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Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

341 92 Kašperské Hory, Náměstí 146 

341 52 Chanovice č. 14 

342 01 Sušice, Pod kalichem 348/III 

342 01 Sušice, Tichá 880 

(adresa dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol) 

 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení: 

(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda 

byla v roce 2021 realizovaná – odpovězte ANO  

 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2021 

Hostinská činnost – ubytování ano 

                                - stravování ano 

 

 

Údaje o zaměstnancích: 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 

(fyzický stav/ přepočtený stav) 
Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

 

43/ 41,3761 
 

31/ 30,1205 
 

 

 

Údaje o počtech žáků: 

 Údaj k 31. 8. 2021 Údaj podle statistických 

výkazů pro škol. r. 2021/2022 

Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, 

ubytovaných, stravovaných 

46 49 

Počet tříd, skupin, výchovných 

skupin, zájmových útvarů, stupňů 

7 7 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2020/2021 (v %) : 

Součást Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

 26,47 70,59 2,94 0 

 

Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti 

školy  

 

 



Chování žáků a docházka žáků v %: 

Součást Snížený stupeň z chování  Neomluvené hodiny 

2. stupeň 3. stupeň  

 0 0 0 

 

Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti 

školy 

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2021: 

     ČŠI provedla v našem dětském domově kontrolu ve dnech 12. 1. - 13. 1. 2021 

a následně ve dnech 14. 6. -15. 6. 2021. Kontrola shledala nedostatky ve 

webových stránkách našeho zařízení, jejichž aktualizace proběhla v průběhu 

měsíce srpna a v září byla spuštěna jejich nová verze. Webové stránky jsou 

průběžně aktualizovány (aktuality, fotogalerie, důležité dokumenty). 
 

    

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 

a) příjmy (kalendářní rok 2021)  

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 27 718 0 27 718 

dotace na provozní výdaje 5 319 0 5 319  

příspěvek na péči 91 0 91 

příspěvek na asistenty od nadace 90 0 90 

příspěvek na doučování od nadace 40 0 40 

dotace na rekreační pobyty 76 0 76 

úroky 21 0 21 

příjmy z doplňkové činnosti 0 664 664 

 

b) výdaje (kalendářní rok 2021) 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 0 0 0 

Neinvestiční 36 211 635 36 846  

z toho:    

- přímé náklady    

     na platy pracovníků 20 928 132 21 060 

     ostatní osobní náklady 122 33 155 



    
    

     zákonné odvody + FKSP 7 342 36 7 378 

     náklady na DVPP 18 0 18 

     ochranné pomůcky 62 0 62 

     náklady na učební pomůcky 0 0 0 

     cestovné 33 0 33 

 - provozní náklady    

     Energie 1 374 21 1 395 

     opravy a údržba nemovitého majetku 857 0 857 

     Nájemné 361 0 361 

     odpisy majetku 877 7 884 

 

 

 

c)  hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2021 (v Kč): 
  

 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

CELKEM 

HV před zdaněním  3 076,48 29 188,90 32 265,38 

Daň  0 0 0 

HV po zdanění  3 076,48 29 188,90 32 265,38 

    

            

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0 32 265,38 32 265,38 

 

 

 

 



 e) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2021 (v tis. Kč): 

 

Pohledávky Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

ošetřovné  2 346 0 2 346 

ubytování 0 42 42 

Celkem  2 346 42 2 388 

    

       

f) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2021) 

 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 40,99 41,38 +0,39 

mzdové prostředky na platy 20 342 999 20 342 999 0 

mzdové prostředky – OPPP 0 0 0 

NIV celkem 27 718 087 27 718 087 0 

 

 

 g) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet  pracovníků,  objem  vynaložených Kč),  

v rámci jakého programu (viz Pokyn  ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník 

MŠMT č. 8/2001 ) 

   

 

Vzdělávání Počet pedagog. 

pracovníků 

Kč  

vedoucích pracovníků 0 0 

v oblasti cizích jazyků 0 0 

v oblasti SIPVZ 0 0 

k prohloubení odbornosti 8 17 890 

odborná literatura pro učitele 0 0 

Celkem 29 17 890 

 

 

 

 



h) Účelová dotace, projekty 
 

 Poskytnuto Využito Nevyužito 

Spolu dětem o.p.s. 110 666 110 666 0 

Dejme dětem šanci 46 521 46 521 0 

NF T. Maxová dětem 40 000 40 000 0 

Nadační fond Albert 14 608 14 608 0 

 

 
 

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena – 

zhodnocení za rok 2021 – celkové zhodnocení činnosti organizace, zhodnocení 

dosažených výsledků (úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy). 

