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a)Základní údaje o školském zařízení 
 

 
 
název  zařízení:       Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, 
                                                              příspěvková organizace 
 
sídlo:                   793 15 Lichnov 
 
právní forma:                 příspěvková organizace  
 
IČ:          00852732 
 
telefon/fax                  554 643 129      /    554 643 289 
 
mail:         dd.lichnov@gmail.com 
 
www stránky:                         www.ddlichnov.cz  
 
datová schránka:                  8akgnpg 
 
 
zřizovatel:                            Moravskoslezský  kraj, 28. října 117,  
                                              70218  Ostrava 
 
IČ  zřizovatele:             70890692 
 
  
statutární zástupce org.       Alena  Lukeszová, ředitelka 
 
právní subjektivita                01.01.1993 
 
školská rada:                         není zřízena  
 

 
b)Školský rejstřík a výkon činnosti 
 
      Právnická osoba Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková 
organizace, se sídlem Lichnov 253, 793 15, je dětským domovem rodinného typu.  
 
     S účinností od 01.01.2008, má kapacitu 32 lůžek. 
     Školní jídelna – má kapacitu 70 jídel,cílová kapacita 80 jídel, kdy zabezpečuje 
stravování svěřených dětí a zletilých nezaopatřených osob a svých zaměstnanců. 
 



     Kapacita zařízení je 32 dětí včetně zletilých nezaopatřených osob, bydlících ve čtyřech 
samostatných bytových jednotkách v areálu DD: 

• 1. rodinná skupina (dále jen „RS“), je umístěna v samostatně stojícím rodinném 
domečku, umístěném v areálu DD  
Bydlí zde především studenti středních škol , tj. zletilé nezaopatřené osoby(dále 
jen ZNO) a nezletilé osoby - studenti. 

• 2. rodinná skupina –děti a ev. ZNO, mají své zázemí v samostatné bytové 
jednotce v prvním patře hlavní budovy. Je prostorově největší a jako jediná čítá 
kromě jiných místností, 4 samostatné dětské pokoje, z toho jeden  jednolůžkový.  

• 3. a 4. rodinná skupina - děti a ev. ZNO, bydlí v bytových jednotkách prostorné 
přístavby, každá se samostatným vstupem a po 3 pokojích pro děti.   

 
 
Stále zůstává v platnosti našeho zařízení barevné rozlišení rodinných skupin, a to pro 
snazší orientaci hlavně ml.dětí:  
 
1.RS……………ZELENÁ……………………skupina složená ze studentů středních škol 
 
2.RS……………ČERVENÁ…………………skupina složená zpravidla z dětí MŠ,ZŠ  
 
3.RS……………MODRÁ……………………skupina složená zpravidla z dětí MŠ,ZŠ 
 
4.RS……………ŽLUTÁ……………………..skupina složená zpravidla z dětí MŠ,ZŠ 
 

 
Pro nízký počet umístěných dětí, který byl v rozporu se zákonem 109/2002 Sb.  

v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, nám byla na základě naší žádosti a 
usnesením 44. schůze rady kraje, ze dne 07.08.2018, udělena  výjimka z nejnižšího 
počtu dětí v rodinné skupině našeho DD, na období do 31.12.2018 tak, že v rodinné 
skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí. 
          Jelikož stále nebyly s blížícím se uvedeným datem další děti v našem DD 
umístěny, byla opět námi podána žádost zřizovateli o prodloužení výjimky, která byla 
usnesením rady kraje č. 54/4844 ze dne 08.01.2019, schválena, a to do 30.06.2019. 
 
          Umisťovány následně do našeho zařízení byly děti spíš věku druhého stupně ZŠ, 
děti, které by na základě svého problémového chování měly být umístěny v DDŠ. Ale 
také nám v měsíci červenci byla umístěna větší sourozenecká skupina (6 dětí), a to ve 
věku 6 týdnů až 7 let (po odkladu ŠD s nástupem do 1.tř.).  
 
          Děti ve většině, a to bez rozdílu věku, přichází bez naučených základních 
hygienických, stravovacích, vzdělávacích, činnostních, morálních i volních návyků, 
obvykle očekávaných u většinové populace stejného věku, bez respektu pravidel a 
norem, v posledním čase i bez respektu k dospělé autoritě, značně demotivované, bez 
zájmů, cílů a po ničem netoužící, citově strádající.  Výjimkou nejsou ani jedinci navráceni 
s neúspěšné pěstounské péče. 
          Již i děti ve věku předškoláků přichází do DD s tím, že mají za sebou drobné 
přestupky, řešené Policií ČR.     

 
          Následná adaptace těchto dětí je zcela individuální, většinou nesnadná, pro velká, 
mnohdy opakovaná dřívější traumata.   
          Všem dětem je poskytovaná speciálně pedagogická, pedagogická, etopedická, 
psychologická, psychiatrická a další odborná péče dle jejich individuálních potřeb, díky 
které si daleko lépe budou schopni osvojit kompetence procvičované a získávané 
v pedagogické práci v rámci jejich každodenní výchovy a vzdělávání, což je důležité a 
potřebné pro jejich budoucí schopnost zvládnutí samostatného života mimo zařízení.  
         
          Vytváříme pro ně bezpečné prostředí pro získání jejich důvěry, navázání vztahu…  



 
          Kontaktujeme rodiče či osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud nejsou 
přítomni přijetí dítěte do našeho zařízení. Máme zájem o udržení osobního, telefonického 
či e-mailového kontaktu s nimi, o dobrou vzájemnou spolupráci všech zúčastněných.  
         Každoročně jsou zváni společně s jejich dětmi, umístěnými v našem zařízení, na 
pravidelnou  společenskou akci  DD - “Den otevřených dveří”…   
 
         Naopak, v případě, že osoby odpovědné za výchovu dětí o ně žádný prokazatelný 
zájem nejeví, nespolupracují s dítětem ani zařízením,  přes veškeré intervence pedagogů 
zařízení, vedení DD nebo sociální pracovnice dítěte, je dítě prostřednictvím OSPOD, 
navrženo OSPOD Krajského úřadu v Ostravě, do registru dětí vhodných na umístění do 
náhradní rodinné péče.  
         Při výchově a vzdělávání dětí spolupracujeme v ambulantní péči , krom již výše 
jmenované odborné péče, také se Střediskem výchovné péče v Krnově, psychologem a 
speciálním pedagogem Pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále a Krnově a 
Speciálně pedagogickým centrem v Bruntále.  
 
Našim cílem stále je: 
 
        “Samostatný jedinec, se smyslem pro povinnost s potřebou seberealizace v zaměstnání, 
odpovídajícímu jeho profesnímu zaměření , ale i mimo něj , schopný navázat vztah a udržet si jej, 
schopný založit rodinu, vychovat děti , se zájmem kvalitně naplnit svůj volný čas, schopný začlenit 
se do společnosti a participovat na jejím společenském životě“.   
 
         Zletilá nezaopatřená osoba našeho zařízení má možnost, na základě své podané 
žádosti ředitelce DD, setrvat v péči zařízení i po nabytí své zletilosti, a to na základě 
„Smlouvy…“. Soustavná příprava zletilé nezaopatřené osoby na své budoucí povolání, je 
důležitým kritériem pro její další možné setrvání v péči zařízení. 
         I nadále budeme pokračovat v provázení zletilých jedinců životem v bytech 
zvláštního určení a ve startovacích bytech. 
 
         Ve školním roce 2018/2019, došlo k jedné změně – jednopokojový startovací byt 
v Lichnově byl navrácen majiteli a po krátkém hledání se nám podařilo zajistit opět 
jednopokojový startovací byt ve starší zástavbě v Krnově, v blízkosti centra.    
         Takže celkem máme pro naše zletilé nezaopatřené osoby 4 bytové jednotky pro 
nácvik samostatného života, a to 2 startovací byty a 2 byty zvláštního určení, všechny 
v Krnově.  
         Tato skutečnost jim dává, a to ještě za pobytu v DD, učit se samostatnosti a 
zodpovědnosti, včetně školní přípravy a náplně volného času, zpočátku s větší, později 
s menší pomocí, podporou a provázením ze strany kmenového pedagoga a pedagoga 
jeho rodinné skupiny. Díky tomu se zlepšuje jejich komunikace, rozhodování, péče  o 
sebe sama, svůj byt, své okolí (povinnost velkého úklidu v bytovém domě)… . Zároveň se 
tak zdokonalují v mnoha druzích gramotnosti.   
 
                   
Spoluspráva dětí našeho DD 
       Dětská spoluspráva  - zástupce dětí každé ze 4 rodinných skupin se schází 
s vedením DD jednou měsíčně. Tento zástupce je zároveň i členem stravovací komise.   
       Na měsíčních komunitách jsou děti a ZNO informovány o důležitých pedagogických, 
ekonomických, sociálních či provozně organizačních krocích v zařízení, a to jak těch  
současných, tak i těch plánovaných.  
       Zaměstnanci organizace se snaží být dětem dobrým příkladem. Na názoru dětí nám 
velmi záleží, poznatky z jejich vnímání života v domově i mimo něj jsou pro nás důležité 
v další naší výchovné a vzdělávací práci s nimi a pro ně. 
                                                                 
        Vytváříme kvalitní a podnětné prostředí pro individuální harmonický rozvoj každého 
jedince svěřeného do naší péče. 



