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Hlavní účel zařízení

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let,
případně zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a
vzdělávání.
Zařízení může, na základě žádosti, poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené
osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy , připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do
věku 26 let (dále jen zletilá nezaopatřená osoba ”ZNO“), a to dle Smlouvy o setrvání v péči zařízení,
uzavřené mezi ZNO a zařízením, nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.
Ve vztahu k dětem zařízení plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací. Děti umístěné v
zařízení se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.
Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi (dle zákona
109/2002 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.)
Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s
vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, nebo nařízeno
předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení
sociální péče, zařízení sociálních služeb, nebo do specializovaného zdravotnického zařízení.
Pro tyto děti zařízení zajistí vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti
zařízení, jejichž přiměřenost posoudí příslušný praktický lékař pro děti a dorost, s nímž zařízení
uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotní péče, (dále jen "registrující lékař").
Dále zajistí odpovídající vzdělávací, terapeutický a sociálně rehabilitační program nebo
zabezpečí jejich týdenní pobyt v internátu školy podle typu jejich postižení a prostřednictvím
příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou zdravotní péči.
Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina, která má 6 a nejvíce
8 dětí různého pohlaví a věku. Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny.

•

Cíle vzdělávání

Nejdůležitějším a základním cílem naší práce u každého přijatého dítěte je :
-

jeho brzký návrat do původní biologické rodiny, byly li změněny či vytvořeny adekvátní
podmínky pro jeho život v ní, zdravý rozvoj a vývoj
není li z jakýchkoli důvodů možný návrat do původní biol. rodiny, je ve spolupráci s OSPOD
dítěte a OSPOD KÚ MSK, řešeno umístění do vhodné náhradní pěstounské rodiny
není li zatím žádná vhodná náhradní rodina pro konkrétní dítě, je dítěti věnována důsledná a
komplexní příprava na budoucí samostatný a plnohodnotný život v naší společnosti po
odchodu z dětského domova, kdy bude mít osvojeny takové kompetence, na základě kterých
se bude schopen zařadit do pracovního procesu, získat a neztratit bydlení, navázat vztah a
udržet si ho, založit zdravě fungující rodinu a být schopen participace na životě ve společnosti.

Z tohoto obecně formulovaného základního výchovného cíle dále stanovujeme jednotlivé dílčí
výchovné cíle a následně i metody a formy práce s dětmi, vždy s ohledem na jejich individuální
potřeby.

•

Organizační struktura

Statutární zást. organizace:

Alena Lukeszová, ředitelka

Zástupce statutárního orgánu, zást.řed. pro úsek ekonomický, správní a
Ivana Jakubíková, sociální pracovnice
kontroluje, řídí a metodicky vede ekonomický, správní
a sociální úsek

Zástupce řed. pro úsek pedagogický :Bc.Jana Maderová, ved. vychovatelka
kontroluje,řídí a metodicky vede pedagogický úsek

Vedoucí školní jídelny :

Ivana Gesierichová, personalista
kontroluje a řídí činnost pracovníků školní jídelny

Statutární orgán – ředitelka

Zástupce statutárního orgánu,
Zástupce ředitelky pro úsek ekonomický, správní a
sociální,
sociální pracovnice, pokladní
Vedoucí školní
jídelny,
personalistka

Hl. účetnírozpočtářka

Kuchařky

•

Zástupce ředitelky pro úsek
pedagogický

Vychovatelé

Uklízečka

Bezpečnostní
pracovníci

Domovník

Stravování v organizaci
V naší školní jídelně zabezpečujeme stravování dětí i zaměstnanců DD.

