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Základní údaje  

Název:  Soukromý dětský domov, s.r.o. 

Adresa: Budišov – Holeje 82, 675 03  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zřizovatel: Karel Friedl 

IČO: 255 82 950 

Ředitelka: Bc. Ilona Kolmanová 
Telefon: 568 875 300 

Mobil: 606 745 405 

Email: sdd.holeje@seznam.cz 

www stránky: www.sddholeje.cz 
 

 

Soukromý dětský domov, s.r.o. byl do sítě škol a školských zařízení zařazen dne 1. 1. 2000. 

Činnost dětského domova je vymezena § 24 zákona 395/1991 Sb., o školských zařízeních ve 

znění pozdějších předpisů. Statutárním orgánem je jednatel Soukromého dětského domova, 

s.r.o. pan Karel Friedl. Jednateli Soukromého dětského domova, s.r.o. je podřízena ředitelka    

a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Ředitelka zařízení má plnou zodpovědnost za 

plynulý provoz. Je zodpovědná za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací 

práce, kontroluje práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, zastupuje zástupce dětí. 

 

 

Charakteristika zařízení 
Soukromý dětský domov, s.r.o. Budišov – Holeje je soukromým školským zařízením pro výkon 

ústavní výchovy pro děti a mládež. Koncepčně je pojat jako rodinný typ. Děti jsou rozděleny 

do čtyř rodinných buněk. Sourozenecké vztahy jsou dle možností respektovány při umisťování 

na rodinné skupiny i samotné pokoje. Našim cílem je výchova dětí ve stabilním kolektivu 

rodinné skuupiny tak, abychom děti připravili na vstup do samostatného života. Hlavní oblasti 

výchovně vzdělávací činnosti se zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí, jejich osobnostní 

rozvoj po všech stránkách a smysluplné trávení volného času.  Přípravě na vyučování a celkově 

na dosažení edukačního potenciálu dětí a co možná nejvhodnější volbu oboru pro budoucí 

povolání věnujeme velký důraz. Děti učíme udržovat a upevňovat kamarádské vztahy, 

vzájemně si pomáhat, rozvíjet sociální cítění. Nezbytnou součástí výchovného cíle je                   

i upevňování základních hygienických návyků, zvládnutí jednoduchých domácích prací                 

a celkové povědomí o chodu a udržování domácnosti. Prohlubujeme u dětí základy 

společenského chování, preferujeme slušné chování v domově, ve škole i na veřejnosti. 

Zvyšujeme fyzickou kondici dětí, prohlubujeme znalost z oblasti výtvarné výchovy, rozvíjíme 

hudební nadání, účastníme se kulturních, sportovních i společenských akcí. Učíme děti znát 

hodnotu peněz, způsob jejich vydělávání. Zdůrazňujeme zdravý životní styl a věnujeme 

pozornost prevenci nemocí a chorob. 

mailto:sdd.holeje@seznam.cz
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Materiálně technické zabezpečení 
Domov se nachází v objektu bývalého statku, v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny 

nedaleko obce Budišov. V těsné blízkosti domova je rybník Pyšelák. Celý objekt je postaven do 

čtvercového půdorysu, uprostřed objektu je velký uzavřený dvůr. V suterénní části budovy se 

nachází kuchyň a jídelna s místem pro návštěvy a kancelář dětského domova. Na stejném 

podlaží se nachází také čtvrtá rodinná skupina. Jsou zde tři pokoje určené celkem pro osm 

dětí, dvoje sociální zařízení a společenská místnost s kuchyňským koutem. Další dvě rodinné 

skupiny jsou umístěny v prvním podlaží budovy. Každá rodinka má kapacitu osm dětí a má 

svoje zázemí – společenskou místnost s klasickým vybavením (jídelní stůl, sedací souprava, 

malá kuchyňka, televize, rádio, počítač, internet). Dvou a třílůžkové pokoje mají vlastní sociální 

zařízení a malou předsíňku, opatřenou šatními skříněmi. Na úpravě interiéru všech místností 

se podílejí také děti. Do spodní části objektu je situována třetí rodinná buňka, která má 

k dispozici vybavenou společenskou místnost a čtyři pokoje pro celkem osm dětí. Celá spodní 

část budovy má zastřešenou venkovní terasu, která těsně sousedí s víceúčelovým sportovním 

hřištěm.  

