Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí,
Okružní 647

Výroční zpráva za rok 2020-2021

1. Základní údaje
Název a adresa: Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647, 271 01 Nové
Strašecí
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 47 019 735
IZO: 102602514
Zápis do rejstříku škol:
1. 9. 1997
Poslední změny v zápisu: 19. 2. 2007 – změna ředitele
1. 12. 2007 – snížení počtu lůžek z 26 na 24
V hodnoceném roce nebyla provedena žádná změna
Školské zařízení sdružuje:
Dětský domov
Školní jídelnu

kapacita: 24 lůžek ve třech rodinných skupinách
kapacita: 50 jídel

IZO: 102602514
IZO: 102762805

Organizace dále poskytuje sociální službu dle zákona o sociálních službách:
Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5808925
od 1. 1. 2013
Hrazeno z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji“ reg.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774.

Kontakty:
telefon: +420 313 572 136 fax: +420 313 574 181
http://www.strasidylko.cz/
Ředitel, statutární orgán:
Mgr. et Mgr. Alexandr Krško
e-mail: reditel@strasidylko.cz

tel.:+420 313 574 181, +420 605 738 513

Hlavní vychovatel, zástupce statutárního orgánu:
Mgr. Milan Čížek
tel.:+420 313 572 136
e-mail: cizmil@seznam.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Alena Ostrejšová, DiS
e-mail: socialni@strasidylko.cz