•

Kapacita DD

Jsme dětský domov rodinného typu. Máme 4 samostatné bytové jednotky. V každé bydlí
maximálně 8 dětí. Tři rodinné skupiny jsou určeny dětem zpravidla do ukončení povinné školní
docházky (jedna rodinka - hl.budova, dvě rodinky - přístavba). Poslední rodinná skupina, určená
zpravidla studentům středních škol, bydlí v samostatném rodinném domě v areálu DD.
Zletilé nezaopatřené osoby našeho DD, mají dále možnost vyzkoušet si samostatný život mimo
DD, a to jeho nácvikem ve dvou bytech zvláštního určení o velikosti 1+1 a dvou startovacích bytech,
rovněž o stejné velikosti.
Byty jsou skvělou možností pro zletilé nezaopatřené osoby, aby si ještě za pobytu v DD,
vyzkoušeli za podpory a provázení pedagogy DD, samostatné bydlení, včetně péče o domácnost,
nákupy i s následným vyúčtováním, plnění si každodenních povinností včetně školní přípravy ,
smysluplného využití volného času...
Podstatná je zodpovědnost jedince při svobodném rozhodování se sám za sebe v různých
každodenních situacích a zároveň také nesení odpovědnosti za tato svá rozhodnutí, jednání a
chování.
Dva byty zvláštního určení jsou v bytovém domě, který vlastní město Krnov, náš dětský domov má
k těmto dvěma bytům dispoziční právo, stejně jako jiné organizace, pracující s mladými i staršími
lidmi, mající rovněž dispoziční práva k jiným bytům v tomto domě.
Dva startovací byty se pak již nachází v běžné bytové zástavbě, každý na jiném konci Krnova.

Maximální kapacita dětského domova je 32 dětí.

•

Stav k 31.12.2019 :

•

Nově přijato v průběhu roku 2019……………………………………………………………. 17 dětí

32 dětí

z toho návrat z neúspěšné pěstounské péče, adopce…………………………………….. 0 dětí
•

Přemístění do jiného zařízení (VÚ)…………………………………………………………… 1 dítě
(DDŠ) …………………………………...…………………… 0 dítě
(DD)……………………………………………………………. 0 dítě

•

Ukončení ÚV zletilostí…………………………………………………………………………… 1ZNO

•

Ukončen pobyt ZNO v DD po ukončení její přípravy na budoucí povolání………………...1ZNO

•

Ukončen pobyt ZNO v DD v průběhu přípravy na budoucí povolání………………………..1ZNO

•

Návrat ZNO zpět do DD do 1 roka po ukončení ústavní výchovy…………………………...0ZNO

•

Předání do předpěstounské (pěstounské) péče……………………………………………… 1 dítě

•

Hostitelská péče dětí DD v průběhu roku 2019……………………………………………… 5 dětí

•

Zrušení ÚV – návrat do původní biologické rodiny………………………………………….. 2 děti

Z celkového počtu dětí a zletilých nezaopatřených osob, tyto k 31.12.2019,
navštěvovaly:

MŠ

6

ZŠ Lichnov

12

ZŠ Krnov

1

SŠ

VŠ

9

1

v DD

Velmi úzce spolupracujeme s vedením i pedagogy všech škol, které naše děti a zletilé
nezaopatřené osob, navštěvují.
Dětem a ZNO je v přípravě na studium poskytován ze strany pedagogů individuální přístup,
podpora a zdravá motivace, vedoucí k osvojení si pravidelné přípravy a zájmu o dosažení co možná
nejlepších studijních výsledků s ohledem na individuální možnosti a schopnosti každého jedince.
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•

Rozvoj osobnosti dětí :

Cílem naší pedagogické práce se svěřenými dětmi, je jejich brzký návrat do původní
biologické rodiny za situace upravení poměrů jejich zákonných zástupců a vytvoření vhodných
podmínek pro zdravý rozvoj a vývoj dítěte v jejich původní biologické rodině.
Není li to možné ani za podpůrných opatření pracovníků sociálního odboru v terénu,
směřovaných k rodině, pak je v nejlepším zájmu dítěte jeho umístění do náhradní rodinné péče.
Pokud ani toto není možné z jakýchkoli opodstatněných důvodů, pak je našim cílem vybavit je
za pobytu v našem zařízení takovými kompetencemi, díky kterým se po odchodu z dětského domova,
budou schopni začlenit do života v běžné společnosti, včetně bydlení, práce…, stejně jako většinová
populace.
Velmi důležité místo ve výchovné a vzdělávací práci s dětmi má také smysluplná náplň volného
času, která je při správné volbě zároveň i kvalitní prevencí rizikového chování jedince.
Využíváme především nabídky jiných vzdělávacích institucí, jako je ZŠ Lichnov, TJ Sokol
Lichnov, ZUŠ Krnov, ZUŠ Rýmařov, SVČ Krnov, SVČ Bruntál a další instituce věnující se zájmovému
vzdělávání dětí. Následně nemůžeme opomenout ani naše terapeutické dílny v zařízení, jako je
„Keramická dílna a Hobby dílna“, miniposilovna a terapeutická relaxační místnost.
Pro aktivní či pasivní relaxaci dětí a mladých dospělých našeho DD, jsou jimi hojně využity
aktivity na naší rozsáhlé zahradě :
•

v užitkové části zahrady – výsadba a údržba bylinkové spirály, skleníků, záhonů se zeleninou,
jahodami i květinami

