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I. Základní údaje o školském zařízení:
1. Název organizace, právní forma:

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov,
příspěvková organizace

2. Sídlo organizace:

Goethova 1660/16, 350 02 Cheb

3. Údaje o vedení dětského domova:

Ing. Petr Čavojský – ředitel
Bc. Alena Urbánková, DiS. – zástupce ředitele
IZO : 049767267
IČO : 49767267
Telefon : 724 046 888
e-mail: ddslavkov@volny.cz
www.ddslavkov.wz.cz

4. Adresa pro dálkový přístup:

ID datové schránky: jqsumt2

5. Název a adresa zřizovatele:

Krajský úřad Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
ID datové schránky: siqbxt2

6. Kapacita dětského domova:

48 míst
1 RS Horní Slavkov, Poštovní 645/2,3 - 8 míst
2 RS Horní Slavkov, Kounice 608/13,14 - 8 míst
3 RS Horní Slavkov, Kounice 607/11,12 - 8 míst
1 RS Cheb, Goethova 1660/16
- 8 míst
2 RS Cheb, Goethova 1660/16
- 8 míst
3 RS Cheb, Goethova 1660/16
- 8 míst

7. Charakteristika dětského domova:
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvková
organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je KÚ Karlovarského kraje – rozhodnutí
č.j.: 4206/SK/11 ze dne 08.12.2011. DD je zařazen do sítě škol a školských zařízení –
rozhodnutí MŠMT č.j. : 42 026/2011/25 ze dne 29.12.2011.
DD je krajské školské zařízení, jehož posláním je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla
ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní
výchově nebo o předběžném opatření, náhradní rodinnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje,
řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při
zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a
dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Dále poskytují podporu při
přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní
rodinné péče.
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II. Zaměstnanci – pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
1 .Rámcový popis personálního zabezpečení
Školní rok
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Počet všech zaměstnanců
33
34
34
34

Vedení dětského domova

Počet pedagogických zaměstnanců
16
16
16
16

Ředitel
Zástupce ředitele
Sociální pracovnice

Technický pracovník

Ekonom – účetní
Účetní
Řidič, školník

1.RS Horní Slavkov

Vychovatel
Bezpečnostní pracovník

2.RS Horní Slavkov

Vychovatel
Bezpečnostní pracovník

3.RS Horní Slavkov

Vychovatel
Bezpečnostní pracovník

1.RS Cheb

Vychovatel střídač
Vychovatel
Bezpečnostní pracovník

2.RS Cheb

Vychovatel
Bezpečnostní pracovník

3.RS Cheb

Vychovatel
Bezpečnostní pracovník
Vychovatel střídač
Bezpečnostní pracovník

4

Ing. Petr Čavojský
Bc. Alena Urbánková, DIS
Mgr. Dagmar Kuttnerová
Bohuslava Slachová, DIS
Zdenka Hadáčková
Kateřina Jarošová
Slavomír Ruta (0,5 úvazek)
Milan Gábor (0,75 úvazek)
Zapletalová Dana
Čermáková Kateřina
Vaňková Alena
Křížová Nataša
Chudý Petr
Ziecinová Irena
Zapletal Jaromír
Chudá Marie
Dolejší Lenka
Dolejší Markéta
Uhlíková Hana
Drobná Vlasta
Arndtová Ivana
Mgr. Hučková Daniela
Pasternáková Šárka
Rohlíková Dana
Stepaněnková Zuzana
Mgr. Strouhalová Jitka
Šafářová Ivana
Kozová Pavlína
Novotná Lenka
Rozpopová Šárka
Eliaš Eva
Šrámová Milada
Stolínová Marie
Lokingová Martina
Milan Gábor (0,25 úvazek)

2. Kvalifikovanost pracovníků
Zařazení
Vedení DD
Účetní
Soc.pracovníci
Vychovatel
Bez.pracovník
Asistent ped.
Řidič, údržbář
Celkem

CELKEM
fyzický
stav
2
2
2
13
12
1
2
34

z toho
Ženy
1
2
2
12
11
1
29

z toho se vzděláním
VŠ
VOŠ SŠ
SOU,
OU
spec.ped. ostatní
2
2
1
1
2
11
9
1
1
1
5
1
15
10

ZŠ

3

3

Všech 34 zaměstnanců, jak v pedagogických funkcích, tak i v nepedagogických funkcích je
plně kvalifikováno.
3. Personální změny
Pracovní pozice
Ředitel
Zástupce ředitele
Sociální pracovnice
Ekonom – účetní
Účetní
Vychovatele
Noční bezpečnostní pracovník
Údržbář