 
 
Odchod dětí do pěstounské péče    
Ve školním roce 2018/2019……………………………………………………………………………………… 0 dětí 
 
Odchod zletilé nezaopatřené osoby (dále jen ZNO) ze zařízení  
Ve školním roce 2018/2019……………………………………………………………………………………… 2 ZNO 
 
Návrat zletilé nezaopatřené osoby (dále jen ZNO) do zařízení  
Ve školním roce 2018/2019……………………………………………………………………………………… 1 ZNO 
 
Návrat dětí do své původní biologické rodiny 
Ve školním roce 2018/2019………………………………………………………………………………………  0 dítě 
 
Přemístění dítěte z našeho DD do jiného DD či jiného typu zařízení 
Ve školním roce 2018/2019………………………………………………………………………………………  1 dítě 
 
Přemístění dítěte z jiného typu zařízení do našeho DD 
Ve školním roce 2018/2019………………………………………………………………………………………  3 dítě 
 
Hostitelská péče 
V  5 hostitelských rodinách hostovalo………………………………………………………………………  5 dětí 
 
 
 
c) Personální zabezpečení činnosti školského zařízení  
 
 
Statutární orgán zařízení …………..………………………….Alena Lukeszová,ředitelka  
                                                            (kontroluje a řídí činnost vedoucích pracovníků) 
 
 
 
Zástupce statutárního orgánu, zástupkyně ředitelky pro úsek ekon., správní a 
sociální ………………………………………………………………….…. Ivana Jakubíková,   
                                                                                                sociální pracovnice 
(kontroluje a řídí činnost zaměstnanců  úseku ekonomického,správního a sociálního, při delší 
nepřítomnosti ředitelky i úseku pedagogického) 
 
 
Zástupkyně ředitele pro úsek pedagogický………………..Bc. Jana Maderová,ved. 
                                                                                                vychovatelka 
                                                    (kontroluje a řídí činnost pedagogických pracovníků) 
 
 
Vedoucí školní jídelny…………………………………………………..Ivana Gesierichová,  
                                                                                     personalistka,mzdová účetní 
                        (kontroluje a řídí práci kuchařek, zodpovídá za úsek školního stravování) 
 
 
 
Hlavní účetní organizace ……………………………………………………………Ing.Petra Kubešová, 
                                                                                                 rozpočtářka  
                             (činnost řízena zástupkyní ředitele pro úsek ekon.,správní a sociální) 
 
 



Pedagogičtí pracovníci    ………………… ředitelka ……………………………………………………………1 
                                                                     
                                                     ved.vychovatelka………………………………………………1 
                                                               
                                                       vychovatel/ka …………………………………………………10                                             
                                                                                                           
                                                     Celkem ……………………………………………………………12   
                                                 
 
Ostatní zaměstnanci ……………………………………………………………………………………………………11                                            
 
 
Celkový počet zaměstnanců ve šk.roce 2018/2019……………………….23  
 
 
d)Zápis k povinné školní docházce, přijetí na stř. školy 
 
ZŠ 
       V červenci školního roku 2018/2019 jsme přijali 6 menších dětí - 1 dítě v září 2019, 
nastoupí do 1.třídy ZŠ Lichnov (přestup), další z dětí má pro školní rok 2019/2020, 
odklad povinné školní docházky, tudíž bude setrvávat s dalšími 3 sourozenci v MŠ 
Lichnov a jejich další sourozenec - kojenec, zůstane v péči kmenové vychovatelky v DD. 
Další přijaté osoby v průběhu školního roku, v počtu 7, byly žáky a studenty základních a 
středních škol .  
 
SŠ, SOŠ, SOU, OU 
 
       Ve školním roce 2018/2019 studovalo na středních školách celkem 7 studentů a 
učňů, a to na oborech : 
 

• 1x „Cukrářka“ – UO s VL………………………………………………(Město Albrechtice) 
• 2x “Kuchař-číšník”-OU s VL………………………………………….(Bruntál) 
• 1x „Kadeřnice“- UO s VL…….…………………………………………(Bruntál) 

 
• 1x “Střední praktická škola dvouletá”………………………….(Krnov) 

 
• 1x „Předškolní a mimoškolní pedagogika – SŠ s Mat……(Krnov) 
• 1x “Maser lázeňství a wellness-SŠ s Mat ………………………(Rýmařov)  

 
     Ve školním roce 2018/2019 studovalo na vysoké škole, či na vyšší odborné škole 
celkem 1 student, a to na oboru : 
 

• 1x „Kriminalistika a kriminologie“…………………………………… ( Praha – soukromá 
vysoká škola AMBIS, s.r.o. Podpořen ve studiu uhrazeným školným, je organizací 
NTM dětem, při bydlení ve startovacím bytě  pak org. Dejme dětem šanci o.p.s.) 

 
 
     Ve školním roce 2019/2020, přibudou další 4 studenti v učňovském školství (3 děti 
našeho DD + 1chlapec, který byl v závěru školního roku přemístěn z jiného zařízení do 
našeho DD a ve školním roce 2019/2020, bude rovněž studovat na střední škole).  
 
     Školní rok 2019/2020,tak budeme zahajovat s celkem 11 studenty středních a 
vysokých škol. 
 
 



e)Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
                                                                             
 
     Děti a ZNO k 30.06.2019 , navštěvovali  :   
 

 
DD 
Lichnov 

 
MŠ  
Lichnov 

 
ZŠ  
Lichnov 

 
ZŠ a SŠ  
Slezské 
diakonie 
Krnov 
 

 
     SŠ, 
nástavbové 
studium 

 

 
      VŠ 
    Praha 
 

 
  0 

 

 
      0 

 
  13 

 
 3 

 
   6 

 
   1 

 
     S každou vzdělávací institucí, kterou navštěvují naše děti a zletilé nezaopatřené 
osoby, spolupracujeme velice úzce, flexibilně  a na velmi dobré odborné i lidské, úrovni.  
 
        V uplynulém školním roce ukončila svá studia úspěšnou závěrečnou učňovskou 
zkouškou 1 dívka.  
      Jelikož hodlala své znalosti a vzdělání ještě rozšířit, a v tomto záměru byla ze strany 
DD maximálně podporována, podala si přihláško na dvouleté nástavbové maturitní 
studium oboru „Podnikání“ v Krnově , a také učňovský obor „Rekondiční a sportovní  
masér na SOŠ v Odrách.  
 
      K přijímacím zkouškám na maturitní obor se však z vlastního rozhodnutí nedostavila,  
ke studiu učebního oboru kde byla přijata, následně rovněž odmítla nastoupit . Nakonec 
se rozhodla ukončit pobyt v DD k 31.08.2019, výpovědí Dohody o setrvání v péči 
zařízení.     
      
      Třetí a závěrečný ročník to bude pro studentku oboru „Cukrář“, a v roce 2020 ji 
budou čekat závěrečné zkoušky. V této chvíli se dívka rozhoduje, zda pokračovat ve 
studiích, či zda po dostudování již odejít k rodině.  
 
      Stejně tak poslední a důležitý je 4. Ročník oboru „Masér lázeňství a wellnes“ pro další 
naši studentku, kdy ji bude čekat v roce 2020 závěrečná maturitní zkouška. Jejím 
záměrem je pokračovat ve vyšším odborném či vysokoškolském vzdělávání, tak uvidíme.  
 
      Druhou částí druhého ročníku Střední školy praktické, Slezské Diakonie v Krnově, 
měl pokračovat v novém školním roce 1 chlapec.  
      Rozhodl se však v závěru prázdnin, po srpnovém nabytí zletilosti, jít samostatným 
životem. Nechtěl nadále setrvávat v péči našeho zařízení, proto po dohodě s ním a rodiči 
chlapce, mu bylo zajištěno podporované bydlení ve Slezské diakonii Bruntál, s možností a 
podporou pokračování ve studiu s možností jeho řádného ukončení.   
 
      Ani na konci školního roku 2018/2019 , nenabylo právní moci rozhodnutí soudu o 
svěření dítěte do pěstounské péče, kdy nezl. dítě v rodině již téměř rok pobývalo na 
dlouhodobém hostitelském pobytu.  
      Na podzim proběhne soudní jednání, kdy by již definitivně mělo být rozhodnuto.  
                
      Dva chlapci a jedna dívka,  ukončili povinnou devítiletou školní docházku,  získali 
tedy základní vzdělání. Všichni tři byli přijati ke středoškolskému studiu.  
   
 
 
 



         NOVÁ PŘIJETÍ NA SŠ ve školním roce 2019/2020 
 

• 1 dívka byla přijata na SSUŠ v Prostějově, obor „Oděvní design“ 
 

• 1 chlapec byl přijat na SOŠ v Bruntále na obor „ Mechanik opravář motorových 
vozidel“ 
 

• 1 chlapec pak byl přijat na SOŠ ve Městě Albrechticích, obor „Opravářské práce“ 
 
 

        Tři chlapce základní školy čekaly v závěru prázdnin klasifikační či opravné zkoušky, 
všichni je zvládli ke své spokojenosti a 2 chlapci postoupili do vyšších tříd a 1chlapec 
zdárně ukončil 9.třídu.  
 
        Všichni ostatní žáci ZŠ a studenti SŠ svá studia zvládli v řádných termínech a 
postoupili do vyšších ročníků.  
                              
                     
 
f)Údaje o prevenci rizikového chování dětí a zletilých nezaop. osob 
 
     
     Ve školním roce 2018/2019, jsme opět úspěšně úzce spolupracovali s OO PČR Krnov, 
v prevenci rizikového chování dětí a mladistvých.  
     
     Naše systematická výchovná a vzdělávací práce s dětmi má charakter preventivního 
působení – předcházení rizikovému chování - stále bude rozvíjen a podporován zdravý 
životní styl, smysluplné trávení volného času, rozvoj talentu, nadání a dovedností všech 
dětí s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. 
 
Zařízení má zpracován Plán prevence rizikového chování dětí  (PPRCHD)  
 

    Cílem edukačního procesu v našem zařízení je socializace a resocializace dětí – jejich 
postupné začleňování zpět do společnosti, změny životních postojů, perspektiv, 
hodnotového žebříčku….  
 
    U jednotlivých dětí jsou zpracovávány Individuální programy rozvoje osobnosti na 
období školního roku, kde jsou stanovovány plány výchovných cílů, které jsou pravidelně 
pololetně vyhodnocovány.   
 