•

v části pro sport – jsou to podmínky pro všechny míčové sporty, ale také pro jízdu na
kolečkových bruslích, čtyřkolkách, ale také trénink jízdy zručnosti na kolech…

•

v relaxační a prožitkové části jde o využití interaktivních prvků, jako je „tichá pošta“ pro
přenášení zvuku,venkovní xylofon, vodní prvek se stavidly a mlýnky, pocitový chodník….Ti, co
se zajímají o přírodu mohou pozorovat život ve hmyzím domečku, ježkovníku…,nebo se
postarat o čistou vodu, seno i „něco na zub“ našim miniovečkám Quesántským, a pak z
pozorovacího lehátka mohou všichni relaxovat a sledovat třeba i dění na celé zahradě.
Od jara do podzimu pak mohou zdokonalovat svou plaveckou techniku v rodinném zahradním
bazéně s nadkrytím.

Mimo DD jsou pak dětmi a mladými dospělými s jejich pedagogy, využívány k aktivitám od jara do
podzimu silniční koloběžky a kola pro cykloturistiku, v zimním období pak jezdíme se všemi v DD na
pobyty či jen jednodenní výjezdy na hory s výukou lyžování. V létě pak provozujeme běžnou i horskou
turistiku.

•

Spolupráce s dětmi , připravujícími se na
budoucí povolání a
samostatný život po odchodu z dětského domova, spolupracující
organizace

První rodinná skupina našeho zařízení bydlí v rodinném domečku, nacházejícím se v oploceném
areálu DD. Je rodinkou určenou zpravidla k umístění studentů středních, vyšších a vysokých škol, ať
již zletilých či nezletilých. Maximální počet dětí a mladých dospělých na této skupině, je rovněž 8.
K 31.12.2019, bylo v našem zařízení 5 zletilých nezaopatřených osob, všichni pokračují i nadále
v přípravě na své budoucí povolání.

Podstatou jejich provázení životem je profesní příprava (výchova však není v žádném případě
opomíjena), a intenzivní příprava na samostatný život po odchodu z DD.
Od prvopočátku volby svého studia, své budoucí profesní orientace, pracují s pedagogem rodinky s
interním dokumentem “Učím se plánovat svou budoucnost…”, který je má ještě za života v ústavním
zařízení, naučit plánovat své životní kroky, hlavně ty, které jsou pro jejich budoucnost rozhodné a
zásadní a nežít událostmi “ze dne na den”, jak mají zažitou zkušenost z biologické rodiny.

•

Střední školy našich studentů k 31.12.2019

•

SOŠ Zemědělství a služeb Město Albrechtice - “Farmář”……………………….……….1 chlapec
„Zahradník-aranžér“………………… 1 chlapec
„Opravářské práce“……………………1 chlapec

•

SOŠ Bruntál -

“Kuchař-číšník”……………………......2 chlapci
„Opravář - mechanik………………….1 chlapec

•

SPgŠ a SZŠ Krnov, maturitní studium

•

Gymnázium a SOŠ Rýmařov, maturitní studium-“Masér lázeňství a wellnes“………...1 dívka

•

SSOŠ ART ECON, s.r.o. Prostějov – maturit.stud.„ Oděvní design-vizážista“…………1 dívka

•

VŠ Ambis, s.r.o. Praha, - “Kriminalistika a kriminologie“………………………………...1 chlapec

•

Komunitní plánování města Krnova

“Předšk. a mimoš. pedagogika”……1 dívka

V roce 2019 jsme opět pokračovali ve spolupráci s MÚ v Krnově, a to v Komunitním plánování
sociálních služeb města Krnova, v sekci “Děti, mládež, rodina”.
Účastnili jsme se kulturních a společenských aktivit, ať už organizovaných sekcí, městem
Krnovem či jinými organizacemi.