2017/2018
Odchod
1
1
1
1
1
2
1
0

Nástup
1
1
1
1
1
2
1
0

2018/2019
Odchod
0
0
0
0
0
2
3
0

Nástup
0
0
0
0
0
4
2
1

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2017/2018
7
32

Počet navštívených akcí
Počet účastníků

2018/2019
6
35

III. Údaje o umístěných dětech
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace je rozdělen do dvou středisek,
přičemž v každém z nich jsou tři rodinné skupiny. Kapacita jedné rodinné skupiny je 8 dětí.
Věková struktura rodinných skupin je smíšená, a to, jak genderově, tak i věkově. Obecně jsou
do dětského domova přijímány děti ve věku od 3 do 18 let. Student splňující podmínky
nezaopatřenosti může v dětském domově však zůstat do věku 26 let.
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1. Změny v počtech dětí v průběhu školního roku :
Příchody do DD:
2017/2018
7
0
0
8
2
0
17

- z rodiny
- z DDÚ
- návrat z náhradní rodinné péče
- přeřazení z jiného školního zařízení pro výkon ÚV
- z DD pro děti od 0 do 3 let
- prodloužený pobyt (možnost do 2 let po odchodu z DD)
Celkem

2018/2019
13
0
0
0
0
1
14

Odchody z DD:
2017/2018
0
4
0
4
3
5
16

- odchod do adopce
- odchod do pěstounské péče
- dovršení plnoletosti
- ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu
- přeřazení do jiného zařízení
- zrušení ústavní výchovy
Celkem

Stav ke dni:
30. 6. 2017
30. 6. 2018
30. 6. 2019

Počet dětí
Celkem
45
45
43

Děti před
zahájením PŠD
3
6
4

2018/2019
0
3
5
2
3
2
15

Děti plnící PŠD
31
25
22

Mládež po
skončení PŠD
11
14
17

2. Spádový obvod (stav ke dni 30. 06.)
Počet dětí
2018
23
4
3
0
0
0
3
3
2
0
0
2
40

Okres
Sokolov
Karlovy Vary
Cheb
Tachov
Karviná
Domažlice
Mariánské Lázně
Aš
Kraslice
Jáchymov
Horšovský Týn
Ostrov nad Ohří
Celkem
6

2019
23
2
5
0
0
0
5
3
3
0
0
2
43

1
0

1
1

Nezařazeni

5
6

Pracovní poměr

8
4

Vysoká škola

6
5

Gymnázium

Střední škola
(s maturitou)

18
21

Střední odborné
učiliště

1
1

Základní škola
spec. a praktická

6
5

Základní škola

Přípravná třída

2018
2019

Mateřská škola

Rok

3. Počty dětí a studentů zařazených do škol, školských zařízení (stav ke dni 30. 6.)

0
0

0
0

Pozn. Vzhledem k pohybu počtu dětí v průběhu školního roku jsou uvedeny hodnoty
vyjadřující stav ke konci školního roku.

IV. Výsledky výchovné činnosti, podpora a rozvoj zájmové činnosti, preventivní
programy
1. Zájmová činnost organizovaná v našem zařízení







Každodenní sportování dětí na rodinných skupinách či mezi nimi, využívání zahrady
v Chebu a hřišť ve městech Cheb a Horní Slavkov, bazén Sokolov a Fr. Lázně
Pravidelná účast dětí na zájmových kroužcích při DDM: pohybové hry, stolní tenis,
florbal, fotbal, cyklistika, kroužek vaření, rybářský kroužek, sportovní hry
Pravidelná činnost dětí při ZUŠ Horní Slavkov: hra na flétnu, sborový zpěv, hra na
kytaru, mažoretky
Spolupráce s baptisty (různorodá) ve středisku Cheb, výhradně dle individuálního
zájmu dětí
Tradiční vlastní akce: Drakiáda, Velikonoční koledování a jarmark v muzeu Cheb,
Mikulášské nadílky v obou střediscích, Nadílka v psím útulku, Tříkrálová sbírka
V zimním období 3 x výjezd s dětmi do lyžařských středisek v Krušných Horách a
víkendové lyžování na sjezdovce v Horním Slavkově