    Kontrolu IPROD provádí  ředitelka a ved. vychovatelka, následně  také  koordinátor 
DDÚ v Bohumíně- Šunychlu. 
       
    Našim cílem je naučit děti rizikovým situacím nejen předcházet, ale nastanou li, umět  
a nebát se, je adekvátně  řešit. 
 
     V průběhu školního roku může být obsah plánu průběžně doplňován dle nabídek PPP 
či SVP Bruntál, Krnov a dalších spolupracujících organizací - Policie ČR, DDÚ Bohumín, 
okresní metodik prevence, KVIC Ostrava, Nový Jičín, MŠMT... 
 
     V plánu prevence uplatňujeme  nové poznatky a doporučení , na základě zkušeností 
pak hledáme nejlepší cesty ke zkvalitnění pozitivního vlivu na naše děti. 
     V případě potřeby je o pomoc a konzultaci  v řešení rizikového chování dětí , požádán 
koordinátor DDÚ v Bohumíně, nebo etopedové a psychologové SVP v Krnově.  
     Přijata opatření byla vždy zvolena v zájmu dítěte a  s ohledem především na jeho 
individuální potřeby. 
 



     Vedení dětského domova úzkou spoluprací s pedagogy RS na pravidelných měsíčních 
pedagogických poradách, se zástupci dětí na dětské spolusprávě  a přijetím jednotných 
postupů při výskytu rizikového chování dětí, s využitím metodických pokynů MŠMT, 
maximálně eliminuje intenzitu, rozsah i dopad projevů nevhodného chování či jednání 
dětí.  
 
     Při výchově a vzdělávání dětí je důležité  působit jednotně, komplexně ale hlavně 
rychle, účelně a nejlépe preventivně. 
 
     Pravidelnými, příležitostnými, spontánními, odpočinkovými, pobytovými činnostmi a 
dalšími aktivitami s dětmi, jsme usilovali o vybavení dětí a mladých lidí  takovými 
kompetencemi a zkušenostmi, díky kterým v budoucnosti v samostatném životě po 
odchodu z DD, budou schopny smysluplně a maximálně využít svůj veškerý volný čas 
mimo pracovní dobu, co by prevence případného výskytu jejich rizikového chování.   
 
 
 
 
Rizikové chování dětí ve šk. roce 2018/2019 : 
       
Útěky    
V roce 2018 byly realizovány 2 krátkodobé samostatné útěky dvou dívek ( 14 , 15 let). 
V roce 2019 ( do 31.08.2019), NEBYL zaznamenán žádný útěk 
                
Kouření – alkohol –  
děti a zletilé nezaopatřené osoby jsou opakovaně seznámeny s pravidly zařízení, opírající 
se o platnou legislativu týkající se prevence rizikového chování.  
 
 
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( k příloze  -  Činnosti školy 
v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Naše zařízení nerealizovalo, nenabízí ani není součástí celoživotního vzdělávání.  

 
 

      DVPP našich pedagogických pracovníků 
 
     Probíhalo opět průběžně po celý rok, dle tabulky viz níže.  
     Je zřejmá průběžná účast naších pedagogických pracovníků na vzdělávacích 
seminářích, na jedné, či více akcích během celého školního roku 2018/2019. 
     Pokračovat bude jeden pedagogický pracovník sebezkušenostním vzděláváním v Brně,  
ukončení je očekáváno ve šk.roce 2020/2021.  
 
     Další DVPP probíhalo však i způsobem jednotlivých výjezdů mimo organizaci 
(vzdělávání rozpočtářky, sociální pracovnice, ved. šk.jídelny, i pedagogických 
pracovníků…).  
SUPERVIZE - již několik let pravidelně spolupracujeme na supervizích setkáních se 
supervizorkou  PhDr. Soňou Cpinovou z Brna.  Pedagogičtí pracovníci stále hodnotí 
probíhající supervizní setkání na našem zařízen velmi pozitivně a za přínosné pro jejich 
další profesní růst a odbornou práci s dětmi.  
Společná DVPP - Stále upřednostňujeme vzdělávání pedagogických pracovníků formou 
„sboroven“, pořádaných v našem zařízení. Jsou pro naše zařízení jednou 
z nejvýhodnějších forem, neboť je přístupné téměř všem pedagogickým pracovníkům, a 



také je většinou reálně přizpůsobené našim specifickým tématům vzdělávání a 
požadavkům našich pedagogů k využití v jejich odborné praxi. 
       Systematicky a dlouhodobě spolupracujeme s lektorem Mgr. Jiřím J.Haldou – 
speciálním pedagogem, rodinným terapeute…. Jde o práci s týmem, individuální pracovní 
konzultace, konzultace výchovné a vzdělávací pedagogické a speciálně pedagogické 
práce. 
       Dále pak spolupracujeme s lektorem PhDr. Janem Svobodou – s pedagogy provádí 
supervizi u jim svěřených dětí, konzultují výchovné a vzdělávací postupy, použité 
konkrétní metody a formy práce, pracují na osobním profesním růstu, pracují na 
upevnění  týmové práce…. Cíleně je pak pracováno také na zkvalitnění manažerských 
dovedností vedoucích ped.pracovníků).   

Měsíc uskutečnění 
akce DVPP - název 

Pořadatel, 
místo konání 

 
Září 2018 

 

ZŽS - Zdravé stravování - /seminář/ 
 s D. Demjanovičovou 

DD a ŠJ, Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

                             EVVO             Doplňující seminář k 
projektu  EVVO, Lipka - Brno 

             Sborovna, Mgr. Jiří Halda Dětský domov a Školní jídelna, 
Lichnov 253, p.o. 

Rizikové chování dětí a mládeže se 
speciálním zaměřením na školská zařízení 
pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy   

s lektorem PaedDr. Zdeňkem Martínkem 

                    Ostrava, 
Vzdělávací agentura PARIS 

Říjen 2018 

1. malé “Mezinárodní forum” 
dětských domovů MSK – Dítě v dětském 
domově, za účasti hostů – doc. PhDr. V. 
Vojtové, Mgr. Viery Miklašové, M. 
Chovancové, zástupců KÚ MSK a DDÚ 
Bohumín a hostů 

DD a ŠJ, Lichnov 253, p. o. 

EVVO Doplňující seminář k 
projektu  EVVO, Lipka - Brno 

Sebezkušenostní výcvik, 250h V plánu /T. Bolík/ - ukončení 
vzdělávání 

Sborovna s PhDr. J. Svobodou 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 
Listopad 2018 

           „ Inspiro“  Olomouc, P. Srovnal,  
plánovací schůzka realizačního týmu DD a ŠJ, Lichnov 253, p.o. 

EVVO Doplňující seminář k 
projektu  EVVO, Lipka - Brno 

      
 Konference – Dospělým ze dne na den         Ostrava, Mimo domov, o. s. 

        ZŽS - Zdravé stravování - /seminář/ 
 s D. Demjanovičovou 

DD a ŠJ, Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 
Spolu a jinak ve vedení lidí, 

PhDr. M. Štěpánková 
Mansio v.o.s., Brno 

Asociace náhradní výchovy  Asociace NV – Bystřice nad 
Pernštejnem 



 
 

Prosinec 2018 
 
 

 
Finanční gramotnost 

 
Lexikona,z.s. Krnov 

          
 
          Supervize s PhDr. S. Cpinovou 
 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

Leden 2019 

Sborovna, Mgr. Jiří Halda 
 

 
 

Dětský domov a Školní jídelna, 
Lichnov 253, příspěvková 

organizace 
 

Sborovna s PhDr. J. Svobodou 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 
 

RMTi 1 a RMTi2 – lektor Mark 
Stephen Church – v AJ, s 

českým překladem 
 

Inspiro, Olomouc 

EVVO 

 
Doplňující seminář k 

projektu  EVVO, Lipka – Brno 
 

 
Únor 2019 

 

 
Hrajeme si s psychomotorikou, 

Mgr. Jana Macečková 
 

KVIC Opava 

 
 

         Konference – Kam kráčíš, rodino? 
 
 

                   CSSO, o.p.s., 
Ostrava, Aula TU VŠB 

Březen 2019 
 

 
 

ZŽS - Zdravé stravování - /seminář/ 
 s D. Demjanovičovou 

 
 

DD a ŠJ, Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

Sborovna, Mgr. Jiří Halda 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 

Duben 2019 

 
 

Prevence rizikového chování, schůzka pro 
metodiky prevence 

 
 

Ostrava Hrabová 

 
Rozpravy 2019   

O školství a 
institucionální 

výchově  

            
           Výchova-vzdělávání 

Mgr.Roman Pavlowský,  
Sepetná Beskydy 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Květen 2019 

  
 
Tematické setkání ŠPP - Podpora inkluze  
                          v  MSK 
 

KÚ MSK, Ostrava 

       Supervize s PhDr. S. Cpinovou 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 
„Celostátní vzdělávací setkání 
řídících pracovníků zařízení 
pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy“   
 
Manipulace v mezilidské komunikaci a 
obrana proti ní – Dr. Mgr. J. Klimeš; 
Hodnocení zaměstnanců, vedení 
hodnotícího rozhovoru PaedDr. M. Pavlík 

Fakta s.r.o. , Mikulov 

 
 
Legislativa ve věcech rizikového chování 
 
 

 
KÚ MSK, Ostrava 

Jaroslav Šejvl 

 
Stipendijní program  Praha - DDŠ 

BOZP  

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 

Červen 2019 

Sborovna s PhDr. J. Svobodou 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 

ZŽS - Zdravé stravování - /seminář/ 

 
Dětský domov a Školní jídelna, 

Lichnov 253, příspěvková 
organizace 

 



h) Aktivity v DD a prezentace školského zařízení na veřejnosti 
 
     Nabídka aktivit našeho DD pro děti a zletilé nezaopatřené osoby ve školním 
roce 2018/2019 :  
 
