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Vzdělávací činnost:

Základní školy a SOU:  Všechny děti z DD Žíchovec dochází nebo dojíždějí do těchto 
škol: Základní škola Strunkovice nad Blanicí, Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 387, 
ZŠ logopedická Týn nad Vltavou, SOU Lišov, SOŠ ŘaS Strakonice, SPŠ Tábor, SOU 
Černovice, SŠ Volyně, SŠO České Budějovice. 

Dětský domov: zajišťuje v souladu s platnými zákonnými normami náhradní péči v zájmu
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání dětem na základě soudního rozhodnutí o 
nařízení ústavní výchovy.

 Základním cílem výchovné činnosti je vybavit děti takovými znalostmi, 
dovednostmi, návyky a postoji , které zajišťují základ přípravy na život ve společnosti. 
Byl zpracován rámcový výchovně vzdělávací program, do praxe byly zavedeny Standardy 
kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a PVP.

Pedagogické podmínky:

Pedagogický sbor je tvořen 14 pedagogickými pracovníky, z tohoto počtu je 9 
vychovatelů včetně vedoucí vychovatelky, 4 asistenti vychovatele (noční vychovatelé), 
ředitel DD (výchovný poradce).

Z celkového počtu pedagogických pracovníků jsou čtyři muži – ředitel DD, 3 
vychovatelé.

Dvanáct pedagogů je plně kvalifikovaných, dva si rozšířili vzdělání v bakalářském 
studiu, jeden v magisterském.

Lze říci, že personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace jsou v našem 
zařízení na velmi dobré úrovni.

Praktickým problémem je zajišťování nočního provozu stávajícím počtem 
pedagogických pracovníků. Nyní působí pouze dva noční vychovatelé u čtyř RS, když 2 RS 
jsou každá v jiném poschodí.

O plynulý chod dětského domova se kromě ředitele stará zástupce ředitele pro věci 
pedagogické - vedoucí vychovatelka a zástupce pro věci provozně ekonomické, 
hospodářka, dále sociální pracovnice, vedoucí školní jídelny a pět provozních pracovníků – 
2 kuchařky, údržbář a 2 uklizečky.

Průměrný počet pracovníků fyzických 22,4 , přepočtených 23,1.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Pracovníci se během uplynulého školního roku zúčastnili několika akreditovaných 
seminářů, preventivnímu protidrogovému programu, školení zaměřenému na aktuální stav 
školské legislativy a práci v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení o provozu na pozemních 
komunikacích, školení k začínajícímu GDPR a u pedagogů bude obnoveno školení První 
pomoci.

Počet navštívených jednorázových vzdělávacích seminářů pedagogickými 
pracovníky: 8  
vícedenní semináře: 2



televize v DD 2018

K průběžnému vzdělávání pedagogických pracovníků slouží též odborná literatura, 
Učitelské noviny, časopisy „Závislost a my“a „Ámos“, „Romanos hangos“, „Řízení ve 
školství“, dále práce s výpočetní technikou, seznamování s novými poznatky ve  všech 
výchovných a vzdělávacích oblastech.

Důraz je kladen na výchovu environmentální a multikulturní.                                  
V průběhu školního roku všichni využívají programové nabídky NIDV a jiných 

vzdělávacích institucí, včetně neziskových organizací. Snažíme se zúčastňovat také 
seminářů MPSV vztahujících se k provozu DD.

Výchovně vzdělávací činnost :

Mateřská škola: 
Mateřskou školu při ZŠ Strunkovice nad Blanicí navštěvovali 4 žáci

Základní školy:
Děti z našeho Dětského domova dochází nebo dojíždí do tří Základních škol: ZŠ 

Strunkovice nad Blanicí, ZŠ Zlatá stezka Prachatice (dříve ZŠ praktická) a ZŠ Logopedická 
Týn nad Vltavou.

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2018/19:
 ve školním roce navštěvovaly naše děti ročníky 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
 všechny děti dokončily svůj ročník bez opakování nebo opravných zkoušek
 devátou třídu a povinnou školní docházku dokončili 4 žáci

  Součástí učebních plánů vybraných předmětů byla ve všech ročnících 
environmentální a multikulturní výchova, u sedmi žáků byla doporučena SPCentrem 
intervence.

Oproti minulému školnímu roku došlo ve škole k zlepšení chování žáků. Porušování 
Školního řádu bylo řešeno ve spolupráci se školami, VŘ DD přispěl k stanovení jasných 
pravidel, která přinesla zlepšení atmosféry ve škole.