•

MAP - místní akční plán vzdělávání v obcích na Krnovsku
Se započetím nového školního roku 2019/2020, započala i naše aktivita v MAP, kdy
spolupracujeme v sekci „Měkké dovednosti“.
Velké možnosti růst po stránce vzdělávání tak ná jak vedení našeho zařízení, tak samotní
pedagogičtí zaměstnanci. Pracujeme v sekcích místně v Krnově, účastnili jsme se i dvou
výjezdních pracovních setkání.
Vždy se rozcházíme obohaceni o informace, praktické zkušenosti , ale i poznatky předané z
„dobré praxe“.

B) Vyhodnocení úkolů, pro které byla příspěvková
organizace zřízena
Vyhodnocení úkolů bylo uvedeno ve Výroční zprávě za školní rok 2018/2019, zpracované dle
Školského zákona, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

C) Rozbor hospodaření

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

1.1 Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku.

V roce 2019 naše zařízení vykazuje navýšení nákladů o ……………………... Kč.
Zejména pak:

U spotřeby materiálu účet 501…………………………………. - 25,06 tis. Kč
z toho:
•
•
•
•

navýšení nákladů u všeobesného material + 57,80 tis. Kč
snížení nákladů na tonery -10,86 tis. Kč
snížení nákladů u oděvů - 33,84 tis. Kč
snížení nákladů u školních potřeb - 19,38 tis. Kč
Odůvodnění – v roce 2017 bylo v našem domově umístěno méně dětí než v roce
2016, všeobecný material stoupl díky provedeným opravám na budově a majetku DD.

U oprav účet 511 ……………..……………………………… + 354,168 tis. Kč
Provedena celková oprava elektroinstalace v kuchyni DD, oprava vzduchotechniky školní
kuchyně, malování všech rodinných skupin.

U mzdových prostředků účet 521 + 524 ……………………... + 699,23 tis. Kč

U jiné sociální náklady účet 528……………………………… + 47,05 tis. Kč
Z toho:
•
•

zvýšené náklady na kapesné +52,29 tis.Kč
Odůvodnění – náklady na pomoc při odchodu dětí z DD – větší počet odcházejících
dětí
snížené náklady na mimořádné kapesné - 31,61 tis. Kč
Odůvodnění – snížený počet dětí.

•

Zvýšené náklady na stravování dětí mimo DD + 25,57 tis. Kč
Odůvodnění – odraz stravování většího počtu dětí studujících na středních školách
bez možnosti využití jídelny našeho dětského domova.

U odepsaných pohledávek 557 ………………………………

- 20,20 tis. Kč

Jedná se o nevymahatelné pohledávky – odepsané do nákladů.

U nákladů z DDHM 558 ……………………………………

- 109,69 Kč

V roce 2017 nebyla taková potřeba obnovy drobného majetku jako v roce 2016.

1.2 Výnosy

. Rozbor příjmů z vlastní činnosti

Celkové vlastní příjmy za rok 2017 vykazujeme ve výši…………………..……..527,21 tis. Kč,
tj. o 23,69 vyšší než v roce 2016.

Z toho ve srovnání s rokem 2016 ,vykazujeme:
1) nárůst příjmů na stravném …………………………..…………………...…… + 10, 85 tis.Kč
2) pokles příjmů příspěvku na úhradu péče ………………………………..…. - 24,88 tis.Kč
3) pokles příjmů u přídavků na dítě ………………………………………….….. – 10,05 tis.Kč
4) nárůst použití prostř. ze SD o…… ………..……..…...………………………. + 49,60 tis.Kč

ad 1) nárůst na příjmů na stravném je způsobený zvýšeným počtem strávníků
ad 2) pokles příjmů příspěvku na úhradu péče je ovlivněno sníženým počtem
platících rodičů
ad 3) pokles příjmů přídavků na dítě je výsledkem snížením průměrné
naplněnosti kapacity dětského domova

ad 4) finanční prostředky ze sponzorských darů, jsme v letošním roce použili
na pokrytí nákladů spojených s rekreací dětí, dále na jejich výtvarné,
sportovní a kulturní aktivity, mimořádné kapesné, vánoční dárky, nájemné
startovacích bytů a pod.