1. Sportovní aktivity  
 

 
 
a) jaro až podzim  

• Míčové hry – fotbal, volejbal, basketbal, vybíjená ,nohejbal,  florbal 
• Cykloturistika, cyklokoloběžky, motokáry,  inline bruslení, scate,běh  
• Plavání v rodinném bazéně s nadkrytím, posilování na venkovním 

multiposilovacím stroji … 
 
b) v zimě  

• Posilování v „domácí posilovně“ – posilovací stroje, rotopedy, běžecký pás… 
• Sjezdové lyžování, zimní turistika 

 
 
2.Rukodělné aktivity 
 
a) v terapeutických dílnách  

• v keramické dílně – práce s hlínou, šlikrem a dalšími doplňujícími materiály, 
včetně drátenické činnosti  

• v hobby dílně - Fimo technika, Tiffani technika, výroba dekorativních svíček, 
výroba vonných přírodních mýdel, korálkování, práce s pediggem, pergamano,  
práce s papírem…  
 

b) na rodinné skupině 
 

• výtvarné aktivity - pastelky, pastely, křídy, uhel, rudka, tužka, tuž…+ doplňkové 
materiály 

 
 
3.Hudební aktivity   
 

• africké bubny a jiné exotické nástroje, hra na kytaru, cajon, drumbeny,  
bicí, flétnu, elektronické klávesy 



4.Zahradničení 
 

 
 
 

• péče o trávník (za spolupráce s pedagogy a p. domovníkem) 
• péče rodinnými skupinami o jednotlivé rozdělené úseky zahrady DD  
• péče o skleníky-pěstování zeleniny   
• péče o bylinkovou spirálu 
• péče o květinovou výsadbu v truhlících a kontejnerech 

 
 
5.Chovatelství 
 

• péče o drobné zvířectvo na jednotlivých rodinných skupinách  
• péče o miniovečky Quesántské (doplňování vody, krmiva, příprava sena…)léto 

opět bylo velmi teplé a suché, trávu jsme skoro žádnou k sušení neměli, co 
vyrostlo, večky spásly a ještě je děti pásly mimo jejich ohradu pro zabezpečení 
šťavnaté pastvy.  
  
Díky nově navázané spolupráci se nám podařilo zajistit ostříhání ovcí a úpravu 
 jejich kopýtek.  
 

• Spolupráci je v plánu rozvinout i o poznávání včelstva.  
• Během prázdnin byly plně využito interaktivního venkovního herního mobiliáře, 

který zahrnuje prvky: 
- herní 
- vodní 
- muzikoterapii 
- pozorovatelnu 
- tunel 
- prvky ke cvičení rovnováhy či masáže plosek nohou 
- prvky poznání-hmyzí domeček, ježkovník, krmítka, budky pro ptáky…  

 
                                   
 
 



6. Rekreační aktivity 
 

• aktivní překonávání strachu z vody u dětí neplavců, včetně nácviku rekreačního  
plavání v našem rodinném zahradním bazéně s nadkrytím.  
 

 
 

 
 
7.Aktivity organizované našim DD pro jiné DD, zřizované KÚ MSK  
 

• Nohejbalový turnaj smíšených družstev  - určeno dětem dětských domovů  
v Moravskoslezském kraji a školám a školským zařízením, s námi spolupracujícím  
 

• Volejbalový turnaj smíšených družstev s hrajícím pedagogem  - určeno 
dětem dětských domovů  v Moravskoslezském kraji a našim partnerským 
organizacím 
 

 
8.Aktivity každoročně organizované pro širokou laickou i odbornou veřejnost: 
 

• „Den otevřených dveří“  - pravidelná, již tradiční akce krátce po zahájení 
nového školního roku.  
Je vždy tematicky zaměřená tak, aby návštěvníci měli možnost poznat podrobněji 
některou oblast naší výchovné a vzdělávací práce s dětmi a zletilými 
nezaopatřenými osobami.  
 
Děti a zletilé nezaopatřené osoby si na tento den na své rodinné skupině chystají 
pro návštěvy drobné pohoštění, které je rovněž tematicky podkresleno konkrétní 
surovinou – tentokráte to byla mrkev.   
 
Naše děti zvou své rodiče a zákonné zástupce, zaměstnanci pak své přátelé a 
známé, hostitele našich dětí, DD zve své spolupracující organizace a instituce, 
vedení dodavatelských firem, školy a školská zařízení včetně žáků a studentů, 
jakož i  spolupracující neziskové organizace, projektové partnery…    
 



Vždy nás navštíví velké množství návštěvníků, kteří se chtějí dovědět něco o 
životě dětí v našem zařízení, jejich studiu, aktivitách, ale i běžných činnostech na 
jejich rodinné skupině. Hovoří nesvázaně s dětmi, personálem.  
Každým rokem přijde mnoho těch, jejichž představa se velmi liší od zjištěné 
skutečnosti a kvitují, že neměli ani tušení, jak děti opravdu žijí, jaké mají 
možnosti a jaká je jim věnována odborná pomoc a provázení na cestě získávání 
kompetencí pro zvládnutí osamostatnění se po odchodu z dětského domova.   

 
• „Uspávání broučků“   

aktivita dětí našeho DD pro děti našeho DD a zároveň pro širokou veřejnost-děti s 
rodiči z blízkého i vzdáleného okolí, která se setkává se stále větší oblibou! 
V tomto školním roce proběhla akce za spolupráce SRPŠ při ZŠ a MŠ Lichnov, což 
bylo velkým přínosem v doplnění o další aktivity pro  celkovou atraktivnost celé 
akce. Moc za spolupráci děkujeme a těšíme se na další ročník!   

 
 
 
          8.Spolupráce s dalšími institucemi : 
 

• Obcí Lichnov  
na kulturních programech každoročních akcí, jako jsou  „Den dětí“,Lichnovské 
slavnosti“, a další  
 

• Místní organizací seniorů zdravotně handicapovaných-příležitostné aktivity 
 

• Školami a dalšími školskými zařízeními, jako: 
          ZŠ a MŠ v Lichnově, Krnově, Zátoru, ZŠ v Krnově, Janáčkovo nám., SOŠ  
          automobilní Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov…„Uspávání broučků“, „Mikulášská 
          nadílka“… 
 

• Městem  Krnovem  
           Komunitním plánováním sociálních služeb – sekcí „Děti, mládež, rodina“ 

Ve spolupráci s touto skupinou pokračovalo naše zařízení i ve školním roce 
2018/2019 a pokračovat bude i nadále.  
Svým odborným působením a spoluprací s ostatními organizacemi, máme zájem 
na ovlivnění a vytvoření kvalitních podmínek života dětí a mládeže v Krnově a 
v mikroregionu Krnovsko.  

 
• Sdruženým zdravotnickým zařízením v Krnově 

S našimi dětmi a zletilými nezaopatřenými osobami, jsme pravidelnými účastníky 
na akcích s osvětovou tématikou, pořádaných tímto zařízením.  
 

 
 Jiná společensky prospěšná aktivita -  POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2018   

 
I ve školním roce 2018/2019, jsme se zapojili do výzvy našeho zřizovatele ke 

spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě, z.s., a to k již tradiční  
 
                            “S b í r c e   p o t r a v i n o v é   p o m o c i”, 
 

Zapojili se jak zaměstnanci našeho zařízení, tak děti a zletilé nezaopatřené osoby.  
Všem zapojeným patří za podporu sbírky, velký dík! 

 
 
 
 



Akce školního roku 2018/2019    

Plán společných akcí na měsíc – září 2018 

Výlet na kolech a koloběžkách                                                                                                       
Trénování nohejbalu                                                                                                                                

 
Přípravy na DOD: 
Výroba upomínkových předmětů na DOD                                                                                   

          Estetizace rodinných skupin, přípravy na DOD                                                                          

Práce na zahradě: 
          Práce na zahradě, péče o skleníky se zeleninou                                                                        
          Osazení truhlíků podzimními trvalkami, kosení trávy, výsadba nových keřů, přesazování  
          rostlin….                           
          Odstranění starého plotu a vytvoření nového, čištění plochy v jeho okolí                                                      

 

 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 9. 2017 Turistický pochod 
akce s PČR 

akce mimo DD 

3. 9. 2018 Zahájení nového školního roku 2018/2019 akce mimo DD 

8. - 9. 9. 2018 
Polsko – český kajakový sjezd řeky, 

akce s PČR 
akce mimo DD 

8. 9. 2018 Turistická vycházka k Poldru Lichnov akce mimo DD 

22. 9. 2018 
Liptáň 1938 

- rekonstrukce válečné tragedie 
akce mimo DD 

23. 9. 2018 
Tematické setkání 

projektu „Začni správně“ v Jeseníku 
akce mimo DD 

27. 9. 2018 
Den odlišnosti na Pevnosti poznání v Olomouci- 

v rámci projektu INSPIRO. 
akce mimo DD 

29. 9. 2018 Vycházka na „Černé oko“ a na Pocheň akce mimo DD 



Plán společných akcí na měsíc – říjen 2018 

 
Přípravy na DOD: 
Výroba upomínkových předmětů na DOD,                                                                                   

          Estetizace rodinných skupin, přípravy na DOD                                                                           

 

           Práce na zahradě: 

           Úklidy zahradních prostor a okolí rodinných skupin, osazení truhlíků a skalek podzimními   
            trvalkami, kosení trávy, přesazování rostlin….                           

