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Zřizovatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj,  OŠMT 
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Ředitel školy: Mgr. Josef Peiker 
 
Součásti školského zařízení: školní jídelna 

 
  

Vzdělávací činnost: 
 

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. 
Je 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. 
 
Základní školy, střední 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, SOŠ ŘaS 
Strakonice, SŠ a JŠ Volyně, SŠO České Budějovice, SOUřas Vodňany. 
 

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 3 muži – ředitel DD, 2 
vychovatelé. 
 Osm pedagogů je plně kvalifikovaných, 3 dokončili studium speciální 
pedagogiky - vychovatelství, jeden pedagog studuje, jeden si rozšířil vzdělání v 
bakalářském studiu. 
 Personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace jsou v našem zařízení 
na velmi dobré úrovni. 
 Praktickým dlouhodobým problémem je zajišťování nočního provozu 
stávajícím počtem pedagogických pracovníků. Nyní působí pouze dva noční 
vychovatelé u čtyř RS (rodinných skupin), 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, dále hospodářka, sociální pracovnice, vedoucí školní 
jídelny a pět provozních pracovníků – 2 kuchařky, údržbář a 2 uklizečky. 
 
Průměrný počet pracovníků fyzických 22, přepočtených 22,6. 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
 Pracovníci se během uplynulého školního roku zúčastnili několika 
akreditovaných seminářů, seminářů k preventivnímu protidrogovému 
programu. Vedoucí vychovatelka se zúčastnila dvou pracovních celostátních 
seminářů v senátu a poslanecké sněmovně, které se zaobíraly budoucím 
konceptem zařízení ústavní výchovy. Další semináře byly zaměřeny na práci 
v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
 Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali na začátku školního roku 
školení PO a BOZP, školení o provozu na pozemních komunikacích, opětné 
školení k GDPR a u pedagogů bude obnoveno školení První pomoci. 
 Počet navštívených jednorázových vzdělávacích seminářů pedagogickými 
pracovníky: 5   
vícedenní semináře: 2   



 
 
 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 2 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 2021/22: 

− ve školním roce navštěvovaly naše děti ročníky 2.,4.,5.,7.,8.,9. 
− všechny děti dokončily svůj ročník, 1 žák absolvoval v sedmé třídě 

opravnou zkoušku z fyziky. 
− devátou třídu a povinnou školní docházku dokončily 2 žákyně a dva žáci 

 



   Součástí učebních plánů vybraných předmětů byla ve všech ročnících 
environmentální a multikulturní výchova, u pěti 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, byl aplikován 
nový bodový systém v ZŠ Strunkovice, výrazně se zlepšila komunikace se ZŠ 
Prachatice, VŘ DD přispěl k stanovení jasných pravidel, která přinesla zlepšení 
atmosféry jak v DD, tak ve škole. 
 Nejčastěji řešeným přestupkem ŠŘ byla nedostatečná příprava na 
vyučování, nenošení pomůcek a sprosté až vulgární vyjadřování. Útěky nebyly 
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. 
Výlet na rozhlednu Jarník 
 
SOU a SŠ: 
 Střední odborná učiliště nebo SŠ studovalo v tomto školním roce 6 
studentů v oborech kadeřnice (Strakonice), truhlář (Černovice), sociální práce 
(Volyně), ekonomika a obchod (České Budějovice), stravovací a ubytovací 
služby (Vodňany). 
Výuční list nezískal v tomto školním roce nikdo. 2 žáci  přešli do DD Písek na 
Praktickou školu.  
Nově byli během školního roku přijaty 2 studentky po ukončení povinné školní 
docházky v oborech kadeřnice (Strakonice) a prodavačka (České Budějovice).   
1. ročník  SOU opakoval s přestupem na jiný obor 1 učeň. 
 

Dětský domov 
 
Nejvíce zapsaných dětí v průběhu školního roku : 32 
Nejméně zapsaných dětí v průběhu školního roku: 30 
 
 Do dětského domova  bylo v průběhu uplynulého školního roku nově 
zařazeno 6 dětí (6 chlapců), 10 děti  (6 chlapců a 4 dívky) během roku 
odešlo.Zároveň byla zarezervována 3 místa pro přijetí dětí na konci prázdnin. 