tel.:+420 313 572 136
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2. Charakteristika zařízení
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí má dlouholetou tradici. Byl založen již
v roce 1941. Právní subjektivitu získal 1.1 1993 a od 1.9 1997 je zařazen do sítě škol.
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí je školské zařízení zajišťující výkon
ústavní výchovy dětí a mládeže od tří do osmnácti let při prodloužení nařízení ústavní výchovy
do devatenácti let pro možnost ukončení profesní přípravy. Zajišťuje výchovnou, sociální a
hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže
být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo
umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.
V současné době jde moderní zařízení rodinného typu. Žije zde 24 dětí ve třech
rodinných skupinách, které obývají samostatné byty. Součástí každého bytu je moderně
vybavený obývací pokoj a kuchyně, obytné pokoje a kompletní příslušenství. Malá kapacita
zařízení umožňuje individuální přístup a napomáhá více simulovat skutečné rodinné prostředí.
Rodinné skupiny si sami hospodaří s finančními prostředky určenými na jejich provoz. Děti se
podílejí na chodu domácností, vaření, na péči o zahradu, věnují se studiu, přípravě na
budoucí povolání a zájmové činnosti. Rodinné skupiny jsou koedukované, sourozenci jsou
umístěni vždy v téže skupině. Hlavní cíl výchovně vzdělávacího procesu je příprava dítěte na
samostatný život s ohledem na prostředí, do kterého bude pro propuštění z ústavní výchovy
odcházet.
Důležitou součástí života je také vhodné využití volného času. V DD pracuje několik
kroužků, k dispozici je vlastní keramická pec a grafický lis. Účastníme se celé řady soutěží a
společenských akcí pořádaných jak v linii dětských domovů, tak i jiných. V rámci integrace a
přípravy pro samostatný život však upřednostňujeme to, aby naše děti docházely do
zájmových kroužků mimo dětský domov, a snažíme se zapojit se do nejrůznějších akcí pro
širokou veřejnost a také je sami pořádat. Naším cílem je vytvořit dětem prostředí blízké běžné
rodině, proto se maximální měrou snažíme o odstranění pomyslných plotů, bariér mezi
životem uvnitř a venku. V návaznosti na tuto filosofii pořádáme potkávací a benefiční koncert
“Děti dětem“, jehož cílem je právě bourání plotů mezi lidmi. Mezi akce, které pořádáme nebo
se na jejich organizaci podílíme, patří Festival přírodních sportů a cestování v Jesenici, turnaje
ve stolním tenise a minigolfu a další.
K našim úkolům však nepatří jen řešení běžných problémů každodenního života.
Víme, že dítě patří především k rodině. Rozvíjíme zejména kontakty s rodinami dětí v těch
případech, kde jsou zjevné citové vazby a kde zájem rodičů směřuje k vyřešení rodinných
problémů a tím i návrat dětí do vlastní rodiny. Pak navrhujeme sami (po důsledném
monitoringu) ukončení nařízené ústavní výchovy a návrat dětí zpět do rodin. Současně se
snažíme vytipovávat děti vhodné pro náhradní rodinnou péči.
Zařízení spolupracuje úzce a operativně se sociálními pracovníky a kurátory dětí z
místa jejich trvalého bydliště. V rámci těchto osvědčených kontaktů a osobních návštěv se
daří navazovat i kontakty s rodiči, kteří sami nejsou aktivní, motivovat alespoň občasné
návštěvy svých dětí, a tak i přípravě zázemí dětí při odchodu z dětského domova.
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Děti, které od nás po vyučení či dokončení studia odcházejí, jsou vždy v rámci
možností zabezpečeny, mají práci a ubytování. V tomto směru nám nemalou měrou pomáhají
tradiční sponzoři a město Nové Strašecí, které provozuje několik sociálních bytů. Všechny
děti, které od nás odcházejí, se snažíme na jejich další cestě životem monitorovat, poskytovat
jim rady a v rámci našich možností i další následnou péči.
Dětský domov je umístěn do dvou budov, které jsou v majetku Středočeského kraje.
V hlavní budově je umístěna školní kuchyně, jídelna, kanceláře a dvě rodinné skupiny, z nichž
každá obývá samostatné patro. Třetí rodinná skupina obývá dvorní objekt.
V roce 2011 získal dětský domov od Středočeského kraje prostředky na vybudování
multifunkčního integračního hřiště v areálu zařízení. Hřiště neslouží jen potřebám dětského
domova, filosofie je taková, že by se zde měly mít možnost setkávat při volnočasových
aktivitách jak děti z dětského domova, tak z regionu. Hřiště by mělo umožnit nenásilnou
integraci dětí z dětského domova do společnosti, možnost neformálního setkávání
s vrstevníky a vůbec obyvateli regionu a získávání sociálních kompetencí tou nejpřirozenější
formou. V roce 2012 bylo hřiště díky dotaci Středočeského kraje vybaveno brankami a dalším
sportovním náčiním. V roce 2016 bylo vybudováno z prostředků získaných od sponzorů
dětské hřiště, které je rovněž využíváno veřejností a školami z okolí. V roce 2018 – 2019 bylo
díky přispění Středočeského kraje vybudováno workoutové hřiště. Vznikl tak multifunkční
sportovní areál pro všechny generace. Ten je k dispozici i veřejnosti.
Od 1. 1. 2013 zařízení poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociálně-aktivizační služba je provozována
ambulantní i terénní formou. V roce 2020 jsme získali prostředky z projektu „Podpora
vybraných
druhů
sociálních
služeb
ve
Středočeském
kraji“
reg.
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a
rozpočtu Středočeského kraje do roku 2021. Díky tomu provozujeme samostatné ambulantní
a terénní pracoviště pro region Rakovník na adrese Vrchlického 34. Poskytujeme tedy
komplexní péči o ohroženou rodinu. Preventivní činností v rodinách se snažíme zabránit
odebrání dítěte, dále zabezpečujeme ústavní výchovu, vyhledávání pěstounů, sanaci rodin a
navracení dětí zpět do užších či širších biologických rodin. Prostředky na poskytování služby
však nejsou dostačující a neobejdeme se bez příspěvku města Rakovník a významné pomoci
sponzorů. Zároveň se podílíme na přípravě pěstounů, kterou zajišťuje pro Středočeský kraj
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje.
Základním výchovným a vzdělávacím cílem dětského domova je, aby jedinec
získal takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší zařazení do společnosti.
Cíl je dále rozpracován do cílů dílčích. Tomuto cíli je podřízena veškerá činnost
zařízení. Nástroje – tedy vhodné metody a formy práce – jsou obsaženy ve Školním
vzdělávacím programu Dětského domova a Školní jídelny Nové Strašecí, který je
veřejným dokumentem. Cíle výchovně vzdělávací činnosti zařízení se promítají do
individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte, ve kterých je brán zřetel na věkové a
individuální zvláštnosti dětí.
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3. Souhrnné údaje o dětech v DD
Příchody dětí ve školním roce 2020/2021 (Ž – žena, M – muž)
Jméno
MV (M)
DH (Ž)
DR (M)
KR (Ž)
ZA (Ž)

