogický 

G-kurz zabezpečující 
povinné vzdělávání, 
proškolení, prohlubování 1 200   1 
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4 Údaje o počtu dětí 
 
 

Kapacita DD je 40 míst, k 31. 08. 2015 zde bylo umístěno 37 dětí v čtyřech rodinných 

skupinách. Z toho s nařízenou ústavní výchovou 35 dětí, 2 děti na dobrovolném pobytu.  

V tomto období bylo vydáno 5 správních rozhodnutí o příspěvcích na úhradu péče nezletilým.   

 

Do dětského domova byly ve školním roce 2014/2015 přijaty 22 děti, 5 odešlo, z toho 

4 chlapci ukončili dobrovolný pobyt a 1 dívka byla přemístěna do VÚ.  

  

Zařazení dětí do sítě školního vyučování 
 

Děti, které přicházejí v průběhu roku do zařízení, jsou umisťovány do sítě školních nebo 

předškolních typů škol, a to na základě rozhodnutí soudu. Při přechodu na SŠ je vždy 

přihlédnuto k zájmům dítěte, jeho zálibám a rozumovým schopnostem. Vždy si dítě volí 

danou střední školu samo, na doporučení výchovného poradce nebo pedagogického 

pracovníka z DD. V rámci projektu „Poznej realitu reálného života“, který skončil v březnu 

2015, proběhl i modul poradenství, který se úzce vztahuje k budoucímu profesnímu uplatnění 

dětí.  

 
Umístěné děti z hlediska školního zařazení 
 

Zařazení dětí Počet dětí k 31. 08. 2015 
Mateřská škola 3 
Základní škola praktická a speciální 14 
Základní škola 6 
SŠ dvouletá 1 
SŠ tříletá 2 
Nezařazené děti 11 
Celkem 37 

 
 
Zdravotní stav dětí 
 
Ve zprávě o zdravotním stavu je zahrnuta jen indikovaná trvalá a dlouhodobá zdravotní 

a speciálně pedagogická péče. O všechny děti se pravidelně stará dětský a dorostový lékař, 

starší osmnácti let praktický lékař a zubní lékař. 
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Druh poskytované ZP Počet dětí 
psychiatrie 9 
kardiologie 2 
logopodie 6 
nefrologie 1 
péče gynekologa 5 
ORL a foniatrie 5 
endokrinologie 1 
oční 9 
ortodoncie 2 
alergologie 1 
gastrenterologie 1 
 

5 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Výsledky vzdělávání jsou u dětí se specifickými potřebami velmi rozdílné a je k tomu nutné 

přizpůsobit výchovné činnosti na rodinné skupině.  

 
Dva z hochů na dobrovolném pobytu začali chodit do autoškoly, oba ale ještě před získáním 

řidičského oprávnění opustili domov. V měsíci srpnu se kurzu začala účastnit dívka, která 

právě dovršila 18 – ti let. Jmenovaná byla i účastnicí jazykového kurzu v Anglii, který 

pořádal VDV – Nadace Olgy Havlové.  

Dvě z našich děvčat aktivně navštěvují své hostitelské rodiny. 

 
 

Hodnocení výchovné a zájmové činnosti 
 

Součástí  výchovně - vzdělávacího programu DD je příprava na různé soutěže a olympiády 

škol a školských zařízení. 

V DD ve školním roce 2014/2015 byly následující zájmové útvary – sportovní, ruční práce, 

turistický, logopedie, ZRTV, výtvarná výchova. Pracovní výchova byla zaměřena především 

na výrobu dekorativních a dárkových předmětů, na kreslení a malování a na estetičnost celé 

budovy, především jednotlivých rodinných skupin.  

Ve školním roce 2014/2015 jsme pořádali či se účastnili následujících akcí: 

6. 9. - 14. 9. Chorvatsko – taneční soustředění 

13. 9. Maškarní bál – Deštná 

17. – 18. 9. Školení pedagogů Luž v rámci projektu Poznej realitu reálného života 

20. 9. UPS brigáda s dobrovolníky 

21. 9. ZOO Praha – práce se zvířaty 
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27. – 28. 9. Víkend na chatě Luž v rámci projektu Poznej realitu reálného života 

