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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 

skupiny 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 rodinná skupina 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 skupina, 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 2019/2020 jsme pokračovali v drobných venkovních, ale vnitřních opravách – 

opadaná venkovní omítka, instalace nových nástěnek, nová stínidla na osvětlení, zřízení 

bylinkové zahrádky. Během letních prázdnin byly vymalované pokoje, chodba a společné 

prostory na rodinné skupině tři. Na rodinné skupině dvě a čtyři byly pořízeny nové kuchyňské 

linky na míru, skříňky a stolky pod TV. Na obou rodinných skupinách byl ve společných 

prostorách položený nový koberec a linoleum, vymalovaná kuchyň společně s klubovnou. 
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Údaje o pracovnících ke dni 31.8.2020 
 

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  

1.1.2019 1  řidič, údržbář SPŠ stavební, maturita  

2.9.2013  1 vychovatelka SŠSP 11.2.2020 

7.2.2014  1 vychovatelka SŠS, VOŠ  

11.5.2015  1 kuchařka SOU  

1.4.2015  1 uklízečka SOU  

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

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.  

2.7.2018  1 sociální pracovnice OA, Akademie STING, Ing.  

17.12.2018  1 vychovatelka ZŠ, kurz asist. pedagoga  

1.3.2019  1 vychovatelka SŠZ maturita  

1.9.2019  1 vychovatelka VŠ pedagogická, Mgr.  

1.10.2019  1 vychovatelka VŠ pedagogická, Bc.  

1.6.2020  1 vychovatelka SZŠ a SOŠ Brno, maturita  

 

Údaje o dětech ke dni 31. 8. 2020 
 

Kapacita zařízení 32 

Evidenční stav 22 

Počet rodinných skupin v zařízení 4 

Počet svěřenců na útěku 0 

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou 18 

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření 0 

Počet svěřenců na dohodu o dobrovolném pobytu 4 

 

Příchody: Ve školním roce 2019/2020 bylo přijato do našeho domova 5 nových dětí 

Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

20.1.2020 1 0 1 ÚV 

7.5.2020 4 4 0 ÚV 
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Odchody: Během školního roku 2018/2019 odešly z našeho domova 8 dětí 
Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

12.11.2019 1 0 1 Rozsudek o nařízení ÚV ve VÚ 

24.1.2020 3 1 2 Rozsudek o zrušení ÚV 

14.2.2020 1 0 1 Ukončení Smlouvy o dobrovol. pobytu 

14.7.2020 1 1 0 PO o přemístění 

28.7.2020 2 1 1 Rozsudek o ukončení ÚV 

 
 

Přehled o zařazení dětí do škol k 30. 6. 2020 

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 

7 1 1 2 1 3 2 0 4 4 

 

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR probíhala výuka od 12.3.2020 distanční 

formou. Ve školním roce 2019/2020 úspěšně dokončily všechny děti příslušný ročník základní 

školy a postoupily do vyšších ročníků.  Jedna plnoletá dívka, která byla na dlouhodobé dovolence 

u rodičů, se po celou dobu pobytu o učení nezajímala a neplnila zadané školní úkoly. Proto 

nebyla za druhé pololetí hodnocena z osmi předmětů. Podle zákona 561/2004 Sb. jí byly 

stanoveny termíny zkoušek, na které se nedostavila. Jeden plnoletý chlapec nebyl ve      2. 

pololetí školního roku hodnocen z předmětu matematika, byl mu stanovený termín zkoušky, 

kterou úspěšně složil a tím postoupil do 3. ročníku. Další chlapec nebyl z důvodu dlouhodobé 

absence (hospitalizace v DPN a v psychiatrické nemocnici) hodnocen ze sedmi předmětů. Po 

požádání o opakování ročníku byl přijat do prvního ročníku na jiný obor z důvodu naplnění 

kapacity stávajícího oboru. Další dva chlapci postoupili do druhého ročníku Hotelové školy – 

obor kuchař, číšník. Jedna dívka úspěšně ukončila studium na střední odborné škole – obor 

kuchař, číšník – s výučním listem, kde prospěla s vyznamenáním. Byla přijata k dalšímu studiu na 

střední škole v Brně, obor aranžér. Další dívka úspěšně ukončila maturitní zkouškou VOŠ       a SŠ 

veterinární v Třebíči. Vzhledem k tomu, že projevila zájem studovat na VŠ, podala si přihlášku na 

Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor bezpečnost a kvalita potravin. Na tuto 

školu byla přijata. Jedna dívka ukončila devátou třídu ZŠ v Budišově a byla přijata do prvního 

ročníku OA a Hotelové školy Třebíč na obor aranžér.  

