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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, smysluplné trávení 

volného času Působíme na jednotlivce i skupiny dětí se zaměřením na podporu rozvoje jejich 

osobnosti.  Věnujeme se 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. 

Působíme na jednotlivce i skupiny dětí se zaměřením na podporu rozvoje jejich osobnosti.       

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 2020/2021 jsme pokračovali v drobných venkovních, ale vnitřních opravách – 

opadaná venkovní omítka, instalace nových nástěnek, vytvoření nového hracího koutku pro 

nejmenší děti, zřízení užitkové zahrádky. Během letních prázdnin byly vymalované pokoje, 

chodba a společné prostory na rodinné skupině čtyři. Na rodinné skupině jedna a tři 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. Na chodbách RS jedna, dvě     

a čtyři bylo položené nové linoleum a vyměněné dřevěné prahy k jednotlivým pokojům. U 

vchodu do rodinné skupiny čtyři byl položený nový zátěžový koberec. 

 

Z důvodu vysoké koncentrace ukazatele uran v pitné vodě bylo přistoupeno k nouzovému 

zásobování SDD dovozem pitné vody cisternou. Takto dovážená pitná voda je přečerpávána 

do nádrží na pitnou vodu a odtud probíhá čerpání pitné vody do obytné části objektu. 

I z tohoto důvodu jsme požádali Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha, aby se v objektu 

dětského domova provedl průzkum výskytu radonu. Na základě žádosti byly na domov zaslány 

stopové detektory, kterými se bude výskyt radonu měřit po dobu jednoho roku. 
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Údaje o pracovnících ke dni 31.8.2021 
 

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  

7.2.2014   1 vychovatelka                            SŠS, VOŠ  

11.5.2015  1 kuchařka SOU  

1.4.2015  1 uklízečka SOU 30.6.2021 

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

1.11.2016  1 vychovatelka Spšs, + rekvalifikace 26.12.2020 

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  

1.9.2020  1 vychovatelka                  SPŠ Znojmo, maturita  

 

Údaje o dětech ke dni 31. 8. 2021 
 

Kapacita zařízení 32 

Evidenční stav 23 

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 5 

 

Příchody: Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato do našeho domova 5 nových dětí 

Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

29.3.2021 1 0 1 ÚV 

30.4.2021 3 1 2 ÚV 

15.7.2021 1 0 1 ÚV 
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Odchody: Během školního roku 2020/2021 odešly z našeho domova 4 děti 
Datum Počet Chlapci Dívky Důvod přemístění 

3.9.2020 1 0 1 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

28.6.2021 1 1 0 Usnesení-PO, předání do péče 

30.8.2021 1 1 0 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

31.8.2021 1 0 1 Ukončení Smlouvy o dobrovolném pobytu 

 
 

Přehled o zařazení dětí do škol k 30. 6. 2021 

Mateřská škola Základná škola 

1. stupeň 

Základní škola 

2. stupeň 

Základní škola se 

speciálním 

programem 

Střední škola, 

odborné učiliště 

VŠ 

      

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci       Dívky Dívky 

4 2 1 1 0 4 4 0 4 3 1 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka distanční formou i formou prezenční. V tomto 

školním roce úspěšně dokončily všechny děti příslušný ročník základní školy a postoupily do 

vyšších ročníků. Jeden chlapec a jedna dívka ukončili povinnou školní docházku ZŠ. Chlapec si 

podal přihlášku na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – obor cukrář, dívka na OA – obor kuchař, číšník. Oba 

byli přijati. Jeden chlapec postoupil do třetího ročníku Hotelové školy – obor kuchař, číšník. 

Jeden chlapec ukončil studium 1. ročníku SPŠ, obor automechanik a bude pokračovat ve 

studiu druhého ročníku.  Dvě dívky úspěšně ukončily studium 1. ročníku ve střední škole, obor 

aranžér a obor desinger v reklamě. Ve studiu budou příští školní rok také pokračovat. Jeden 

chlapec ukončil závěrečnou zkouškou studium na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, obor řeznické                   

a uzenářské práce a získal Výuční list. Podal si přihlášku na další obor -  kuchařské práce a byl 

přijatý. 