Rok
narození
2007
2010
2003
2008
2011

Důvod

Odkud

Nařízená ústavní výchova
Nařízená ústavní výchova
Nařízená ústavní výchova
Nařízená ústavní výchova
Nařízená ústavní výchova

z DDÚ Praha 4-Krč
z DDÚ Praha 4-Krč
ZDVOP Kladno
ZDVOP Kladno
Od rodičů - Libušín

Od kdy
01.02.2021
01.02.2021
22.03.2021
22.03.2021
18.08.2021

Odchody dětí z dětského domova
Dětský domov systematicky připravuje děti na jejich odchod do života, a to ve čtyřech
bodech:
a) Příprava dětí pro praktický život v rámci běžného provozu rodinné skupiny. Patří sem
příprava na vyučování, motivace a pomoc při volbě školy či učebního oboru, výcvik
v praktických dovednostech (vaření, technické činnosti), nebo vedení k samostatnosti
při jednání s úřady.
b) Projekty připravované ve spolupráci s občanskými sdruženími, při nichž děti navštěvují
vícedenní výcviky, které jsou organizovány zážitkovou formou. Jde především o projekt
Slunce pořádaný řadu let spolkem Tillia a projekt Accenture Academy Nadace Terezy
Maxové dětem. V projektu Patron spolku Múzy dětem je zase podporována schopnost
mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17–21 let začlenit
se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni by měli mladým
mužům vytvořit často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávat jim své
zkušenosti a být jim podporou při vstupu do běžného života.
c) Monitorování a příprava rodin, do kterých se děti vracejí. Vyhledávání zaměstnání a
ubytování pro děti, které nemají, kam z dětského domova odejít. S umístěním dětí
velkou měrou pomáhá Klub přátel dětských domovů Nové Strašecí. Ve spolupráci
s úřady práce a s personálními agenturami se DD snaží zajistit zaměstnání také pro
rodiče dětí.
d) Materiální zajištění. Kromě finanční a hmotné pomoci vyplývající ze zákona č.109/2002
Sb., se snaží DD děti, které z dětského domova odcházejí, zabezpečit pro první kroky
v samostatném životě i jinými způsoby. Pomáhají v tom nadace a sponzoři. Významné
místo zaujímá spolupráce s těmito partnery: C4C, Klub přátel dětí dětských domovů,
Múzy dětem, Tillia, Ano, ano a Accenture Academy.
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Odchody dětí ve školním roce 2020/2021 (Ž – žena, M – muž)
Jméno

Forma odchodu

TK (M)

Ukončení smlouvy

JMS (M)
KM (Ž)
BČ (Ž)

Ukončení ÚV
Dokončení studia
Dokončení studia

ACh (M)

Ukončení smlouvy

JD (M)
OD (M)

Zrušení ÚV
Zrušení ÚV

Poznámka

Kam
do soc. bytu města (Nové
Strašecí)
Do pěstounské rodiny
Do nájemního bytu
K přítelovi
do soc. bytu města (Nové
Strašecí)
K matce
K matce

Zprostředkoval náš DD

Na konci září 2020 odešli čtyři sourozenci na dlouhodobý pobyt do rodiny, v srpnu 2021 jim
byla soudem ukončena ústavní výchova. Na začátku prosince byla ukončena smlouva „O
plném přímém zaopatření“ (dále jen PPZ) zletilému chlapci, který se přemístil do sociálního
bytu v Novém Strašecí. Od ledna 2021 je na dlouhodobém pobytu jeden chlapec, který
společně s otcem dostal též sociální byt v Novém Strašecí. Na konci března 2021 se rozhodla
ukončit smlouvu PPZ jedna zletilá dívka a odešla k příteli, nedokončila přitom maturitní
nástavbu v Sokolově (o rok dříve však získala výuční list). Během června 2021 ukončila
smlouvu PPZ další zletilá dívka, která ukončila studijní obor závěrečnou zkouškou.

