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ÚVOD

Dětský domov Polička poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných 

důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti jsou zde umísťovány na základě rozhodnutí soudu od 

3 do 18 let věku. Mládež zde může setrvat až do ukončení doby přípravy na povolání. 

Kapacita je 24 dětí. Ty jsou rozděleny do tří rodinných skupin a starají se o ně pedagogičtí 

pracovníci. Vychovatelé (vždy dva kmenoví vychovatelé u každé rodinné skupiny) a asistenti 

pedagoga. Děti je oslovují teto a strejdo. Sourozenci jsou umístěni vždy ve stejné rodinné 

skupině.  

Součástí našeho týmu jsou také provozní zaměstnanci. Sociální pracovnici, účetní, uklízečka 

a domovník. 

Naší snahou je připravit děti co nejlépe na jejich budoucí samostatný život ve společnosti či 

přechod do biologické nebo náhradní rodiny. Vychováváme je podle jejich individuálních 

potřeb, tak aby z nich vyrostli dospělí, kteří najdou své uplatnění a místo v naší společnosti. 

Spolupracujeme s jejich biologickými rodinami. 

 

1. Základní údaje o školském zařízení 
 

Název organizace:  Dětský domov Polička 

Sídlo:   A. Lidmilové 505, Polička, PSČ 572 01 

Detašované pracoviště: byt Pomezí 351 

Detašované pracoviště: byt Polička, J. Seiferta 1181 

IČO:   636 09 291    

Právní forma:  příspěvková organizace 

Statutární orgán: Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka dětského domova 

Zřizovatel:  Pardubický kraj 

Webové stránky: www.ddpolicka.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddpolicka.cz/
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2. Vyhodnocení plnění úkolů 

 

Výchova a vzdělávání  

 

Prostředí, z kterého k nám děti přicházejí, často nezajišťuje ani základní zabezpečení pro dítě. 

Všechny tyto potřeby - ubytování, oblečení a jídlo jim v DD poskytujeme. 

Snažíme se být pro děti správným vzorem, který by mohly následovat. V budoucnu nebudou 

dělat to, co jsme jim říkali, ale to, co viděly dělat nás.  

Chválíme je, povzbuzujeme a vedeme ke správnému smýšlení i jednání. Při výchově 

nastavujeme stanovit jasná pravidla a hranice. 

Proto se stejně jako v rodině i my se s dětmi učíme, vypracováváme domácí úkoly 

a pomáháme jim plnit všechny jejich školní povinnosti. Naší snahou je, aby děti v těchto 

školách dosahovaly co nejlepších výsledků. Děti navštěvují speciální, základní i střední školy 

nejen v našem městě.  

Ve všech rodinných skupinách usilujeme o to, aby děti získaly potřebné kompetence pro svůj 

samostatný život v dospělosti. Pod vedením  pedagogických pracovníků jsou adekvátně 

k věku zapojovány do všech činností. Každá „ rodinka“ si sama nakupuje, vaří (mimo obědů 

ve školních jídelnách), pere, uklízí, plánuje společně volný čas a učí se hospodařit se svým 

rozpočtem.  

 

Zájmová činnost 

Celoročně využíváme zahradu a hřiště DD, děti zde mají trampolínu, dětský koutek 

s houpačkami, prolézačkami, skluzavkou. Je zde dost prostoru na hraní míčových her 

(kopaná, volejbal, florbal). 

Děti mají k dispozici jízdní kola, koloběžky, skateboardy, brusle, kolečkové brusle, boxovací 

pytel, slackline, stůl na stolní tenis a další pomůcky ke svým aktivitám. Využíváme i sportovišť 

ve městě (zimní stadion, plavecký bazén, dopravní hřiště). 

V případě nepříznivého počasí mají děti v DD možnost sportovat s X-boxem s pohybovým 

senzorem, balanční míče, hrají stolní fotbal. 

Děti v bytech využívají obdobné sportovní vybavení jako děti z rodinné skupiny na budově DD. 

Ke sportování a dalším aktivitám využívají blízká hřiště a sportoviště v okolí bytů.  

Rády navštěvují zájmové kroužky. Např. fotbal, atletika, zumba atd. Účastní se akcí 

pořádaných SVČ Mozaika – Jablkobraní, Broučkování, Mikuláš apod. 