Vlastní příjmy bez sponzorských darů
379,11
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Celkově vyrovnaný rozpočet se nám podařilo udržet, díky použití finančních prostředků ze
sponzorských darů, účelově vázaných pro děti dětského domova, jimiž jsme vykryli náklady spojené
s kulturními , sportovními a společenskými akcemi dětí , které bychom jim z provozních prostředků
jinak nemohli dopřát, a to v celkové výši…….…………………………….…………cca 147,42 tis. Kč.

Také se nám podařilo získat věcné sponzorské dary ve výši………………… cca

•

31,60 tis. Kč

v podobě školních, kancelářských, toaletních potřeb a všeobecného materiálu pro děti našeho
zařízení – sponzor…………………. ………………………………… Activa spol.s.r.o. Ostrava

Jako každoročně, tak i letos jsme pocítili, že bez podpory našich sponzorů bychom nebyli
schopni zajistit vlastními příjmy tyto výše zmiňované ,rozšiřující výchovné a vzdělávací, aktivity ,

kterými se snažíme ještě lépe podpořit individuální rozvoj každého dítěte, svěřeného do naší péče , a
obohatit tak jeho život v ústavním zařízení.
Za jeden z našich velkých úkolů, při zajišťování vlastních příjmů, proto i do budoucna pokládáme
úzkou spolupráci se současnými sponzory, ochotnými i nadále rozšiřující výchovnou a vzdělávací
činnost dětí našeho dětského domova podporovat , jakož i vynaložení maximální snahy pro získání
sponzorů a podporovatelů nových.

1.3 Hospodářský výsledek – 0,00

2. Čerpání účelových dotací

Rozpis závazných ukazatelů z MŠMT

Příspěvek a dotace – MŠMT

Přímé náklady na vzdělání

V Kč

ÚZ 33 353

9 179 680,00

V tom:

•

Prostředky na platy

6 726 816,00

•

Zákonné odvody

2 287 128,00

•

FKSP

•

ONIV - přímý

RP“Zvýšení platů ped.prac.RŠ v r.2017“ ÚZ 33 052

134 536,00
31 200,00

160 719,00

V tom :
•

Prostředky na platy

•

Zákonné odvody

•

FKSP

118 175,00
40 180,00
2 364,00

RP“Zvýšení platů neped.prac.v RŠ v r.2017“ ÚZ 33 073

120 931,00

V tom:
•

Prostředky na platy

88 920,00

•

Zákonné odvody

30 233,00

•

FKSP

1 778,00

Příspěvky a dotace MŠMT - CELKEM

9 461 330,00

Příspěvky a dotace od zřizovatele

Provozní náklady

ÚZ

1

3 863 000,00

Účelově určené prostředky na úhradu nákladů
Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů
ÚZ 131

34
000,00

Účelově na odpisy

Příspěvky a dotace od zřízovatele - CELKEM

ÚZ 205

313 000,00

4 210 000,00

Závazný ukazatel – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
CELKEM

13 671 330,00

Srovnání výše příspěvků a dotací celkem od roku 2015.

Výše příspěvků a dotací
14000
13671
13500

13000

12500

12858
Celkem
12318

12000

11500
2015

2016

2017

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat

Mzdové náklady poskytnuté zřizovatelem byly vyčerpány beze zbytku.

Limit přepočteného počtu pracovníků byl stanoven KÚ MSK pro rok 2017

na 23, skutečný stav přepočtených pracovníků činil 22,81.

Porovnání výše mezd za období 2015-2017 je v níže uvedených grafech.

V tis. Kč¨

Prostředky na platy celkem bez OON
7200
6959

7000
6800
6600

6437

6400
6200

Celkem

6180

6000
5800
5600
2015

2016

2017

Průměrné platy celkem
26000
25500
25000
24500
24000
23500
23000
22500
22000
21500
21000
20500

25398

23408
22448

2015

Celkem

2016

2017

Průměrný plat pedagogických pracovníků
31500

30995

31000
30500
30000
29500

29036

29000
28500
28000

Celkem
27887

27500
27000
26500
26000
2015

2016

2017

Průměrný plat nepedagogických pracovníků
20000

19573

19000
17904

18000
17000
16351

Celkem

16000
15000
14000
2015

2016

2017

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v roce 2017
Plánovaný rozpočet na rok 2017, jsme překročili v nákladech celkem o 2,89%