4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ
Prospěch a docházka dětí (k 31. 8. 2021)
Typ školy

Prospělo

Neprospělo

Docházka (k 30. 6. 2021)

12

-

12

2

-

2

5

-

5

2

-

2

(k 31. 8. 2021)

Základní škola
Základní škola
speciální
Střední odborné
učiliště
Střední škola

Zařazení dětí dle vzdělávacích zařízení k 1. 9. 2021
Název školy
ZŠ v Novém Strašecí, J. A. Komenského
ZŠ v Rakovníku, Fr. Diepolta – logopedická tř.
3. ZŠ v Rakovníku, Okružní
SOŠ a SOU Kladno, Dubská
SOU a Praktická škola Kladno - Vrapice
ISŠ Jesenice
Střední škola designu a řemesel Kladno
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Počet dětí navštěvující
tuto školu

11
2
1
1
1
1
1

Jazykové vzdělávání
Během školního roku 2020 – 2021 opět probíhalo doučování anglického, španělského
a ruského jazyka přímo v dětském domově díky spolkům Dobré víly a Dobrodějky. Výuka je
individuelní podle věku a potřeb dětí. V době uzavření škol probíhalo doučování on-line.

Informační a počítačová gramotnost
Každá rodinná skupina má k dispozici několik PC a notebooků, aby byla zajištěna
možnost on-line vyučování a dalších potřeb. V průběhu tohoto školního roku došlo
k zasíťování obou objektů moderním wifi připojením. Toto připojení mohou využívat děti a
klienti i pro svá mobilní zařízení. Připojení zdarma dětskému domovu poskytuje občanské
sdružení Bubákov Nové Strašecí. Správu sítě provádí zčásti sponzorsky externista Ing.
Kadoch. Správu webových stránek zajišťuje ředitel. K tomu využíváme portál Galileo
Corporation s.r.o.

Další vzdělávání
V souladu s plněním hlavního výchovně-vzdělávacího cíle se snažíme o to, aby děti získaly
maximum kompetencí pro další život. Bohužel, díky skutečnosti, že po většinu roku byly
možnosti značně omezené, byli jsme nuceni napřímit všechny síly především na on-line výuku
ve školách. V rámci projektu „Dobrá škola“ financovaného Nadačním fondem O2 a
realizovaného ve spolupráci se Chance 4 Children proběhl cyklus on-line vzdělávání
zaměřeného na bezpečnost na internetu.

5. Údaje o odborných pracovnících DD
Základní údaje o pracovnících
V organizaci bylo ve sledovaném roce zaměstnáno celkem 18 zaměstnanců, z toho 13
pedagogických (dva půl úvazky) a 5 nepedagogických. Mezi pedagogické jsou zařazeni
vychovatelé, asistenti pedagoga a ředitel. Mezi nepedagogické pak provozní zaměstnanci a
sociální pracovnice. Jeden z vychovatelů zastává funkci vedoucího vychovatele. Zároveň je
zástupcem statutárního orgánu. Počty pracovníků zobrazuje tabulka níže.
Sociální služby jsou zabezpečovány jedním sociálním pracovníkem v hlavním pracovním
poměru.
Pro letní činnost využíváme externí pracovníky na dohodu o provedení práce a dobrovolníky.
Plán DVPP nebyl naplněn kvůli zrušení plánovaných kurzů organizátory (omezení provázející
Covid-19). Distančně se uskutečnil kurz k počítačové bezpečnosti. Plán vzdělávání sociálních
pracovníků byl plněn dle plánu.
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Počet pracovníků

Počty pracovníků a kvalifikace
Celkem

Nepedagog.

Pedagog.

Pedagog.
VŠ

18

5

13

6

k 30. 6. 2021
Nepedagové
Pedagog.
VŠ/VOŠ
SŠ/VOŠ

2/1

4/1

Pedagogové
Spec. pedag.

11

Pedagog.
Soc. ped.

1

Věková struktura zaměstnanců
Počet pedag.
pracovníků

do 30
let

31 – 40 let

Celkem

2

1

0

10

47

Z toho žen

2

1

0

5

40

64,3 %

Z toho mužů

0

0

0

5

59

35,7 %

21,4 %

7,1 %

7,1 %

64,4 %

Celkem %

41 – 50 let

51 – let

Prům. věk

Procent
celkem

8

100 %
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti
Zahraniční spolupráce
Z důvodu omezení zahraniční činnosti v souvislosti s covid-19 se neuskutečnila žádná
zahraniční akce. Jedno děvče se zúčastnilo pobytu na Slovensku v rámci projektu Erasmus.
Spolupracujeme s nadnárodní organizací C4C.