2. Aktivity na veřejnosti a zapojenost do akcí jiných organizací


DD Cup (všechny díly) – stolní tenis, Memoriál Lucie Hanušové, malá kopaná, Beach
přehazovaná, Prevencí proti nehodám. Celkově jsme získali 3.místo v konkurenci cca
50 DD
 Eliho turnaj v malé kopané
 Sálová kopaná O pohár starosty MO Plzeň 3
 „Sportuj s Tomášem Slavatou“ - cyklistika
 Pravidelné společenské akce střediska Cheb s Rotary Clubem Plauen
 Festival „Out Of Home“ Praha – sportovně zábavné zaměření
 Velikonoční koledování a jarmark v muzeu Cheb
K pozitivní prezentaci DD na veřejnosti v neposlední řadě přispěli i zaměstnanci obou
středisek při každodenním kontaktu se spoluobčany, zejména na bytech v běžné městské
zástavbě v Horním Slavkově.
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3. Spolupráce s dalšími subjekty









HC Energie KV: návštěvy domácích zápasů
Obchodní dům Globus, Jenišov u Karlových Varů – Strom splněných přání (vánoce)
Firma LEGIS – Den dětí – zábavné odpoledne s občerstvením
Firma LEGIOS – pozvání na vánoční oběd s dárečky
Mikulášský vláček – ve spolupráci s Českými drahami
Trinity club Cheb – opakovaná zábavná soutěžní odpoledne v lanovém centru, volný
vstup pro děti z DD do fitcentra
Giesse & partner – vánoční balíček
Lions club – vánoční balíček

4. Letní prázdninová činnost





Víkendové a týdenní pobyty rodinných skupin v přírodě – Jesenická přehrada,
Krušné Hory a okolí Horního Slavkova
Místní turistické výlety a pobyty u vody – jednodenní
Letní profesionální tábory : LT Jelení stezka (MS Chlumčany) , Letní pionýrský
tábor Bystřina, Letní tábor Pšov u Žlutic, Letní tábor Svatý Štěpán, Letní tábor
Mexiko, Příměstský LT SOVA Cheb
Turecko - ozdravný pobyt pro 1 dítě od občanského sdružení „Sluneční paprsek“ při
FN Motol



Itálie - rekreační pobyt u moře - výjezd 16 dětí



Srní – výjezd 3 rodinných skupin z Horního Slavkova na Šumavu

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Primární prevenci vykonává v dětském domově zástupce ředitele. Za celý školní rok nebyl
zaznamenán u dětí žádný trestný čin, ani přestupkové chování.
Oblasti působení vychovatelů na děti při primární prevenci:
- Jak dokázat odmítnout nabízené (drogy, návykové látky, alkohol, kouření)
- Konkrétní negativní dopady užívání těchto látek
- První příznaky šikany
- Kyberšikana (jak poznat začátek, jak případně reagovat)
- Komunikace s cizími lidmi – nebezpečí zneužití
- Sexuální výchova (zdrženlivost, případně bezpečný sex)
- Gamblerství a ostatní procesuální závislosti
- Úvěrové pasti, osobní rozpočet, hodnota peněz
- Jak řešit meziosobní problémy mezi dětmi (agresivita, vyhýbání se fyzickému řešení, umění
verbální komunikace)
Za hodnocený školní rok bylo u dětí evidováno:
Trestný čin
Přestupkové chování
Útěk z DD

2017/2018
0
0
6 (utíkala 1 dívka)
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2018/2019
0
0
0

V. Spolupráce se sociálními partnery, účast na projektech
1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání



Při DD není zřízena odborová organizace
DD po celou dobu hodnoceného školního roku 2018/2019 pokračoval ve spolupráci se
všemi dostupnými poradenskými zařízeními:
- PPP Karlovy Vary a Sokolov
- SPC Sokolov, Cheb
- SVP Karlovy Vary
- DDÚ Plzeň
 Velmi dobrá spolupráce byla se všemi školami, které navštěvovaly naše děti v Chebu,
Horním Slavkově včetně středních škol zřizovaných Krajským úřadem Karlovarského
kraje
 Velká pozornost byla věnována spolupráci s jednotlivými OSPOD
Prohloubila se spolupráce se všemi DD v rámci Karlovarského kraje
2. Údaje o realizovaných projektech DD financovaných z cizích zdrojů









