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1. ÚVOD 

 

Dětský domov Polička je školské zařízení s nepřetržitým celoročním provozem pro 

výkon ústavní výchovy.  

 

Činnost dětského domova  se řídí aktuálním zněním zákona č. 109/2002 Sb. o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.  

 

Poskytujeme všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů 

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

zpravidla od 3 do 18 let věku. Mládež zde může setrvat až do ukončení doby 

přípravy na povolání. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název organizace:  Dětský domov Polička 

Sídlo:   Bezručova 1250, Polička, PSČ  572 01 

Detašované pracoviště: byt Pomezí 351 

Detašované pracoviště: byt Polička, J. Seiferta 1181 

IČO:   636 09 291  

IZO   002518635 

 

Datová schránka:  qbgwfxt  

   

Právní forma: příspěvková organizace 

Statutární orgán: Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka 

Zřizovatel:  Pardubický kraj 

Webové stránky: www.ddpolicka.cz 
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3. KAPACITA  

 

Počet dětí v rodinných skupinách k 31. 8. 2022 

 

 Chlapci Dívky MŠ ZŠ ZŠP SOU Celkem 

1. 

skupina 

4 0 0 4 0 0 4 

2. 

skupina 

2 3 0 3 2 0 5 

3. 

skupina 

5 2 0 6 0 0 7 

Celkem 11 5 0 13 2 1 16 

 

Celková kapacita je 24 lůžek. Ta není v současné době vzhledem 

k transformačním změnám DD plně naplněna. 

 

Počet pracovníků ve školním roce 2021/2022 

 

 ženy muži úvazek 

ředitelka 1  1,0 

účetní 1  1,0 

sociální 

pracovník 

1  1,0 

vedoucí 

vychovatel 

1  1,0 

vychovatel 5 1 6x 1,0 

asistent 

pedagoga 

8 2 8 x 1,0 

2x 0,5 

uklízečka  1  0,3 

domovník  1 DPP 
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4. MÍSTO POSKYTOVANÉ PÉČE  A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 Byt 

Adresa:  Pomezí 351 

                             
 

V našem prvním bytě žije jedna rodinná skupina dětí. Momentálně se jedná o 

čtyři chlapce. Tři z nich jsou sourozenci. Všichni navštěvují Základní školu Pomezí.  

 

 Byt  

Adrese: J. Seiferta, Polička 

 

                
 

Tento byt obývá druhá rodinná skupina dětí, z nichž jsou tři sourozenci (dvě dívky 

a jeden chlapec) spolu s dalším chlapcem a dívkou. Děti navštěvují Masarykovu 

základní školu a Speciální základní školu v Poličce.  
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 Sídlo DD  

Adresa:  Bezručova 1250, Polička 

 

                   
 

Třetí rodinná skupina dětí žije v bytě se samostatným vchodem v přízemí nového 

domu (sídla) DD. Děti se zde nastěhovaly v září 2021.   

Rodinný skupina je složena z pěti sourozenců, jednoho chlapce a jedné dívky.  

Děti navštěvují Masarykovu základní školu a nejstarší chlapec Střední odborné 

učiliště ve Vysokém Mýtě.  

 

Všechny děti v jednotlivých rodinných skupinách s pomoci pedagogů samostatně 

hospodaří. Nakupují, vaří, perou, uklízejí, starají se o svoji domácnost a plánují 

společný program pro volný čas.  

 

Spolupracujeme se všemi školami, které děti navštěvují. Jsme v kontaktu s učiteli 

dětí pomocí školního informačního systému Bakalář, účastníme se třídních 

schůzek a školních akcí.  

 

Vedeme děti k aktivnímu trávení volného času a využíváme bohaté nabídky 

zájmových kroužků a akcí SVČ Mozaika, škol a dalších organizací. V současné 

době děti navštěvují kroužky tance, gymnastiky, fotbalu, florbalu, skaut, šití, hru 

na kytaru, hip-hop atd.   