Z toho :
•
•
•
•
•
•
•

Spotřeba materialu + 1,27%
Navýšení způsobeno vybavení pro příchozí nové děti – základních potřeb, oblečení a
obutí.
Spotřeba energie - 15,96 % plnění ,
v roce 2017 vykazujeme především úsporu u spotřeby plynu, lepší ceny
Opravy +79,82%
v roce 2017 byla provedena celková oprava elektroinstalace v kuchyni DD a vymalování
všech rodinných skupin, oprava vzduchtechniky školní kuchyně
Cestovné zaměstnanců -19,88 % ,
cestovné – cestovné se snížilo vzhledem k tomu, že neproběhla žádná zahraniční cesta
Ostatní služby -7,86%
snížení – placení obědů na školách a ubytování na školách.
Jiné soc. náklady (peněžité výpomoci – kapesné a dárky dětem) +7,77 %
navýšení způsobil větší počet mimořádného kapesného na stravovací normu – děti na
bytech
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 30,47%,
v roce 2017 nebyla tak velká potřeba nákupu drobného majetku a finance byly přesunuty do
oprav – výmalby pokojů.

•

Výnosy z prodeje služeb + 37,56 %
ovlivněno zvýšeným počtem strávníků v jídelně DD

•
•

Ostatní výnosy + 1,99 %
Čerpání fondů + 84,28%
Ovlivněno, větším počtem účelově vázaných darů na krytí ubytování dětí na internátech a
ZNO na bytech

5. Péče o spravovaný majetek

5.1 Nemovitý majetek

a) budova – Lichnov u Bruntálu č.p. 253 – parc..č.1058, 1059 - občanská vybavenost,

b) pozemky-Lichnov u Bruntálu – parc.č. 1058, 1059…...zastavěná plocha a nádvoří
1060 ………….ostatní plocha,
1366 ………….ostatní plocha,
1063, 1064 …..zahrada
2706 …………zahrada(převod KÚ MSK 2014)

5.2 Investiční činnost

V roce 2017, byla provedena investice na zahradě DD – výstavba nového oplocení areálu.
Výstavba oplocení areálu pro ovce. Výstavba interaktivních prvků pro volný čas dětí DD.

5.3 Pojištění majetku

Pojištění majetku dětského domova přešlo v roce 2011 pod centrální pojištění KÚ MSK a je
hrazeno z prostředků kraje. Naše zařízení si hradí jen pojištění odpovědnosti za škody způsobené
pracovním úrazem a připojištění dětí v případě zahraniční rekreace.

5.4 Inventarizace majetku

Proběhla v našem zařízení ve dnech od 20.11.2017 do 19.01.2018, na základě
příkazu ředitelky. Kontrolu prováděla 1 inventarizační komise. Inventarizace byla provedena
porovnáním skutečného stavu na stav v seznamech majetku domova (seznamy jsou vedeny v PC) a
odsouhlaseny na stavy v hlavní úč. knize .
Kontrolou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5.5 Pronájem svěřeného majetku

Naše zařízení eviduje nájemní smlouvy o výpůjčce, a to :

•

Smlouva o vypůjčce č. KVIC/00024-6/2014/NJ - projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost
„ na předměty v celkové výši………………..……. 52 796,86 Kč

•

Smlouva o vypůjčce – projekt CZ.1.07./3.2.07/020097 na 1 ks HP server ML 110- G7-Linux
v částce ………………………………………………………...………38 400,00 Kč.

6. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření
z doplňkové činnosti.

Doplňková činnost v našem zařízení v roce 2017, nebyla realizována.

7. Peněžní fondy , jejich krytí a zapojení do hospodaření
v daném roce

Peněžní fondy a jejich krytí

•

Investiční fond (416 )

Tvorba:
PS k 1.1.2017………………………………………………………………………………1 518 731,59 Kč
odpisy dlouhodobého majetku ve výši ..................................................................... 319 566,00 Kč
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ……………………………………………….. 87 120,00 Kč

Použití:
Oplocení areálu, interaktivní zahrada, energetický projekt ….………………………..1 236 336,10 Kč

Zůstatek na investičním fondu k 31.12.2017 ……………………….

