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Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Nepomuk  
 

Údaje za školní rok 2009 - 2010 
 

 
1. Charakteristika školského zařízení 
 
       Název:   Dětský domov,  Nepomuk 

Adresa:  Nepomuk 278, 335 01 
Právní forma: příspěvková organizace 
IZO:         108005801        
IČO:               49180924 
Tel:          371591201, 371591648, 608321332 
E-mail:    ddnepomuk@seznam.cz 
www:  dd.nepomuk.cz                   
Ředitel:     Mgr. V ěra Nováková 

 
1.2.Název zřizovatele:  Plzeňský kraj 
     Adresa zřizovatele:  Škroupova 18, 301 00  PLZEŇ 

 
1.3.Rozhodnutí ze dne:  30. listopadu 2001 
      Účinnost ode dne:    1. prosince 2001 
 
1.4. Seznam míst poskytovaného vzdělání nebo školských služeb 

 
 
Stav k 31.8. 2010  

 
Stav ke dni Celkový počet 

rodinných skupin 
Celkový počet dětí Průměrný počet dětí 

na skupinu 
31.8.2009 5 40 8 
31.8..2010 5 38 7,6 

 
1.5. Součásti zařízení 
 

           Adresa Počet rodinných 
skupin 

Počet 
dětí 

Hlavní budova, 
ředitelství 

 

Dětský domov,  
Nepomuk 278 

335 01 Nepomuk  

 
3 

 
22 

Místo poskytovaného 
vzdělání nebo 

školských služeb 

Husova 415 
 336 01 Blovice 

 
1 

 
8 

Místo poskytovaného 
vzdělání nebo 

školských služeb 

Oselce 119 
335 01 Nepomuk 

 
1 

 
7 



Název 
součásti 

IZO 
součásti 

Celková 
kapacita 

školní rok. 
2007-2008 

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků 

Celkový 
počet 

zaměstnanců 

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců 

ŠJ 1026016973 60 38 12 1 1 
 
 
2. Organizace DD 
 
2.1 Údaje o dětech 
 

Stav ke dni Počet dětí 
celkem 

Dětí před 
zahájením PŠD 

Děti plnící  
PŠD 

Mládež po 
skončení PŠD 

31.8. 2009 40 4 26 10 
31.8. 2010 38 4 26 8 

 
 
 
2.2 Spádový obvod ( stav k 31.8.2010) 
 

Okres Počet dětí 
Kralovice 3 
ÚMO Plzeň 2 4 
Nýřany 3 
Cheb 1 
Karlovy Vary 2 
Klatovy 1 
Černošice 1 
Přeštice 1 
Rokycany 4 
ÚMO Plzeň 3 6 
Horažďovice 2 
ÚMO Plzeň 1 3 
Kroměříž 2 
Sokolov 2 
Horšovský Týn 1 
Domažlice 2 
 
 
 
 
2.3. Kvalifikovanost pracovníků (školní rok 2009/2010) 
 

Z toho se vzděláním 

VŠ 

Zařazení Celkem 
fyzický 

stav 

Z 
toho 
ženy 

spec. 
ped. 

ostatní  
VOŠ SŠ Ostatní 

(SOU, 
OU, ZŠ) 

Přepočtený 
stav 

Spec.pedagogové 0        
Psychologové 0        
Vychovatelé 12 9 1 4 0 8 0 11,7 
Asistenti vychovatele 12,5 8,5 0 0  4,5 8 12,6 
Zdravotnice -        
Sociální pracovnice 1 1    1  1 



Ostatní 4,95 1.7  1  0.2 0 4,95 
 
 
 
 
 
 
 
3. Údaje o dětech 
 
3.1.Počet dětí příchozích do DD v průběhu školního roku 2009/2010 
- z rodiny (se souhlasem DDÚ) 1 
- z dětského diagnostického ústavu 6 
- z kojeneckého ústavu 0 
- návrat z náhradní rodinné péče/typ 0 
- přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 1 
Počet nově zařazených dětí do DD 8 
 
 
 
 
3.2.Počet dětí odchozích  z DD v průběhu školního roku 2009/2010 
- odchod do náhradní rodinné péče  0 
- adopce 0 
- dovršení plnoletosti 6 
- DDŠ, VÚM 1 
- zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 3 ( k rodičům) 
- odešlo celkem 9 
 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

4.1.Zařazení do škol, školských zařízení (počet žáků, studentů - stav ke dni 1. 9. 2010) 
 

Střední škola MŠ ZŠ ZŠ 
(spec. 

vzdělávací 
program) 