Účast dětí ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích
a olympiádách
Akce a soutěže byly značně redukovány díky opatřením souvisejícím s covid-19.
Účast dětí ve vědomostních soutěžích

Prevence proti nehodám – cyklistický závod+vědomostní soutěž

Soutěž s Accenture – finanční gramotnost

Soutěž u příležitosti ukončení projektu Slunce s o.s. Tillia – odchod do života

Další účast probíhá v rámci výuky na ZŠ
Účast dětí ve sportovních soutěžích

10. zahájení sportovní sezóny v DD Nové Strašecí, volejbalový turnaj a další soutěže

Účast v kroužcích kopané, florbale, volejbalu, boxu
Účast dětí v uměleckých soutěžích a přehlídkách

Účast v několika výtvarných soutěžích

Tříkrálové Nové Strašecí

Účast v kroužcích v rámci ZUŠ

Keramická a taneční dílna v dětském domově
Výchova k humanismu

Dobrovolnické dny

Vzájemná pomoc při on-line výuce a doučování
Enviromentální výchova

Účast na prázdninových táborech se zaměřením na ochranu přírody

Stavba a instalace ptačích budek

Zimní přikrmování a sledování ptactva

Splouvání Sázavy

Výsadba stromů v areálu dětského domova
Akce preventivního charakteru v souladu s MPP

V rámci komunit besedy zaměřené na problematiku sociálně patologických jevů

Bezpečnost na komunikacích – v rámci akce v DD Unhošť

Výuka základů první pomoci

Beseda o způsobu komunikace, jak volit kamarády, umění říci ne

Testování jednotlivců na přítomnost omamných a psychotropních látek
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Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, detox
Další akce, které jsou uvedené výše a prolínají se s touto problematikou

Další významné akce




Večerní Praha – procházka po památkách
Krakovec, víkendová akce DD ve spolupráci s kastelánem hradu
Mariánská Týnice, víkendová akce DD, slavnostní otevření dostavby konviktu

Řada tradičních akcí včetně největších – Outdoorfestu Jesenice a benefičního koncertu Děti
dětem – se nemohla uskutečnit.
Brigády (individuelní)
V souladu s myšlenkou integrace a zvyšováním samostatnosti našich dětí se snažíme pro ty
nejstarší zajistit letní brigády. Díky projektu Nadace Terezy Maxové dětem byly tři děti na
brigádě v Brně, kde se o sebe musely postarat. Absolvovali zde také kurz vaření.
Více následující přehled:
-

Ebersprecher Rakovník
Chata Barka - instruktorka
CPP Brno
Čerpací stanice Shell

(1) – v průběhu prázdnin
(1) – týden během prázdnin
(3) – červenec a srpen
(1) - srpen

7. Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce,
zaměstnavateli a dalšími subjekty
Dětský domov těsně spolupracuje se zřizovatelem i dalšími subjekty a při plánování
svých aktivit se snaží vycházet z jejich potřeb. Zřizovatel nám pomohl při zajišťování
ochranných pomůcek při problémech s Covid - 19.
Významná je spolupráce s několika občanskými sdruženími. Jde především o C4C,
které nám zajišťuje vedení kroužku pečení, a zároveň také finanční a materiální pomoc.
Neméně důležitá je spolupráce se spolky Dobrodějky a Dobré víly, jejichž dobrovolnice a
dobrovolníci navštěvují pravidelně dětský domov, s dětmi si hrají a doučují je. V letošním roce
zorganizovaly tyto spolky letní tábory v Jizbici a v Rokytnici. Na nich výtvarné dílny vhodně
doplňovaly sportovní a turistické aktivity. Významná je dále spolupráce s organizacemi Klub
přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí, Opři se, Start do života, Thillia, dále se zapsaným
spolkem Ano, Ano a Nadací Terezy Maxové. Významnou pomoc nám poskytuje Nadační fond
Albert, který nám přispívá nemalou měrou na zájmovou činnost dětí a podporu studia.