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemické situace byly zájmové kroužky organizované 

školou zrušeny. Ke konci školního roku 2020/2021 se na měsíc a půl obnovil kroužek v rámci 

ZUŠ a M-style. 

Kázeňské přestupky 
Ve školním roce 2020/2021 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. 

Oproti minulému školnímu roku nemělo žádné dítě sníženou známku z chování. 
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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, v Jihlavě. Jedná se zejména o ordinaci kožního lékaře, oční, 

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

psychiatrie, ortopedie, chirurgie, ORL. Během školního roku 2020/2021 nebylo žádné dítě 

hospitalizované v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu. Jeden chlapec byl dlouhodobě 

hospitalizován v měsíci září 2020 – leden 2021 v Dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš 

z důvodu zhoršeného chování, která byla doprovázena agresí. Během pobytu mu byla 

upravena medikace. V měsíci červenci se tři chlapci, v rámci letních prázdnin, zúčastnili 

pobytu v Dětské psychiatrické nemocnici ve Velké Bíteši. 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 2020/2021 s MŠ Nárameč,               

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

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

SOŠ,SOU a ZŠ v Třešti, SŠ Brno Charbulova 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. Ve školním roce 2020/2021 jsme i nadále, sice velmi omezeně, 

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  

Brno – střed, OSPOD Brno – Bohunice, OSPOD Brno – Židenice, OSPOD Jihlava, OSPOD Město 

Hranice, Město Třebíč a dalšími subjekty. 

 

Zájmová činnost a aktivity dětského domova 
Vzhledem nepříznivému vývoji pandemie COVID se v letošním školním roce pro děti nekonaly 
(až na minimální výjimky) žádné volnočasové a zájmové aktivity/kroužky. Pouze po rozvolnění 
opatření v měsíci květnu a červnu dvě dívky a jeden chlapec mohli absolvovat několik tréninků 
svých zájmových činností.  
 

Zájmový kroužek Počet dětí 

Sportovní gymnastika 1 

Volejbal 1 

Taneční 1 
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Velmi populární je u dětí fotbal, který je nejčastější aktivitou v jejich volném čase spolu 

s dalšími míčovými hry. Děti využívají ke sportovním aktivitám převážně naše víceúčelové 

hřiště. 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 školního roku byly kulturní, sportovní a společenské akce, které bývají pořádané 

různými subjekty, velmi omezené. Proto veškerá činnost pro děti byla situovaná v místě nebo 

v bezprostředním okolí dětského domova.  

Všechny děti v dětském domově jsou vedeny k samostatnosti, 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 

podporováni 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 2020/2021 jsme se v omezené míře účastnili zajímavých akcí. 

Vzhledem k vyhlášení různých opatření byla většinou účast formou on-line, ale i ta se u dětí  

těšila velké oblibě. V měsíci září 2020 stihly děti ještě výlet do ZOO v Brně, pak už byly veškeré 

akce zrušeny. I přes další omezení a opatření se děti zapojily do akce Staňte se Ježíškem 

dětem z dětských domovů, kdy malovaly dárky Ježíškovi s poděkováním. Dále se zaregistrovaly 

do akce Strom splněných přání. Koncem listopadu děti upekly cukroví pro lékaře a sestřičky 

v Nemocnici  Třebíč, jako poděkování za jejich práci v nelehkém období. Jedna rodinná 

skupina se zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“. Dále děti přispívaly svými články do 

časopisu dětských domovů „Zámeček“, kdy za svá slohová zpracování byla i odměněna. 

V březnu se děti zúčastnily  akce „Vaříme s Albertem“, kde se bohužel neumístily. Proběhlo 

společné sledování on-line thrilleru „Kyberšikana“ s následnou debatou s tvůrci a terapeuty 

Nadání a dovednosti o.p.s.. V květnu navštívily McDonalďs ve Velkém Meziříčí, kde se děti 

seznámily s provozem a celkovým konceptem této společnosti.  Vzhledem k opatřením, která 

vydala  Vláda ČR, byla veškerá aktivita směrovaná do prostorů dětského domova a jeho 

blízkého okolí.  Byly to  různé soutěže, besedy o knihách, kvízová odpoledne, filmové večery. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali například tyto akce: 