Z důvodu celkové nezralosti má jeden chlapec odklad školní docházky. 

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

družinách jednotlivých škol, zájmové kroužky v domově a kroužky v rámci ZUŠ. 
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Kázeňské přestupky 
Ve školním roce 2019/2020 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, 

hrubé porušení školního řádu. 

Jeden chlapec a jedna dívka měli sníženou známku z chování z důvodu kázeňských přestupků. 

Jeden chlapec dostal podmíněné vyloučení ze školy z důvodu několika vážných kázeňských 

přestupků se stanovením zkušební lhůty do 31.12.2020. 

 

 

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, ve Velké Bíteši a v Brně. Jedná se zejména o ordinaci kožního lékaře, oční, logopedie, 

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

ortopedie, chirurgie, ORL a sexuologie. Během školního roku 2019/2020 byly čtyři děti 

hospitalizované v Nemocnici v Třebíči na základě akutní příčiny. Jedno dítě bylo hospitalizované 

z důvodu plánované operace kolene. Tři děti byly hospitalizovány v Dětské psychiatrické 

nemocnici Velká Bíteš a jedno z nich bylo dále hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Praha 

– Bohnice. 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 2019/2020 s MŠ Nárameč,               ZŠ 

Budišov, ZŠ speciální Cyrilometodějská v Třebíči, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, 

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Střední škola stavební Třebíč, Střední průmyslová 

škola Třebíč,  SOŠ a SOU v Třešti, Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí, VOŠ     a  SŠ 

veterinární v Třebíči, 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 2019/2020 jsme i nadále spolupracovali se 

Střediskem výchovné péče STŘED, z.ú. v Třebíči a pokračovali v 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  
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Brno – střed, OSPOD Brno – Bohunice, OSPOD Brno – Židenice, OSPOD Moravský Krumlov, 

OSPOD Jihlava, OSPOD Město Hranice, Město 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 

Sportovní gymnastika 1 

Sportovní - vybíjena 2 

Keramika 2 

Rybářský 1 

Fotbal 2 

 

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. K samostatnosti jsou vedeny všechny děti  v dětském domově, s čímž 

souvisí celkový koncept dětského domova rodinného 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 2019/2020 v prvním pololetí jsme se opět účastnili 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. Vhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 

12.3.2020, byla veškerá aktivita směřovaná do prostorů dětského domova a jeho blízkého okolí.  

Byly to  různé soutěže, přehlídky, stezky odvahy, diskotéky. V první polovině školního roku 

nechyběly ani návštěvy různých kulturních akcí v blízkém okolí. Ve školním roce 2019/2020 jsme 

se zúčastnili například těchto akcí: 

 

- Účast na oslavě 90. let založení DD Dagmar s vystoupením v programu našich dětí 
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- Návštěva kina Velký Špalíček Brno, KFC večeře 

- Turnaj ve florbalu v Tišnově 

- Galakoncert při předávání dárků v rámci projektu Daruj hračku 2019 

- Zapojení do akce Strom splněných přání prostřednictvím Hitrádia Vysočina 

- Výtvarná soutěž Delicomat – výtvarné návrhy na kelímky 

- Registrace do soutěže „To je hlína“ – výtvarná soutěž na téma „živly“ – umístění  

- Zapojení do soutěže vyhlášené Úřadem vlády ČR – „Nejkrásnější vánoční pohádka“  -      

5. místo. Účast na vyhlášení soutěže a předání dárků ve Strakově akademii 

- Výtvarná soutěž „Zimní sporty“ – producentské centrum PROFIL Mariánské lázně s.r.o. 