 

V průběhu roku 2018/2019 jsme pokračovali v rekonstrukci. Na všechny rodinné skupiny byly 

zakoupeny nové sedací soupravy, do oken na pokojích pořízeny nové závěsy. Na rodinné 

skupiny jedna a tři byly pořízeny nové kuchyňské linky na míru. Rodinné skupiny jedna, dvě       

a čtyři byly vybaveny novými volně stojícími kombinovanými sporáky. 

Během letních prázdnin byly vymalované pokoje na druhé a první rodinné skupině, včetně 

společných prostor.  
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Údaje o pracovnících ke dni 31.8.2019 
 

Den nástupu Počet prac. Funkce Vzdělání Ukončení 

PP 

 Muži Ženy    

 1  jednatel   

1.6.2007  1 účetní, soc. pracovnice SPŠT, rekvalifikace  

1.1. 2002  1 vedoucí kuchyně OU+rekvalifikace  

1.10. 2004 1  údržbář OU 31.3.2019 

1.1.2019 1  řidič, údržbář SPŠ stavební, maturita  

5.3.2012  1 vychovatelka,  

od 1.9.2015 sociální pracovnice 

SŠ, IMS, Bc. 12.11.2018 

2.9.2013  1 vychovatelka SŠSP  

7.2.2014  1 vychovatelka SŠS, VOŠ  

3.11.2014  1 vychovatelka SSOŠ 7.12.2018 

11.5.2015  1 kuchařka SOU  

1.4.2015  1 uklízečka SOU  

1.9.2015  1 ředitelka, nyní na MD SPgŠ, MUNI, Mgr.  

1.9.2015  1 vychovatelka SPgš 28.2.2019 

1.11.2016  1 vychovatelka Spšs, + rekvalifikace  

9.2.2017  1 asistent pedagoga ZŠ, kurz asistent 

pedagoga 

 

1.9.2017  1 vychovatelka, od 1.1.2018 soc. 

prac., od 1.4.2018 ředitelka 

SEŠ, UJAK, Bc.  

1.1.2018  1 vychovatelka Gymnázium, SOŠP 7.1.2019 

2.7.2018  1 sociální pracovnice OA, Akademie STING  

1.11.2018  1 asistent pedagoga ZŠ, kurz asistent 

pedagoga 

31.8.2019 

17.12.2018  1 vychovatelka ZŠ, kurz asist. pedagoga  

1.3.2019  1 vychovatelka SŠZ maturita  

 

 

 

Údaje o dětech ke dni 31. 8. 2019 
 

Kapacita zařízení 32 

Evidenční stav 25 

Počet rodinných skupin v zařízení 4 

Počet svěřenců na útěku 1 

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou 21 

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření 1 

Počet svěřenců na dohodu o dobrovolném pobytu 3 
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Příchody: Ve školním roce 2018/2019 bylo přijato do našeho domova 9 nových dětí 

Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

10.12.2018 3 2 1 PO 

25.4.2019 1 0 1 PO 

26.4.2019 1 1 0 PO 

27.6.2019 1 1 0 ÚV 

21.8.2019 1 1 0 ÚV 

27.8.2019 1 1 0 ÚV 

29.8.2019 1 0 1 ÚV 

 

 

Odchody: Během školního roku 2018/2019 odešly z našeho domova  10 dětí 
Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

4.9.2018 1 1 0 Neprodloužení PO 

13.9.2018 1 1 0 Rozsudek, nařízení ochranné výchovy 

15.11.2018 3 2 1 Rozsudek – zrušení ÚV 

26.3.2019 1 1 0 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

5.4.2019 1 1 0 Rozsudek, přemístění do VÚ 

3.5.2019 1 1 0 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

31.5.2019 1 1 0 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

25.6.2019 1 1 0 Neprodloužení PO 

 
 

Přehled o zařazení dětí do škol k 30. 6. 2019 

Mateřská škola Základná škola 

1. stupeň 

Základní škola 

2. stupeň 

Základní škola se 

speciálním 

programem 

Střední škola, 

odborné učiliště 

     

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci       Dívky 

2 2 3 2 1 3 1 1 2 4 

 

 

Mimo jedné dívky, která vzhledem k vysoké absenci (nyní je na útěku) a k nevyhovujícím 

školním výsledkům nedokončila 7. ročník ZŠ, ve školním roce 2018/2019 úspěšně dokončily 

všechny děti příslušný ročník základní školy a postoupily do vyšších ročníků.  Výše zmiňovaná 

dívka bude opakovat 7. ročník ZŠ. Jedna dívka  nezvládla učivo 1. ročníku na SOŠ a SOU             

a odmítla skládat opravné zkoušky z Technologie, Surovin a Zařízení závodů, proto bude 

opakovat 1. ročník v oboru Potravinářská výroba - cukrářské práce. Další dívka vzhledem 

k dlouhodobé absenci (pobyt v DPN V. Bíteš) ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 