Nejčastěji řešeným přestupkem ŠŘ byla nedostatečná příprava na vyučování, 
nenošení pomůcek a sprosté až vulgární vyjadřování. Útěky a neomluvené hodiny se 
vyskytly pouze u učňů. 

Oblast  prevence sociálně patologických jevů byla doplněna o Minimální preventivní 
program a  Školní program proti šikanování. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží v této oblasti vytvářet pozitivní sociální 
klima, směřovat žáky k zdravé seberealizaci a formovat jejich společenské a morální 
zásady.

Se Základní školou ve Strunkovicích, kterou navštěvují děti z našeho DD,  máme 
uzavřenu Smlouvu o partnerství.  Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci 
partnerů, kteří společně realizují projekt „ Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice“. 

Smlouva o partnerství je také uzavřena v rámci projektu ROP se ZŠ profesora Josefa
Brože Vlachovo Březí.

Krampusáci, Mikuláš a Anděl v DD 2018

SOU: 
Střední odborná učiliště studovalo v tomto školním roce 5 studentů v oborech 

zedník (SOU Lišov), pomocné kuchařské práce (SOU Vodňany), cukrář (SOU Písek), 
automechanik (SOU Strakonice) a truhlář (SOU Černovice).
Výuční list nezískal v tomto školním roce nikdo.
Během školního roku však studium na učebních oborech nebylo dokončeno ve:
Vodňanech (důvod: zletilost a ukončení studia)
Strakonicích (důvod: přemístění do VÚ)
Písku (důvod: vyloučení kvůli nedocházce) 
Nově byli během školního roku přijati 4 studenti po ukončení povinné školní docházky v 
oborech kuchař-číšník (Strakonice), sociální práce (Volyně), ekonomika a obchod (České 
Budějovice) a strojní mechanik (Tábor).  



Dětský domov 

Nejvíce zapsaných dětí v průběhu školního roku : 32 
Nejméně zapsaných dětí v průběhu školního roku: 29

Do dětského domova  byly v průběhu uplynulého školního roku nově zařazeno 8 
děti (z toho 2 dívky), 6 dětí  (6 chlapců) během roku odešlo. 

Přicházející děti jsou zpravidla velmi zanedbané, se značnými výchovnými problémy,
asociálním cítěním, někdy s menší trestnou činností. Do DD v posledních letech přicházejí 
sourozenecké skupiny, když rodinné prostředí zcela selže. V sourozeneckých skupinách 
jsou děti od 3 let věku. Po zavedení NOZ přicházejí děti na základě soudního rozhodnutí, 
bez diagnostiky, lékařských zpráv, pouze s hodnocením OSPOD a někdy školy. Počáteční 
práce je pak s nimi velmi obtížná, nemají zažitá pravidla chování a jednání.

Přes veškerou snahu všech pedagogických pracovníků, ve spolupráci s etopedem  
DDÚ, psychology i odbornými lékaři, se nám nedaří, tak jak bychom chtěli odbourat 
negativa v jejich chování.

Problémy setrvávají již tradičně u dětí starších 15 ti let, které začnou dojíždět na 
SOU. Mají více volnosti, jsou velmi snadno ovlivnitelní, vyhledávají si problémové 
kamarády.

Zaznamenány nebyly dle programu Foster žádné  útěky.   Jeden učeň přestoupil z 
oboru obráběč kovů na obor truhlář, jedna učnice byla vyloučena vzhledem k nedocházce 
(omluvené).  

Pedagogičtí pracovníci dětského domova se snaží ve svých rodinných skupinách 
dětem zajistit řádnou náhradní výchovnou péči a rozvoj jejich osobnosti po všech 
stránkách, ne vždy se tato jejich snaha setkává ze strany dětí s kladnou odezvou, spíše 
naopak.

Výchovná činnost byla zaměřena na odstraňování nežádoucích zkušeností dětí 
přicházejících z narušeného prostředí, na vytváření podmínek pro všestranný rozvoj 
individuálních schopností, zapojení do různých volnočasových aktivit, rozvíjení manuální 
zručnosti, u mladších dětí pak na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost, osvojování 
základních činností sebeobsluhy a hygieny, vytváření optimálního sociálního klimatu, 
změně postojů dětí ke zdravému životnímu stylu. Důraz byl v tomto roce také kladen na 
praktické činnosti, potřebné v životě po opuštění DD - od nákupu jízdenek na vlak, přes 
pobyt na internátech a samostatnost při dojíždění do školy, až po vyplňování dotazníků na 
ÚP. 