 

- Turnaj v karetní hře „prší“ 

- Fotbalové odpoledne 

- Kvízové odpoledne 

- Halloweenská párty 

- Podzimní diskotéka 
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- Podzimní turnaj ve stolním fotbálku 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční besídka 

- Zapojení do akce Strom splněných přání prostřednictvím Hitrádia Vysočina 

- Velká soutěž v hledání pokladu 

- Pravidelná nedělní cukrárna - stolování 

- Turnaj v ping-pongu 

- Stezka odvahy 

- Sledování on-line thrilleru „Kyberšikana“ s následnou debatou s tvůrci a terapeuty 

Nadání a dovednosti o.p.s. 

- Pálení čarodějnic 

- Piknikový kvíz 

- Návštěva McDonalďs 

- Výlet na kole – vodní nádrž Vír 

- Založení užitkové zahrádky 

- Slavnostní ukončení školního roku 

 

 

Průběh vánočních, jarních a letních prázdnin 

Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové nákazy vánoční prázdniny některé děti trávily 

na dovolenkách u rodičů, ostatní děti zůstaly na domově. Z důvodu nepřízně zimního počasí 

trávily děti čas procházkami a výlety do blízkého okolí. I jarní prázdniny děti trávily na domově 

a různé akce a soutěže byly přizpůsobeny podmínkám počasí. 

 

Během letních prázdnin 2021 navštívilo 10 dětí rodiče nebo příbuzné alespoň na 14 dní, čtyři 

děti byly na pobytu u rodičů a příbuzných na celé prázdniny, jedno dítě bylo na pobytu 

v hostitelské rodině nejméně na 3 týdny.  

Dva chlapci a jedno děvče se účastnili v průběhu prázdnin brigády. 

 

Letní tábor Náměšť nad Oslavou 1.7.2021 – 16.7.2021 – 5 dětí 

                                                          1.7.2021 - 28.7.2021 – 1 dítě 

Pobyt v Njivici v Chorvatsku 1.7.2021– 15.7.2021 – 10 dětí 

                                                  17.7.2021 – 29.7.2021 – 11 dětí 

Pobyt v rekreační středisku Křižanov 2.8.2021 – 27.8.2021 – 12 dětí 

Letní soustředění M-style 31.7.2021 – 7.8.2021 – 1 dítě 

Letní organizovaný pobyt STŘED z.ú. – 7.8.2021 – 14.8.2021 – 1 dítě 
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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 2020/2021 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. V letošním školním roce 

velmi omezeně. 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 jsme 

pokračovali v  projektu YOUR Change, kdy bohužel nemohlo dojít k osobnímu setkání. Kontakt 

byl ale udržovaný přes telefon. 
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Hodnocení výchovné práce rodinek za školní rok 2020/2021  

Hodnocení výchovné práce 1. rodinné skupiny za školní rok 2020/2021 

 
Ve školním roce 2020/2021 nastoupila na rodinku nová kmenová teta.  V průběhu školního 
roku probíhala výuka  distanční i prezenční formou vzhledem k nepříznivému vývoji Covidu 
19. Vzhledem k distanční výuce se školní výsledky u děvčat zhoršily. V březnu byla uzavřena    
i MŠ Nárameč, kam docházeli tři chlapci. V březnu začal navštěvovat jeden pětiletý chlapec 
logopedii, která mu velmi pomáhá při rozvíjení řeči. Na konci měsíce března k nám 
přestoupila z RS2 plnoletá dívka, která navštěvuje SOU a SOŠ Třešť, obor pečovatelství. 
V dubnu došlo k otevření mateřské školy, ale pouze pro předškoláky. Na RS jsme měli 
budoucího prvňáčka, který se vzhledem k opatřením nemohl osobně dostavit na zápis do      
1. tř. Základní školy v Budišově, zápis proběhl on-line. Ostatní malé děti z MŠ plnily úkoly, 
které byly zasílány elektronickou formou. Dne 28. 4. na naši rodinku přestoupila z RS4 dívka, 
která chodila do 5. třídy ZŠ Budišov, její adaptace proběhla bez komplikací. Dne 10. 5. se 
obnovil chod MŠ a 17. 5. se obnovila prezenční výuka na základní a střední škole. V průběhu 
školního roku z důvodu různých opatření nebylo možné plánovat a podnikat výlety ve větším 
rozsahu. Po postupném rozvolňování, jsme dne 29.5.2021 navštívili McDonald ve Velkém 
Meziříčí. Děti si celkovou prohlídku této známé restaurace užily a byly rády, že se po dlouhé 
době mohly někam podívat. V červenci 2021 k nám přišla nová dívka, která od září 
nastupuje do první třídy ZŠ Budišov.  Na rodince máme tři chlapce a tři dívky. 
 