(SOŠ a SOU – Zahradnické práce) bude opakovat 1. ročník. Na vlastní žádost jí byla povolena 

změna oboru na Pečovatelské služby. Jedna dívka ukončila 9. třídu Základní školy 

Cyrilometodějské v Třebíči a byla přijata do SOŠ a SOU Třešť na obor Pečovatelské služby.  

Jeden chlapec ukončil povinnou školní docházku a nastoupil do 1. ročníku Hotelové školy, 
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obor kuchař-číšník. Druhý chlapec po ukončení studia ve školním roce 2017/2018 (Výuční list-

Cukrář) nastoupil do 1. ročníku Hotelové školy, obor kuchař-číšník. Jeden chlapec postoupil do 

2. ročníku SOŠ a SOU – obor řeznické a uzenářské práce. Další dvě dívky postoupily do             

3. ročníku Hotelové školy – obor kuchař, číšník a do 4. ročníku VOŠ a SŠ veterinární. Jeden 

chlapec nastoupil  do 1. ročníku SPŠT obor – Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Jeden 

chlapec nastoupil do 1. třídy  základní školy v Budišově a jeden přestoupil do Základní školy 

Cyrilometodějské v Třebíči (ZŠ podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání).  

Z důvodu celkové nezralosti má jeden chlapec odklad školní docházky. Chlapec nastoupil do 

Speciální MŠ v Třebíči. 

 Většina dětí v průběhu školního roku navštěvovala zájmové kroužky organizované při školních 

družinách jednotlivých škol a zájmové kroužky v domově.  

 

Kázeňské přestupky 
Ve školním roce 2018/2019 jsme řešili několik kázeňských přestupků, a to jak u chlapců, tak      

u dívek. Jednalo se zejména o používání vulgárních slov a agresivní chování vůči ostatním 

dětem i vůči vychovatelům.  

Důtky třídních učitelů a ředitelů škol obdržely děti nejčastěji za neplnění povinností, 

zapomínání úkolů, školních pomůcek, vulgární vyjadřování a agresivní chování vůči 

spolužákům, učitelům. Jedna dívka dostala důtku ředitele školy za hrubé porušení školního 

řádu a za požití návykových látek. S dívkou nyní řeší Policie podezření ze spáchání přestupku 

v období letních prázdnin.  

Jedna dívka je od 27.7.2019 na útěku. 

Jednomu chlapci byla snížena známka z chování o jeden stupeň na základě nevhodného 

chování k učitelům i spolužákům, vulgaritu, zapomínání úkolů a pomůcek, nedodržování 

školního řádu, neomluvené hodiny.  Dvěma dívkám  byla snížena známka z chování o jeden 

stupeň z důvodu porušení školního řádu, zapomínání úkolů a pomůcek a za nevhodné chování 

vůči  učitelům a jedné dívce byla snížena známka z chování o dva stupně z důvodu 233 

neomluvených hodin. 

 

 

Zdravotní stav dětí 
Všechny děti jsou v evidenci pediatra MUDr. Milana Buška, který  má ordinaci v Budišově. 

Svěřenci, kteří dosáhli plnoletosti, navštěvují praktického lékaře pro dospělé MUDr. Zdeňka 

Benáčka, který ordinuje taktéž v Budišově. Ostatní odborné lékaře navštěvujeme s dětmi 

v Třebíči nebo ve Velké Bíteši. Jedná se zejména o ordinaci kožního lékaře, oční, logopedie, 

gynekologie, stomatologie, alergologie, neurologie, urologie, rehabilitace, dětské psychiatrie, 

ortopedie, chirurgie, ORL. Během školního roku 2018/2019 byly 3 děti hospitalizované 

v Nemocnici v Třebíči na základě akutní příčiny. Tři děti byly hospitalizovány v Dětské 
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psychiatrické nemocnici Velká Bíteš.  Zdravotní stav všech dětí je pečlivě sledován                       

a konzultován s příslušnými odborníky. 