- umístění 

- Vlastní návrhy na potisk triček  

- Soutěž ve vydlabávání dýní  

- Setkání s Mgr. Holzerovou – projekt „Začni správně“ 

- Setkání metodiků prevence v dětských domovech – Třebíč 

- Soutěž v karetní hře prší 

- Mikulášská nadílka na domově 

- Vánoční besídka na domově 

- Návštěva živého betlému ve Velkém Meziříčí 

- Vánoční pobyt v  Beskydech, hotel Petr Bezruč 

- Setkání v Jihlavě – projekt „Začni správně“ – antikoncepce a pohlavní choroby 

- Pobyt na horách – Červenohorské sedlo, Filipovice 

- Turnaj ve stolním fotbálku 

- Stezka odvahy 

- Založení bylinkové zahrádky 

- Soutěž v „Hledání pokladu“ 

- Velikonoční pečení jidášů a beránka – Velikonoční olympiáda 

- Pálení čarodějnic 

- Pikniková kvízová soutěž 

- Turnaj v ping-pongu 

- Nedělní cukrárna - stolování 

 

 

Průběh vánočních, jarních a letních prázdnin 

Vánoční prázdniny některé děti trávily na dovolenkách u rodičů, ostatní děti odjely na zimní 

pobyt do Beskyd s ubytováním v hotelu Petr Bezruč. Vzhledem k nepřízni zimního počasí trávily 

děti čas procházkami a výlety do blízkého okolí. Jarní prázdniny některé děti trávily v SDD, šest 

dětí jelo lyžovat na Červenohorské sedlo s ubytováním ve Filipovicích. Během týdne se děti 

zúčastnily několika výletů do okolí.  
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Během letních prázdnin 2020 navštívilo 9 dětí rodiče nebo příbuzné alespoň na 14 dní, 3 děti 

byly na pobytu u příbuzných na celé prázdniny, 3 děti byly na pobytu v hostitelské rodině 

nejméně na 3 týdny.  

Tři chlapci a jedna dívka se účastnili v průběhu prázdnin brigády, kterou si zajistili sami nebo 

s pomocí hostitelských rodin.  

 

 

Letní tábor Náměšť nad Oslavou  1.7.-10.7.2020 – 5 dětí 

Pobyt v Njivici v Chorvatsku 26.6. – 12.7.2020 – 8 dětí 

Pobyt v Njivici v Chorvatsku 12.7. – 29.7.2020 – 9 dětí 

Pobyt v Rekreačním středisku Jalovec 1.8.-8.8.2020 – 10 dětí + 2 vychovatelky 

Letní pobyt organizovaný STŘED z.ú. – 8.8.-15.8.2020 – 1 dítě 

Pobyt RS Křižanov 16.8.-22.8.2020 – 7 dětí + 2 vychovatelky 

Pobyt RS Křižanov 22.8.-28.8.2020 – 7 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 2019/2020 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. I 

v tomto školním roce pokračujeme v  projektu YOUR Change, kdy           v dětském domově 

proběhlo několik setkání nejen s koordinátorkou tohoto projektu. Náplní setkání bylo např. 

domluvení mentora pro plnoletou dívku a chlapce, diskuze na téma patologické jevy. Zúčastnili 

jsme si i setkání u „kulatého stolu“ v Jihlavě, kde se řešila problematika startovacího bydlení pro 

děti z dětských domovů. 
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Hodnocení výchovné práce rodinek za školní rok 2019/2020  