Vzhledem k vynikající poloze našeho dětského domova, svůj volný čas děti tráví převážně 
v přírodě. Rádi chodí do lesa na procházky, hrají si na pískovišti, jezdí na kole a účastní se 
různých míčových her na víceúčelovém hřišti u našeho dětského domova. Děti se rády 
zapojují do výzdoby společných prostor a pokojů. Většinou je výzdoba směrovaná 
k aktuálnímu ročnímu období. Děti jsou na této rodinné skupině velmi kreativní, nápadité     
a šikovné. Naše rodinná skupina pořádá různé soutěže, buď v rámci rodinky, nebo i větší 
akce pro celý dětský domov - honbu za pokladem, pálení čarodějnic, pochody, sportovní 
hry, turnaje, promítání filmů apod. 
 
Letní prázdniny děti trávily na táborech zaměřených na různé aktivity – tanec, airsoft, 
angličtina. Některé děti odjely na pobyt do Chorvatska – Njivice a do rekreačního střediska 
Křižanov.  
Zdravotní stav dětí je dobrý, absolvují pravidelně preventivní prohlídky u dětského i zubního 
lékaře. Jeden chlapec navštěvuje logopedickou poradnu. Jedna dívka ambulantně 
navštěvuje dětskou psychiatrii, pravidelně užívá psychiatrické léky. 
Snažíme se děti vést k zodpovědnosti, samostatnosti a ohleduplnosti k ostatním lidem. Děti 
vždy vyslyšíme a poradíme. Pro děti se snažíme být oporou. Učíme děti vyřídit si potřebné 
věci do školy, doklady. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Podporujeme kamarádské 
a sourozenecké vztahy. Udržujeme kladné vztahy s rodinou. V dalším roce povedeme děti      
i nadále k zodpovědné a důkladné přípravě na vyučování. Budeme prohlubovat manuální 
zručnost při domácích pracích. Rozvíjet zdravé sebevědomí.  
 