 

     Činnost dětského domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Uskutečňuje se na 3 pracovištích – v Kašperských Horách 

(kde jsou 4 rodinné skupiny), Sušici (zde jsou 2 rodinné skupiny) a v Chanovicích 

(kde je 1 rodinná skupina). V Sušici máme pronajaty od města 2 garsoniéry, které 

jsou umístěny mimo prostor DD (obě v domě v Tiché ulici č. 880) a fungují jako 

cvičný a startovací byt pro zletilé klienty, kteří se připravují na budoucí povolání. 

V budově na Kašperských Horách máme 2 cvičné byty pro 2 – 4 klienty. V Sušici 

máme pronajatý jednopatrový rodinný dům, ve kterém jsou dva velké byty 4+1 

s příslušenstvím. Oba byty jsou vkusně zařízeny novým nábytkem (který jsme 

získali v soutěži obchodního domu IKEA). Toto prostředí plně splňuje představu, 

jak by měl vypadat rodinný byt. Dětem se zde velmi líbí, mají možnost pobývat 

na zahradě u domu, nedaleko odtud je louka a les a na druhé straně mají blízko do 

školy i do centra města. Součástí DD je i služební pokoj pro vychovatele 

s odpovídajícím hygienickým zázemím, kancelář sociální pracovnice a 1 velká 

místnost, která slouží k nácviku tanců, tréninku stolního tenisu apod. Dům je 

situován hned vedle zahradnictví, kde děti starší 15 let měly možnost brigád; 

zahradnictví již bohužel není v provozu a majitel uvažuje o prodeji celého objektu 

včetně domu, který využívá sušický dětský domov, jeho budoucnost je tedy zatím 

nejasná. 

            

           V průběhu roku 2021 jsme přijali 8 nových dětí, odešly 4 děti, 2 chlapci 

zletili, 1 dívka ukončila dobrovolný pobyt v DD (vyučením v oboru) a 1 chlapec 

byl přeřazen do výchovného ústavu. 

 

     Po příchodu dítěte do našeho domova a pak v průběhu jeho pobytu u nás 

zpracovávají jeho vychovatelé na základě dostupných informací a bližšího 

poznání jeho osobnostních charakteristik Program rozvoje osobnosti dítěte, 



který je průběžně doplňován, upravován a schvalován dítětem a 2 x ročně 

kontrolován ředitelkou a psycholožkou DD tak, aby byl co nejkonkrétnější a 

nejúčinnější. 

 

     Prvořadá pozornost byla věnována přípravě dětí na vyučování, v denním 

programu je jí věnován přesný časový prostor. Pokud tento nedostačuje, věnují se 

děti přípravě na vyučování v podvečerních hodinách pod přímým dohledem 

vychovatele. V uplynulém školním roce a i v tom současném byly veškeré 

činnosti a zajištění chodu DD náročnější než v předchozích letech. Kvůli 

vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR probíhala dlouhodobě (od ledna do 

května) distanční výuka. Vychovatelé tak čelili velice náročným podmínkám. 

Jednak suplovali učitele dětí, zvládali s nimi každodenní kvantum úkolů a 

školních zadání, dále zajišťovali běžné každodenní činnosti a v neposlední řadě 

čelili velké nelibosti a rozhořčení ze strany dětí, kterým bylo do značné míry 

omezeno trávení volného času (osobní volno).  