Hodnocení výchovné práce 1. rodinné skupiny za školní rok 2019/2020 

 Ve školním roce 2019 – 2020 prošla rodinka organizačními změnami. V září 2019 na 
naší rodinnou skupinu nastoupila nová kmenová vychovatelka. Během roku se počet a stav 
dětí měnil. Děti navštěvovaly školy a školky v blízkém okolí. Od září přestoupila jedna dívka     
z jiné rodinky, která navštěvovala 4. ročník v ZŠ Budišov a ke konci školního roku opět 
rodinnou skupinu opustila.  Sourozenci chlapec a děvče navštěvovali MŠ v Třebíči,                   v 
průběhu roku přestoupili na jinou rodinnou skupinu. Do ZŠ v Budišově docházely dvě dívky, 
jedna navštěvovala 5. ročník, druhá 7. ročník. Dvě děvčata navštěvovala SOŠ a SOU Třešť. 
Jedna z dívek dovršila plnoletosti a SDD opustila po ukončení smlouvy o dobrovolném 
pobytu. Další dívka navštěvovala Střední Hotelovou školu ve Velkém Meziříčí. V průběhu 
roku přešli na rodinku dva sourozenci – chlapci. Jeden navštěvoval ZŠ Budišov – 5. ročník, 
druhý 4. ročník na Speciální základní škole v Třebíči. Kvůli výchovným problémům byl tento 
chlapec hospitalizován DPN Velká Bíteš a poté v DPN Opařany. Jako poslední na rodinnou 
skupinu přišli 4 sourozenci – chlapci. Tím se ustálil počet dětí na rodince, 5 chlapců, 3 dívky. 
V březnu, kdy byly uzavřené školy, se děti do školy připravovaly na základě distanční výuky. 
Všechny děti spolupracovaly a plnily úkoly svědomitě a samostatně. Se školami, které děti 
navštěvují, jsme v neustálém kontaktu. 
 
Ve volném čase využívají k míčovým hrám hřiště a okolí dětského domova k relaxaci               a 
odpočinku. V rámci dětského domova jsme se zúčastnili různých sportovních aktivit - oslava 
90. let založení DD Dagmar – vystoupení našich dětí, návštěva kina Velký Špalíček - „Psí 
kusy“, KFC večeře. V říjnu se děti zúčastnily turnaje ve florbalu v Tišnově, kulatý stůl Jihlava 
- projekt „ Začni správně“ - problematika startovacího bydlení, Daruj hračku, Strom 
splněných přání, Delicomat (výtvarné návrhy na kelímky). V prosinci se děti zúčastnily 
mikulášské nadílky a vánoční besídky, které se konaly v prostorách dětského domova. 
Všechny děti se zapojovaly do  činností na rodinné skupině, zejména výtvarných                      a 
pracovních. Dále se děti zapojily do vlastních návrhů na potisk triček, do soutěže ve 
vydlabávání dýní, soutěže v karetní hře prší. Větší děti projevily zájem v účasti na projektu 
„Začni správně“ - antikoncepce a pohlavní choroby. Jedna dívka v projektu „Začni správně“ 
získala  mentora. Dále proběhl turnaj ve stolním fotbálku, stezka odvahy, hledání pokladu, 
domovní aukce,  pikniková kvízová soutěž , turnaj v ping pongu, cukrárna -  stolování. 
 
O zimních prázdninách se děti zúčastnily pobytu na horách – Beskydy, hotel Petr Bezruč. 
Jarní prázdniny děti trávily na horách – Filipovice, kdy byl pobyt spojený s lyžováním na 
Červenohorské sedle. Letní prázdniny trávily na táborech zaměřených na různé aktivity – 
tanec, airsoft. Některé děti odjely na pobyt v Chorvatsku – Njivice a  do rekreačního střediska 
Jalovec a Křižanov. 
 
Zdravotní stav dětí je dobrý, absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského i zubního 
lékaře. Dvě děti navštěvují logopedickou poradnu. Jedna dívka alergologii, dvě dívky očního 
lékaře. Tři děti pravidelně navštěvují dětskou psychiatrii, pravidelně užívají psychiatrické 
léky. 
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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.  
V dalším roce povedeme děti i nadále k zodpovědné a důkladné přípravě na vyučování. 
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. Budeme se snažit vést děti, aby se naučily nést neúspěchy, jak ve 
škole, tak v osobním životě. Rozvíjet zdraví, sebevědomí. Učit je zodpovědnosti za své 
jednání a činy, bezproblémovému soužití s ostatními dětmi, podporovat dobré 
sourozenecké a kamarádské vztahy. 
 

