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1. Název organizace, poslední rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských 

zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 

 

Datum zápisu školského zařízení do rejstříku: 1. 1. 2005.  

S účinností od 15. 3. 2011 detašované pracoviště: Bojčenkova 1094, 198 00 Praha 9. 

 

V červnu 2018 podána žádost Odboru školství MHMP na zrušení detašovaného 

pracoviště v Bojčenkově ulici 1094, Praha 9 a zřízení nového detašovaného pracoviště na 

adrese: Limuzská 629, byt č. 20, Praha 10.  

 

  

2.   Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

 

 

3.   Statutární orgán: Ředitelka - Mgr. Dana Kuchtová  

 

 

4.   Stručná charakteristika zařízení:  

 

Organizace zajišťuje nezletilým osobám, případně zletilým osobám do 26 let věku, na  

základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném 

opatření a na základě dobrovolné dohody (pokud studují), náhradní výchovnou péči. 

Pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. 

V současné době však přibývá dětí s vážnějšími poruchami chování a s vážnými 

zdravotními problémy.  

 

Dětský domov plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Součástí domova je školní 

jídelna pro děti z DD a zaměstnance DD a detašované pracoviště. V areálu DD v Praze-

Klánovicích jsme vybudovali tréninkové byty pro dospělé studující klienty.  

 

V roce 2012 získal DD do pronájmu od svého zřizovatele dva startovací byty-garsonky - 

na Veronském náměstí 597, Praha 15-Horní Měcholupy, v Olštýnské ulici 3/733, Praha 8-

Troja, na konci roku 2014 další dva startovací byty-garsonky v Praze 9-Čakovicích, 

Myjavská 624, které užívají bývalí nebo stávající klienti DD Klánovice. 

 

 

Další informace na: www.ddklanovice.cz, ID datové schránky:  zt62qh7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddklanovice.cz/
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5.  Údaje o pracovnících dětského domova a) údaj k 30. 6. 2017, b) údaj k 30. 6. 2018:   

                                                     

           

a) – všichni vychovatelé a všechny vychovatelky (1 výjimka-věk a praxe) studovali nebo 

studují speciální pedagogiku, příp. vychovatelství a speciální pedagogiku 

 

 

 

6.  Údaje o počtu svěřených dětí 

 

 

6.1  Svěřenci - cizí státní příslušníci 

 
 

stát počet svěřenců 

0 0 

  

  

6.1   Svěřenci – odchody v daném období 

 

• zpět do rodiny (i po zletilosti nebo ukončení pobytu)  - 4   

• do výchovného ústavu, DDŠ, DÚ       - 1                                                 

• do pěstounské péče                                                       - 0                                                   

• do jiného dětského domova         - 3                                             

• (* do "života" (1x pronájem, 1x k příteli s bytem)      - 2 

• do startovacího bytu DD           -  3 

  z toho  

celkem ženy kvalifikovaní 
nekvalifikov

aní 
přepočtených. 

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

spec.ped. (vč.řed.) 16 17 11 11 16 17 0 0 16 17 

vychovatelé (vč.řed.) 24 24 15 15 23a) 

 

24a) 0 0 24 24 

asistenti pedagoga 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

psychologové 1 1 1 1 1 1 0 0 0,3 0,3 

zdravot. prac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sociální prac. 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

ostatní prac. 9 9 7 7 9 9 0 0 9 9 

stav k 

počet dětí 
z toho 

 do 6 let 

z toho plnící 

povinnou školní 

docházku 

z toho po splnění pov. škol. 

docházky 

celkem 
z toho 

dívky 
do 15 let 

15 a více 

let 
15 – 18 let nad 18 let 

studenti 

VOŠ,VŠ 

30. 6. 2017 42 21 2 13 2 15 10 4 

30. 6. 2018 46 25 1       17 3 12 13 5 
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7.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

        

a)  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:      

 Ve studiu speciální pedagogiky a vychovatelství pokračovalo 7 vychovatelů a 

vychovatelek v DD Klánovice. Z důvodu věku a dlouholeté praxe je uznána výjimka 

jedné vychovatelce. V DD pracuje také jedna asistentka pedagoga. Nadále zůstává 

jedna vychovatelka na mateřské dovolené. 1 vychovatel se vzdělává v doktorské 

úrovni studia.  

b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání formou účasti 

pedagogů i nepedagogů na kurzech a seminářích: 

Individuálně se vychovatelé školí na seminářích především z oblasti pedagogiky, a 

psychologie. Dětský domov jako každý rok proškolí zaměstnance v otázkách BOZP, 

prevence rizikového chování a k tzv. referentským řidičským průkazům. Jeden 

vychovatel pokračuje ve studiu pro metodiky prevence. Jedna vychovatelka pokračuje 

ve studiu arteterapie.  