Aktivity DD uspořádané pro veřejnost
Dětský domov pořádá každoročně několik tradičních akcí pro veřejnost. V tomto roce se
uskutečnilo za podpory města Nové Strašecí pouze zahájení sportovní sezóny.
Níže uvedené akce bylo kvůli covid-19 zrušeny:
 22. Jesenický surovec – závody horských kol a závody v terénním běhu
 22. Festival přírodních sportů v Jesenici u Rakovníka (cca 600 účastníků)
 10. benefiční koncert Děti dětem (ve spolupráci s KPDDD Nové Strašecí)
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Spolupráce s rodiči, sociálními pracovníky
Dětský domov velmi aktivně spolupracuje s rodiči umístěných dětí (v případech, kdy jsou
rodiče spolupracovat ochotni), dále se širšími rodinami, a ve spolupráci s příslušnými
OSPODy a dalšími odborníky se snaží o sanaci těchto rodin tak, aby dítě mohlo být buď
umístěno zpět anebo, aby byly realizovatelné co nejčastější kontakty. V této oblasti práce
jsme poměrně úspěšní. V několika případech se podařilo vyhledat vzdálené příbuzné,
zkontaktovat je s dětmi a navázat vztahy, které mohou být v budoucím životě dětí velmi
prospěšné. V případech, kdy je to možné, svoláváme případové konference, které se konají
za účasti zástupců dětského domova, rodičů, sociálních pracovníků, učitelů atd.
V průběhu sledovaného roku pobývalo jedno dítě na dlouhodobých pobytech u rodičů
s prognózou návratu zpět do rodiny.
Devět dětí a zletilých klientů bylo na dlouhodobých prázdninových pobytech v užších či
širších rodinách. V rámci poskytování sociálně-aktivizační služby spolupracujeme s rodiči,
OSPODy, obecními a městskými úřady, úřady práce i dalšími subjekty.

Spolupráce s firmami a dalšími subjekty
Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s firmou Procter & Gamble, Rakona s. r. o. Dále
nás ve sledovaném roce podpořily tyto firmy: Globus Zličín, PVK Logistic s. r. o., AR auto,
Obamo, s. r. o., pan Schevchenko s firmou VORE a Petr Keller. Významně nám pomohl
Nadační fond Albert a Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí. Díky nadačnímu
příspěvku NF O2 jsme realizovali projekt počítačové bezpečnosti.

Spolupráce s dalšími institucemi
Po celý školní rok probíhala spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími, v rámci jejichž
projektů byla nabídka pro naše děti maximálně široká a pestrá
Tilia, z. s. – projekt Slunce
Víkendové pobyty zaměřené na problematiku dospívajících, směřující k samostatnému životu
a znalostem a dovednostem, které jim pomáhají zorientovat se na trhu práce, bydlení, dalšího
vzdělávání apod. Celoroční aktivity se zúčastnila dvě dívky.
Chance 4 Children (C4C)
Spolupráce na projektu „Chytrá škola“, financování kroužku pečení.
Otevřená budoucnost, z. s.
Accenture academy – projekt pomáhá zprostředkovat práci, získat praktické zkušenosti,
prezentační schopnosti nebo finanční gramotnost.
Ano, ano, z. s.
V projektech nabízí spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se
vždy dá najít možnost, jak pomoci. Pro naše děti to byla pomoc především materiální, dle
individuálních potřeb, např. uhrazení celoročního poplatku za jezdecký kroužek pro šest dětí,
zaplacení řidičského průkazu, zaplacení příspěvku na zájmovou činnost apod.
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Opři se, z. s.
Spolek podporuje volnočasové víkendové aktivity, např. pracovní pomoc hradu Hauenštejn,
vodácké akce, víkendové lezení apod.
Dobré víly dětem, z. s.
Spolupráce se spolkem, který pro naše děti připravuje jednou týdně tyto programy: Doučování
cizích jazyků a dalších předměty, zabezpečení zájmových a rozvíjejících kroužků, motivace k
zájmu o literaturu, inspirace ke smysluplnému trávení volného času, pomoc odrostlým dětem
najít první práci. Rovněž pro naše děti o prázdninách spolek zorganizoval letní tábor spojený
s výtvarnými dílnami.
Dobrodějky, z. s.
Spolupráce se spolkem, který pro naše děti připravuje jednou týdně tyto programy:
Doučování, zabezpečení zájmových a rozvíjejících kroužků, canisterapie. Rovněž pro naše
děti o prázdninách spolek zorganizoval letní tábor.

