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1. Název organizace: 

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

 

Poslední rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 

01. 01. 2005  

 

S účinností od 15. 03. 2011 bylo do školského rejstříku zařazeno jako místo 

poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb detašované pracoviště na adrese 

Bojčenkova 1094/2, 198 00 Praha 9. 

 

S účinností od 01. 03. 2019 byl proveden výmaz ze školského rejstříku u místa 

poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Bojčenkova 1094, 198 00 Praha 9-

Černý Most. 

 

S účinností od 01. 03. 2019 byla dále zapsána do školského rejstříku místa 

poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

- Smržovská 78, 190 14 Praha 9-Klánovice (budova s tréninkovými byty a jedním 

služebním bytem) 

- Aranžerská 287, 190 14 Praha 9-Klánovice (budova s jedním tréninkovým bytem) 

- Smržovská 325, 190 14 Praha 9-Klánovice (budova s jedním tréninkovým bytem) 

- Limuzská 629/22, 108 00 Praha 10-Malešice (detašované pracoviště s jednou rodinnou 

skupinou) 

         

    S účinností od 01. 03. 2019 byl do školského rejstříku zapsán nejvyšší povolený počet      

 lůžek ve školském zařízení 54, došlo tedy k navýšení kapacity o 6 lůžek. 

 V roce 2020/21 nedošlo k žádné změně ve školském rejstříku.  
 

  

2.   Zřizovatel:  

      Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

 

3.   Statutární orgán:  

      Ředitelka - Mgr. Dana Kuchtová 

 

4.   Sídlo organizace:  

      Smržovská 77, 190 14 Praha 9-Klánovice  

 

5.   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.  

 

       Materiálně-technické zázemí dětského domova 

 V areálu DD v Praze-Klánovicích sídlí 6 rodinných skupin ve třech pozdněsecesních 

 vilách, detašované pracoviště DD je v bytě v Limuzské ulici, v Praze 10-Malešicích, 
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 kde sídlí 7. rodinná skupina. Dále jsme v Klánovicích vybudovali tréninkové byty pro 

 dospělé studující klienty. Součástí domova je školní jídelna pro děti z DD a 

 zaměstnance DD, která vaří obědy a večeře v týdnu. O víkendech si vaří děti a 

 vychovatelé na rodinných skupinách sami. 

 

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

 garsonky - na Veronském náměstí 597, Praha 15-Horní Měcholupy, který později 

 převzala městská část Praha 15, dále garsonku  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 klienti DD Klánovice. 

 

Ani v roce 2021/2022 se z investičního fondu (IF) dětského domova neuskutečnily 

žádné větší investice. Pouze jsme z IF směrovaly prostředky na umoření nedobytných 

pohledávek od rodičů dětí 79 000,- Kč a na opravy a údržbu staveb a obytných prostor 

dětí z DD, včetně údržby tréninkových a startovacích bytů, jsme přeúčtovali z IF 

500 000,- Kč. Na konci roku jsme z IF výjimečně převáděli 670 000 na platy 

zaměstnanců.  

 

Úklid prostor v domově je smluvně zajištěn, děti si své pokoje uklízejí samy, podílejí 

se i na údržbě rozsáhlých zahrad a vnějších prostor domova. Máme dvě hřiště – 

opravené fotbalové a staré tenisové. Vychovatelé mají k dispozici služební mobilní 

telefony a notebooky. Pro děti jsme loni obdrželi od našeho zřizovatele dotaci na 20 

nových notebooků, dalších 34 jsme zajistili většinou sponzorsky, a to starší počítače a 

mobilní telefony.  

   

       Ekonomická oblast  

V roce 2021 jsme hospodařili s prostředky ve výši 51 700,- Kč milionů korun. Z toho 

vlastní zdroje – ošetřovné, stravné, dary, čerpání grantů 2 256 000,- a odpisy majetku 

720 000,- Kč. Na rok 2022 jsme měli po 1. dohodovacím řízení k dispozici 

48 259 000,- Kč.  

Finance směřují na rozvoj infrastruktury dětského domova, postupné opravy 

spravovaných  budov a celkovou modernizaci zařízení dětského domova a školní 

jídelny. Aktivně vyhledáváme a čerpáme grantové tituly vypisované nevládními 

subjekty (Ano, Ano,  Ludmily Zachové, Nadace Terezy Maxové aj.), daří se nám 

získávat sponzorské dary (NTT, Albert,  Klánovice spolu, p. Kozohorský aj.) 