 

Spolupráce s různými subjekty a institucemi 
 V úzké a každodenní spolupráci jsme byli ve školním roce 2018/2019 s MŠ Nárameč,               

ZŠ Budišov, ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči, Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, 

Střední škola stavební Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola stavebních 

řemesel Brno Bosonohy, SOŠ a SOU v Třešti, Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí, a to 

z důvodů navštěvování dětí v uvedených školách, které jsou umístěny v SDD.  

Nezbytnou spolupráci udržujeme s PPP a SPC Třebíč, DPN Velká Bíteš. Spolupracovali jsme 

také s PČR Třebíč, ZŠS, PŠ a DD Hostouň. Ve školním roce 2018/2019 jsme také spolupracovali 

se Střediskem výchovné péče STŘED, z.ú. v Třebíči. Zapojili jsme se do projektu „YOUR 

CHANCE“ – ZAČNI SPRÁVNĚ. 

Dále jsme spolupracovali s DDÚ Brno, DÚM Brno,  OÚ Budišov, OSPOD Třebíč, OSPOD Náměšť 

nad Oslavou, OSPOD Velké Meziříčí, OSPOD Žďár nad Sázavou, OSPOD Brno – Sever, OSPOD  

Brno – střed, OSPOD Brno – Bohunice, OSPOD Brno – Židenice, OSPOD Moravský Krumlov, 

MěÚ Třebíč a dalšími subjekty. 

 

Zájmová činnost a aktivity dětského domova 

Zájmová činnost dětí je velmi rozsáhlá, děti navštěvovaly v průběhu školního roku kroužky při 
základních školách a školních družinách.  
 

Zájmový kroužek Počet dětí 

Gymnastika 1 

Sportovní  2 

Taneční  1 

Florbal 3 

Fotbal 3 

Hudební  1 

 

Velmi populární je u dětí fotbal, který je nejčastější aktivitou v jejich volném čase spolu 

s dalšími míčovými hry. Velké oblibě se těší i cyklistika, ke které děti vedeme prostřednictvím 

výletů do okolí domova nebo na prázdninových pobytech. Náplní prázdninových pobytů je        

i turistika s poznáváním přírody, kulturních a architektonických zajímavostí.  

V průběhu roku s dětmi navštěvujeme nejrůznější akce pořádané různými subjekty. Jedná se   

o akce sportovní, kulturní i společenské. V nepravidelných intervalech navštěvujeme  

Aquapark Laguna v Třebíči v chladnějších měsících a v případě letních prázdnin děti 

navštěvovaly koupaliště v Tasově. Velký důraz klademe na soběstačnost a samostatnost dětí     

a na jejich přípravu na život po odchodu z dětského domova. K samostatnosti jsou vedeny 

všechny děti  v dětském domově, s čímž souvisí celkový koncept dětského domova rodinného 
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typu. Starší i mladší děti na rodinkách se podílejí na chodu domácnosti a její údržbě. Jsou 

vedeny k domácím pracím, vaření, nakupování a mají možnost se podílet na rozhodování           

o finančních prostředcích. Svěřenci starší patnácti let jsou podporovány při vykonávání brigád, 

které si zajišťují především na období letních prázdnin, ale příležitostně i na víkendy během 

školního roku. Starší děti jsou zapojovány do údržby a drobných oprav v areálu dětského 

domova a s jeho provozem spojených činností. Starší děti jsou také vedeny k samostatnosti při 

vyřizování potřebných záležitostí na úřadech a institucích.  

 

Aktivity a účasti na akcích 

V uplynulém školním roce 2018/2019 jsme se opět účastnili mnoha zajímavých akcí, z nichž 

některé navštěvujeme pravidelně každý rok a  u dětí se těší velké oblibě. Jedná se zejména          

o akce sportovní a soutěžní, na kterých mohou děti poměřit své schopnosti s ostatními dětmi 

nejen z dětských domovů. Pravidelně pořádáme v rámci domova různé soutěže, karnevaly       

přehlídky, stezky odvahy, diskotéky. Nechybí ani návštěvy různých kulturních akcí v blízkém 

okolí. Ve školním roce 2018/2019 jsme se zúčastnili například těchto akcí: 

 

- Návštěva „Bongo“ v Brně 

- Galakoncert při předávání dárku v rámci projektu Daruj hračku 2018 

- Diskotéka  

- Divadlo Mrazík 

- Vánoční pobyt v Rekreačním středisku Jalovec 

- Lyžování Nassfeld Rakousko 

- Pálení čarodějnic 

- Návštěva výstavy TITANIC Brno 

- Dětský den v Třebíči 

- Offroadění 2019 

- Společné spaní „Pod širákem“ 

 

 

Průběh jarních a letních prázdnin 

Jarní prázdniny některé děti trávily v SDD, šest dětí jelo lyžovat do Rakouského Nassfeldu. 