Spolupracujeme s městskou knihovnou, půjčují si knihy, každý rok navštěvují představení 

v rámci festivalu Smetanova Litomyšl  

Zájmovým  činnostem se věnují děti také přímo v DD. Jde především o aktivity výtvarné, 

hudebně pohybové, sportovní a pracovní. 

Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami. Vytvářejí dárečky, přáníčka pro své 

přátele, rodiče a také sponzory našeho.  

Svými výrobky si rády zdobí své pokoje, byty i budovu DD. 
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Po celý rok připravujeme pro děti mnoho různých aktivit a překvapení. Děti jezdí na výlety, 

které si plánují na svých rodinných skupinách, navštěvují kino, divadlo a různé kulturní a 

sportovní akce. 

 

 

Akce, prázdniny 

 

Pokračovala naše spolupráce s Charitou Polička. A to formou společných akcí  našich dětí 

s dětmi  z pěstounských rodin.  

Dětem se velmi líbil podzimní pobyt v Malé Morávce v Jeseníkách. Užily si krásné prostření 

hor, turistiku a vůbec celý pestrý program.  

Opět proběhly soutěže v pečení vánočního cukroví a velikonočních dobrot.  Obě soutěže jsou 

u dětí velmi oblíbené.  

Již třetím rokem  slavila každá rodinka vánoce samostatně u svého stromečku s vlastnoručně 

připravenou štědrovečerní večeří.  

Starší děti se účastnily víkendových pobytů s Pestallozzi, kde se  setkávají s dětmi z jiných 

zařízení, mají možnost změnit prostředí a probírat nejrůznější témata týkající se jejich 

současného a budoucího života.  

Také započala skupinová práce pracovníků této neziskové organizace s mladšími dětmi.  

Akci Pálení čarodějnic na zahradě, kde se pravidelně schází děti, zaměstnanci a jejich rodinní 

příslušníci nám letos překazila epidemiologická situace.  

 Letní prázdniny dětem zpestřilo několik pobytových a příměstských táborů. A také spousta 

výletů např. do ZOO Brno, lanového centra nebo třeba na koupaliště.  

 

Spolupráce  s rodinou 

Usilujeme o spolupráci s rodinami našich dětí. Poskytujeme rodinám informace o důležitých 

záležitostech jejich dětí, pomáháme s odvozem dětí na prázdniny či na víkendové pobyty 

v rodinách. Iniciujeme případové konference, na kterých společně s rodiči hledáme řešení 

aktuálních problémů dětí.  

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Stále prohlubujeme spolupráci s různými subjekty, školami dětí, OSPOdy, ostatními dětskými 

domovy a dětskými centry. 

Našimi spolupracovníky jsou např.  Děti patří domů, Pontopolis, Pestalozzi, Bonanza, Charita, 

město Polička, městská knihovna Polička, Don Bosco.  

Účastníme se také komunitního plánování v Poličce a okolí. 

 

Kdo nás podporuje 

 

Velice si vážíme každého, kdo se nám snaží pomoci. A to jak finančně, tak konkrétním 

hmotným darem. Ze sponzorských darů firem i fyzických osob zajištujeme lepší materiální 

podmínky pro život našich dětí a celkový rozvoj dětského domova. V letošním roce jsme je 

použily převážně na vybavení rodinných skupin. 

Firmy, které nám pomáhají  -  Medeza, HŠV stroje a.s., SAIT- GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., 

Ravenesburg Karton s.r.o. a další 
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Vážíme si také spolupráce s městem Polička, které nás dlouhodobě podporuje.  

Každoročně nás před vánoci navštěvuje pan starosta s dárky pro děti.  

 

 

Údaje o pracovnících školského zařízení 

 

Pracovníci domova ve školním roce 2019/2020 

 

  ženy muži úvazek vzdělání 

1 ředitel x  1 VŠ 

2 účetní x  1 SŠ 

4 sociální pracovník x  1 VOŠ 

5 vedoucí vychovatel x  1 VOŠ 

6 psycholog x  0.25 VŠ 

7 vychovatel x  1 VŠ 

8 vychovatel x  1 SŠ 

9 vychovatel x  1 SŠ 

10 vychovatel x   1 SŠ 

11 vychovatel  x 1 VOŠ 

12 vychovatel x  1 VOŠ 

13 asistent pedagoga x  1 SŠ 

14 asistent pedagoga x  1 SOU 

15 asistent pedagoga x  1 SOU 

16 asistent pedagoga x  1 SOU 

17 asistent pedagoga  x 1 SŠ 

18 asistent pedagoga x  0.5 VOŠ 

19 asistent pedagoga  x 1 VŠ 

20 asistent pedagoga x  1 SŠ 

21 asistent pedagoga x  1 SŠ 

22 uklízečka x  0,5 SŠ 

23 domovník  x DPP SOU 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

Údaje o dětech 

 