 Přicházející děti jsou zpravidla velmi zanedbané, se značnými 
výchovnými problémy, asociálním cítěním, v poslední době se syndromem 
CAN. 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. V poslední době se ale i tito klienti velmi zlepšili ve 
svém chování. 
 Zaznamenán byl dle programu Foster jeden útěk o prázdninách, kdy byl 
náš klient v péči matky. 
 Na podmíněný pobyt do rodiny bylo po dohodě s pracovníky OSPODu 
přemístěny celkem 4 děti (které se ale po 6 měsících vrátily do DD), 4 byla 
zletilostí zrušena ústavní výchova, jedna dívka byla přemístěna do pěstounské 
péče, 1 dívka (těhotná) byla přemístěna do DD pro těhotné matky, 1 chlapec 
byl přemístěn do DDŠ. 
          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. 



 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. Daří se nám již lépe odbourat kouření, vulgární 
vyjadřování, občasné nerespektování pokynů pracovníků. Začali jsme také 
zdůrazňovat prevenci před ukládáním osobních dat a fotografií na sociální sítě. 
 Přehodnotili jsme  oblast výchovných opatření při neplnění povinností ze 
strany dítěte a oblast vycházek. 
 Po materiální stránce je dětský domov dobře vybaven, dětem a jejich 
vybavení je věnována náležitá péče, často si jí 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, dokončili jsme však alespoň krytou hernu v 
podkroví budovy bývalé školy které slouží k vonočasovým činnostem za 
nepříznivého počasí a  v zimě. Mohla by sloužit i jako společenské místnosti, 
kde by se mohly scházet společně všechny děti. 



 
 

Základní údaje o hospodaření za rok 2021 
 
Příjmy celkem:                                                       18.157.702,- Kč 
dotace na provoz KÚ                                                                            
2.658 000,- 
dotace na přímé náklady MŠMT                                                      
14.500.783,- 
mimořádné odměny zaměstnanců DD po dobu nouzového stavu              
0,- 
ostatní příjmy vlastní                                                                          
998.919,- 
 
 
               
Výdaje celkem:                                                          17.414.381,- Kč 
čerpání dotace na provoz                                                                 
2.603.169,- 
čerpání přímé dotace – platy                                                            



10.391.157,- 
                                           -  OON                                                 
141.396,- 
                                           -  pojistné, FKSP, ONIV                         
3.842.218,- 
                                           -  nemocenská                                         
107.594,- 
mimořádný příspěvek při izolaci                                                         
18.418,- 
čerpání vlastních příjmů                                                                          
998.919,- 
 

 
Počáteční stav FI+ odpisy DM 2021 v roce+příspěvek z FRŠ    
1.245.701,-Kč 
Výdaje hrazené z Fondu investic 2021                                        
976.660,-Kč 
 
 
údržba a opravy DD                                                                             
333.088,- 
tech. zhodnocení bývalé budovy ZŠ                                                                           
643.572,- 
Konečný zůstatek z Fondu investic k 31.12.2021: 269.041,-Kč                                 
  
Výsledek hospodaření za rok 2021           54.831,-Kč 



 

 
Kontroly v dětském domově : 

 
pololetně - 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: 
srpen 2021 – školení PO a BOZP zaměstnanců 
listopad 2021 – požární kontrola 
prosinec 2021 – revize komínů 
duben 2022 – kontrola vody v ČOV 
červen 2022 – revize hřišť 
listopad 2021 – revize tepelného čerpadla 
listopad 2021 – servis plynových kotlů 
 
 
 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti 

 



V uplynulém školním roce byly v zařízení realizovány tyto projekty: 
                                                                
Jak se žije za plotem                                     dlouhodobý              
Keramické tvoření                                         dlouhodobý               
Tradičně netradiční sportování                        dlouhodobý                    
Léčivé byliny                                                 dlouhodobý                   
Tradiční vaření a pečení                                 dlouhodobý       
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 : 
− oddíl gymnastiky Strunkovice nad Blanicí 
− cykloturistika, dopravní výchova 
− country tance Strunkovice n. B. 
− zájmová dílna, keramika 
− hudební kroužek 
− sběr léčivých bylin 
− kroužek cvičebních trampolín 
− pravidelná návštěva plaveckého bazénu 
− spolupráce s SPgŠ a VOŠS Prachatice 
− spolupráce s OS Campamento 99 
− spolupráce se ZŠ Strunkovice, ZŠ Zlatá stezka PT a ZŠ Vlachovo Březí 
− kontaktní centrum Portus Prachatice 
− spoupráce s neziskovou organizací Your Chance a Nadání a dovednosti 



 

 
Jednorázové akce během školního roku : 