Značný důraz byl kladen na oblast prevence nežádoucích sociálně patologických 
jevů. Nedaří se nám odbourat kouření, vulgární vyjadřování, občasné nerespektování 
pokynů pracovníků. Mezi dětmi se začíná mluvit a občas experimentovat s marihuanou 
nebo alkoholem. Začali jsme také zdůrazňovat prevenci před ukládáním osobních dat a 
fotografií na sociální sítě.

Bude nutné přehodnotit oblast výchovných opatření při neplnění povinností ze 
strany dítěte.

Po materiální stránce je dětský domov dobře vybaven, dětem a jejich vybavení je 
věnována náležitá péče, často si ji děti  neváží, materiální zabezpečení ničí, aniž by je to 
nějak zvlášť trápilo. 
Venkovní areál domova, hřiště i okolí, umožňuje dětem pestré vyžití. Chybí však tělocvičný 
pavilon, který by sloužil ke sportovním činnostem za nepříznivého počasí a  v zimě. Mohl 
by sloužit i jako společenská místnost, kde by se mohly scházet společně všechny děti.



houby a podzim 2018

Základní údaje o hospodaření za rok 2018

Příjmy celkem:                                                                   13.692.142,- Kč

dotace na provoz KÚ                                                              2.474.000,-

dotace na přímé náklady MŠMT                                             10.256.064,-

dotace MŠMT na zvýšení platů ped. i neped.pracovníků region                0,-

dotace MŠMT na zvýšení platů neped. pracovníků reg. školství                0,-

dotace MŠMT na zvýšení platů pracovníků reg. školství  II                      0,-       

ostatní příjmy vlastní                                                                 962.078,-
                         
Výdaje celkem:                                                                   13.633.282,- Kč

čerpání dotace na provoz                                                         2.415.140,-

čerpání přímé dotace – platy                                                     7.362.446,-

                                           -  OON + odstupné                          116.085,- 

                                           -  pojistné, FKSP, ONIV                  2.741.317,-

                                           -  nemocenská                                  36.216,-

čerpání dotace MŠMT na zvýšení platů pracovníků reg. školství                  0,- 

čerpání dotace MŠMT na zvýšení platů pracovníků reg. Školství                  0,-

čerpání vlastních příjmů                                                              962.078 ,-
   



Výdaje hrazené z Fondu investic 2018                                   439.458,- Kč

nákup investičního majetku – plech. dvojgaráž                              103.212,-
                                       - kamerový bezpečnostní systém            60.500,-
                                       - venkovní sestava houpaček                  53.216,-

údržba a opravy DD                                                                     50.070,-

odpisy                                                                                       172.460,-
                                
 
Výsledek hospodaření za rok 2018                                             58.860,- Kč

Nemocnost  zaměstnanců ve školním roce 2017/18

Září 2018 – červen 2019 8 zaměstnanců z toho 6 žen

Počet pracovních dnů 230 207

Pracovní úrazy 0 0

Ostatní úrazy – počet dní 0 0

Babí léto Žíchovec 2018



Kontroly v dětském domově :

čtvrtletně - OSZ Prachatice - V souladu s § 39 zákona č.109/2002 Sb o výkonu ústavní a 
ochranné výchovy byla prováděna  pravidelná kontrola dodržování právních předpisů 
Okresním státním zastupitelstvím v Prachaticích.

čtvrtletně – OSPOD

Ostatní kontroly:
září 2018 – digitální přeměřování pozemků
říjen 2018 – GDPR
listopad 2018 – servisní prohlídka služebního auta
listopad 2018 – revize tepelného čerpadla
prosinec 2018 – kontrola elektrozařízení
prosinec 2018 – revize komínů
prosinec 2018 – kontrola plynového zařízení
duben 2019 – požární kontrola
květen 2019 – revize hřišť
květen 2019 – kontrola BOZP
květen 2019 – kontrola GDPR
květen 2019 – revize elektrických spotřebičů
červen 2019 – STK služební vozidlo

odjezd cyklo-vodácko-turistický pobyt v Tušti 2018



Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti

V uplynulém školním roce byly v zařízení realizovány tyto projekty:
                                                               se zaměřením:   
Jak se žije za plotem                                     dlouhodobý             
Keramické tvoření                                         dlouhodobý              
Tradičně netradiční sportování                      dlouhodobý                   
Léčivé byliny                                                  dlouhodobý                  
Tradiční vaření a pečení                                dlouhodobý      
Kroužek dovedných ručiček                           krátkodobý                   
Finanční gramotnost                                      dlouhodobý                   
Projekty budou zhodnoceny po začátku nového školního roku, většina z nich pokračuje
dlouhodobě, některé projekty končí, připravuje se však i několik nových projektů.