4. - 5. 10. DD cup – cyklistika – prevence proti nehodám Praha – Dolní Počernice 

5. 10. Kopaná – zápas Sparta Praha – Liberec 

11. 10. UPS brigáda s dobrovolníky 

27. 10. - 1. 11. Podzimní prázdniny na Poslově mlýně 

19. 10. – „Tonda Obal“ – recykloshow – Praha hotel Hilton 

15. 11. Přednáška Mgr. Začalová na téma sexualita náctiletých 

22. 11. Potravinová sbírka – aktivní účast dětí a pedagogů 

23. 11. Skautská výprava – Praha – účast našeho chlapce se sluchovým postižením 

23. 11. Vyhlášení DD cup Praha 

28. 11. Návštěva věznice Stráž pod Ralskem – v rámci projektu Poznej … 

29. 11. Advent Deštná – rozsvícení stromu 

6. 12. Mikulášská besídka - Skalice u České Lípy 

10. 12. Česko zpívá koledy 

12. 12. Bazárek Klecany – projekt společnosti Albert 

12. – 14.12. Sabina S. – zpívání v Olomouci na soutěži pro talentované děti z DD 

12. 12. Vánoční nadělování v Johnson Controls 

14. 12. Judo show Praha Folimanka 

17. 12. Předvánoční akce s předáváním dárků na KÚ v Liberci 

17. 12. Návštěva společnosti paní Bendové v dětském domově 

17.12. Předávání sociálního vozidla Dacia Dokker 

28.12. Rytířské Vánoce – Albrecht z Valdštejna 

1. 1. Ohňostroj Skalice u České Lípy 

10. 1. Amicia – nadělování a tancování Praha 

17. 1. Odpoledne na ledě - Litoměřice 

6. 2. – 13. 2. Jarní prázdniny na horách Harrachov - Šedý Vlk 

28. 2. Maškarní bál v Chlumu – náš DD byl jedním z pořadatelů 

14. 3. DD cup stolní tenis 

22. 3. Divadlo Doksy hotel PORT 

23. 3. Matějská pouť 

3. 4. Bazárek Klecany – akce s Albertem 

10. 4. Amicia – tancování a společenská výchova - Jablonné v Podještědí 

11. 4. Florbal Ústí nad Labem 

18. 4. UPS brigáda s dobrovolníky 
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24. 4. Deštenský běh – pořádá náš DD 

25. 4. DD cup atletika Dolní Počernice 

25. 4. Ústecká pálka stolní tenis 

6. 5. Nejmilejší koncert – pořadatel náš DD 

22. 5. Amicia – tancování v Jablonném v Podještědí 

24. 5. Návštěva společnosti paní Bendové v našem DD 

30. 5. Den otevřených dveří na DD – Dětský den 

12. 6. BESIP krajská soutěž Česká Lípa 

13. 6. UPS brigáda s dobrovolníky 

19. 6. – 1. 7. Chorvatsko – pobyt dětí od VDV Nadace Olgy Havlové 

20. 6. Besip akce „Smajlík“ 

6. 7. – 12. 7. LT Staré Splavy hotel Bezděz 

17. 7. – 24. 7. LT Staré Splavy Snílek 

27. 7. – 9. 8. LT Tři studně 

31. 7. – 1.8. Rytířské BESIP hrátky – celostátní kolo 

1. 8. – 8. 8. LT Jablonné v Podještědí 

15. 8. – 31. 8. Letní jazyková škola Londýn Wimbledon Lenka D. 

 

6 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 
 
Vytváříme optimální personální podmínky pro další odborný a profesní růst, pracovníci jsou 

podporováni v samostudiu či v dalším odborném studiu.  K začátku školního roku 2014/2015 

roku byl znovu zpracován plán pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, do kterého se 

většina pracovníků na začátku tohoto školního roku již zapojila s cílem mít 100 % podíl 

pracovníků, kteří splňují profesní a odbornou kvalifikaci.  

Ke konci školního roku 2014/2015 tři pracovníci ukončili studium v akreditovaném programu 

na PF UJEP v oboru speciální pedagogika, jedna pracovnice ukončila DPS. Jeden 

z pedagogických pracovníků pokračuje v bakalářském programu pedagogika pro volný čas. 

Podařilo se sestavit pedagogický sbor v rovnoměrném zastoupení mužů a žen. Tímto jsme 

dosáhli poskytování správného identifikačního vzoru. 
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7 Údaje o zapojení do projektů 
 
 
Projekty    
    
Název projektu Dotační titul Příjemce/partner Získané prostředky 
Poznej realitu 
reálného života! 

OPVK - Investice do 
rozvoje vzdělání 

příjemce 4695179,01 

 
Od roku 2012 realizujeme projekt „Poznej realitu reálného života“, ve kterém je DD Dubá 

příjemcem grantu. Projekt byl ukončen v březnu 2015. 

Do vzdělávacích programů jsou zapojeni žáci všech dětských domovů v Libereckém kraji ve 

věku od 12 let do věku, kdy ukončí střední vzdělávání a opustí DD.  

8 Spolupráce se sociálními partnery 
 
Jedním z předpokladů dobře fungujícího dětského domova je vytvoření účelných vazeb 

s okolním sociálním a pracovním prostředím. Požadavky, představy a pohledy jednotlivých 

stran na pedagogickou i praktickou činnost se průběžně přizpůsobují, konfrontují, doplňují 

a ovlivňují, proto je nutné vést s partnery nepřetržitý dialog.  

 

Sociálními partnery našeho domova jsou: 

 

o Rodiny dětí 

o Sociální pracovníci a kurátoři místně příslušných OSPOD  

o Děti a občané okolních obcí  

o Školy, které naše děti navštěvují 

o Úřad práce a Pedagogicko – psychologická poradenská centra 

o PČR a MPS 

o Sponzoři  

o Hostitelské rodiny 

o Město Dubá 
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9 Další aktivity a prezentace zařízení  
 
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila v DD celá řada akcí jak kulturního, tak 

sportovního charakteru.  