            Trénování nohejbalu                                                                                                                                

 Dopisy Ježíškovi v rámci projektu DDŠ Strom splněných přání a také Novodvorská plaza             
 
 
 

Datum: Název akce: Poznámky: 

4. 10. 2018 
„MISS PRINCESS“ 

Ostrava 
akce mimo DD 

5. 10. 2018 

Den otevřených dveří DD 2018 

1. malé Mezinárodní  Fórum  
Určeno  pracovníkům dětských domovů MSK a 

spolupracujících organizací 

- Mrkvové hody 

akce v DD 

5.-7. 10. 
2018 

Potravinová sbírka – zapojení všech rodinných 
skupin DD 

akce v DD 

13. 10. 2018 
Pojďme se spolu zapotit 

-sportovně taneční soutěž DD Karviná 
akce mimo DD 

19. 10. 2018 
„Uspávání broučků“ 

akce pro veřejnost ve spolupráci se ŠD ZŠ Lichnov 

akce v DD  
i mimo DD 

24. 10. 2018 
1. Komunita 

Seznámení dětí s náplní a cíli komunit a tématem o 
dobrovolnické činnosti 

akce v DD 

27. 10. 2018 
Divadelní představení s názvem "Námluvy u 

čarodějnice", 
Rýmařovský dramatický kroužek 

akce mimo DD 

28. 10. 2018 
Den otevřených dveří 2018 KÚ MSK Ostrava - 

100. výročí vzniku Československa 
akce mimo DD 



Plán společných akcí na měsíc – listopad 2018 

Trénink nohejbalu                                                                                                                                

Pečení moučníků - akce všech RS                                                                                                

          Výroba vánočních přáníček pro sponzory  
          Návštěva kina „Bohemia Rapshody“ – Krnov   
          Návštěva basketbalového utkání „Ligy mistrů“ v Opavě 
          Seznámení s novou hrou „Crokinole“ 
          Oslavy narozenin  
          Pečení medailí z perníkového těsta 
          Výroba výrobků a adventních věnců na adventní výstavu do Flemichovy vily 
          Třídní schůzky na základních a středních školách 
          Práce na zahradě – zazimování skleníků a okrasných dřevin 
          

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 11. 2018 

Halloweenské tvoření 
společná akce RS  

- vytvoření venkovní haloweenské dekorace 

 

akce v DD 

3. 11. 2018 
Nohejbalový turnaj DD 2018 

akce pro DD MSK 
akce mimo DD 

5. 11. 2018 

 
Beseda s příslušníkem Městské policie Krnov  

na téma Drogy a jak se jim vyhnout 
 

akce v DD 

7. 11. 2018 
Hudební vystoupení  

- v MŠ při Nemocnici Krnov 
akce mimo DD 

10. 11. 2018 

 
Společné výtvarné odpoledne 

- zapojení do výtvarné výzvy ÚV ČR – „Malý malíř“ 
– nejlepší vánoční dárek před 100 lety 

 

akce v DD 

17. 11. 2018  

 
Společná vycházka na rozhlednu v Sosnové 

akce pro RS 
 

akce mimo DD 

22. 11. 2018 

Komunita 1. RS 
- prezentace svého projektu v rámci dobrovolnické 

aktivity  
 

akce v DD 

25. 11. 2018 
Adventní tvoření „Pánové pekla“ 

společná akce RS, výstavka výrobků v jídelně 
 

akce v DD 



Plán společných akcí na měsíc – prosinec 2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                        

Rozsvěcení vánočního stromu v Krnově, ohňostroj                                                                               
Pečení vánočního cukroví - všechny RS                                                                                     
Výroba vánočních přáníček pro sponzory                                       
Vánoční posezení se ŠD při ZŠ Krnov, Vánoční taneční show - SVČ Krnov                
Zdobení vánočních stromečků v jídelně a na RS                                                                               

Nakupování vánočních dárků pro děti a jejich následné zabalení                                           

Předvánoční posezení dětí na rodinných skupinách                                                                              

Zakoupení vánočního kapra-dodržování českých tradic                                                       

Vánoční turistická vycházka                                                                                                                   

Návštěva dětského filmového představení v Krnově                                                                                

 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 12. 2018 Vánoční jarmark v Linhartovech  akce mimo DD 

1. 12. 2018 
Rozsvěcení vánočního stromu  

a Mikulášská nadílka v Obecním domě v 
Lichnově 

akce mimo DD 

2. 12. 2018 
Prostřeno - na téma "Babiččino cukroví" 

společná kulinářská akce RS 
akce v DD 

3. 12. 2018 
Pečení a zdobení vánočních perníčků 

výstavka v jídelně 
akce v DD 

5. 12. 2018 
Mikulášská nadílka 

ve spolupráci se studenty SŠA Krnov 
akce mimo DD 

7. 12. 2018 
Komunita 2.RS 

- prezentace svého projektu v rámci dobrovolnické 
aktivity  

akce v DD 

12. 12. 2018 
Hudební vystoupení našich dětí 

na akci ZŠ Brantice 
akce mimo DD 

15. 12. 2018 
Pečení vánoček s profesionálem 
za účasti dětí a rodičů ze  ZŠ Brantice 

akce v DD 

24. 12. 2018 
Štědrý den se Štědrovečerní večeří  

a nadílkou vánočních dárků 
akce v DD 

27. 12. 2018 BOWLING akce mimo DD 

30. 12. 2018 Návštěva Wellness centra v Bruntále                                                                                                       akce mimo DD 

31. 12. 2018 Silvestr a Silvestrovský ohňostroj 2018 akce v DD 



Plán společných akcí na měsíc – leden 2019 

Návštěvy tělocvičny ZŠ Lichnov, příprava na volejbalový turnaj   
          Bobování na kopci, zimní radovánky 
          Estetizace rodinných skupin, sestavování nového nábytku   
          Bruslení na zimním stadionu                                                                                                                 
          Práce s kuličkovým lisem „KULÍSEK"     

 

Plán společných akcí na měsíc – únor 2019 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 1. 2019 

 

Novoroční vycházka  
donáška suchého pečiva ke krmelci 

akce mimo DD 

3. 1. 2019 

 

Druhá Štědrovečerní večeře s J. Řepou 
rozdávání dárků dětem, 

 které byly o Vánocích mimo DD 

akce v DD 

6. 1. 2019 
 

                    " Novoroční Bingo" 
 

akce v DD 

10. 1. 2019 

 

„ Sněhový sochař " 
- společná akce RS 

akce v DD 

12. 1. 2019 

 

Návštěva ZOO Ostrava 
- akce MSK pozvání hejtmana 

akce mimo DD 

17. 1. 2019 

 

Komunita 3. RS 
- prezentace svého projektu v rámci 

dobrovolnické aktivity   

akce v DD 

19. 1. 2019 

 

Desková hra „ Crokinol" 
- turnaj RS 

akce v DD 

26. 1. 2019  

 

Volejbalový turnaj DD, XIII ročník,  
akce v rámci DD MSK 

akce mimo DD 

31. 1. 2019 

 

Pololetní zhodnocení školních výsledků  
v rámci posezení rodinných skupin1. – 4. 

akce v DD 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 2. 2019                                                           Desková hra „Dáma“  akce v DD 

2.2.2019 
RETROhrátky – hry našich rodičů a 

prarodičů 
akce v DD 

16. 2. 2019 
Výtvarná soutěž " PO očima dětí“  

- „V domě hoří! A co teď?" 
- společná akce RS. 

akce v DD 



Přípravy na ZOP v Malé Morávce: 
           - sestavování jídelníčku 
           - plánování volných aktivit a aktivit na společné večery 
           - přípravy a nákupy na pobyt a na lyžování 
           - balení věcí                                                                                                                             
           Bobování na kopci, zimní radovánky                                                                                                     
           Bruslení na zimním stadionu                                                                                         
           Discgolf na hřišti v Krnově                                                                                                                            
           Návštěvy dětí v lázních Klimkovice   
           Návštěva wellness Bruntál 
                                                                                                                      

Plán společných akcí na měsíc – březen 2019 

19. 2. 2019 

 

Komunita 4.RS 
- prezentace svého projektu v rámci 

dobrovolnické aktivity   

akce v DD 

23. 2. 2019 

 

Divadelní představení 
 ,,O pekelném křišťálu" 

akce mimo DD 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. – 5. 3. 
2019 

 

Zimní ozdravný pobyt v Malé Morávce 

– ubytování na chatě Sedmikráska, celodenní 
příprava stravy, večerní zábava, každodenní 
lyžování ve SKI areále Kopřivná, včetně 
večerního lyžování a využití Lyžařské školky pro 
začátečníky. 

akce mimo DD  

4. 3. 2019 
Komunita  

zhodnocení a vyhodnocení pololetních aktivit a 
chování dětí 

akce mimo DD 

7. 3. 2019 Stolní hry, společná akce akce v DD 

9. 3. 2019 Společná turistická vycházka k Poldru Lichnov akce mimo DD 

23. 3. 2019 
Jarní turistická vycházka na Mořské oko a na 

Pocheň, společná akce 
akce mimo DD 

24. 3. 2019 

Lední revue v Krnově 
krasobruslařská show -  přehlídka pohádky na 

bruslích, kroužku krasobruslení s naší Romanou 
N.  

akce mimo DD 

26. 3. 2019 
 Nejmilejší koncert 2019 

- DD Havířov 
akce mimo DD 



Malý turnaj ve vybíjené                                                                                                                                          
           Návštěva discolfového hřiště v Opavě                                                                                                                                               
           Jarní práce na zahradě – hrabání listí, stříhání rostlin, množení rostlin…                        
           Nácvik vystoupení na Nejmilejší koncert 2019                                                                                                                                
           Víkend.pobyt studentů v rámci Stipendijního programu z DDŠ v Jiz. horách /3 osoby/. 
           Výchovně vzdělávací setkání v rámci projektu Začni správně v Praze /2 osoby/. 