(počet akcí byl velmi ovlivněn stavem po koronaviru) 
 

rok 2021 
září – výlet k šumavským jezerům 
říjen – Cinestar České Budějovice 3x 
říjen – Drakiáda 
říjen – výlet do Prahy 
listopad – návštěva organizace „Mimo domov“ 
listopad – návštěva organizace Campamento 99 
listopad – hasiči  - kácení stromu 
prosinec – čerti a Mikuláš 
prosinec – vystoupení kapely Bonsai 
prosinec – sponzorská návštěva firmy Sportisimo 
prosinec – předvánoční slavnostní posezení 
prosinec – Vánoce 
prosinec – oslava Silvestra 
 
 
rok 2022 
únor – sáňkování 
únor – výlet do bazénu Prachatice 



březen – výlet na Třístoličník 
březen – výlet na Ostrý 
březen - výlet do bazénu Prachatice 
březen -  Cinestar České Budějovice 
duben – výlet Vodňany 
duben – výlet do Pohorovic se sportovním fanděním 
duben – tábor o jarních prázdninách 
duben – trhy a dračí lodě- Týn nad Vltavou 
květen – dětská akce s motorkáři – Všeteč 
květen – dětský den s motorkáři – České Budějovice 
květen – airsoft Prachatice 
květen – výlet do bazénu Prachatice 
květen – ZOO Hluboká 
červen – výlet do bazénu Prachatice 

 
Během podzimních a letních prázdnin absolvovaly děti z Dětského 
domova Žíchovec tyto tábory a pobyty: 
DT   Švagr – Praha 



LDT Jety - Opárno 
LDT Oříšek - Bližná 
LDT Paprsek – Na Baronu, CK Topinka 
ozdravný pobyt – ozdravovna Bukovany 
ozdravný pobyt – ozdravovna Olivovna Říčany 
ozdravný pobyt – ozdravovna Svatý Petr a Karkulka 
ozdravný pobyt – ozdravovna Velká Bíteš 
letní pobyt DD – Tušť 
Letní pobyt DD - Milavy 

 
                        

Prezentace zařízení: 
 
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 akcích  Vánočních trhy konané 
v Českých Budějovicích a trhy města Týna nad Vltavou. 
 
Dětský domov Žíchovec byl v tomto roce výrazně prezentován v regionální 
televizi JTV i v regionálních novinách. 
 
 

Další aktivity: 
   



− aktivní účast na vlastních projektech dětského domova 
− účast na místním kole Slavata Triathlon tour - Tušť 
− 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, 

hospodaření ve skleníku DD 
− sportovní činnosti podle zájmu dětí a rozvoj jejich individuálních schopností 
    s využitím všech možností  areálu DD 
-   spolupráce s nízkoprahovým zařízení pro děti a mládež COOLna Prachatice a 
Prevent Strakonice 
 

 
 

 
 
 
 

 Spolupráce s ostatními organizacemi: 
− DDÚ Homole 



− Dětské domovy Jihočeského kraje a Kraje Vysočina 
− 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 
− Nezisková organizace Nadání a dovednosti 
− Art4promotion České Budějovice 
− Lesy ČR 
− IDC Cema Praha 
− Sportisimo 

 
 



Důležité události v životě zařízení: 
 

− největší akcí školního roku bylo dokončení podkrovní herny, startovacího 
bytu, a hudebny v podkrovních prostorách a třídách budovy bývalé školy 

− provoz topení v budově bývalé školy elektrickým kotlem byl nahrazen 
tepelným čerpadlem 

− k vylepšení sportovních pomůcek jsme zakoupili nové kolo 
− na rodinné skupině 2 byla instalována nová podlaha a nový sprchový 

kout 
− na rodinné skupině 3 byla instalována nová kuchyňská linka 
− podařilo se nám sponzorsky zajistit každému dítěti notebook na distanční 

vyučování, žákům a učňům na středních školách jsou 
notebookyvěnovány pro osobní použití  ve škole ! 

 
S velkou pomocí sponzorů – Nadačního fondu Albert, firmy IDC CEMA Praha,  
firmy Švarctrans a dalších jednotlivců mohla většina našich dětí  strávit 
prázdniny na zážitkových táborech. 
 
Výroční  zprávu za školní rok 2021/2022  schválila pedagogická rada dne 
29.08.2022. 
 
 
Mgr. Josef Peiker 
ředitel DD                                                               V Žíchovci: 30.09.2022 