Počet dětí v rodinných skupinách k 1. 9. 2019 

 

 Chlapci Dívky MŠ ZŠ ZŠP SOU Celkem 

1. skupina 3 1 0 3 0 1 4 

2. skupina 4 4 3 1 1 3 8 

3. skupina 5 1 1 4 1 0 6 

Celkem 12 6 4 8 2 4 18 

 

 

 

Počet dětí v rodinných skupinách k 31. 8. 2020 

 

 Chlapci Dívky MŠ ZŠ ZŠP SOU Celkem 

1. skupina 4 0 0 4 0 0 4 

2. skupina 1 4 0 2 2 1 5 

3. skupina 5 1 0 5 1 0 6 

Celkem 10 5 0 11 3 1 15 

 

Základní vzdělání dětí ve školním roce 2019/2020 zajišťovala Základní škola Masarykova 

Polička a  Speciální základní škola Polička, Základní škola Pomezí.   

Střední vzdělání pak odborná učiliště Chroustovice, Vysoké Mýto a Bystřici nad Pernštejnem. 

 

 

3. Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů  (viz. příloha) 

 

 

4. Vyhodnocení hospodaření  (viz. příloha) 

 

 

5.  Výhled 

 

Naší snahou je připravit děti co nejlépe na jejich budoucí samostatný život.  

Čerpáme ze zkušeností, které máme z dosavadního fungování samostatného bytu pro jednu 

rodinnou skupinu dětí v obci Pomezí.  

Od září 2019 jsme získali do pronájmu od města Polička druhý byt v lokalitě Bezručova, kde 

již rok žije další rodinná skupina našich dětí.  

Také zkušenosti z bydlení druhé rodinné skupiny dětí v tomto bytě je pozitivní a nedochází 

zde k žádným konfliktům s okolím. Jsme moc rádi, že se děti cítí (dle jejich slov) v obou  bytech  

jako doma.  
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Daří se nám postupně naplňovat jednotlivé kroky transformačního plánu.  

Byla vypracována projektová dokumentace na stavbu domu pro třetí rodinnou skupinu dětí a 

zázemí managementu dětského domova. V měsíci říjnu 2020 dojde k předání staveniště 

dodavateli stavby.  

V druhé polovině příštího roku plánujeme celkové opuštění budovy DD a přesídlení do nového 

domu.  

Zároveň budeme jednat s městem Polička o možnosti dlouhodobého pronájmu posledního 

bytu, který by měl být uveden do provozu zároveň s termínem opuštění budovy DD.  

 

 

Naše vize:  

Do konce roku 2021 plánujeme opustit nevyhovující zázemí stávající budovy a pro děti 

a dospívající z Dětského domova v Poličce zajistit vhodné rodinné soužití v bytech a 

domě. Tím zajistíme individuálnější přístup pro rozvoj identity dítěte a jeho klíčových 

kompetencí pro život včetně vlastní odpovědnosti. 

 

Směřujeme k přirozenému začlenění dětí do komunity a k užší spolupráci s rodinou.  

Aktivně usilujeme o komplexní péči a podporu dětí týmem kvalifikovaných zaměstnanců. 

 

 

6. Kontaktní údaje   
 

Ředitelka  

Bc. Miroslava Přiklopilová 

Telefon: 461 725 471 

Mobil:    727 902 064 

Email: reditelka@ddpolicka.cz 

 

Vedoucí vychovatelka 

Bohumila Svobodová, DiS. 

Mobil:   606 067 698 

Email: vedoucivychovatelka@ddpolicka.cz 

 

Sociální pracovnice 

Bc. Veronika Juránková, DiS. 

Telefon : 461 721 811 

Email: socialnipracovnice@ddpolicka.cz 

 

Účetní 

Romana Roušarová 

Telefon: 461 724 839 

Email: ucetni@ddpolicka.cz 

 

 

Bc. Miroslava Přiklopilová 

             ředitelka DD Polička 