 Pravidelné aktivity dětí :
 fotbalový klub TJ Strunkovice n.B.
 oddíl gymnastiky Strunkovice nad Blanicí
 cykloturistika, dopravní výchova
 zájmová dílna, keramika
 hudební kroužek
 sběr léčivých bylin
 kroužek dovedných rukou – netradiční techniky
 pravidelná návštěva plaveckého bazénu
 spolupráce s SPgŠ a VOŠS Prachatice
 spolupráce s OS Campamento 99
 spolupráce se ZŠ Zlatá stezka a ZŠ Vlachovo Březí
 kontaktní centrum Portus Prachatice

Prague Philharmonia Wind Quintet v DD 2019



Jednorázové akce během školního roku :
rok 2018
září
8.9. - Transformers v IGY ČB
15.9. - loučení s létem ČB - motorkáři
28.9. - Vltava žije a Adrenalinový park Hluboká nad Vltavou
říjen
6.10. - Babí léto Žíchovec
28.10. - podzimní tábor Švagr
29.10. - Cinestar ČB
listopad
10.11. - bazén PT
28.11. - vánoční trhy ČB
29.11. - vánoční trhy ČB
30.11. - vánoční trhy ČB
prosinec
6.12. - Mikuláš a JTV
8.12. - závody gymnastika Vimperk
16.12. - vánoční trhy ČB
17.12. - předávání vánočních dárků ČB
17.12. - vánoční trhy ČB
22.12. - vánoční besídka
rok 2019
leden
1.1. novoroční ohňostroj Protivín
12.1. - projekt „Začni správně“
únor
2.2. -  projekt „Začni správně“
17.2. -  projekt „Začni správně“
březen
2.-8.3. - zimní pobyt v přírodě Železná Ruda
10.3. - Cinestar ČB
11.3. - pizza za keramické tvoření
12.3. - Cinestar ČB
15.3. - bazén ČB
30.3. - výlet na Helfenburk
31.3. - bazén Horažďovice
duben
14.4. -  projekt „Začni správně“
18.4. - jarní prázdniny Švagr
květen
11.5. - projekt „Začni správně“ + Cinestar ČB
16.5. - Cinestar ČB
18.5. - sraz s motorkáři a dětský den Všeteč
29.5. - setkání Dětských domovů - Senožaty
červen 
8.6. - projekt „Začni správně“
8.6. - fotbalový turnaj DD, Horní Planá
8.6. - týdenní pobyt  - Itálie, Nadace Naše dítě + Rossmann
10.6. - bazén Prachatice



Během letních prázdnin absolvovaly děti z Dětského domova Žíchovec tyto letní
tábory a pobyty: 

LDT Švagr – Hříběcí
LDT Kůlkemp – Bělčice
LDT Campamento – Jistebnice
LDT Jety - Tomášov
LDT Nadační fond Veroniky Kašákové - Monínec
ozdravný pobyt – léčebna Bukovany
ozdravný pobyt – ozdravovna Svatý Petr
Letní pobyt DD v přírodě – Tušť- Suchdol nad Lužnicí

motorkáři v DD 2019
                            

Prezentace zařízení:

Organizace setkání dětí dětských domovů jihočeského regionu pod názvem  „ Babí léto 
v Žíchovci“, které získává mezi DD stále více příznivců. Tuto podzimní akci nám pomáhá 
organizovat OS Campamento 99, se kterým má náš dětský domov velmi dobrou 
dlouholetou  spolupráci.

Každoročně jsme také pozvání na audiovizuální festival „Vltava žije“ s podnázvem 
„setkávání Dětských domovů a pěstounských rodin“

Zúčastnili jsme se akce „Setkání Dětských domovů“ v Senožatech



Děti se svým výtvarnými a keramickými výrobky úspěšně prezentovaly veřejnosti v 
Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí, na výstavce ve Strunkovicích a 
zvláště pak na dvou velkých akcích: Vánočních trzích a na multimediálním projektu „Vltava 
žije“  konané v Českých Budějovicích. 