     Ze dne na den se z odpoledních směn staly 12 hodinové služby. V důsledku 

toho také vznikl i velký počet nadúvazkových resp. přesčasových hodin. Celkový 

průběh uplynulého i současného školního roku a chod DD (tím pádem i zvýšenou 

náročnost na práci ostatních zaměstnanců) komplikovala i vysoká nemocnost či 

nařízení karantény. S covidem jsme se v našem zařízení potýkali na všech 

pracovištích hned několikrát. Hned na začátku roku 2021 v průběhu ledna a února 

na pracovišti na Kašperských Horách, dále v červnu na pracovišti v Sušici a pak 

v září na všech třech pracovištích, v říjnu na Kašperských Horách. Covidové 

komplikace jsme zvládli díky ochotě všech pracovníků, kteří na karanténní 

opatření či izolace kolegů či našich dětí vždy ochotně přišli do služeb dle potřeby. 

Naštěstí všechna onemocnění touto nemocí u dětí i zaměstnanců neměla 

závažnější průběh. 

     Kromě dlouhého a náročného období distanční výuky ale máme i pozitivní 

zprávy z oblasti studia. Jedna studentka ze sušického dětského domova studuje 

druhý ročník čtyřletého gymnázia, další dívka studuje třetím rokem na soukromé 

Vysoké škole Ambis Praha (obor kriminalistika). Školné a ostatní náklady hradí 

nadace Dejme dětem šanci v rámci stipendijního programu. Nadace Dejme dětem 

šanci poskytuje naší vysokoškolačce pěkné bydlení v Praze, kde hospodaří spolu 

s  dalšími studentkami z dětských domovů. 

 

     Na dobrovolném pobytu v DD po dovršení zletilosti byli v roce 2021 v našem 

domově celkem 3 klienti, kteří se připravovali na budoucí povolání. Dva z nich i 

nadále pokračují v dobrovolném pobytu a pokračují ve studiu. Jedna dívka 

ukončila dobrovolný pobyt po vyučení v oboru. 

 



    Průběžná péče je dětem věnována po stránce zdravotní.  Celkem 28 dětí je 

v trvalé zdravotní péči odborných lékařů, některé z nich mají kombinované 

zdravotní problémy. S těmito dětmi jezdíme na pravidelné kontroly do Sušice, 

Klatov, Plzně, Strakonic, Písku, Rokycan, Prahy, Domažlic a Stach. 

     Dále zajišťujeme preventivní prohlídky u zubaře  -  2 x ročně všechny děti, 

dívky starší 15 let pravidelně navštěvují gynekologa. Celkem 13 dětí dojíždělo na 

pravidelné logopedické konzultace ke specialistce do Sušice. Logopedická péče 

z důvodu dlouhodobé nemoci logopedky byla od podzimu uzavřena a my jsme 

museli zajistit alternativní řešení. V současné době jsme vyřešili problém se 

zajištěním zubařské péče u většiny našich dětí - v Kašperských Horách začala 

svoji praxi nová zubařka, která má v péči nyní většinu našich svěřenců. 

 

     Neméně důležitým prvkem výchovy dětí v našem DD je příprava na odchod 

dětí z dětského domova a samostatný život. Zapojili jsme se do projektů 

neziskových organizací, např. Tréninky dospělosti o. p. s. Spolu dětem, 

Stipendijní program o. p. s. Dejme dětem šanci jsme získali pro 2 dívky. Také 

pokračujeme ve spolupráci s nadací Your Chance, která se věnuje dospívajícím a 

připravuje pro ně jednorázové akce a webináře. 
 

     Při řešení závažných situací či problémů, především před dovršením 18 let, 

před odchodem dítěte z DD a při volbě vhodného povolání pravidelně pořádáme 

případové konference, na které zveme rodiče dětí, sociální pracovnice, učitele 

ze škol, kamarády či sourozence dětí apod. V průběhu roku 2021 jsme uspořádali 

jen 1 tuto konferenci před odchodem z dětského domova (více jsme jich z důvodu 

pandemie nepořádali).      
 

     Tradičně velkou pozornost jsme věnovali rozvoji zájmů dětí. Navštěvovaly 

celou řadu kroužků mimo DD (ačkoli na jaře byly kroužky značně omezené 

z důvodu vývoje pandemie) – taneční, výtvarný, sportovně turistický, fotbalový, 

Junák – český skaut, z. s., florbal, sborový zpěv. Kluci i děvčata hráli závodně 

fotbal za různé kluby a TJ (Chanovice, Kašperské Hory, Sušice).   