Nejvýznamnějšími akcemi byl 3. ročník Deštenského běhu, který se konal 24. 4. 2015 

v areálu našeho domova a poté regionální kolo soutěže Nejmilejší koncert, které náš domov 

pořádal 6. 5. 2015 v KD Crystal v České Lípě. 

Během minulého školního roku jsme v prostorách domova částečně odstranili staré dřevěné 

ostění – především z hygienických důvodů (výskyt Cimex lectularius), vybavili jsme novým 

nábytkem a koberci některé rodinky a jídelnu. Z nevyužívané místnosti jsme vybudovali 

„návštěvní místnost“, která slouží jako zázemí při návštěvách rodinných příslušníků a přátel 

našich dětí. Svépomocí jsme upravili okolí domova a ovocný sad. 

Dětský domov se prezentuje na svých webových stránkách: www.ddduba.cz 

10  Poradenské služby 
 

Ve školním roce 2014/2015 jsme opět spolupracovali s odborným psychologem, který se 

zaměřuje především na diagnostiku profesní orientace u dětí, kteří dokončují povinnou školní 

docházku, a pomáhá jim s výběrem střední školy. Psycholog dále provádí diagnostiku 

osobnosti dítěte, snaží se diagnostikovat patologie páchané na dětech, problematiku adaptace 

dítěte na ústavní výchovu, osobnostní a věkové diferenciace. Dále spolupracujeme s PPP 

v České Lípě, odbornými psychiatrickými zařízeními v České Lípě, Kosmonosích a Mělníku. 

Pravidelně spolupracujeme s jednotlivými školami, kam naše děti dochází, a to včetně 

konzultací učitelů s pedagogickými pracovníky v DD. 

DD má zpracován plán prevence sociálně patologických jevů a ustanoveného metodika 

prevence. 

 

11 Řízení zařízení 
 

Koncepční záměr dětského domova vychází ze zákona 109/2002 Sb., dlouhodobého 

koncepčního záměru DD a ročního plánu výchovně vzdělávacích činností. Roční plán práce 

vychází z koncepce rozvoje dětského domova. Základem pro jeho zpracování je analýza 

minulého školního roku a shrnutí vykonané práce formou kladů i záporů. Plán postihuje 

všechny oblasti výchovně-vzdělávací činnosti a stanovuje základní i jednotlivé dílčí úkoly 

školní rok.  
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Organizační struktura je stanovená organizačním řádem. Ten vymezuje kompetence 

jednotlivých pracovníků, stanovuje pracovní náplně a je všemi pracovníky akceptován. 

Organizační schéma, které je součástí organizačního řádu, jasně vymezuje vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti všech pracovníků.  

 
Statutárním orgánem dětského domova je ředitelka, zástupcem statutárního orgánu je 

pověřená vedoucí provozních zaměstnanců a sociální pracovnice v jedné osobě.  

 

12 Údaje o dalších záměrech zařízení, zhodnocení a závěr 
 

V průběhu školního roku 2014/2015 jsme do našeho domova přijali děti ve věku již od 

jednoho roku, jsme připraveni reagovat na potřeby OSPOD a přijmout do našeho zařízení 

i děti mladší a děti s psychickým i fyzickým postižením (s ohledem na možnosti a především 

sourozenecké vazby). Dětský domov Dubá – Deštná díky svému umístění a především 

příznivému okolí (Tomovy parky, sad, les…) nabízí možnost péče o výše zmíněné děti. 

Samotnou výchovnou péči zajišťují odborní vychovatelé s pomocí pečovatelek, které jsou 

v našem zařízení díky nástroji aktivní politiky zaměstnanosti ÚP (SÚPM). V této oboustranně 

přínosné spolupráci bychom chtěli nadále pokračovat. Podobně tak s pomocí pracovníků 

na VPP ve spolupráci s Probační a mediační službou. 

 

13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a výsledcích 
kontrol  
 

Záznamy o kontrole hasicích přístrojů 

Záznam o technické prohlídce kotelny 

Zpráva o kontrole provozuschopnosti při provozu EPS 

Zpráva o revizi plynového zařízení 

Protokol o periodické kontrole Elektronické zabezpečovací signalizace 

Zpráva o kontrole provozuschopnosti EPS 

Zpráva o provedení kontroly – čištění spalinové cesty 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – hodnocení výsledků rozboru pitné vody 

Krajská hygienická stanice ASL Group protokol o zkoušce odpadních vod z biologické ČOV 

Technická prohlídka a revize kotelny – nízkotlaká kotelna III. Kategorie 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – hodnocení výsledků rozboru pitné vody 
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KelCom zpráva o kontrole provozuschopnosti EPS 

Tomovy parky – revizní protokol z roční prohlídky dětského hřiště 

Protokol o periodické roční kontrole zabezpečovací signalizace 

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty 

OSSZ protokol o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení 

 

14 Základní údaje o hospodaření zařízení 

Hospodaření zařízení ve školním roce 2014/2015 je shodné s obsahem Zprávy o činnosti 

organizace za rok 2014. 

 