Vánoční strom přání – obchodní řetězec Globus
Vánoční strom - Tesco
Giese & Partner – skupina právníků z Prahy – opětovný sponzoring DD ve výši 50.000,Kč. Naše děti zaslaly obrázky této organizaci
ROTARY Club Plauen (Německo) – 2 x 500,- euro, návštěvy členu Rotary cluby
v dětském domově, pozvání do zábavního parku v Plauen.
COMENIUS Tereza Maxová – ve výši 67 000,- Kč
DEJTE ÚSMĚV DĚTEM 2019 – ROSSMANN a Nadace naše dítě – pobytový výlet 16
dětí do Itálie
NADACE AGROFERT PRAHA – POMÁHAT SRDCEM – úhrada školného na
soukromé škole pro dítě z našeho domova
NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH – nadační
příspěvek ve výši 1 200,-Kč měsíčně – školné

3. Údaje o zapojení DD do rozvojových mezinárodních programů
Dětský domov není do mezinárodních programů zapojen.
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VI. Výsledky kontrol a inspekcí ve školním roce 2018/2019
České školní inspekce:
Ve školním roce 2018/2019 byla realizována jedna kontrola ČŠI.
Protokol o kontrole Č.j. ČŠIK-865/18-K ze dne 13. 5. 2018 Průběh kontroly: 9.-11. dubna a
15.-17. dubna 2018. Předmět kontroly: Kontrola dodržování vybraných právních předpisů
ustanovení školského zákona, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávané podle §
174 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Ředitel školy poskytl ČŠI a zřizovateli školy přehled plánovaných a realizovaných nápravných
opatření.
Okresní státní zastupitelství Cheb
Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány dvě kontroly OSZ
Okresní státní zastupitelství Sokolov
Ve školním roce 2018/2019 byly realizovány dvě kontroly OSZ
Ředitel školy poskytl OSZ přehled plánovaných a realizovaných nápravných opatření.
Kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje
Kontrola podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 19 odst. 2 a ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů „Kontrola splnění přijatých opatření
z veřejnosprávní kontroly čj. 229/KN/16 za období od 01:01?2017 do 31.12.2017 a období
účetně a věcně související.
VII. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školského zařízení za školní rok
2018/2019
1. Základní údaje o hospodaření
Dětský domov je příspěvková organizace, jejíž hlavní činností je výchova a vzdělávání
svěřených dětí. Na zabezpečení činnosti dětského domova jsou přidělovány ze státního
rozpočtu dotace na mzdové prostředky a ostatní přímé náklady.
Z rozpočtu krajského úřadu je přidělována dotace na zabezpečení provozních nákladů. Dětský
domov také disponuje s vlastními příjmy, které tvoří příspěvky od rodičů na děti svěřené do
zařízení, úroky z účtů, jiné nahodilé příjmy a dary od sponzorů. Sponzorské dary jsou
využívány zejména na financování volnočasových aktivit dětí v období prázdnin, tj. letních
táborů a zimních i letních rekreačních pobytů.
Vyměřené příspěvky na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, jsou každý měsíc
předepisovány, ovšem jen zřídka jsou rodiči hrazeny. Dluhy na výše uvedených příspěvcích
jsou tedy postupně vymáhány exekučně.
Dlužná částka na příspěvcích k 30.6.20189 činila 3 917 tis. Kč. Tyto dluhy ovlivňují
hospodaření zařízení a také stavy a krytí peněžních fondů.
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2. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školského zařízení za školní rok 2018/2019
Základní údaje o hospodaření Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, p.o.
Základní údaje o
hospodaření školy v tis. Kč
1. Náklady celkem
2. Výnosy celkem
3. Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2018
činnost
hlavní
doplňková
20 927
0
21 075
0
+ 148

0

k 30. 6. 2019
činnost
hlavní
doplňková
10 940
0
10 927
0
- 13

0

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace

k 31. 12. 2018

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele
celkem
toho:
běžné provozní výdaje

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím
rozpočtu zřizovatele celkem – mzdy a odvody, FKSP
z toho:
ÚZ 33 353
ÚZ 33 052
ÚZ 33 073
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho: Projekt RESTART
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0

3 969 000

3 969 000

15 887 435
15 887 435

70 800
70 800

3. Přehled přijatých darů za období školního roku 2018/2019
ROK 2018 (1.9. – 31.12.)
datum
dárce
přijetí
22.11.2018 EPT Connector
s.r.o.,Habartov

peněžní - smlouva

5 000

Volnočasové
aktivity

26.11.2018 RC Plauen Rotary

peněžní - smlouva

12 650,50

volnočasové
aktivity

29.11.2018 Giese Partner s.r.o. Praha

peněžní - smlouva

50 000

volnočasové
aktivity

30.11.2018 Mountfield Sokolov

věcný - smlouva

1 798

vánoční výzdoba

11.12.2018 Ngo Dinh Thin,H.Slavkov

peněžní - smlouva

5 000

13.12.2018 CHETES,s.ro. Cheb

peněžní - smlouva

5 000

21.12.2018 Zima P., Kynšperk n.O.

peněžní - smlouva

10 000

školní a
mimoškolní
volnočasové
aktivity
školní a
mimoškolní
volnočasové
aktivity
školní a
mimoškolní
aktivity