 
 
V Budišově 31.8.2020 

   
                                                                  Zpracovala:  Mgr. Jitka Karásková 

vychovatelka 
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Hodnotící zpráva 2. rodinné skupiny za školní rok 2019/2020 

 
Ve školním roce 2019/2020 prošla rodinka organizačními změnami, kdy byly v rámci 
výchovných opatření dětí z rodinek prohozeny. Dvě děti z naší RS na základě soudního 
rozhodnutí odešly do péče otce, jeden chlapec odešel na jinou rodinnou skupinu. V lednu 
2020 k nám přišla nová dívka, dále k nám z jiné rodinné skupiny přišli dva chlapci a jedna 
dívka. Po těchto změnách má rodinka celkem osm dětí. Na rodinnou skupinu přišla i nová  
vychovatelka. 
Děti na rodince si rozumí. Na rodinné skupině jsme zavedli úklidový řád, který je vyvěšený 
na dveřích klubovny a děti jej bez problémů dodržují. Dětem vyhovuje, že je jasně dané, 
kdo, co a  kdy dělá. Také se všichni s nadšením zapojují do výzdoby společných prostor (např. 
malování obrázků na nástěnku), která se mění podle ročních období. V rámci výzdoby na 
jednotlivých rodinných skupinách začala jedna dívka  malovat na zdi chodby podmořský svět 
– žralok, mořský koník, chobotnici. 
Ve svém volném čase děti i nadále využívají kola, longboardy, kolečkové brusle. Pravidelně 
jezdíme na výlety, chodíme na procházky po okolí. Jarní prázdniny část dětí trávila u svých 
rodičů nebo příbuzných, část se zúčastnila pobytu na letních táborech, v Chorvatsku, 
v rekreačních střediscích na Jalovci a Křižanově. Volný čas děti tráví většinou na 
víceúčelovém hřišti. 
Zúčastnili jsme se akce pořádné v rámci projektu „Začni Správně“ – Jihlava – téma: 
„Antikoncepce  a pohlavní choroby“, kdy toto téma bylo zpracované pro děti formou hry 
Riskuj. I nadále  dochází k setkání v našem dětském domově s Mgr. Holzerovou, která je 
koordinátorkou tohoto projektu v rámci našeho kraje.   
V období jarních prázdnin byl vyhlášen Vládou ČR stav nouze, kvůli šíření viru COVID – 19. 
Výuka probíhala distanční formou. Základní školy posílaly úkoly jednotlivým dětem na celý 
týden, střední školy posílaly úkoly individuálně. Děti měly možnost komunikovat s učiteli       i 
přes mobil. V tomto období se aktivity dětí soustředily pouze do prostorů dětského domova 
a jeho blízkého okolí - oblíbené turnaje, stolní fotbálek, fotbal, kvízy, aukce. Rovněž se 
zapojují do různých aktivit v rámci dětského domova, jako např.  táboráky, stezka odvahy, 
hledání pokladu. 
Zdravotní stav dětí je dobrý. Absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského i zubního 
lékaře, oční prohlídky a kontroly na alergologii. Dva chlapci se zúčastnili letního 
prázdninového pobytu v DPN Velká Bíteš.  Jedna dívka pravidelně dochází na konzultace do 
organizace STŘED, z.ú. 
Starší dívky se se zájmem zapojovaly do všech činností na rodince, hlavně pracovních             a 
výtvarných. Jedna dívka měla výborné umístění v různých výtvarných soutěžích. 
Mluvíme s dětmi o jejich problémech a přáních v pravidelných komunitních kruzích, 
snažíme se zlepšovat vztah dětí k sobě navzájem, vztahy mezi vychovateli a dětmi, vztahy 
k věcem, oblečení, majetku domova. Velkým problémem zůstává kouření. Děti ve velké míře 
kopírují vzor své rodiny, kamarádů. Dostupnost cigaret je pro ně velmi jednoduchá. 
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 31.8.2020 
                                                                                          Zpracovala: Veronika Komoňová 
                                                                                                                     vychovatelka 
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Hodnocení výchovné činnosti 4. rodinky za školní rok  2019/2020 

Ve školním roce 2019 – 2020 prošla rodinná skupina organizačními změnami. V srpnu         k 
nám na rodinku přešli dva chlapci z jiné rodinné skupiny. V říjnu na naší RS nastoupila nová 
kmenová vychovatelka. Během roku se počet a stav dětí měnil. Na konci školního roku bylo 
na rodince 6 dětí, pět  chlapců a jedna dívka.  
 