689 081,49 Kč

Investiční fond je plně krytý finančními prostředky.

•

Rezervní fond (414)

Tvorba :
PS k 1.1.2017 …………………………………………..……………………….… 786 599, 45 Kč
Ze sponzorských darů pro děti DD…………………………….......................

224 503, 00 Kč

Použití :
Aktivity dětí dětského domova ...................................................................

139 000, 00 Kč

ZH k 31.12.2017 ………………………………………………… 872 102,45 Kč

Tyto prostředky jsou plně kryty finančními prostředky.

•

Rezervní fond ( 413)

Tvorba
PS k 1.1.2017 ……………………………………………………………………… 212 536,18 Kč

Použití:
Odpis nedobytné pohledávky ………………………………………………….…

8 420,17 Kč

ZH k 31.12. 2017 ………………………………….……………….. 204 116,01 Kč

Tyto prostředky nejsou finančně kryty, protože byly vytvořeny z nekrytého VH z minulých let a
zaúčtovány na účet 413 dle usnesení RK č. 41/3193 .
Na základě metodického pokynu KÚ MSK, je zůstatek na účtu postupně snižován odpisem
nedobytných pohledávek, ale jen v případě minusového VH.

•

FKSP (412)

Je využíván v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.,o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění
vyhl. č.510/2002 Sb, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba:
PS k 01.01.2017……………………………………………………………………

461 214, 10 Kč

Základní příjem ……………………………………………………………………..

139 571, 00 Kč

Použití :
Stravné ……………………………………………………………………………….

33 360, 00 Kč

Kulturní a sportovní akce …………………………………………………………..

29 440, 00 Kč

Penzijní připojištění ………………………………………………………………...

19 700, 00 Kč

Ostatní použití ………………………………………………………………………

6 400, 00 Kč

ZH k 31.12.2017…………………………………………………….. 511 885,10 Kč

Fond je krytý finančními prostředky a pohledávkami.

•

Fond odměn (411)
Ve fondu odměn nemáme žádné finanční prostředky.

8. Stav pohledávek ( vyčíslení dobytných a nedobytných
pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení ) a závazků

•

Pohledávky – K 31.12.2017

Pohledávky za zaměstnanci jsou tvořeny půjčkami z FKSP v celkové výši ..………76 561, 00 Kč.
Splácení půjček probíhá dle splátkového kalendáře a bez problémů.

Pohledávky za poskytované služby ( příspěvek na úhradu péče)
činí k 31.12. 2017…………………………….…………………………..……………..…… 260 662, 00Kč.

K vymáhání těchto pohledávek využíváme veškeré zákonné možnosti. Dlužníci jsou pravidelně
informováni o výši dlužné částky a žádáni o splácení.
Srážky ze mzdy většinou není možné realizovat z toho důvodu, že rodiče jsou převážně vedeni
v evidenci ÚP , nebo jejich příjem nelze postihnout exekučně, z důvodu výše nezabavitelných částek
v souladu s nařízením vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena z měsíční
mzdy při výkonu rozhodnutí. Nevymahatelné pohledávky odepisujeme jen v případech využití všech
zákonných možností, nebo úmrtí dlužníka, a také dle pokynů zřizovatele.
V roce 2009 bylo naše zařízení sloučeno s Dětským domovem v Horním Benešově a tímto byly
převedeny do naší evidence i dluhy této organizace.

Naše zařízení provedlo v roce 2017 odpis nevymahatelných pohledávek
ve výši ……………………………………………………………..…………………………………5 352,- Kč ,

v souladu s pokyny ve ZL.
Tyto odepsané pohledávky vedeme nadále v podrozvahové evidenci.

9. Závazky

Ostatní závazky vůči zaměstnancům, sociální a zdravotní pojištění, ostatní přímé daně, ostatní
krátkodobé závazky a dohadné účty pasivní

Závazky - dodavatelé …………………………………………………………..……….

111 021, 25 Kč

Závazky z vyúčtování mezd .................................................................................

605 993, 00 Kč

Zúčtování s institucemi SZ a ZP ………………………………………………..……..

373 417, 00 Kč

Jiné přímé daně …………………………………………….…………………………...