     Naši sportovci dosáhli v hodnoceném roce mnoha úspěchů – zúčastnili se 

soutěže DD CUP, který každoročně pořádá DD Dolní Počernice Praha, kde 

soutěžili v několika disciplínách (sálová kopaná, atletika a jízda na kole; poslední 

kolo, kdy se mělo soutěžit ve stolním tenise, se z důvodu pandemie nekonalo). V 

DD cupu se náš domov umístil celkově na 7. místě (z celkem 29 dětských 

domovů) – v našem kraji to bylo druhé nejlepší obsazení. Mnoho tradičních akcí 

(Nejmilejší koncert, Mezinárodní sportovní hry, Regionální atletické závody a 

další) se z důvodu pandemie nekonaly.    

     Ve volném čase mají děti možnost jezdit s vychovateli plavat do bazénu 

v Sušici a Horažďovicích, bruslit na zimní stadion do Sušice. V letních měsících 

hojně využívaly koupání v našem bazénu na dvoře DD. V Sušici jsme pokračovali 

pátým rokem s canisterapií, která byla původně pro 1 dítě, ale postupem doby se 



stal pejsek Fredy a jeho panička Maruška kamarádem všem dětem. Tuto aktivitu 

hradíme z příspěvku na péči. Canisterapii využívá ještě jeden chlapec na 

pracovišti na Kašperských Horách.  

           Ačkoli byly rekreační a volnočasové pobyty značně nejisté, povedlo se 

nám nakonec společně vynaloženým úsilím ke konci školního roku a přes období 

letních prázdnin zajistit celkem bohatý program a děti si tak mohly letní prázdniny 

pořádně užít. Děti absolvovaly ozdravné pobyty (2x Chorvatsko, ozdravovna 

Bukovany), celkem 8 táborů a 3 výjezdy se svými „tetami“.  Sedm nejmenších 

dětí a jedna starší dívka strávily 1 týden v Chorvatsku u Jaderského moře. Dalších 

8 dětí z našeho pracoviště v Sušici odjelo na týdenní ozdravný pobyt do 

Chorvatska na začátku srpna. 

     Pro děti jsme zajistili velké množství výletů, kulturních akcí (děti navštívily 

například úžasné představení Ztracený svět na otáčivém hledišti v Českém 

Krumlově) a celou řadu zajímavých aktivit, například interaktivní besedu o 

zdrojích energie a možnostech energetických úspor za využití zábavných aktivit 

pro děti, promítání filmu Gump (za podpory Plzeňského kraje). Šestá rodinná 

skupina se zapojila do celostátní kuchařské soutěže Zdravá 5 (Zdravá 5 je unikátní 

celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřený na zdravý životní styl, 

především v oblasti zdravé stravy). Ve své kategorii obsadila naše 6. rodinka 1. 

místo a za finanční odměnu 5000,- Kč navštívily děti Laser arénu v Písku. 

       Velká pozornost je celoročně věnována spolupráci s biologickými rodinami 

dětí. Všechny rodiče, případně příbuzné a hostitelské rodiny jsme pravidelně 

informovali o termínech prázdnin a svátků vhodných ke krátkodobému pobytu 

dětí mimo DD (víkendy, prázdniny, prodloužené víkendy). V hodnoceném roce 

jsme vydali 141 povolenek k návštěvě v rodině či hostitelské rodině pro 24 dětí. 

       S rodiči dětí jsme spolupracovali při vyřizování pasů, občanských průkazů, 

plánovaných operací a dalších záležitostí, např. realizaci vyšetření v PPP, 

souhlasů s uveřejněním fotografií dětí apod. Využívali jsme i možnosti návštěv 

v rodinách s jejich souhlasem.  

     Bývalá ředitelka, současná psycholožka, je opatrovníkem jednoho chlapce, 

dále zástupce ředitelky DD zastává funkci opatrovníka 4 sourozenců a zastával 

funkci opatrovníka jednoho nyní již dospělého mladého muže. Jedna teta 

vychovatelka vykonává funkci opatrovníka 2 dětem.  