Během týdne se děti zúčastnily několika výletů do okolí a účastnilo se také prázdninového 

výletu.  

 

Během letních prázdnin 2019 navštívilo 12 dětí rodiče alespoň na 14 dní, 5 dětí bylo na 

pobytu u příbuzných na celé prázdniny, 4 děti byly na pobytu v hostitelské rodině nejméně na 

4 týdny.  

Dva chlapci a dvě dívky se účastnili v průběhu prázdnin brigády, kterou si zajistili sami nebo 

s pomocí hostitelských rodin.  
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Letní tábor Náměšť nad Oslavou  30.6. – 13.7.2019  – 4 děti 

                                                           14.7. – 27.7.2019 – 3 děti 

 

Pobyt v Njivici v Chorvatsku 28.6. – 12.7.2018 – 8 dětí 

Pobyt v Njivici v Chorvatsku 14.7. – 26.7.2018 – 9 dětí 

Pobyt v Rekreačním středisku Jalovec 29.7. - 16.8.2018 – 10 dětí + 2 vychovatelky 

 

 

 

Aktivity na podporu prevence sociálně-patologických jevů 
Soukromý dětský domov, s.r.o. má zvoleného metodika prevence, který vypracovává na každý 

školní rok Minimální preventivní program, který je konzultován a schvalován ředitelkou 

zařízení. Aktivity MPP na školní rok 2018/2019 byly realizovány dle předem stanoveného 

programu, nebo se upravovaly a doplňovaly dle aktuální potřeby vycházející z momentální 

situace v domově. Preventivní aktivity vycházejí jak z vnitřního prostředí domova, kde za 

hodnotné zdroje považujeme přímé interakce mezi vychovatelkou a dětmi při každodenních 

činnostech, řízených činnostech s tematickým zaměřením, celkového pojetí domova a z toho 

vyplývající aktivity, tak z vnějšího prostředí, kdy využíváme přímo vytvořené preventivní 

programy různých subjektů zaměřené na konkrétní problematiku. Každý měsíc na rodinné 

skupině probíhají „Komunitní kruhy“ na různá témata, která si děti vyberou samy nebo 

s pomocí vychovatelky. Začátkem školního roku jsme se zapojili do projektu YOUR Change          

a v dětském domově proběhlo několik setkání nejen s koordinátorkou tohoto projektu. 

Tématem setkání  byla např.  „Finanční gramotnost“, „Odchod plnoletých dětí z dětského 

domova“.  
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Hodnocení výchovné práce rodinek za školní rok 2018/2019  

Hodnocení výchovné práce 1. rodinky za školní rok 2018/2019 

 Ve školním roce 2018 / 2019 prošla rodinka organizačními změnami. Na začátku 
školního roku bylo na rodince 8 dětí. V dubnu byl přemístěn jeden chlapec do Výchovného 
ústavu v Hostouni, jeden chlapec v měsíci květnu ukončil dobrovolný pobyt v dětském 
domově. Na konci února odešla z pracovního poměru jedna kmenová vychovatelka, na 
rodinku nastoupila nová vychovatelka. Na konci školního roku 2018/2019 bylo na rodince 7 
dětí, 4 dívky a 3 chlapci. 
 
Děti navštěvovaly školy v blízkém okolí. Do ZŠ v Budišově docházelo 5 dětí. Jedna dívka 
navštěvovala SOŠ a SOU v Třešti – tříletý učební obor cukrářské práce, 2. ročník. Jeden 
chlapce navštěvoval SOU zemědělské ve Velkém Meziříčí, obor opravář zemědělských 
strojů, 1. ročník.  
Školní prospěch dětí na rodince je podprůměrný, děti nepracují v rámci svých možností, mají 
značné rezervy. Při přípravě do školy jsou velmi nesamostatné, vyžadují neustálou kontrolu 
a spolupráci vychovatelky. Se školami, které děti navštěvují, jsme v pravidelném kontaktu. 
V rámci školy děti navštěvovaly různé kroužky a zúčastnily se mimoškolních aktivit a školu 
reprezentovaly ve sportovních disciplínách a hudebních produkcích. 
 