Využíváme sportovní vybavení  DD (kola, koloběžky, brusle, lyže, trampolína, 

herní prvky na zahradě apod.). Hrajeme nejrůznější společenské hry a vedeme je 

k četbě.  
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5. SPOLUPRÁCE S RODINOU 

 

Usilujeme o spolupráci s rodinami našich dětí. Poskytujeme jim informace o 

dětech. Podporujeme zdravé kontakty s rodinnými příslušníky a osobami 

blízkými.  

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.  

Snažíme se společně s pracovníky OSPODů motivovat rodiče k tomu, aby děti 

navštěvovali více a upravili si podmínky tak, aby mohly jezdit také k nim domů.  

Máme radost z toho, že v posledním roce se dařilo většině dětí být ve větším 

kontaktu s rodinou než dříve. Celkově více jich bylo na nějakém krátkodobějším 

pobytu ve své rodině o Vánocích, prázdninách či víkendech. Většina z nich 

udržuje kontakt s rodinou telefonicky a  pomocí sociálních sítí.  

Některé děti navštěvují také jejich již dospělí sourozenci a umožňují jim pobyty u 

sebe doma. 

 

6. CO SE U NÁS BĚHEM ROKU DĚLO 

 

Začátek školního roku byl pro nás všechny dost náročný. Děti se po prázdninách 

vrátily k běžnému chodu rodinek. Opět se zapojily do běžných domácích činností 

jako je uklízení, praní, nakupování a vaření. Každý z nich si vybral zájmový 

kroužek dle svých zájmů. Nově přijatý chlapec začal s ostatními dětmi chodit do 

Masarykovy základní školy a postupně si zvykal na život v DD.  

Třetí rodinná skupina dětí se koncem září konečně nastěhovala do bytu v nově 

vybudovaném domě DD. Všechny děti  se už velmi  těšily, až  opustí původní areál 

DD na A. Lidmilové 505 a budou bydlet v bytě jako děti z ostatních „rodinek“. 

V podzimních měsících proběhlo výběrové řízení na vybavení kanceláří. A v 

listopadu se mohl do nové administrativní části domu se samostatným vchodem 

přestěhovat také management.  

Podařilo se nám tedy definitivně  opustit původní areál DD. Postupně  jsme si 

všichni začali zvykat na nové prostředí. Hlavně děti se  velmi rychle adaptovaly. 
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Také jsme začali s budováním zahrady u nového domu. Našim záměrem bylo, aby  

sloužila k odpočinku dětí a zároveň měly děti možnost naučit se o ni pečovat a   

pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky, které využijí k vaření.  

Na zahradě mají děti k dispozici několik herních prvků včetně trampolíny. Ke 

sportování využívají především hřiště a sportoviště v okolí.  

Na podzimní prázdniny jely děti na pobyt na chalupu  u jednoho našeho strejdy 

do Rychnova. Měly zase na chvíli možnost změnit prostředí a odpočinout si od 

prostředí dětského domova. Společně trávily čas převážně v přírodě, pozorovali 

její změny před zimou, pekly domácí chleba, hrály hry a vyprávěli si u krbu o tom, 

jak se žilo na vesnici dříve.  

S podzimem si děti jako každý rok zkrášlovaly byty výzdobou z dýní a dalších 

přírodnin a těšily se na nadcházející Vánoce. Psaly se dopisy Ježíškovi a vyráběly 

různé přání a dárky.  

Bohužel nás v listopadu opět dostihl covid a nějakou dobu jsme se zase potýkali 

s distanční výukou. Naštěstí to netrvalo dlouho a přípravy na Vánoce i svátky 

samotné již proběhly tradičně.  

Některé děti navštívil Mikuláš přímo na bytě, jiné se šli na něj a na čerty podívat 

na tradiční akci na náměstí v Poličce.  

V prosinci se tradičně peklo vánoční cukroví.  Každá rodinka si prožila Vánoce ve 

svém prostředí. Ta třetí poprvé v novém bytě. U stromečků se děti sešly společně 

se svými tetami a strejdy. Nadílka byla opět bohatá a děti měly z dárků velkou 

radost. Díky dárcům akce Staň se Ježíškem dětem z DD a  Daruj hračku se jim 

většina přání splnila. Tentokrát to byly převážně sportovní potřeby, boty, 

oblečení, mobilní telefony, chytré hodinky atd. Tradičně naše děti obdarovali 

také zákazníci kavárny CHOCCO Café Litomyšl. Zaměstnanci kavárny každoročně 

nazdobí vánoční strom, na který zavěsí přání našich dětí a  oni jim je plní.  