18.12.2018 CHETES s.r.o., Cheb

peněžní - smlouva

6 050

19.12.2018 M-Projekt Cheb

peněžní - smlouva

2 000

19.12.2018 Stavby IS s.r.o.,Plesná

peněžní - smlouva

5 000

předmět daru

CELKEM

ocenění v Kč

102 498,50
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účel

školní i
mimoškolní a
volnočasové
aktivity
školní i
mimoškolní a
volnočasové
aktivity
školní i
mimoškolní a
volnočasové
aktivity

ROK 2019 (1.1. – 31.8.)
datum
přijetí
21.1.2019

dárce

předmět daru

ocenění v Kč

účel

Francis Palace
s.r.o.,Františkovy Lázně

peněžní - smlouva

20 000

7.2.2019

Courtydrd,Praha

věcný - smlouva

0

25.1.2019

Nadace T.Maxové

peněžní - smlouva 67 000

Výuka cizích
jazyků, školní
potřeby

21.1.2019

Francis Palace
s.r.o.,Františkovy Lázně

peněžní - smlouva

20 000

18.3.2019

V.Říha, Loučeň

peněžní - smlouva

5 000

27.3.2019

RC Plauen Rotary

peněžní – smlouva

12 558

11.4.2019

J.Filip Karlovy Vary

peněžní - smlouva

5 000

školní i
mimoškolní a
volnočasové
aktivity
školní i mimošk.
a volnočasové
aktivity,vybavení
rod.skupin
mimoškolní a
volnočasové
aktivity,vybavení
rod.skupin
Vybavení
rod.skupin

6.6.2019

Markop FL, Chodov

peněžní - smlouva

10 000

Autoškola
Nguyen Denis

20.8.2019

Eurakles s.r.o. Praha

Věcný – smlouva

17 122

LED svítidla

CELKEM

156 680
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školní i
mimoškolní a
volnočasové
aktivity
6 ks TV

VIII. Poskytování informací k činnosti školského zařízení za školní rok 2018/2019
1. Naplňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V souladu s §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyly za
uplynulý školní rok 2018/2019 podány žádné žádosti o informace. Dále nebyla vydána žádná
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
2. Rozhodnutí ředitele za školní rok
Rozhodnutí ředitele DD

2017/2018
Počet

- o výši příspěvku na úhradu
péče

13

Počet
odvolání
0

2018/2019
Počet
33

Počet
odvolání
0

3. Počet evidovaných stížností - školní rok
2017/2018
0
0
0
0
0

Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
-z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho zasláno jinému orgánu

2018/2019
0
0
0
0
0

IX. Závěr
Zajištění výkonu ústavní výchovy v souladu s právními předpisy u dětí a u nichž nedochází
k závažným poruchám chování. S odkazem na obsah této Výroční zprávy lze konstatovat, že
tento úkol byl v hodnoceném školním roce splněn.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo díky kvalitní spolupráci se zřizovatelem KÚKK a
místně příslušnými územními orgány v okresech (OSPOD, MěÚ, PPP, SVP, školy).
Pokud jde o spolupráci s biologickými rodinami dětí, byla převážně na odpovídající úrovni.

V Horním Slavkově dne 15.10.2019
Ing Petr Čavojský
Ředitel
Výroční zpráva byla projednána na poradách zaměstnanců.
Pobočka Cheb dne : 30. září 2019
Pobočka Horní Slavkov : 25. září 2019
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Seznam zkratek :
DD – dětský domov
IZO - Identifikační znak organizace
KÚ – krajský úřad
KÚKK – Krajský úřad Karlovarského kraje
RS – rodinná skupina
MŠ – mateřská škola
ZŠ – základní škola
SOU – střední odborné učiliště
VŠ – vysoká škola
FICE – federace dětský domovů ČR
PŠD – povinná školní docházka
DDM – dům dětí a mládeže
ZUŠ – základní umělecká škola
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
SPC - speciálně pedagogické centrum
SVP – středisko výchovné péče
OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ – městský úřad
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