114 162, 00 Kč

Dohadné účty pasivní …………………………………………….………………..……

35 068, 00 Kč

Ostatní krátkodobé závazky……………………………………………………………..

57 768, 50 Kč

Celkem ……………………………….…………………………………………………..

1 297 429, 75 Kč

D) Výsledky kontrol

V průběhu roku 2019, proběhly na našem zařízení následující kontroly:

1)

Koordinátor Dětského diagnostického ústavu z Bohumína-Šunychlu

V pravidelných i mimořádných intervalech navštěvuje naše zařízení. Předmětem návštěvy byla
tradičně kontrola a zhodnocení „Individuálních plánů rozvoje osobnosti dětí“.
Dalším, ale zásadním tématem byla konzultace postupů DD v řešení rizikového chování některých
našich dětí, kdy jedním z možných řešení je osobní konzultace koordinátora DDÚ a dítěte s rizikovým
chováním.

2) Státní zastupitelství Bruntál
Prováděny byly pravidelné dohledové prověrky pracovnicí Státního zastupitelství v Bruntále, kdy
předmětem kontrol je oblast týkající se dodržování zákonů a předpisů ve vztahu k umístěným dětem.
Provedeny jsou také ze strany státního zastupitelství, individuální konzultace se 2 - 3 dětmi DD.

3) Sociální pracovníci z odborů sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany dětí a rodiny
V průběhu roku byly prováděny pravidelné návštěvy sociálních pracovnic příslušných městských
úřadů za dětmi umístěnými v našem zařízení, kdy byly společně konzultovány studijní výsledky dětí,
případně volba dětí jejich budoucího studia na střední škole, dále výchovná a vzdělávací práce u
konkrétních dětí, ev. projevy rizikového chování a následná uložená výchovná opatření, volba
zájmových útvarů, účast dítěte na pobytové akci, táborech, stejně jako a pobyty dětí v domácnosti
jejich zák.zástupců či pobyty dětí v hostitelských rodinách. Konzultovány jsou rovněž případné návrhy
sociálnímu odboru KÚ MSK, odd. sociálně právní ochrany dětí, o možnostech a vhodnosti zrušení ÚV,
případně umístění dětí do NRP.

4) Kontrola ČŠI v roce 2019 nebyla realizována.

Kontroly roku 2019 proběhly bez větších nedostatků, ty drobné byly ihned odstraněny.
Nebyla udělena žádná sankční opatření.

E) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( § 18 odst.2
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů)

Počet podaných žádostí o informace

za rok 2019………………………………………….0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí…………………………………………………...0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona………………………………..0

F) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se
zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících
činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou
radou.

Zpráva byla projednána na mimořádné provozní poradě dne ……………… a byla schválena bez
připomínek. Kopie zprávy je k dispozici všem zaměstnancům u ředitelky DD a ŠJ, k dalšímu
možnému nahlédnutí.
Zpráva bude zveřejněna na našich webových stránkách www.ddlichnov.cz.

V zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, není zřízena
odborová organizace.

G ) Závodní stravování zaměstnanců organizace - způsob zajištění
stravování (vlastním / náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena
oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené
strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin.

Zaměstnanci využívají možnosti stravování ve školní jídelně, která je součástí našeho dětského
domova. Cena oběda pro strávníka v roce 2018, činila 30,- Kč, z toho 15,- Kč hradila organizace
z prostředků FKSP a 15,- Kč hradil strávník, a to na základě § 2 odst. a) vyhlášky č. 84/2005 Sb. o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zřízených územními
samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008 Sb., v platném znění a
ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace celkem :

Finanční normativ ......................28,00 Kč
Osobní náklady……...........................16,00 Kč
Věcná režie .........................................6,00 Kč

Kalkul.cena oběda celkem za rok 2018.............................50,00 Kč

H) Tabulková část včetně účetních výkazů

-

Tabulky : č. 1 – 6 jsou přílohou této zprávy, včetně formul. SK404 a SK405

-

Výkazy : ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA, VÝKAZ
ROZBORU PLNĚNÍ HV, P1-04, jsou také přiloženy a tvoří nedílnou
součást této zprávy.

V Lichnově dne : 28.02.2018

Zpracovala :

Schválila:

Ing. Petra Kubešová, účetní, rozpočtář

Alena Lukeszová, ředitelka