8. Prázdninový provoz
V průběhu prázdnin byl upřednostněn pobyt dětí v rodinách a brigády všeho charakteru,
nejlépe v oboru. Děti, které neměly možnost odjet domů, se zúčastnily pobytových akcí a
táborů, které byly vybrány vzhledem ke schopnostem a zájmům jednotlivých dětí. Hlavní
filosofií bylo, aby se děti neúčastnily ve velké míře akcí společně s ostatními dětmi z dětského
domova, ale naopak, aby měly možnost se setkávat s jinými, převážně s těmi, které žijí v
rodinách.
Jeden devítidenní tábor, organizovaný pro všechny naše děti a děti z DD Zruč a DD Mladá
Boleslav, byl uspořádán ve spolupráci se spolkem Dobré víly v Jizbici, okr. Benešov, druhý
8denní s Dobrodějkami v Máchově mlýně u Rakovníka. V závěru prázdnin pak pětidenní
pobyt na chatě v Lužických horách. Během nich byl připraven velmi pestrý program pro
všechny věkové kategorie (6-20 let).

9. Investice a opravy
Ve sledovaném období byly provedeny tyto opravy a stavby:
- výměna technologie plynové kotelny ve dvorním objektu (financováno z vlastních zdrojů)
- malování ve dvorním objektu (financováno z vlastních zdrojů)
- výměna části
- drobné opravy v budovách
- vybudování dlažby u dvorního objektu
- nátěr požárního schodiště a nátěry laviček
Při neodborných pracích byla využita pomoc dobrovolníků z firmy Procter&Gamble, Rakona
Rakovník v rámci dobrovolnického dne.
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10. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD
I. Základní údaje o hospodaření DD
Základní údaje o hospodaření DD
v tis. Kč

k 31. 12. 2020
Činnost
Hlavní
Doplňková

k 30. 6. 2021
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

16.179

0

7.387

0

2.

Výnosy celkem

16.301

0

7.402

0

14.332

0

6.895

0

1.969

0

507

0

122

0

15

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz
(úč. 672)
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

k 31. 12. 2020

1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených
příjmů z pronájmu celkem (INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353)
z toho

10.843

mzdové výdaje bez zákonných odvodů

ostatní celkem1 (UZ 33163, 33160, 33245 atd.)
z toho

12.042

8.315
1.159

ÚZ 33080 – Covid náklady

689

Dotace na sociální služby - OPZ

470

z toho

0
0
0

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

2.215
2.185

ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)
Příspěvek na osázení pozemku stromy

30
30
0

z toho
z toho

0
0
0

5.

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.) – sponzorské dary, dávky SPP, výživné, ošetřovné, úroky,
čerpání investičního fondu
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2.044

11. Údaje o výsledcích kontrol
Ve sledovaném roce se uskutečnila veřejnosprávní kontrola MěÚ Nové Strašecí na
vypořádání dotace města. Ta neshledala žádné závady. Proběhly kontroly Okresního státního
zastupitelství, kontrola OSSZ a zdravotních pojišťoven. Nebylo shledáno závad.
V lednu 2021 byla provedena kontrola České školní inspekce. Chod zařízení, vybavenost i
kvalita výchovně-vzdělávací činnosti byly hodnoceny velmi dobře. Inspekční tým doporučil
zavedení jednotné elektronické dokumentace. V reakci na toto doporučení byl zakoupen
evidenční systém evix a od školního roku 2021-2022 je do něj postupně převáděna veškerá
agenda.

12. Závěr
Díky přispění zřizovatele, úsporám a prostředkům získaným od sponzorů a z nadačních fondů
se podařilo udržet vysoký standard poskytované péče a zároveň poskytování sociálních
služeb pro rodiny s ohroženým dítětem a poskytování ubytování a péče sociálně
nesamostatným osobám opouštějícím dětský domov.
Financování sociálně-aktivizační služby je realizováno z projektu ESF a z příspěvku od města
Rakovník.
Instalace nové technologie plynové kotelny dvorního objektu a výměna ohřívače užitkové vody
povede ke zlepšení komfortu i k úspoře energií.
Kromě ústavní výchovy hlavním cílem nadále zůstává poskytování komplexních služeb pro
ohrožené rodiny v regionu Rakovník. Současně provozujeme kancelář sociálně-aktivizační
služby v Rakovníku.
Řada činností byla, bohužel, zrušena či omezena z důvodu opatření v době šíření Covid-19.
V Novém Strašecí 15. října 2021

Mgr. a Mgr. Alexandr Krško
ředitel Dětského domova a Školní jídelny Nové Strašecí
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