           

8.    Zájmová činnost a aktivity dětského domova 

 

Zájmová činnost v dětském domově Klánovice je velmi rozsáhlá, děti navštěvují   

kroužky ve škole, v domech dětí, ve sportovních klubech. Dětský domov organizuje 

vlastní akce a spolupracuje s nevládními organizacemi, např. Letní dům, Nadace 

Terezy Maxové. Máme vlastní keramickou dílnu a pokračuje činnost keramického 

kroužku. Dále jsme založili v DD řemeslnou dílnu zejména pro chlapce, ale i pro 

dívky. V DD pracuje i kroužek šikovných rukou (vytvářejí upomínkové předměty, 

adventní věnce atp.) a kroužek tance.  

 

V oblasti sportu pokračuje účast na celostátní soutěži dětských domovů, tzv. DDcupu. 

Děti hrají fotbal v klánovickém sportovním klubu FK Klánovice, fotbal je i 

nejoblíbenější volnočasová aktivita chlapců. Některé dívky a chlapci navštěvují 

klasické taneční kurzy v Praze. Oblíbeným sportem je cyklistika. Děti navštěvují i 

fitness centra.  

 

Letos v létě navštívily dvě rodinné skupiny Itálii, jedna rodinná skupina byla v 

Chorvatsku, jedna navštívila Polsko. Tradičně se uskutečnil týdenní tábor na Vysočině 

pro celý dětský domov, dále se děti účastnily individuálně táborů a školních akcí. 

Proběhla rekreace rodinných skupin v zařízení odborů v Jeseníkách a v Krkonoších.  

 

V rámci kulturních aktivit navštěvujeme divadla a koncerty v Praze, nejoblíbenější je 

návštěva muzikálů, ale snažíme se děti seznámit i s vážnou hudbou.  

 

Velký důraz nadále klademe na doučování, které probíhá pravidelně, a doučují se 

téměř všechny děti. Část výuky zajišťují dobrovolníci, část je placená – doučují 

většinou učitelé ze základní školy v Klánovicích aj.  

 

S metodikem prevence probíhá řada diskuzí na téma rizikové chování – prevence se 

týká především užívání drog, alkoholu a závislosti na počítačích.  
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Některé starší děti chodí o víkendech na brigády, někdy dostanou příležitost 

vypomáhat při drobných opravách a při úklidu areálu dětského domova.  

 

Velmi intenzivní je spolupráce s rodiči dětí, případně s jejich nejbližšími příbuznými a 

se sociálními pracovnicemi. Tam, kde je sanace původní rodiny nemožná, 

vyhledáváme aktivně pro děti hostitelské nebo pěstounské rodiny. 

 

U problémových dětí zajišťujeme psychoterapii – tzv. terapii hlínou (Letní dům), 

klasickou individuální psychoterapii a sportterapii, kterou zajišťují externisté, a dále 

pobytové terapie s neziskovou organizací Letní dům.  

 

 

9.    Závěry kontrol    

  

 V termínu 1. 8. – 3. 8. 2017 proběhlo na základě pověření Mgr. Lenky Němcové, 

 ředitelky odboru školství a mládeže MHMP, místní šetření ve věci plnění uložených 

 opatření na základě místního šetření, provedeného ve dnech 8. Až 10. 11. 2016.  

  

 Místní šetření v oblasti ekonomické, personální a platové dokumentace, ve využívání 

 tréninkových a startovacích bytů a využívání nebytových a bytových prostor 

 v budovách svěřených zřizovací listinou DD a ŠJ Klánovice 

  

 Závěry:  

- Vedení pokladny je prováděno správně, průkazně a organizace účtuje pokladní 

doklady průběžně 

- Dary – organizace informovala OŠM MHMP o čerpaných darech za období 1. a 2. 