 

Plán společných akcí na měsíc – duben 2019 

29. 3. 2019 

Návštěva v Salvátoru Krnov 
- vystoupení našich dětí, upomínkové předměty 

pro klienty, a to vše v rámci projektu naších 
Komunit na rok 2018/2019 o dobrovolnické 

činnosti dětí k našemu okolí. 

akce mimo DD 

30. 3. 2019 
Karaoke  

– společná akce rodinných skupin 
akce v DD 

Datum: Název akce: Poznámky: 

4. 4. 2019 
Komunita 1. RS 

zhodnocení dobrovolnické činnosti  
akce v DD 

6. 4. 2019 
Jarní koncert dechového orchestru mladých 

/Krnov/ 
akce mimo DD 

6. 4. 2019 
Deskové hry  

v DD Loreta Fulnek 
akce mimo DD 

13. 4. 2019 Vítání jara – Vynášení Morény akce mimo DD 

16. 4. 2019 
Zdravá pětka 

- příprava pokrmů v rámci zdravého stravování 
akce v DD 

19. – 22. 4. 
2019 

                          Velikonoce 
 pečení Velikonočních beránků a Jidášů, 
Velikonoční výstavka perníčků v jídelně,  
pletení velikonočních Pomlázek, zdobení 
vajíček, Velikonoční pomlázka soutěž „Běh za 
Velikonočním vajíčkem“ 

akce v DD 

24. 4. 2019 Beseda s Městskou policií Krnov akce v DD 

27. 4. 2019 
19. ročník turistického pochodu –  

Po sopkách Bruntálská 
akce mimo DD 

28. 4. 2019 
Výtvarná soutěž 

„Kdy se cítím svobodně“ 
akce v DD 



Přípravy na víkendové Výchovně vzdělávací a poznávací pobyty rodinných skupin                                                
          Osázení skleníků zeleninou a následná péče o skleníky                                                   

Badminton v hale v Krnově                                                                                                                                                        
          Vyjížďky na kolech a koloběžkách do okolí                                                                                                                              
          Jarní práce na zahradě – odplevelení záhonků, úklidy okolo budov, kosení trávy, …                                

Velikonoční perníčky                                                                                                                                                                
Velikonoční pečení a výrobky, velikonoční výzdoba rodinných skupin                                                                               
Návštěva dopravního hřiště v Krnově                                                                                                                                       
Návštěva discgolfového hřiště v Krnově                                                                                                                                          
Basketbalový zápas v Opavě                                                                                                                                                       
 

Plán společných akcí na měsíc – květen 2019 

 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. 5. 2019 
„Pálení čarodějnic“ 

zábavné odpoledne na obecní akci v Lichnově 
akce mimo DD 

4. 5. 2019 
Turistická vycházka Horní Benešov- Lichnov 

/vojenská opevnění/ 
společná akce rodinných skupin 

akce mimo DD 

5. 5. 2019 Návštěva  Wellness centra v Bruntále akce mimo DD 

7. 5. 2019 
Komunita  

zhodnocení dobrovolnické činnosti 2. RS 
akce v DD 

8. 5. 2019 
Discgolfový turnaj DD  

v Budišově nad Budišovkou 
akce mimo DD 

10. – 12. 5. 
2019 

Výchovně vzdělávací a poznávací pobyt 2.RS 
Brno a okolí 

akce mimo DD 

11. 5. 2019 
Kuličkiáda v Karviné 

turnaj pro DD MSK 
akce mimo DD 

18. 5. 2019 
Regionální sportovní hry mládeže   

pro DD MSK v Ostravě  
akce mimo DD 

18. 5. 2019 
Turnaj v petanque v Krnově 

akce města Krnova 
akce mimo DD 

18. 5. 2019 Turistický pochod – Krnovská padesátka akce mimo DD 

24. -26. 5. 
2019  

Výchovně vzdělávací a poznávací pobyt 3.RS 
Zlín, filmový festival 

akce mimo DD 

25. 5. 2019 „Máš minutu“ soutěžní odpoledne všech RS akce v DD 

30. 5. 2019 
Výchovně vzdělávací a poznávací pobyt 4.RS 

Dolní Morava a okolí 
akce mimo DD 



Přípravy na víkendové Výchovně vzdělávací a poznávací pobyty rodinných skupin a jejich 
následné realizace       
Udržování osázených skleníků                                                   
Práce na zahradě a udržování svěřených úseků zahrady                                                                                                           
Úklid a renovace bytu v Krnově                                                                                                                    
Film „Pianista“ z období II. světové války s následnou besedou                                                           
Seznámení s projektem „Kukátko pro Edu“ /didaktika pro nácvik divadelní hry/                      
Seznámení s lektorkou Beach volejbalu v rámci projektu OU a následné trénování beach 
volejbalu s lektorkou                 
Realizace dobrovolnické činnosti v Krnově                                             
Realizace dobrovolnické činnosti v Lichnově                                                                                                                             
Atletika človíček závody pro rodiny s dětmi                                                                                                                        
Vyjížďky na kolech a koloběžkách do okolí                                                                                                                              
 

Plán společných akcí na měsíc – červen 2019 

Datum: Název akce: Poznámky: 

1. -2. 6. 2019 
Výchovně vzdělávací a poznávací pobyt 2.RS 

Dolní Morava a okolí 
akce mimo DD 

1. 6. 2019 
Zábavné odpoledne ke Dni dětí spojené s akcí 

„Prostřeno – grilovaná zelenina“  
– zahradní grilování všech rodinných skupin 

akce v DD 

2. 6. 2019 
Beach volejbal  

– utkání DD MSK na Beach Open Ostrava 
akce mimo DD 

3. 6. 2019 
KOMUNITA 3. RS 

zhodnocení a prezentace dobrovolnické činnosti 
akce v DD 

8. 6. 2019 

Úklid městského parku a discgolfového 
hřiště v Krnově - 

Realizace dobrovolnické činnosti 4.RS, v rámci 
projektu našich Komunit na rok 2018/2019 o 
dobrovolnické činnosti dětí k našemu okolí. 

akce mimo DD 

14. – 16. 6. 
2019 

Výchovně vzdělávací a poznávací pobyt 1.RS 
Beskydy - Rožnov pod Radhoštěm, 

Kozí farma Zerlina, koliba Fojtka 
akce mimo DD 

15. 6. 2019 
S turistikou za poznáním - společná akce RS, 

orientace v terénu 
akce mimo DD 

21. 6. 2019 Vaření v přírodě – Kotlíkový buřtguláš“ akce DD 

22. 6. 2019 
Vystoupení dětí v Charitním domě Salvator v 

Krnově 
akce mimo DD 

25. 6. 2019 
KOMUNITA 4. RS 

zhodnocení a prezentace dobrovolnické činnosti 
akce v DD 



 
Přípravy na víkendové Výchovně vzdělávací a poznávací pobyty rodinných skupin a jejich 
realizace       
Udržování skleníků                                                   
Práce na zahradě a udržování svěřených úseků zahrady, osazování venkovních truhlíku                                      

           Přípravy na LOP, plánování jídelníčku a aktivit, nákupy potravin a potřebných věcí  
           Koupání v bazénu, slunění  
           Vybíjená mezi rodinnými skupinami                                                                                                                              
            Vyjížďky na kolech a koloběžkách do okolí     
            Slavnostní ukončení 9. třídy na ZŠ Lichnov     
            Přípravy na prezentaci dobrovolnické aktivity 3. a 4.RS                                                                                                   

 

 
 
Letní táborové pobyty: 
 
10 denní ozdravný turistický pobyt v Malé Morávce………………………………………….23 dětí 
včetně  ZNO 
 
Deskartes – anglický tábor  ……………………………………….……………………………………..…   1 dítě 
 
LT MAMUT – „Stroj času“………….………………………………………………….……………………… 3 děti 
 

LT MAMUT – „Teen camp“ ……………………………………………………………………………….…  4 děti 
 
LT STAN – Relaxa – „Šmoulové“……………………………………………………………………………  1 dítě 
 
LT STAN – Relaxa „Counter strike…………………………………………………………………………  2 děti 
 
SVČ Krnov.…………………………………………………………………………………………………………... 2 děti 
 

Putovní tábor projektu EUFORALL s.r.o……………………………………………………………..…. 2 děti 
 
Agentura TAPAZA……………………………………………………………………………………………….…    8 dětí 
 
Agentura 7 ……….……………………………………………………………………………………………………  8 dětí 
 
Zicherka z.s…………………………………………………………………………………………………………….   2 děti 
 
 
 

28. 6. – 7. 7. 
2019 

Letní 10 denní ozdravný pobyt 
v Malé Morávce 

Všechny děti a zletilé nezaopatřené 
osoby DD + návštěva dětí a p. 

ředitelky z DC Topoľčany Slovensko 

akce mimo DD 



Prázdninové pobyty dětí v domácnostech rodičů, nebo jiných osob odpov. za 
výchovu, hostitelů  : 
              
Krátkodobé pobyty v domácnosti rodičů, zletilých sourozenců………………………………4 dětí 
   
Pobyty v domácnostech hostitelů…………………………………………………………………………….5 dětí 
 

Dlouhodobá brigádnická činnost zletilých nezaop.osob………………………………………….5  ZNO 
 
Krátkodobá brigád. činnost osoby starší 16 let – (např.instruktor na LT……………… 2 děti  
 
 
         Během prázdnin jsme také sklízeli úrodu  zeleniny ze skleníků, prováděli  drobné 
ve venkovní úpravy zahrady, starali se o květiny v truhlících. 
   
         Podstrojovali jsme i našim zvířecím mazlíčkům, starali se o dostatek pastvy ovcí, 
jelikož  bylo extrémní sucho, v jejich ohradě tráva rostla pomalu, tak děti přivítaly, že je 
mohou pást i mimo jejich výběh, což byla pro nové děti nová zkušenost.                         
 

          Tak jako každoročně , je rozmanitost prázdninové aktivyty s dětmi a ZNO v DD, 
odvislá především od kreativity pedagogů DD -  realizovali cyklovýlety, turistiku, výlety 
do okolí apod., a to jak autem, autobusem, vlakem, tak i pěšky.  
 