 

 Personální oblast 

 

V dětském domově pracují na rodinných skupinách vždy čtyři vychovatelé v režimu 

dvanáctihodinových a osmihodinových směn, v době covidu jsme museli přijmout 

dalšího 1,5 vychovatele na zajištění dopoledních směn, ti v současné době zajišťují 

zástupy. Vedení dětského domova  zajišťuje ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí 

vychovatelka a ekonom na částečný  úvazek. Ve školní jídelně pracují tři kuchařky, 

dále zaměstnáváme údržbáře na celý úvazek a řidiče na poloviční úvazek. Mezi 

nepedagogy patří účetní, finanční referentka a sociální pracovnice. Od roku 2020 

máme v dětském domově psycholožku na plný úvazek. Od roku 2021 probíhají u dětí 

etopedické intervence zajišťované vychovatelem-etopedem.  

 

Téměř polovinu pedagogického personálu tvoří muži. Dále dbáme na to, aby 

 v rodinných skupinách byly zastoupeny všechny věkové kategorie pedagogů. 
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 Významným výchovným prvkem je v dětském domově i kontinuita vztahů – snažíme 

 se o to, aby fluktuace pedagogů na rodinných skupinách byla co nejmenší, máme zde 

 některé vychovatelky a vychovatele, které/kteří zde pracují již více než deset let.  

Dva dlouhodobé soudní spory se dvěma bývalými zaměstnanci byly uzavřeny, na 

 posledním spolupracujeme s DAS, pojišťovnou právní ochrany a advokátní kanceláří 

 JUDr. K. Kořínkové.  

 

 

 Pedagogická oblast  

   

 Ve výchově klademe důraz na kvalitu a profesionalitu péče o klienty a jejich rodiny. 

 Vedení domova prosazuje liberálně-demokratickou výchovu, při níž jsou děti na 

 rodinné skupině partnery v rozhodování. Pro každé dítě je vypracován individuální 

 Program rozvoje osobnosti dítěte (PROD) dle spektra obtíží a osobnostních 

 charakteristik. PROD je variabilním dokumentem reedukace a resocializace, se kterým 

 se neustále pracuje, je kontrolován a mění se každý rok dvakrát. Péče o klienty probíhá 

 formou přímého výchovného působení na rodinných skupinách, každá skupina 

 připravuje roční výchovně vzdělávací plán, který je aktualizován týdenními plány. 

 Byly vypracovány standardy kvality péče o děti, které zaručují porovnatelné hodnoty a 

 úroveň ve všech oblastech péče o děti.  

 

Zamezit rozvoji rizikového chování se snažíme v rámci primární prevence – společně 

 s metodikem prevence a vychovateli připravujeme přednášky a diskuze ve všech 

 výchovných oblastech, zajišťujeme volnočasové aktivity dětí. Při řešení problémů dětí 

 využíváme terapeutické metody - ve spolupráci s psycholožkou DD, externími 

 terapeuty a nevládními organizacemi – terapie individuální, skupinové, sportovní, 

 arteterapii, sociálně-rehabilitační pobyty. Spolupracujeme s Diagnostickým ústavem 

 v Praze Krči. 

   

 Ve spolupráci s OSPOD pořádáme případové schůzky k jednotlivým výchovným 

 problémům dětí, ev. i případové konference za účasti rodinných příslušníků, terapeutů 

 a mediátorů. S rodinami dětí pracujeme také samostatně – pomáháme v řešení 

 sociálně-právních, výchovných i vztahových problémů. Usilujeme o návrat dětí do 

 rodiny, což se v mnoha případech daří. Tam, kde rodiny dlouhodobě nefungují, 

 přistupujeme aktivně k hledání hostitelů. 

 

Oblasti vzdělávání se v dětském domově systematicky věnujeme, protože vzdělání 

bude rozhodujícím předpokladem pro uplatnění dětí na trhu práce. Probíhá rozsáhlý 

program doučování, kariérního poradenství ve spolupráci se školami a podpora 

v získávání co nejvyššího stupně vzdělání pro děti nadané i pro děti s různým stupněm 

poruch učení a chování. V našem domově je v současné době šest studentů vysokých 

škol, z toho jeden student zahraniční VŠ. 1 student dokončil zahraniční studia, na VŠ 

nastoupila 1 dívka z DD. Maturita není výjimkou. U mnoha dětí je však nejvyšším 

možným dosažitelným stupněm vzdělání výuční list – i to je dobrý předpoklad pro 

uplatnění na trhu práce.  

 

Spolupracujeme se školami našich dětí - účastníme se třídních schůzek a konzultací, 

 např. s výchovnými poradci. Využíváme služeb Pedagogicko-psychologické poradny 

 pro Prahu 9 a Speciálně-pedagogických center. Děti se účastní školních soutěží a 

 aktivit, nejčastěji sportovních. 



 

 

5 

 

S dospělými klienty uzavíráme tzv. dobrovolné dohody, které jsou často využívány a 

 které dětem umožňují zůstat v domově i po osmnáctém roce věku a připravovat se na 

 budoucí povolání. 