Ve volném čase děti využívají k míčovým hrám víceúčelové hřiště, okolí dětského domova 
k relaxaci a odpočinku. Věnují se především pohybovým aktivitám – jízda na kole, jízda na 
kolečkových bruslích, stolní tenis, bruslení, plavání. 
V rámci dětského domova jsme se zúčastnili různých sportovních a kulturních akcí. Velmi 
atraktivní akcí pro děti je účast na dnu s terénními vozy OFFROAD. Pro děti je to odměna za 
snahu a dobré výsledky ve škole, za celkové chování. Letos děti obsadily 1. místo. Dále 
v průběhu roku děti navštívily výstavu Titanic v Brně, zúčastnily se semináře zaměřeného na 
finanční gramotnost – Uč se, šetři, vydělávej. O jarních prázdninách se některé děti 
zúčastnily čtyřdenní lyžařského pobytu na horách v Rakousku. Koncem roku děti navštívily 
divadelní představení Mrazík v Přibyslavicích, zúčastnily se vánočního pobytu v Rekreačním 
středisku Jalovec. V období letních prázdnin se zúčastnily letního tábora, který je  zaměřený 
na různé aktivity a dále pobytu v Chorvatsku. V měsíci srpnu trávily letní dny v Rekreačním 
středisku na Jalovci. 
 
 Zdravotní stav dětí je dobrý, absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského lékaře, 
zubního lékaře a dvě děti navštěvují pravidelně očního lékaře. Jedna dívka je v péči 
alergologa. Jeden chlapec byl v průběhu školního roku v péči psychologa. Dva chlapci 
absolvovali v průběhu roku léčebný pobyt v Dětské psychiatrické nemocnici ve Velké Bíteši, 
jeden chlapec dvakrát.  
Tři děti (sourozenci) navštěvuje v domově matka a babička, pravidelně jezdí do hostitelské 
rodiny, kde také tráví i část prázdnin. Také další dvě děti (sourozenci) strávily jarní prázdniny 
u rodičů a rodiče je nepravidelně navštěvují v dětském domově. 
 
Děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti při plnění svěřených úkolů, k samostatnému 
rozhodování a zvažování svého rozhodnutí, za které nesou odpovědnost. Vytváříme jim 
prostor a podmínky pro otevřenost v jednání, učíme je orientaci v mezilidských vztazích. 
Mluvíme s dětmi o jejich problémech a přáních, snažíme se zlepšovat vztah dětí k sobě 
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navzájem, vztahy mezi dospělými a dětmi, vztahy k věcem, oblečení, majetku domova. 
Velkým problémem zůstává kouření. Děti ve velké míře kopírují vzor své rodiny, kamarádů. 
Navíc dostupnost cigaret je pro ně velmi jednoduchá a případné postihy k nim ze strany 
dětského domova a celé společnosti jsou velmi omezené.  
Smyslem práce pedagogů zůstává posilování pozitivního klima v dětském domově, které jim 
napomáhá v tvořivé práci a v dětech vyvolává pocit klidného a příjemného druhého 
domova. 
 

 
V Budišově 31.8.2019 

   
                                                                  Zpracovala:  Ilona Maloušková 

vychovatelka 
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Hodnotící zpráva 2. rodinky za školní rok 2018/2019 

 
 Ve školním roce 2018/2019 prošla rodinka organizačními změnami, kdy byly v rámci 
výchovných opatření děti z rodinek přeřazeny.  Dvě nové děti přibyly, jeden chlapec pobyt 
ukončil. Aktuálně rodinku tvoří dvě vychovatelky. Dvě malé dívky navštěvují MŠ v Náramči, 
dívka a dva chlapci navštěvují ZŠ v Budišově, další dívka navštěvuje ZŠ Cyrilometodějskou                  
v Třebíči. Jeden chlapec navštěvuje SOŠ a SOU v Třešti a druhý chlapec, který k nám 
nastoupil v posledním týdnu měsíce června 2019, je přijatý do 1. ročníku SPŠT v Třebíči.  
 