V Budišově 31.8.2021                                                                    Zpracovala: Dana Součková  
                                                                                                                   vychovatelka 
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Hodnotící zpráva 2. rodinné skupiny za školní rok 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 prošla rodinná skupina organizačními změnami. Sourozenci, 
chlapec a dívka, přešli na jiné rodinné skupiny a nastoupila jedna dívka. V květnu pak přišli 
na naši rodinnou skupinu sourozenci, jeden chlapec a dvě mladší děvčata. Ke konci června 
odešel jeden chlapec na základě rozhodnutí soudu do pěstounské péče. V červnu 
dlouhodobě onemocněla na naší RS  kmenová vychovatelka. V současné době je na rodinné 
skupině 7 dětí. 
Děti v průběhu školního roku navštěvovaly školy a školky v okolí. Jedna dívka navštěvovala 
druhý ročník SOU v Třešti a jedna dívka nastoupila do prvního ročníku Obchodní akademie a 
Hotelové školy v Třebíči. Do ZŠ v Budišově docházely dvě dívky – 8. a 9. ročník a jeden 
chlapec do 7. a druhý do 6. ročníku. Ten ale pobýval celé první pololetí v DPN Velká Bíteš      
a do ZŠ Budišov se vrátil až ve druhém pololetí. Další dva chlapci navštěvovali                         
speciální ZŠ Cyrilometodějskou v Třebíči a nejmladší dvě děvčata MŠ v Třebíči. Děti školy             
a školky navštěvovaly bohužel jen v omezené míře, a to kvůli šíření viru COVID – 19, kdy byl 
vyhlášen stav nouze, a výuka probíhala distanční formou. Se školami, které děti navštěvují, 
jsme v neustálém kontaktu. 
Po nástupu nových dětí na RS bylo potřeba zaměřit se na jejich adaptační období, aby si co 
nejdříve zvykly na nové prostředí, zmírnit pocity úzkosti vytvářením bezpečného prostředí. 
U starších dětí bylo třeba s příchodem puberty mírnit jejich vzdorovitost, drzé chování, 
nevhodný slovník a dbát na dodržování nastavených pravidel a důslednou kontrolu.  
Vlivem koronavirové situace, kdy děti pobývaly převážnou část školního roku na domově, se 
nám podařilo uskutečnit pár výletů. Jeden z nich byl na k nedalekému rybníku – rybaření. 
Druhý výlet byl vlakem do Pozďatína, kde jsme si opékali špekáčky, navštívili jsme zábavný 
dětský koutek v Náměšti n. Oslavou. Podnikali jsme  pravidelně  výlety na kolech po okolí.    
O to víc se děti zapojovaly do aktivit a nejrůznějších soutěží na domově. Byly to soutěže 
výtvarné, kuchařské, vytváření výrobků nebo pravidelné přispívání do časopisu „Zámeček.“ 
Jako každoročně se děti zapojily do několika projektů, kde si měly možnost přát vytoužený 
dárek pod stromeček. Na podzim jsme společně s ostatními rodinkami uspořádali 
Halloween párty, v zimě se děti zúčastnily mikulášské nadílky a zapojily do přípravy 
programu na vánoční besídku. Děti se zapojovaly do různých turnajů a kvízů, např. ve 
fotbale, ping-pongu, v kartách, kvízu vědomostního či o jídle. Ve volném čase využívají 
víceúčelové hřiště k nejrůznějším míčovým hrám, menší děti také pískoviště. V zimním 
období chodily cvičit na rotopedu, orbitreku, trampolíně a děvčata si oblíbila posilovací          
a protahovací cvičení. 
Všechny děti se zapojovaly do výzdoby společných prostor s tématem určitého ročního 
období a byly vedeny k udržování tradic a zvyků – pečení cukroví, výroba dárečků, 
velikonoční beránek a pomlázka, pečení narozeninových dortů aj. Děvčata se zapojovala do 
pěstování kytek a bylinek na terase. 
V průběhu celého roku jezdily některé děti na víkendové pobyty ke své rodině a příbuzným, 
o prázdninách tam trávily i měsíc a více. Jeden chlapec byl na táborovém pobytu v DPN ve 
Velké Bíteši, dvě děvčata na tanečním táboře v Náměšti n. Oslavou, další pak na pobytu        
u moře v Chorvatsku a v srpnu pak v rekreačním středisku v Křižanově.  
Zdravotní stav dětí je dobrý. Pravidelně absolvují preventivní prohlídky u zubního a děvčata 
také u gynekologického lékaře. Jeden chlapec a jedna dívka ambulantně navštěvují dětskou 
psychiatrii, pravidelně užívají léky. Dvě děvčata dochází na alergologii, tři děti navštěvují 
logopedickou poradnu. Jeden chlapec byl léčen na chirurgii a ORL, odkud má také 
předepsanou medikaci. 
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S dětmi si pravidelně povídáme v komunitním kroužku o jejich nejrůznějších přáních, 
trápeních a případných problémech, které se nejen na rodince vyskytly. Ale i jinou  formou 
se snažíme zlepšovat vztahy dětí k sobě navzájem, vztahy a respekt k autoritám a obecně 
vztahy ke všem věcem a majetku domova.  
I nadále povedeme děti k vzájemné ohleduplnosti, slušnosti, vstřícnosti, samostatnosti          
a zodpovědnosti. Děti budeme učit k osvojování praktických dovedností, sebeobsluhy, 
udržování pořádku v osobních věcech a pěstování pracovních návyků, zručnosti a vztahu 
k práci. Vytvářet dětem vhodné podmínky pro plnění školních povinností, spolupracovat se 
školou, podporovat výběr vlastní zájmové činnosti a dohlížet na pravidelnou docházku.  
Budeme dbát na bezpečnost dětí, důraz bude kladen na neustálé proškolování a preventivní 
upozorňování. Děti povedeme ke zdravému životnímu stylu – dostatkem pohybu a správnou 
životosprávou, rozhovory na téma nevhodnosti kouření a upozorňováním nebezpečí 
návyku. Nepřipustíme šikanu mezi dětmi, budeme sledovat sebemenší náznaky a dobře si 
všímat odchylek v chování.  
 