          Na fotodokumentaci z celoročních aktivit dětí a pracovníků zařízení, se můžete 
podívat na našich webových stránkách :  www.ddlichnov.cz, nebo na našem  facebooku. 
 
 

Péče o majetek zařízení : 
 

          Doba hlavních prázdnin je převážně každoročně využita k drobným, provozně 
technickým úpravám a opravám na svěřeném majetku. Jde o období s menším počtem 
dětí a nejinak tomu bylo i tentokrát.  
           
 
Přes to jsme realizovali několik akcí většího rázu, i v průběhu školního roku : 
 
Od července 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce DD, spočívající ve výměně oken, 
zateplení a zhotovení fasády, stejně jako rekonstrukce střechy s umístěním slunečních 
kolektorů na ohřev teplé vody.   
 
        V uplynulém školním roce jsme realizovali několik oprav :  

1) Běžné opravy PC techniky, elektrospotřebičů 
2) Každoroční výmalba školní kuchyně DD, v souladu s hyg. předpisy, bude 

realizována až po ukončení rekonstrukce našeho zařízení (zahájení červenec 2019 
– ukončení prosinec 2019)  

3) Výmalba prostor jednotlivých rodinných skupin dle potřeb  
4)  Opravy motorových vozidel 
5)  Průběžně byly prováděny drobné opravy a údržba majetku zařízení.  

 
      Při letošní revizi hydrantů nám tyto byly shledány závadovými, nesplňují požadavky 
slabým průtokem vody, čímž je zároveň nedostatečné zásobování vodou i hydrantů  
objektu. Nákladem nového školního roku 2019/2020, tak bude potřeba zajištění a úhrada 
projektové dokumentace, včetně  vlastní realizace nové vodovodní přípojky, a to od 
veřejného vodovodního řádu do budovy až po rozvody vody v budovách pro řádné 
zásobování hydrantů vodou. Dle revizního technika byla přijata prozatímní náhradní 
opatření a poptány firmy pro zajištění potřebné projektové dokumentace. 
 



i) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve  školním roce 2018/2019, neproběhla v našem zařízení inspekční činnost České 
školní inspekce. 
 
 
j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení 
    
 
 
      Z P R Á V A    O   H O S P O D A Ř E N Í  -  ZA ROK   2018 

 
 
 

Část I. 
P ř í j m y 
Celkové příjmy 15 175 135,86 
 
Státní dotace 

                                                                                                                             
                                   10 478 679,00 

Dotace od zřizovatele                                     4 143 000,00 
Poplatky od zletilých 
žáků,rodičů,zákonných zástupců 

                                          67 047,00 

Příjmy z hospodářské činnosti 0 
Ostatní příjmy,stravné,nahodilé příjmy 486 409,86 
 
 

Část II. 
V ý d a j e 
Neinvestiční výdaje celkem 15 175 135,86 
Investiční výdaje 0 
Náklady na mzdy pracovníků 7 746 686,00 
Odvody zdravotního a sociálního pojištění 2 619 619,00 
Výdaje na učebnice 0 
Zákonné odvody  FKSP 158 783,00 
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 113 477,00 
Stipendia 0 
Ostatní provozní náklady  4 536 570,86 
 

 

Přílohy:           Rozvaha………………………..k 31.12.2018 
                        Výkaz zisku a ztrát…………k 31.12.2018 
                        Příloha………………………….k 31.12.2018 
                        Rozbor plnění HV……………k 31.12.2018 
 
 
 

k) Zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních 
    programů  (Příloha k VZ o činnosti školského zařízení – tabulka PROJEKTY) 

 

• Projekt CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831 „INSPIRACE V ODLIŠNOSTI“ rozvoj 
nových forem pomoci od pracovníků fy EUFORALL,o.s., ve spolupráci s  
Theologickou fakultou UP v Olomouci, a to na projektu  věnovaného inkluzi a 
integraci dětí.  



l) Zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
       (viz Příloha k VZ o činnosti školského zařízení – tabulka Další vzdělávání v rámci celoživotního učení) 

 
 
m) Zapojení školského zařízení do realizovaných projektů  

financovaných z cizích zdrojů 
 

a) externí 
 

• DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.,Praha 

 

1/„Najdi si mě…“ – patronkou je herečka Lucie Benešová  
1a)projekt se týká finančního zabezpečení dětí v době opouštění dětského domova. Jeho 
smyslem a cílem je naspořit konkrétnímu dítěti určitý finanční obnos, který mu bude 
k dispozici po opuštění DD.  
                                
 1b)projekt Najdi si mě… ,rovněž zahrnuje možnost osobního kontaktu s dítětem, včetně 
začleňování těchto  dětí do rodin formou tzv. Hostitelské péče, v době jejich pobytu 
v dětském domově.  
 

2/„Přál(a)bych si…“ -   patronkou je sportovkyně Barbora Špotáková 
projekt umožňuje získání finančních prostředků pro   dítě, na jeho opodstatněné přání, 
týkající se zejména  vzdělávání dítěte a jeho zájmové činnosti (např. úhrada  školného,  
ubytování na internátě školy,úhrada školních pomůcek, náklady spojené se zájmovou 
činností dítěte, úhrada školních či jiných pobytových aktivit…)  
V tomto projektu bylo za rok 2016 splněno 6 přání, v celkové hodnotě 25 900,- Kč.  
 

3/ „Pomoz mi do života“–patronem je plast. chirurg Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 
projekt pomáhá mladým lidem po puštění  dětského domova, nalézt vyhovující pracovní 
uplatnění, vhodné ubytování a zajišťuje asistenci při řešení  běžných provozních 
záležitostí. 
V rámci tohoto projektu, je ještě možno využít Stipendijní program – určen dětem, 
rozhodujícím se o pokračování ve studiu na střední škole či odborném učilišti, po 
ukončení ZŠ. Nabízí komplexní finanční podporu spojenou s přípravou na budoucí 
povolání a  budoucí samostatný život. Lze z něj financovat nájemné ve startovacích 
bytech, kurzy a pod . 
 
Zahrnuje:  a)Prospěchové stipendium – požadavkem je, aby sám student si stanovil 
cíl, kterého chce dosáhnout.Podaří li se mu to,bude studentovi vyplaceno předem 
stanovené stipendium.      
             
                 b)Motivační stipendium - Týká se pouze studentů posledního ročníku 
střední školy a jeho úkolem je, motivovat děti, aby až do ukončení studia, zůstaly 
v dětském domově, což zvýší šanci na úspěšné ukončení vzdělání a tím i šanci na 
uplatnění se na trhu práce. 
 
4/ „Podporuj mě… aneb adopce na dálku“- patronem je herec, imitátor Vladimír 
Hron 

Cílem projektu je naspořit dítěti formou měsíčních příspěvků určitou částku, která mu 
bude k dispozici až po opuštění dětského domova a pomůže mu překlenout tuto 
nesnadnou etapu jeho života. 
 



Zapojení v tomto projektu celkem od šk.roku 2012/2013 – 31.12.2018 (doba působení 
organizace) : 
 
a) Projekt „Přála bych si celkem splněno 74 přání, v hodnotě ………………………………………369 219,-Kč 
b) Projekt „Podporuj mne…“celkem zapojeno 16 dětí a ZNO, s naspořenou celkovou částkou 
………………………………………………………………………………………………………………………………………    370 820,-Kč 
c) Projekt „Pomoz mi do života…“- Startovací balíček- celkem 9 osob………………………….150 463,-Kč  
    Projekt  “SP Pomoz mi do života …”……………………………………………………………………………339 983,- Kč 
d) Podpořené děti, které odešly z DD 10 osob………………………………..vyplacena částka  272 920,- Kč 
e)„Strom splněných přání“…………………………………………………………………internet - částka   191 335,-Kč 
   “ Strom splněných přání”……………………………………………………………… NP……… -  částka    68 963,- Kč 
f) Soutěže – finanční + věcné odměny………………………………………………………………částka     26 300,-Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Celkem ………………………………………………………………………………..1 790 003,-Kč 
                                                                                                              ======== 
 

• EUFORALL, o.s., Olomouc 
       Stěžejním předmětem činnosti organizace je rozvoj nových forem pomoci pro děti 
z dětských domovů (a nejen pro ně). Započata byla spolupráce pracovníků O.S.s 
Theologickou fakultou v Olomouci, a to na projektu  věnovaného inkluzi a integraci dětí, 
s názvem INSPIRACE V ODLIŠNOSTI, pod r.č.CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831  
       Rovněž klademe důraz na podporu a pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních 
akcí pro cílovou skupinu pocházející z těchto organizací (upraveno z web stránek 
organizace). 
 
       Spolupracujeme s organizací v zapojení se do jejich projektu :  „Bez obav, to 
zvládnu“ – vzdělávací projekt pro děti v ústavní péči , zaměřený  na profesní orientaci, 
finanční gramotnost, posílení  sociálních kompetencí…,a to formou putovního tábora, 
nebo účastí na týdenním pobytu na horách s výukou lyžování. 
 

• MÚZY DĚTEM  z.s. Praha 

Cílem organizace je zvýšit šanci dětí z dětských domovů na plnohodnotný život v rámci 
společnosti i soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti (info z web stránek společnosti). 
 
Realizované projekty : 

•  „Bazárky“ -   rukodělná aktivita dětí – zhotovení drobných dárků – upomínkových 
předmětů a jejich  nabídka prostřednictvím organizace k prodeji . Finanční výtěžek 
je pak jmenovitě dětem zpětně poukázán jako sponzorský dar.  

 
• YOURCHANGE  o.p.s , Praha 

Smyslem fungování obecně prospěšné společnosti je prosazování potřebných změn v 
oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků 
základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících 
instituce náhradní rodinné výchovy (viz web stránky organizace). 
 