Pan starosta nás tentokrát kvůli covidu navštívit nestihl, ale poslal dětem dopis 

a každému z nich sladké překvapení.   

Velkou radostí bylo, že se tentokrát dostalo hodně dětí alespoň na pár dnů domů 

a stejně tak tomu bylo o jarních prázdninách a Velikonocích.  

Pálení čarodějnic tentokrát probíhalo na zahradě v Pomezí. První rodinka pozvala 

k ohni ostatní a všichni strávili hezké odpoledne a večer. 
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V květnu jela každá rodinka  na víkendový pobyt. Jedna strávila víkend na koňské 

farmě na Orlíku, druhá poznávala krásy přírody na Karasíně a třetí zamířila do 

Brna. Všichni si víkend užili a děti přijely velmi spokojené.    

V červnu jsme se všichni sešli v areálu Zahrady u mlýna a společně oslavili Den 

dětí i kulaté narozeniny dvou našich tet. Počasí nám přálo a všichni jsme se 

společně dobře bavili. Navíc tety nám připravily skvělé občerstvení. Děti 

překvapily originální gratulací a také vlastnoručně upečenými dorty.  

O prázdninách se  děti rozjely na tábory.  Podnikaly  výlety na koupaliště, do ZOO 

atd.  Většina z nich také strávila nějaký čas ve své rodině. Nejstarší chlapec 

pracoval dva týdny brigádně ve stavební firmě.  

 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 
V uplynulém roce jsme se hodně věnovali odbornému růstu a dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  
 
Pedagogičtí pracovníci se účastnili seminářů vzdělávací agentury Vesta 
Pardubice. Semináře probíhaly jak prezenčně, tak i on-line.  
Témata seminářů:  Zjišťování názoru dítěte 
    Dítě a mladistvý jako pachatel trestných činů 
    Sexualita jako téma ve službách pro děti 
 
Vychovatelé absolvovali vzdělávací program organizovaný organizací Otevřená 
budoucnost na téma Podpora vztahu dítěte v náhradní péči s biologickou 
rodinou. 
 
Metodička prevence se účastnila Odborného semináře pro metodiky prevence a 
výchovné poradce škol a školských zařízení a také několika on-line setkání 
metodiků prevence pořádaných PPP Ústí nad Orlicí. 
 
Všichni jsme také uvítali seminář s p. psycholožkou Dobšíčkovou na téma 
Psychohygiena pedagoga, Pozitivní motivace dětí. 
 
Od druhé poloviny roku probíhají supervize jednotlivých rodinkových týmů. 
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8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOST ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

Níže jsou uvedeny závěry z  inspekční činnosti ČŠI, která proběhla v DD v měsíci 

červnu 2022.  

 

Vývoj školského zařízení 

- Přestěhování dvou rodinných skupin do samostatného bytu a nového 
rodinného domu, 

- Systematizace a stabilizace řídicího proces., 

- Obměna pedagogického sboru. 

 

Silné stránky 

- Zkvalitněné prostorové a materiální podmínky pro efektivní uskutečňování 
průběhu vzdělávání.  

- Funkčně nastavený systém řízení a komunikace mezi pracovníky zařízení 
směřující ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. 

- Úzká spolupráce s externími organizacemi při realizaci volnočasových aktivit 
během školního roku a o prázdninách umožňuje dětem rozvoj sociálních 
dovedností v přirozeném vrstevnickém prostředí. 