V Budišově 31.8.2021 
                                                                                                              Zpracovala: Eva Gothardová 
                                                                                                                          vychovatelka 
 

 
  



13 

 

Hodnocení výchovné činnosti 4. rodinky za školní rok  2020/2021 

Letošní školní rok 2020 – 2021 byl poznamenán probíhající pandemií COVID 19, díky které 
byla jeho převážná část realizována distanční formou. Pro děti i vychovatele byla tato forma 
výuky náročná a vyžadovala značné úsilí všech zúčastněných. Přes dílčí potíže se podařilo 
všem dětem ročníky zdárně ukončit. 
 
V průběhu roku docházelo k přesunům dětí mezi rodinkami (děvče odešlo na RS 1 a přibyl 
nám nový chlapec z RS 2), naše skupina je tedy nyní plně chlapecká. Čítá sedm hochů - jeden 
studuje na SOU Hotelové školy v Třebíči obor kuchař-číšník, jeden ukončil studium na SOŠ     
a SOU Třešť v oboru řezník, jeden navštěvuje SPŠT V Třebíči, jeden dokončil základní 
vzdělání na ZŠ praktické ve Velkém Meziříčí, dva navštěvovali ZŠ v Budišově (na jaře byl 
jeden hoch přeložen do ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči, která je zaměřena na žáky se 
speciálními potřebami) a jeden chlapec MŠ v Náramči. Se všemi pedagogickými pracovníky 
jsme v úzkém kontaktu a spolupráce je obecně výborná. 
 
Náš nejmladší chlapec má již podruhé odklad školní docházky a stále se prohlubuje jeho 
mentální zaostalost. Péče o něj je náročná a vyžaduje enormní dávku trpělivosti. Vzhledem 
k další nemožnosti oddálení nástupu do školy je zapsán do ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči, 
která je zaměřena na žáky se speciálními potřebami, kam po prázdninách nastoupí. 
 
O zdravotní stav dětí pečuje pediatr a odborní lékaři. Pravidelně probíhají preventivní 
lékařské prohlídky. Jeden chlapec je veden na kožní ambulanci, 6 chlapců je v péči 
psychologa, 2 navštěvují logopeda. Šest chlapců užívá dlouhodobě zajišťovací medikaci a lze 
říci, že u 3 hochů se zdravotní stav setrvale zlepšuje. Jeden chlapec je zcela zdráv (bez 
medikace).  
 
Většina dětí si telefonuje se členy původní rodiny, některé jezdí k rodičům na víkendové        
i prázdninové dovolenky, 2 chlapci pravidelně navštěvují (též v rámci víkendových                   
a prázdninových dovolenek) hostitelskou rodinu. U 2 chlapců se v závěru školního roku 
možnosti návštěv u matky zkomplikovaly a jejich realizace nebyla možná – na oba to mělo 
negativní vliv. 
 
V průběhu jara, kdy se školní výuka vrátila k prezenční formě, jsme u 1 chlapce řešili (ve 
spolupráci s pedagogy, psychologem a školním poradcem) kázeňské a výchovné problémy,    
a to z důvodu opakovaného odcizení cizí věci. Chlapec obdržel důtku třídního učitele              
a v souvislosti s napsaným absolvoval o prázdninách měsíční pobyt v DPN Velká Bíteš. Tentýž 
pobyt absolvoval, s ohledem na opakující se nevhodné chování, ještě 1 hoch z naší rodinky. 
Další chlapec měl v závěru školního roku nevhodný střet se svojí osobní asistentkou. Jelikož 
je již plnoletý, byla událost řešena individuálně a mladík se, v rámci výchovného opatření, 
následně nezúčastnil letního pobytu u moře. Některé děti dosáhly, i přes složitost letošního 
školního roku, výborných výsledků (pochvala ředitele školy, samé jedničky/1. třída, zlepšení 
prospěchu). 
 