 

Sociální oblast 

 

Sociální práci v Dětském domově Klánovice ještě v první polovině roku 2022 

ovlivnila pandemie covid 19. Nakaženo bylo několik dětí a pedagogů. 

 

Běžná sociální práce v dětském domově spočívá v zajištění bydlení, stravování, 

 oděvů pro děti a také v zajištění veškeré potřebné dokumentace – rodných listů, 

 občanských průkazů, pasů, soudních rozhodnutí o ÚV, povolenek k pobytu mimo 

 dětský domov, vyměřování příspěvku zákonným zástupcům a jeho vymáhání aj.   

 

Sociální práce zahrnuje dále spolupráci s OSPOD, Policií, soudy,  státním zastupitel-

 stvím. To vše je především náplní práce sociální pracovnice, ale také vychovatelů a 

 vedení domova. V Dětském domově Klánovice je dlouhodobě naplněna  kapacita dětí, 

 počet umístěných dětí se bohužel nesnižuje, a to ani po změně zákonů a zavedení 

 výrazné podpory pěstounské péče. Praha je regionem, kde díky vysoké koncentraci 

 obyvatel existuje vysoké procento rizikového chování u dospělých a dětí. 

 Příčinou umisťování dětí do domova je většinou selhání rodin pro alkoholismus, 

 drogy, gambling, špatné rodinné vztahy, kdy dochází i k ohrožení dětí. Děti přicházejí 

 často ve špatném psychickém a někdy i fyzickém stavu. V posledním období se 

 zvyšuje počet umístěných cizinců, včetně muslimů. Integrace těchto dětí do kolektivu 

 se zatím v Dětském domově Klánovice daří.  

 

Všechny rodinné skupiny jsou koncipovány jako byty, se společným obývákem 

 a kuchyní, na témže patře bydlí v pokojích vždy jedno, max. dvě děti. Jedna rodinná 

 skupina o počtu šest až osm dětí obývá tak vždy celé jedno patro prvorepublikové 

 budovy a hospodaří samostatně. Tím je zajištěno soukromí skupiny a rodinný 

 charakter dětského domova.  

 

V areálu domova jsme zřídili tréninkové byty, kde bydlí dospělí studující klienti a 

 učí se tak samostatnosti a finanční gramotnosti, neboť hospodaří s vlastním rozpočtem. 

 Jedna rodinná skupina obývá detašované pracoviště v běžném panelovém domě 

 v Limuzské ulici, Praha Malešice. V rámci následné péče se zabýváme poradenstvím 

 pro bývalé klienty a zajišťujeme pro ně tzv. startovací bydlení, v bytech umístěných 

 mimo areál DD. Dětský domov má vlastní webovou stránku a opakovaně je 

 prezentován v místním tisku (Klánovický zpravodaj) a občas i v pražských a 

 celostátních médiích.  

 

 Další informace na: www.ddklanovice.cz, IČO: 61389293, ID datové schránky:  

 zt62qh7 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddklanovice.cz/
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6.  Údaje o pracovnících dětského domova a) údaj k 30. 6. 2021, b) údaj k 30. 6. 2022:   

                                                     

           

32 b) – 4 vychovatelky (1 výjimka-věk a praxe) studují speciální pedagogiku, studující 

nelze označit za nekvalifikované 

 

 

7.  Údaje o počtu svěřených dětí 

 

 

 

7.1  Svěřenci - cizí státní příslušníci 

 
 

stát počet svěřenců 

Kazachstán 3 

Maroko 1 

Jemen 1 

Venezuela 1 

  

7.2   Svěřenci – odchody v daném období 

 

• zpět do rodiny (i po zletilosti nebo ukončení pobytu)   -  3  

• do výchovného ústavu, DDŠ, DÚ        -  0                                               

• do pěstounské péče                                                        -  0                                                 

  z toho  

celkem ženy kvalifikovaní 
nekvalifikov

aní 
přepočtených. 

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

spec.ped. (vč.řed.) 25 28 14 15 25 28 0 0 24,5 27,5 

vychovatelé (vč.řed.) 30 32 18 19 30b) 

 

32b) 0 0 29,5 31,5 

asistenti pedagoga 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 

psychologové 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

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. 8 8 6 6 8 8 0 0 8,9 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. 2021 52 25 0 14 3 10 25 6 

30. 6. 2022 53 26 0       15 4 11 23 6 
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• do jiného dětského domova          -  0                                           

• * do "života" – samostatné bydlení        -  1        

• do startovacího bytu DD             -  1 

 

 

8.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

        

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:      

 Ve studiu speciální pedagogiky a vychovatelství pokračují 4 vychovatelky.  

b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace – Studium MBA zahájil jeden vychovatel 

a jeden vychovatel zahájil studium  psychoterapie. Psycholožka DD pokračuje ve 

studiu psychoterapie.  

c) Průběžně probíhá vzdělávání formou účasti pedagogů i nepedagogů na kurzech a 

seminářích: Individuálně se vychovatelé školí na seminářích především z oblasti 

pedagogiky, a psychologie, prevence rizikového chování. Dětský domov jako každý 

rok proškolí zaměstnance v otázkách BOZP. 3 vychovatelé navštěvují studium pro 

ředitele škol.  