Dětský domov Žíchovec byl v tomto roce výrazně prezentován v regionální televizi JTV i 
v regionálních novinách.

JTV v DD 2018

Dětský domov Žíchovec byl velmi pozitivně prezentován při krajském setkání nominantů na
„Cenu Ď“, kterou naši nominovaní – firma Švarctrans – vyhráli a zároveň taktéž na 
celostátním setkání výherců Ceny Ď v Národním divadle v Praze, kde jsme obdrželi finanční
podporu ve výši 10 000,-Kč na volnočasové ativity pro naše klienty. 



Cena Ď 2019



Další aktivity:
  
 aktivní účast na vlastních projektech dětského domova
 účast na místním kole Slavata Triathlon tour
 účast na Setkání dětských domovů
 účast na multimediálním projektu „Vltava žije“
 účast na souboru závodů „DD Cup“
 účast na fotbalovém turnaji  v Horní Plané
 spolupráce se ZŠ Strunkovice a ZŠ Vlachovo Březí
 spolupráce s SPgŠ a  VOŠS Prachatice –  ve věci zajišťování průběžné odborné praxe
 spolupráce na projektu Your Chance – Začni správně
 aktivity spojené s plněním plánu protidrogové prevence a finanční gramostnosti
 sběr léčivých bylin, pravidelné návštěvy plaveckého bazénu, cyklistika, turistika
 péče o zeleň v areálu dětského domova, enviromentální výchova
 sportovní činnosti podle zájmu dětí a rozvoj jejich individuálních schopností 
    s využitím všech možností  areálu DD
-   spolupráce s s nízkoprahovým zařízení pro děti a mládež COOLna Prachatice a Prevent 
Strakonice

Slavata triatlon tour 2019   



 Spolupráce s     ostatními organizacemi:
 DDÚ Homole
 Dětské domovy Jihočeského kraje
 Obecní úřad Strunkovice
 ZŠ a MŠ Strunkovice 
 se Základní školou Strunkovice byla uzavřena smlouva o partnerství, jejímž účelem je 

projekt „ Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ“.
 se Základní školou profesora Josefa Brože byla uzavřena smlouva o partnerství v 

projektu „Zvýšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených projektů“
 TJ Blaník Strunkovice
 SOŠ a OU, ve kterých se naše děti připravují na povolání
 Občanské sdružení Campamento 99 Praha
 oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušných městských úřadů
 OSZ Prachatice
 Probační a mediační služba Prachatice
 Exekutorský úřad Prachatice
 UMPOD ČR
 pedagogicko -  psychologická poradna Prachatice
 SPC Strakonice
 spolupráce s SPgŠ a VOŠS  Prachatice
 Policie ČR
 HZS Prachatice
 Nadační fond Albert 
 Nadace Terezy Maxové dětem
 Nadace Agrofert
 Nadace ČEZ
 Nadační fond Veroniky Kašákové
 Nadace Naše dítě
 Art4promotion České Budějovice
 Lesy ČR
 IDC Cema Praha

Železná Ruda 2019



dětský den se zumbou v Protivíně 2019

Důležité události v životě zařízení:

Ve školním roce 2018-19 byly vyměněny další dvoje dveře za plastové, byla provedena 
oprava zděných částí kuchyně, oprava rozvodů elektřiny a vody, položena protiskluzná 
dlažba na pavlači a vyměněny schody na pavlač. Sponzorsky jsme obdrželi na každou 
rodinnou skupinu novou pračku a sušičku. 



S velkou pomocí sponzorů – Nadačního fondu Albert, firmy IDC CEMA Praha,  firmy 
Švarctrans, ZEMI Mičovice, firmy BEKO, pana Ladislava Marka, skupiny Karmpus Vodňany, 
a dalších mohla většina našich dětí strávit prázdniny na zážitkových táborech. Děti také 
absolvovaly týdenní cyklo-turisticko-vodácký pobyt v Tušti u Suchdola nad Lužnicí. 

Výroční  zprávu za školní rok 2018/2019  schválila pedagogická rada dne 28.08.2019

Mgr. Josef Peiker
ředitel DD                                                                                 V Žíchovci: 30.09.2019