Z důvodu pandemie COVID se v letošním školním roce pro děti nekonaly (až na minimální 
výjimky) žádné volnočasové a zájmové aktivity/kroužky (pouze v měsíci červnu mohl jeden 
chlapec absolvovat několik tréninků svého volejbalového klubu). Část roku byl, na základě 
vládních opatření, omezen i pohyb dětí mimo SDD. O to více jsme se snažili připravit jim 
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kvalitní program v rámci SDD – v 1. pololetí proběhl „2. ročník turnaje v karetní hře prší“, 
kvízová soutěž „JÍDLO S.R.O“, „Dušičková diskotéka“ a „Turnaj ve stolním fotbálku“. 
V adventním čase proběhla „Mikulášská nadílka“ a „Velké Vánoční kvízové odpoledne“. Ve 
2. pololetí si užily trochu jinou „Besedu o knihách“, „2. ročník turnaje v ping-pongu“               
a „Květnový piknikový kvíz“. Den dětí už mohly prožít (vzhledem k rozvolnění vládních 
opatření) na návštěvě u McDonald´s a v červnu jsme stihli „Velké míčové odpoledne“, které 
patřilo radostnému sportování na hřišti. Celý rok jsme pořádali oblíbené „Nedělní cukrárny“ 
s nejrůznějšími tématy k zamyšlení a dobrým čajem a (dětmi připravenými) dezerty 
k občerstvení. Korespondenčně jsme se (v průběhu „lockdownu“) zapojili do akcí „Bertíkova 
štafeta“, „Výprava dětských domovů s badatelem Brábkem“, „ZOO v karanténě“, 
“Dárečkovaná“ a naše děti též pravidelně přispívaly do jednotlivých čísel vydání časopisu 
Zámeček. 
 
Samozřejmě jsme také oslavovali narozeniny a svátky dětí a připomínali si důležitá výročí      
a významné dny našich dějin. V rámci komunitních kruhů jsme hovořili o pravidlech 
slušného chování, důležitosti ohleduplnosti k ostatním, charitě a jejím významu, 
sebedůvěře, strachu i nejistotách, přáních i nadějích, nebezpečích, závislostech                        
i nezávislosti, finanční gramotnosti a zdravém životním stylu, BOZP, dopravní výchově, 
ekologii a enviromentalistice, o vztazích a konfliktech a mnoha dalších tématech, která děti 
zajímají a motivují k osobnímu růstu.  
 
Nezapomínali jsme ani na nácvik praktických dovedností v domácnosti a činnosti jsme 
rozšířili o zahradničení, které je (zejména u menších dětí) velice oblíbenou činností. Po celý 
rok se společně staráme o nevelký záhon a několik květníků, na kterých pozorujeme všechny 
fáze růstu rostlin a květin. Děti jsou nadšenými zahradníky a při hře se učí zodpovědnosti       
a vytrvalosti - tolik potřebným kompetencím pro běžný život. Při všech činnostech klademe 
důraz na rozvoj dobrých kamarádských vztahů, slušnou komunikaci a utužujeme smysl pro 
plnění povinností. 
       
Přestože letošní volnočasový program našeho dětského domova byl okolnostmi velmi 
omezen, prožili jsme toto neveselé období vesele a hezky! 
 
V Budišově 31.8.2021       Bc. Jitka Novotná               
                                                                                                                         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“.  

 

Ve školním roce jsme spolupracovali s Nadačním fondem ALBERT, od kterého jsme získali 

příspěvek na pořízení Notebooků a IT vybavení pro on-line výuku, věcný příspěvek ve formě 

dezinfekce a ve formě stavebnice LEGO. 

Velké poděkování patří Tomášovi Slavatovi, který se věnuje pomoci dětem ze 

znevýhodněného prostředí. Díky němu a jeho „Hromové partě“ nás v době šíření pandemie 

zásoboval ochrannými prostředky – roušky, dezinfekce, gely, jednorázové rukavice. 
 

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 8.9.2021. 

 

 

 
 

 

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

     zřizovatel                                                                                                           ředitelka 
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