           

9.    Zájmová činnost a aktivity dětského domova 

 

Zájmová činnost v dětském domově Klánovice je velmi rozsáhlá, v letošním roce ji 

ještě částečně omezovala pandemie covid 19.  Děti navštěvují   kroužky ve škole, 

v domech dětí, ve sportovních klubech. Dětský domov organizuje vlastní akce a 

spolupracuje s nevládními organizacemi, např. Letní dům, ANO ANO Ludmily 

Zachové, Nadace Terezy Maxové,. Máme vlastní keramickou dílnu a pokračuje 

občasná činnost keramického kroužku. V DD pracuje i kroužek šikovných rukou 

(vytvářejí upomínkové předměty, adventní věnce atp.) a občas i hudební kroužek. 

 

V oblasti sportu se letos uskutečnila celostátní soutěž dětských domovů, tzv. DDcup. 

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

nejoblíbenější volnočasová aktivita chlapců. Oblíbeným sportem je i cyklistika. Děti 

navštěvují i fitness centra.  

 

Letos v létě vycestovala jedna skupina dětí z DD do ciziny – do Chorvatska, jezdili 

jsme na výlety v Čechách. Dále se děti účastnily individuálně táborů a školních akcí. 

Proběhla rekreace rodinné skupiny v zařízení odborů v Jeseníkách. Děti se rekreovaly 

také na dalších místech České republiky. Z dalších kulturních akcí letos proběhly 

především návštěvy kin, ale i návštěvy koncertů a divadel. 

 

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

letos týkaly především ochrany před závislostmi na sítích.  

 

Některé starší děti chodily o víkendech na brigády, někdy děti dostaly příležitost 

vypomáhat při drobných opravách a při úklidu areálu dětského domova.  

 

 

10.    Závěry kontrol    

  

V zařízení proběhla dne 10.1.2022 následná kontrola plnění opatření přijatých 

k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole evidence majetku a provedení 
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inventarizace majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou. Kontrolou opatření bylo 

zjištěno, že z 22 opatření přijatých ředitelkou organizace, bylo 13 opatření splněno, 8 

opatření bylo splněno částečně a opatření č. 18 splněno nebylo. Ředitelka příspěvkové 

organizace zaslala dle pokynu OKC MHMP do 15.2.2022 zprávu o splnění částečně 

splněných opatření a nesplněného opatření.  

 

11.   Zahraniční kontakty DD 

 

Dětský domov letos ze zahraničí nikdo nenavštívil. Připravujeme žádosti do programu 

Erasmus.  
  
12.   Granty 

  

V letošním roce jsme žádali o granty Alberta, Nadace Terezy Maxové a některé další 

subjekty (Ano, Ano – spolek L. Zachové..). 

 

 

13.   Spolupráce s jinými organizacemi 

Spolupráce s obcí Klánovice je velmi dobrá, soužití dětského domova a obyvatel 

 Klánovic je po mnoho desetiletí bezproblémové, stejně tak výborná je spolupráce se 

 ZŠ Klánovice, kam docházejí děti z našeho domova. Zřizovatelem Dětského domova 

 Klánovice je kraj Praha ten zajišťuje odborné a administrativní řízení domova při 

 zachování jeho právní subjektivity, např. formou pravidelných informativních 

 setkávání ředitelů s odborem školství a rozpočtu. Spolupráce se zřizovatelem je velmi 

 dobrá.  

 

Dětský domov Klánovice je členem mezinárodního sdružení dětských domovů FICE a 

 Asociace náhradní výchovy (ANV), spolupracujeme s dětskými domovy v Praze a 

 Středních Čechách. Všechny tyto dětské domovy odborně zaštiťuje Diagnostický 

 ústav v Praze-Krči.  

 

Z nevládních organizací považujeme za nejkvalitnější spolupráci s Letním 

 domem a spolkem Ano, ano L. Zachové. Spolupracujeme na projektech Letního  domu 

 (např. sociálně rehabilitační pobyty, tréninkové bydlení, doprovázení) a na akcích L. 

 Zachové, např. na projektu DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Dále 

 spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové (např. Teribear, New Job New Life), s 

 Nadací Olgy Havlové (např.  projekty na podporu školního vzdělávání), umožňujeme 

 praxe studentů SŠ,VOŠ, VŠ z Prahy.  

 

 

14.   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 
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