Děti navštěvovaly školy a školky v blízkém okolí. Jeden chlapec navštěvoval MŠ v Náramči. 
Do ZŠ v Budišově docházela jedna dívka, která navštěvovala 4. ročník. Jeden chlapec 
navštěvoval Hotelovou školu v Třebíči- obor kuchař – číšník, další chlapec navštěvoval 
odborné učiliště SOŠ a SOU v Třešti obor – řezník, další navštěvoval SPŠT v Třebíči a jeden 
chlapec navštěvoval 8. ročník na ZŠ praktické ve Velkém Meziříčí.  
 
Během roku byl jeden chlapec hospitalizován v DPN Velká Bíteš a posléze převezen do 
psychiatrické nemocnice v Praze. V lednu se jeden chlapec na základě rozhodnutí soudu 
vrátil zpět do rodiny. 
 
V průběhu roku bylo potřeba věnovat větší pozornost mladším dětem, zvláště pětiletému 
chlapci, který vykazuje známky vývojového opoždění. Při přípravě na vyučování bylo nutné 
větší pozornost věnovat dívce, která potřebovala stálý dozor, kontrolu a hlavně motivaci 
v učení. V březnu, kdy byly uzavřené školy, probíhala výuka distanční formou. Všechny děti 
spolupracovaly a plnily úkoly svědomitě a samostatně. Se školami, které děti navštěvují, 
jsme v neustálém kontaktu.  
 
Ve volném čase využívají k míčovým hrám víceúčelové hřiště a okolí dětského domova         k 
relaxaci a odpočinku. V rámci dětského domova jsme se zúčastnili různých sportovních 
aktivit, jako např. oslava 90. let založení DD Dagmar – vystoupení dětí, návštěva kina Velký 
Špalíček - „Psí kusy“, KFC večeře. V říjnu se děti zúčastnily turnaje ve florbalu v Tišnově, 
kulatého stolu v Jihlavě - projekt „ Začni správně“ - problematika startovacího bydlení, 
projektu Daruj hračku, Strom splněných přání, Delicomat (výtvarné návrhy na kelímky).       
V prosinci se děti zúčastnily mikulášské nadílky a vánoční besídky uskutečněných 
v prostorách dětského domova. Všechny děti se zapojovaly do činností na rodince. 
Vytvořily si vlastní návrhy na potisk triček, zúčastnily se soutěže ve vydlabávání dýní, 
karetní hře prší, navštívily živý betlém. Větší děti projevily zájem v účasti na projektu „Začni 
správně“ – setkání v Jihlavě na téma antikoncepce a pohlavní choroby. Děti se dále 
zúčastnily turnaje ve stolním fotbálku, stezky odvahy, hledání pokladu, domovní aukce, 
pečení jidášů a beránka, pikniková kvízová soutěž , turnaj v ping - pongu, cukrárny -  
stolování. 
 
Zimní prázdniny děti trávily na horách v Beskydech, hotel Petr Bezruč. Některé děti se 
zúčastnily jarního pobytu na horách – Filipovice, spojeného s lyžováním na 
Červenohorském sedle.  Letní prázdniny část dětí trávila u rodičů nebo příbuzných. Ostatní 
děti se zúčastnily pobytu na letním táboře se zaměřením na tanec a airsoft. Některé děti 
během měsíce července trávily prázdninový čas na pobytu v Chorvatsku, v rekreačním 
středisku Jalovec a Křižanov. 
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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, pravidelně užívá léky. 
 
Dětem vytváříme 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, aby se naučily nést neúspěchy, jak 
ve škole, tak v osobním životě. Rozvíjet a starat se o své zdraví, podporovat zdravé 
sebevědomí. Učit je zodpovědnosti za své jednání a činy, bezproblémovému soužití               s 
ostatními dětmi, podporovat dobré sourozenecké a kamarádské vztahy. 
 
  
 

                                                                                                                                                                     

V Budišově 31.8.2020                                                     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“.  

 

Velké poděkování patří Nadaci Terezy Maxové dětem, která nám poskytla příspěvek ve výši     Kč 

21.000,- na pořízení notebooků za účelem výuky jednotlivých žáků na rodinných skupinách. 

Tento příspěvek byl účelově určen na mimořádnou pomoc v době vyhlášení nouzové stavu 

z důvodu výskytu COVID-19. 
 

Kontrolní činnost v zařízení 
 

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

 

 

Závěr 
 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.9.2020. 

 

 

 
 

 

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

     zřizovatel                                                                                                           ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