Děti si na rodince rozumí. Občas ovšem dochází i k hádkám, které se snažíme řešit nejprve 
domluvou, ale někdy musíme přistoupit i k výchovnému opatření. Zavedli jsme úklidový řád, 
který je vyvěšený na dveřích klubovny a děti jej bez problémů dodržují. Také se všichni           
s nadšením zapojili do výzdoby společných prostor (např. malování květináčů, rybiček, 
výzdoba oken...). Podařilo se nám získat několik horských kol, díky kterým jsme začali 
pravidelně jezdit na výlety po okolí, což děti začalo velice bavit a samy tuto aktivitu 
vyhledávají. Všechny děti se také zúčastnily školních výletů, spolu s lyžařským výcvikem          
o jarních prázdninách v Rakousku. Velikonoční prázdniny některé děti trávily v rodinách,        
u příbuzných nebo v hostitelské rodině. Vítanou akcí byla pro děti i účast na dnu s terénními 
vozy OFFROAD, která byla pro ně odměnou za dobré chování, školní výsledky. Odsud si 
přivezly kromě zážitků také dvě morčata, o která se velmi svědomitě starají. Letní prázdniny 
trávily na táborech zaměřených na různé aktivity, v Chorvatsku a v Rekreačním středisku 
Jalovec. Rovněž se zapojovaly do různých aktivit v rámci dětského domova, jako např. noc 
pod širákem, táboráky, diskotéka, výstava TITANIC v Brně, divadlo Mrazík, účast na projektu 
YOUR CHANGE – „Začni správně“.  
 
Zdravotní stav dětí je dobrý, absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského i zubního 
lékaře. Jedna dívka navštěvuje logopedickou poradnu, další je v péči alergologa. Starší 
chlapec s dívkou navštěvuje psychologickou poradnu a jsou psychiatricky medikovaní. Jedna 
dívka byla pro sebepoškozování hospitalizována v nemocnici Třebíč, další děvče dochází 
pravidelně na gynekologii, užívá antikoncepci.  
 
Otec tří sourozenců pravidelně volá a jezdí na návštěvy, maminka byla na návštěvě dvakrát, 
nevolá, ale Velikonoce a jeden víkend o prázdninách strávily sourozenci u ní. Rodiče druhých 
sourozenců (dívky a chlapce) nevolají a na návštěvy nejezdí. Matka starší dívky na návštěvy 
nejezdí a nevolá, ale dívka tři týdny v měsíci srpnu u ní trávila dovolenku. Nejstarší chlapci 
jezdí na víkendy k matce.  
 
Děti učíme praktickým dovednostem v domácnosti. Nezapomínáme na rodinné oslavy           
a přípravy svátků. Klademe důraz na vzájemnou komunikaci, vedeme děti k zodpovědnosti, 
plnění svých povinností, udržování pořádku. Velkou pozornost věnujeme protidrogovému 
vzdělávání, upozorňujeme na škodlivost kouření. Děti vedeme k samostatnému rozhodování 
a zvažování svého rozhodnutí, za které nesou zodpovědnost. Vytváříme jim prostor                
a podmínky pro otevřenost v jednání, učíme je orientaci v mezilidských vztazích. Mluvíme       
s dětmi o jejich problémech a přáních, snažíme se zlepšovat vztah dětí k sobě navzájem, 
vztahy mezi vychovateli a dětmi, vztahy k věcem, oblečení, majetku domova. V dalším 
školním roce dále povedeme děti k zodpovědné a důkladné přípravě na vyučování. Děti 
budeme učit nést odpovědnosti za své jednání a činy, bezproblémovému soužití s ostatními 
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dětmi, podporovat dobré sourozenecké a kamarádské vztahy.  
Dále se budeme snažit podporovat a rozvíjet jejich sportovní dovednosti. 
 
 
 
 
V Budišově 31.8.2019 
                                                                                          Zpracovala: Kateřina Měcháčková 
                                                                                                                     vychovatelka 
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Hodnocení výchovné činnosti 4. rodinky za školní rok  2018/2019 

Ve školním roce 2018 / 2019 proběhlo na rodinné buňce několik organizačních změn. Do 
listopadu bylo na rodince  6 dětí. V listopadu odešly 3 děti z dětského domova, dva chlapci   
a jedna dívka. Během měsíce prosince přišly tři nové děti, sourozenci, jedna dívka a dva 
chlapci. Během roku se počet dětí měnil. Na konci školního roku 2018/2019 bylo na rodince 
8 dětí, 4 dívky a 4 chlapci. Jedna dívka je od května na útěku. Děti navštěvovaly školy              
v blízkém okolí. Jeden chlapec navštěvoval MŠ v Náramči. Do ZŠ v Budišově docházely dvě 
děti – jedna dívka a jeden chlapec do 3. třídy. Jeden chlapec navštěvoval 7. ročník na ZŠ 
praktické ve Velkém Meziříčí. Jeden chlapec navštěvoval 1. ročník nástavbového studia na 
Střední škole dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Přes týden býval na 
internátě. Jedna dívka navštěvovala 7. ročník na ZŠ Třebíč a jedna dívka navštěvovala 3. 
ročník Střední veterinární školy v Třebíči, přes týden bývala na internátě. Další dívka 
navštěvovala 2. ročník Hotelové školy a SOŠ řemesel ve Velkém Meziříčí obor kuchař – 
číšník. Jeden chlapec neprospěl, jedna dívka bude opakovat 7. ročník. Během roku byl jeden 
chlapec opakovaně hospitalizován v dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši. 
Při přípravě na vyučování bylo nutné větší pozornost věnovat chlapci a dívce ve 3. třídě, 
ostatní se snažili přistupovat k domácí přípravě svědomitě. Všechny děti se zapojovaly do  
činností na rodince, zejména výtvarných a pracovních. Větší pozornost bylo potřeba věnovat 
mladším dětem. Zvlášť pětiletému chlapci, který vykazuje známky vývojového opoždění          
a psychické deprivace vlivem dlouhodobě nepodnětného prostředí. 
 