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Neúplná provázanost strategických dokumentů školského zařízení, která by 
přispěla k zvýšení kvality plánování poskytovaného vzdělávání, 

- stále převažující udělování záporných opatření ve výchově. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školského zařízení 

- Zrevidovat strategické dokumenty školského zařízení tak, aby svým obsahem 
na sebe navazovaly a umožnily jednodušší plánování a tím vyhodnocování 
pedagogického procesu ve prospěch rozvoje dětí, 

- motivovat a podpořit pedagogy v účasti na supervizích, 
psychoterapeutických výcvicích a pokusit se zaměstnat další odborné 
pracovníky (psycholog, etoped, speciální pedagog). 
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9. S KÝM SPOLUPRACUJEME  

 

Stále prohlubujeme spolupráci s různými organizacemi v Poličce a okolí, školami 

dětí, OSPOdy, dalšími dětskými domovy a dětskými centry.  

Vážíme si podpory zřizovatele Pardubického kraje a také města Polička. 

Účastníme se komunitního plánování v Poličce a okolí. 

 

Našimi spolupracovníky jsou např.:   

 

 Poradenské centrum Pestalozzi - skupinová a individuální terapeutická 

setkání  

 

 Krizové centrum Svitavy - individuální psychologická a psychoterapeutická 

pomoc dětem 

 

 Děti patří domů - podporujeme hostitelskou péči pro naše děti  

 

 Pontopolis - spolek, který pořádá  kulturní a vzdělávací akce 

 

 SVČ Mozaika – zájmové kroužky a další volnočasové akce pro děti 

 

 Charita Polička – pravidelná setkávání a akce dětí z DD a dětí 

z pěstounských a sociálně slabých rodin 

  

 Nadační fond Veroniky Kašákové – podporující děti z DD 

 

 

10.  KDO NÁ 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 nového 

domu DD a  na rekreační pobyty a tábory dětí. 
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Našimi podporovateli jsou:  

Medesa,s.r.o.,  HŠV stroje a.s., SAIT- GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Ravenesburg 

Karton s.r.o., COBRA TRANSPORT s.r.o., Nadace ČEZ, STV GROUP a.s., PP-

GROUP.cz s.r.o., nadační fond Pomáháme dětem, Nadační fond pomoci, Tomáš 

Slavata a mnoho dalších. 

 

11.  KONTAKTY 

 

Ředitelka  

Bc. Miroslava Přiklopilová 

Mobil:    727 902 064 

Email: reditelka@ddpolicka.cz 

 

Vedoucí vychovatelka 

Bohumila Wimmerová, DiS. 

Mobil:    606 067 698 

Email: vedoucivychovatelka@ddpolicka.cz 

 

Sociální pracovnice 

Bc. Veronika Juránková, DiS. 

Mobil:   721 213 871 

Email: socialnipracovnice@ddpolicka.cz 

 

 

12.  TRANSFORMACE DD 

 

Našim cílem je stále posouvat péči o děti k lepšímu, což považujeme za nikdy 

nekončící cestu. Společně s celým týmem zaměstnanců děláme maximum pro to, 

aby u nás děti prožily hezké dětství, a zároveň jsme je co nejlépe připravili na 

budoucí život, návrat do biologické rodiny nebo přechod do pěstounské péče.  

 

Díky podpoře našeho zřizovatele Pardubického kraje, Města Poličky, sponzorů,  

dalších podporovatelů a v neposlední řadě také velkému pracovnímu úsilí celého 

týmu se nám podařilo zcela opustit původní areál Dětského domova Polička na 

mailto:socialnipracovnice@ddpolicka.cz
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adrese A. Lidmilové 505. Dočkala se tedy i poslední rodinná skupina dětí, která 

se nastěhovala do bytu se zahradou v nově vybudovaném domě na adrese 

Bezručova 1250. Tento dům zároveň poskytuje samostatný prostor pro 

management DD a je novým sídlem DD.  

 

Všechny děti umístěné z rozhodnutí soudu v Dětského domova Polička mají nyní 

možnost vyrůstat v běžných bytech či domě v Poličce a okolí. Dle našich 

zkušeností z několikaletého provozování bytů je život dětí v nich přirozenější. 

Menší rodinná skupina umožňuje větší individuální péči a přístup k dítěti.  Děti 

se přirozeně stávají součástí svého okolí a daří se nám je lépe připravit na 

budoucí život. 
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