čtvrtletí roku 2017. Organizace nepředložila Radě HMP k rozhodnutí čerpání daru 

od firmy Wemac ve výši 60 000,- Kč 

- Veřejné zakázky – směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu byla zpracována 

v souladu s platnými předpisy. Bylo předloženo zdůvodnění postupu při zadání 

přímé objednávky. Dodávky, služby i stavební práce byly realizovány do limitu 

100 000,- Kč. V případě opakujících se dodavatelů byl tento výběr zdůvodněn. 

- Pronájmy nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti – organizace předložila 

Směrnici o doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti byl pouze nájem 

jednoho služebního bytu. Tržby za nájmy byly nesprávně účtovány na účtu 603, 

namísto na účtu č. 602 – musí dojít k přeúčtování. Platby za nájem, včetně služeb a 

energií byly poukazovány na účet organizace.  

- Dodavatelské faktury – dodavatelé měli pro fakturovanou činnost živnostenské 

oprávnění. Všechny kontrolované dodavatelské faktury byly doloženy 

podkladovou dokumentací a splňovaly náležitosti účetního dokladu dle zákona o 

účetnictví. Nesprávně byla účtována doprava klientů na účet 512, namísto na účet 

518. Organizace plní povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv.  

- Cvičné a startovací byty – užívání bytů upravuje Směrnice o užívání tréninkových 

a startovacích bytů. S klienty jsou uzavírány Smlouvy o výpůjčce tréninkového 

nebo startovacího bytu. Kontrolou úhrad předepsaných částek za užívání bytů bylo 

zjištěno, že v jednom bytu bylo uhrazeno nájemné od února do dubna 2017 

v jiných než předepsaných termínech. Organizace evidovala dluhy na nájemném 

bývalých klientů – v jednom případě dlužná částka není uhrazena, ve třech 

případech jsou částky uhrazeny částečně. Organizace sepisuje s dlužníky Čestné 
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prohlášení o uznání dluhu. Bylo doporučeno uvádět v čestném prohlášení i 

konkrétní splátkový kalendář a mírná sankční ujednání. 

- Poznatky z fyzické kontroly bytů a prostor organizace – stav všech uvedených 

prostor byl shledán jako uspokojivý, v prostorách byl udržován pořádek. 

- Seznam zaměstnanců a osobní spisy vybraných zaměstnanců – zaměstnanci si 

doplňují vzdělání studiem, doklady o studiu vysokých škol založeny v osobním 

spise. 

- Organizační struktura a vnitřní platový předpis – organizace má zpracovaný 

Organizační řád, který stanoví organizační strukturu ve třech stupních řízení, jeho 

přílohou je organizační schéma. Organizace má vypracovaný vnitřní platový 

předpis (bez nedostatků).  

- Docházka zaměstnanců – vzhledem k nepřetržitému provozu zavedla 

organizace pro pedagogické pracovníky systém směn v turnuse A-D, denní směna 

12.00-20.00 (v pátek do 21.00), noční směny 20.00-8.00. V sobotu je denní směna 

od 9.00 do 21.00 hodin, v neděli od 9.00 do 20.00. Zaměstnanci se zapisují do 

knihy docházky a svým podpisem schvalují výkazy pracovní doby, které slouží 

jako podklad při přípravě platů. Namátkově bylo ověřeno, že údaje z knihy 

docházky se shodují s výkazem odpracovaných hodin. Byly vypracovány dvě 

směrnice – Stanovení pracovní doby pedagogů a Stanovení pracovní doby 

nepedagogů. Byly předloženy žádanky na dovolenou a čerpání dovolené se 

shodovalo s údaji uvedenými ve výkazech pracovních hodin.  

- Dohody o prohlubování kvalifikace – bylo doporučeno uzavřít kvalifikační 

dohody vzhledem k tomu, že organizace finančně přispívala zaměstnancům na 

studium.  

 

10.   Zahraniční kontakty DD 

 

Dětský domov opět několikrát navštívili studenti z Německa a studenti z Univerzity 

Karlovy.  
  
 

11.   Granty 

  

 V letošním roce jsme nežádali o žádný grant. 

 

 

12.   Spolupráce s jinými organizacemi 

  

Spolupracujeme s nevládními organizacemi, s ostatními dětskými domovy, za velmi 

důležitou považujeme spolupráci se školami, které navštěvují naše děti a spolupráci 

s místní komunitou, která je nadále vstřícná.  

  

13.   Další údaje o zařízení 

  

 Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

 přístupu k informacím a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

 

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

 Počet stížností podaných podle § 16a:  0 