Realizované projekty :  
 

• „Začni správně“  – projekt pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo 
pěstounské péče, postavit se na vlastní nohy, aby byli li schopni žít plnohodnotný 
a samostatný život po odchodu z DD  

 
   - poznat lépe sám sebe, své talenty a silné stránky a na nich postavit své cíle 
     do budoucna 
   - znát způsob, jak získat odvahu splnit si své sny a cíle 
   - najít cestu ke znalostem a dovednostem potřebným k soběstačnosti a 
       vybudování vlastní  firmy (upraveno z webu organizace) 
 



• NADÁNÍ A DOVEDNOSTI  o.p.s.,Praha 
          Jedná se o obecně prospěšnou společnost pomáhající mladým lidem z dětských 

domovů a pěstounských rodin s rozvojem jejich nadání a dovedností, se správným 
výběrem studia, s přípravou na profesní život a se vstupem na trh práce, aby po odchodu 
z domova plynule navázali na běžný život. 

Realizují tyto dílčí projekty : 

a)„Rozhled“ - připravuje dospívající na volbu jejich budoucího povolání a na 
první kontakt se světem práce. Buduje v nich zájem o jejich kariéru, schopnost 
najít si a udržet práci a tím zlepšit šanci na jejich zapojení do běžného života. 

b)„Roadshow“ -  formou jednodenního semináře jsou mladí lidé motivováni 
k tomu, aby se již teď, za života v dětském domově, zajímali o to, co je čeká až 
ho opustí. Aby byli připraveni na samostatný život a neocitli se za branami 
dětského domova bez práce, bydlení a bez informací jak se postavit na vlastní 
nohy. 

c)„Nakopni svou kariéru“ – projekt zaměřen na  seberealizaci po 
absolvování základní školy a uplatnění na trhu práce, a k tomu pořádané 
semináře ( poskytnutí nezbytné orientace v možnostech, které nabízí pracovní 
trh, v možnostech seznámit se s konkrétními postupy a zvyklostmi 
zaměstnavatelů, připravit na kontakt s realitou, a zvýšit tak jejich šance na dobré 
uplatnění  - upraveno z web stránek organizace) 

 

• SÁMOVKA  
               Celoroční projekt, trvající již několik let – e-lerningová řešení i pobytové aktivity  
dětí, s poznáváním hl. města Prahy a plněním zadaných úkolů, včetně orientace v hl. 
městě. 
 

• SLAVATA TRIATLON TOUR 

          Triatlonových závodů Slavata Triatlon Tour se mohou účastnit chlapci i dívky od 4 
do 18 let. Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií podle věku a utkají se v disciplínách 
„kachny“ (namísto tradičního plavání), jízdě na kole a běhu.  
Krajští vítězové každé z pěti kategorií pak postoupí do finále. Další  informace- 
www.slavatatriatlontour.cz. 
 

 

• KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KRNOVA 

 

Naše zařízení stále disponuje dvěma byty o velikosti 1+1 v Krnově, jež jsou byty 
zvláštního určení a jsou majetkem města Krnova. K nim časem přibyly postupně dva 
startovací byty v běžné bytové zástavbě, a to jeden v Lichnově ( ukončení nájmu k 
31.08.2019) a jeden v Krnově. Byty jsou vybaveny zařízeními, jež jsou ve většině 
majetkem DD. 
          Za startovací byt v Lichnově se nám podařilo sehnad náhradu, a to byt 1+1 v 
Krnově. Hodně jsme o jeho získání stáli, jelikož dle slov zletilých v bytech, teprve až 
touto možností samostatného bydlení nabývají na jistotě a v praxi tak mohou využít  
všechny informace, poznatky , teoretické vědomosti a kompetence,  kterými byli do té 
doby vybaveni. Mají možnost si tímto svůj obzor poznatků rozšířit o nové zkušenosti a 
situace, díky kterým jejich začlenění do společnosti po odchod do samostatného života, 
bude úspěšnější.      
 

 

 

 



b) interní 

 
• Nový – „Bankovní účty nezletilých“  zvýšení finanční gramotnosti dětí 

starší 15let - po dlouhodobé spolupráci s Komerční bankou v Krnově a námi 
vznesené poptávce po možnosti zřízení bankovních účtů našim nezletilým dětem, 
starším 15 let, se nám to společně podařilo. Máme prvních  5 dětí starších 15 let, 
kterým byl ještě v době jejich nezletilosti, zřízen bankovní účet a k němu 
bankovní karta. V internetovém bankovnictví mají zatím možnost jen nahlížet na 
stav svého účtu, v den zletilosti budou moci internetové bankovnictví využívat 
naplno.     

 

• pokračující - zaměřené na prevenci rizikového chování dětí 
           - motivace dětí k volnočasovým aktivitám -  např. sportovním, výtvarným,  
             hudebním… 
           - motivace dětí k aktivitám vedoucím ke získání, rozšíření či upevnění svých  
             kompetencí potřebných  pro budoucí  samostatný život 
           - motivace dětí a zletilých nezaopatřených osob k aktivitám vzdělávacím -    
             připravující mladé lidi na samostatný život po odchodu z DD  (finanční,  
             počítačová, sociální a informační gramotnost…)  
 

• pokračující  a rozvíjející se– zaměřený na zvýšení a rozšíření odborných 
kompetencí pedagogických pracovníků DD- SUPERVIZE, organizace 
„SBOROVEN“, sebezkušenostní výcvik, individuální DVPP 

 

• pokračující a rozvíjející se – spolupráce projektu: 
 „Děti dětem“ – hudební aktivity dětí DD dětem MŠ Krnovska a nejbližšího okolí – 
  3. RS 
- spolupráce se Salvátorem Krnov – 2. RS 
- spolupráce na udržování pořádku a čistoty diskgolfového hřiště v 
  Krnově – 4.RS 
- třídění odpadu v DD – 1.RS 

 
• pokračující  a rozvíjející se– zaměřený na EVVO , určený jak dětem, ZNO, tak i 

zaměstnancům DD 
               

• pokračující a rozvíjející se spolupráce s OO PČR Krnov, Bruntál  
Jedná se o celoroční spolupráci na programech zaměřených na prevenci rizikového 

           chování, a dále pak na sportovní a týmové aktivity  
 

• pokračující a rozvíjející se  – rozvoj příhraniční spolupráce s partnerským 
Dětským domovem, v současnosti dle platné slovenské legislativy – 
Dětským centrem pre děti a rodiny v Topoĺčanoch, Slovensko. S 
polupráci jsme započali návštěvou dětského domova na Slovensku menší 
skupinkou našich pedagogů, v novém školním roce je naplánovaná jejich návštěva 
u nás. V plánu jsme měli ještě oslovit dětský domov v Polsku, což jsme realizovali 
– osobně bylo vedení našeho zařízení přijato ředitelkou Dětského domova 
v Glubčicích-nedaleko našich společných hranic,pozvání na akci přijali, avšak 
nedorazili . V novém školním roce zrealizujeme opětovné pozvání, uvidíme.    

 

Plán dalších projektových aktivit: 
 

MSDU o.s. –  máme  i nadále zájem aktivně spolupracovat s touto odborovou organizací, 
a to za účelem realizace ozdravných pobytů našich dětí : 

• v tuzemsku – horská turistika 
• v zahraničí – klimatoterapie - pobyty u moře  

 



MINI farmička  - ovce Quesántské  
         Hlavním cílem  interního projektu je stále průběžně plněn, děti se zapojují do péče 
o ně. Toto nové poznání zvládají bezvadně, mnoho se již naučily a stále se něčemu 
novému v péči o zvířata, učí. Pást ovce zvládnou už i naše menší děti. 
 

„Hostitelská péče“ 
         aktivita částečně realizovaná ve spolupráci s org. Dejme dětem šanci o.p.s. Praha, 
na kterou se zájemci obrací a pokud jsou z našeho okolí, jsou odkazováni na náš DD. 
Hostitelská péče v našem zařízení již běží  několik let. Ve školním roce 2018/2019 bylo 
v tomto typu péče, zařazeno 5 dětí, další dvě děti žádaly o možnost spolupráce takového 
typu.  
         U všech dětí i jejich hostitelů je zájem v tomto pokračovat i nadále. 
 
  „Zdravé vaření“  
         I tento interní projekt se nadále volně prolíná dílčími aktivitami předešlých školních 
roků, kdy nám nebyla lhostejná kvalita úpravy potravin ve školní jídelně. Využívali jsme 
méně obvyklých surovin, doporučovaných pro stravování dětí ve školních jídelnách, 
hledali jsme nové receptury, nové postupy.Zapojili jsme se s dětmi a pedagogy do 
kulinářských soutěží.  
 
          Pokračujeme ve spolupráci s šéfkuchařem Janem Řepou ze soukromé společnosti 
Culinaria Dolce Vita Praha, který za námi přijíždí vždy v den přípravy naší druhé 
Štědrovečerní večeře, kterou pořádáme pravidelně každoročně v první všední den 
v novém roce, proto aby děti pobývající doma, měly možnost zažít tuto slavnostní 
atmosféru příprav, stolování, servírování a konzumace připraveného. Nejinak tomu bylo i 
v uplynulém školním roce a na základě opětovného ujištění Honzou, bude tomu tak i v 
letech nadcházejících.  
 
   Opět jsme spolupracovali s šéfkuchařem při přípravě a servírování slavnostního 
čtyřchodového menu pro všechny děti DD, včetně pedagogů, spolupracovali.  
   Při svých návštěvách v našem zařízení, ale i po telefonu, je nám vždy nápomocen svou 
radou.  
    
   
 
n) Spolupráce s odborovou organizací 
 
     Odborová organizace v našem zařízení nepůsobí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 22.10.2018   

 
 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                              Alena Lukeszová,  
                                                                          ředitelka DD a ŠJ Lichnov  
 
 



PŘÍLOHA 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení(v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola pořádá) 

Ano/Ne* Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
Tato tabulka je negativní 
 
 
 
Nově zahájené projekty: 0 
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