Všechny děti se zúčastnily školních výletů. Letní prázdniny trávily na táborech zaměřených 
na různé aktivity, v Chorvatsku a v rekreačním středisku Jalovec. Rovněž se zapojovaly do 
různých aktivit pořádaných v SDD. Ve volném čase využívají k míčovým hrám víceúčelové 
hřiště a okolí dětského domova relaxaci a odpočinku. Malé děti využívají na hraní pískoviště. 
Děti se především věnují pohybovým aktivitám – jízda na kolečkových bruslích, stolní tenis, 
jízda na koloběžkách, kolech. V zimě se věnujeme zimním sportům – sáňkování, bobování, 
stavění sněhuláků, využití pobytu na čerstvém vzduchu. Velmi atraktivní akcí pro děti je 
účast na dnu s terénními vozy OFFROAD, která je pro ně odměnou za dobré chování a dobré 
výsledky ve škole.  
 
Zdravotní stav dětí je dobrý, absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského i zubního 
lékaře. Jedno dítě navštěvuje logopedickou poradnu. Tři děti pravidelně navštěvují dětskou 
psychiatrii, užívají léky. Jedna dívka pravidelně navštěvuje endokrinologii                                   
a gastroenterologii, bere léky. Dvě dívky chodí pravidelně na gynekologii, jedna bere 
antikoncepci.  
 
Děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti při plnění svěřených úkolů, k samostatnému 
rozhodování a zvažování svého rozhodnutí, za které nesou zodpovědnost. Vytváříme jim 
prostor a podmínky pro otevřenost v jednání, učíme je orientaci v mezilidských vztazích. 
Mluvíme s dětmi o jejich problémech a přáních, snažíme se zlepšovat vztah dětí k sobě 
navzájem, vztahy mezi vychovateli a dětmi, vztahy k věcem, oblečení, majetku domova.  
Budeme se snažit vést děti ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného 
času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd. 
Budeme prohlubovat jejich manuální zručnost při domácích pracích a rozvíjet jejich 
sportovní dovednosti. Povedeme děti aby se naučily nést neúspěchy jak ve škole, tak              
v osobním životě. Důraz klademe na rozvoj zdraví, sebevědomí, učení zodpovědnosti za své 
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jednání a činy, bezproblémové soužití s ostatními dětmi. Podporujeme  dobré sourozenecké 
a kamarádské vztahy. 
 

 

                                                                                                                                                                     

V Budišově 31.8.2019                                                     Zpracovala: Eva Dolíhalová, Dis. 

                                                                                                                      vychovatelka 
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Spolupráce s nadacemi 
 

Rádio Vysočina opět hojně nadělilo dětem vánoční dárky dle jejich přání v akci „Strom 

splněných přání“. Jako každoročně jsme spolupracovali při realizaci akce “Daruj hračku“. Dále 

jsme byli osloveni projekty na podporu četby u dětí, kdy dětem byly knihy zaslány přímo do 

dětského domova. 
 

 

Kontrolní činnost v zařízení 
 

Dětský domov pravidelně navštěvovali sociální pracovníci z příslušných úřadů, státní zástupce.  

V měsíci březnu 2019 proběhla v dětském domově kontrola z Krajské hygienické stanice            

a v  měsíci červnu 2019 byla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí. 

 

 

Závěr 
 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.9.2019. 

 

 

 
 

 

………………………………………………………                                                               ……………………………………………………. 

     zřizovatel                                                                                                           ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