Pro malého chlapce, který ještě nemohl navštěvovat mateřskou školu (nejmladší 

ze sourozenecké skupiny), jsme získali finanční prostředky na asistenta pedagoga 

z neziskové organizace Spolu dětem o.p.s.  

 

     Důležitým faktorem ve výchově dětí je prostředí, ve kterém vyrůstají.  Na 

všech pracovištích mají děti přístup k internetu, mohou ho využívat k přípravě do 

školy i pro komunikaci se svými rodinami i kamarády. V roce 2021 jsme museli 

posílit internetové wi-fi připojení z důvodu velkého vytížení během distanční 

výuky. Po celý rok jsme se snažili v rámci našich finančních možností o 



průběžnou obnovu zařízení jednotlivých bytů i ostatních prostor DD. K velké 

rekonstrukci došlo na pracovišti v Chanovicích, kde byla nutná výměna střešní 

krytiny, neboť střecha byla v havarijním stavu.  

     Během celého roku si pedagogové rozšiřovali vzdělání návštěvou odborných 

seminářů, jednání FICE a ANV, 10 vybraných pracovníků prošlo školením první 

pomoci; bývalá ředitelka DD pracovala ve výboru FDD ČR.  Po celý rok jsme 

spolupracovali s výše uvedenými nadacemi, nadačními fondy a občanskými 

sdruženími, všemi typy škol, které „naše“ děti navštěvují, s příslušnými OSPOD, 

soudy, policií a odborníky ze zdravotnictví.  

     Během celého roku jsme přijímali na praxi studenty pedagogických oborů. 

V uplynulém roce byly u nás na praxi 3 studentky z JABOKU a jedna studentka 

z oboru humanitních studií Pardubické Univerzity   

     Máme vlastní internetové stránky www.ddkasperky.cz, které prošly velkou 

úpravou a průběžně je doplňujeme o aktuality a fotografie ze života dětí v DD.  

Spolupráce s dobrovolníky z organizace Clifford Chance z Prahy, kteří dojížděli 

do DD příležitostně a pořádali s dětmi výlety, v roce 2021 bohužel neproběhla z 

důvodu pandemie. 

     V září jsme měli naplánovanou oslavu 65 let našeho dětského domova, bohužel 

kvůli karanténním opatřením a výskytu onemocnění COVID 19 většího počtu dětí 

jsme oslavu posunuli na začátek října a udělali ji jen soukromě na dvoře dětského 

domova pro děti a zaměstnance DD. Počasí nám přálo a my jsme si užili moc 

příjemný den plný soutěží, dobrot, aktivit pro děti a hlavně dobré nálady. 

     Již tradičně jsme připravili pro děti z DD i děti z rodin neobvyklou 

mikulášskou nadílku ve sklepení DD. Děti musely nejprve projít „peklem“, kde 

jim Lucifer sečetl všechny hříchy, a teprve pak postoupily do „nebe“, kde čekal 

Mikuláš s andělem a kde dostaly sladkou odměnu.   

     Po celý rok jsme spolupracovali s celou řadou příznivců DD a sponzorů. Tato 

spolupráce vyvrcholila před vánočními prázdninami - bohužel tradiční vánoční 

besídku (jako poděkování za jejich celoroční přízeň) jsme udělali jen v soukromí 

pro děti a zaměstnance DD. 

     Vánoce byly v minulém roce opravdu bohaté. Ve spolupráci s DDŠ o.p.s, 

jedním obchodním centrem v Praze, NF Hanky Kynychové, a projektem „Milý 

Ježíšku“ jsme získali pro všechny děti hodnotné dárky. Dětem materiálně (formou 

krásných dárků) přispěli i soukromé osoby, například Němcovi z Vimperku či 

Koubovi ze Sušice.  

  

     

Datum: 18. 2. 2022                       

 

 

            Bc. Petra Divišová 

       ředitelka Dětského domova Kašperské Hory 

http://www.ddkasperky.cz/
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