G SOŠ SOU 
OU 

VOŠ VŠ  Pracovní 
poměr 

Nezařazení 

2 17 3 0 2 13 0 0 0 1 
 

 
4.2. Prospěch dětí ve školách (stav ke dni 31. 8. 2010) 
 

celkem žáků,studentů prospěl  
s vyznamenáním 

prospěl neprospěl neklasifikován 

počet celkem 34 4 27 0 3 
uvedeno v % 100 11,7 79,4 0 8,8 
 
 
4.3. Chování žáků, studentů ve školách  (stav ke dni 31. 8. 2010) 
 

Snížený stupeň z chování Počet žáků, studentů % 
- z toho 2.stupeň 0 0 
- z toho 3.stupeň 2 5,8 



 
 
 
 
 
 
5. Nadstandardní aktivity 
 
5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

• Zahájení nového šk.roku – vítání našich prvňáčků – ZŠ Vrčeň 
• Jarmark pro šikovné ručičky  Plzeň, Praha 
• Atletický kroužek – ZŠ Nepomuk 1 x týdně září – červen 
• 1.ročník výtvarné soutěže DD Nepomuk - „Moje prázdniny“ 
• Hokejový kroužek – Lední stadion Sušice 1 x týdně září – březen 
• Nejmilejší koncert  – Nepomuk místní kolo - 29.11.2009 
• Setkání s americkými přáteli - prosinec 2009 
• Vánoční besídka 2009 
• Dobročinný jarmark – Adopce na dálku - prosinec 2009 
• Turnaj ve stolním tenisu - Nepomuk leden 2010 
• Pořádání Nejmilejšího  koncertu regionální kolo – Nepomuk 8.4.2010 
• Závody v atletice, kopané - Planá  13.5.2010 
• Turnaj v malé kopané – Planá 
• Turnaj v sálové kopané 
• Turnaj v přehazované - Praha  DD Cup 
• Atletika DD Cup Tábor 
• Atletika celostátní finále sportovních her 
• Odpoledne s ukázkou základů sebeobrany červen 2010 
• Rodinná dovolená Pec p. Čerchovem  (  RS Oselce ) 
• Sportovní odpoledne Oselce (RS Oselce a RS Blovice) 
• Kadeřnická show  MB PRO STUDIO Blovice - květen 2010 
• Plavecký bazén Plzeň 
• Výlet historickým vlakem do Stříbra a prohlídka města 
• Výlet do Sušice spojený s bruslením 
• Výlet do Slatiny, návštěva židovského hřbitova a Čertova náramku 
• Výroba pampeliškového medu pro sponzory 
• SOLASIDO Chanovice 
• Festival LA Sophia v Praze 
• Benefiční koncert v Nepomuku 
• Návštěva zámku Zelená Hora – Historické strašení 
• Zábavný park – Nepomuk 
• Výlet do Plzně – kino, radnice, muzeum strašidel 
• Předávání dárků klientům DPS Nepomuk 
• Maškarní rej v DD 
• Koncert Karla Gotta 
• Účast na sportovní a prezentační mezinárodní akci v Polsku 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.2. Letní činnost: 
 

• Letní tábor  Růžená ( 10 dětí ) 
• Letní tábor  Kroměříž ( 7 dětí ) 
• Letní tábor  Přebudov  ( dětí ) 
• Letní tábor  Blaník (10 dětí) 
• Letní tábor  Svojšín (16 dětí) 
• Letní tábor  Střela (2 děti) 
• Letní tábor  Zbiroh (3 děti) 
• Rod.dovolená Zadov  
• Rod.dovolená Hláska  
• Rod. dovolená Radešov 
• Rod. dovolená Pec pod Čerchovem 
• Rod. dovolená České Velenice 

 
5.3. Účast a umístění v soutěžích 
 
Jarmark pro šikovné ručičky – postup do Prahy 
Pořádání Nejmilejšího  koncertu regionální kolo – Nepomuk 8.4.2010 
2.místo recitace 
Závody v atletice, kopané - Planá  13.5.2010 
1.místo – skok daleký 
1.místo- hod kr.míčkem 
1.místo – skok daleký 
2.místo – vrh koulí 
3. místo - vrh koulí 
2.místo - běh na 60 m 
Turnaj v malé kopané - Planá 
2.místo 
Turnaj v sálové kopané - Domino Plzeň 
16.místo 
Turnaj v přehazované - Praha  DD Cup 
18.místo 
Atletika DD Cup Tábo 
10.místo- hod kr. míčkem 
5 místo – skok daleký 
Atletika celostátní finále sportovních her 
vrh koulí -   bez postupu 
hod kr.míčkem -  bez postupu 
skok daleký -  bez postupu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Výkon státní správy 
 
6.1.Rozhodnutí ředitele DD 
 
Rozhodnutí ředitele DD (dle účelu) Počet Počet odvolání 
O výši příspěvku na úhradu nákladů 45 1 
Další rozhodnutí dle § 24  
odst. 3 z.č. 109/2002 Sb. 
 

 
12 

 
0 

 
 
 
 
7. Údaje o inspekční činnosti provedené CŠI 
  
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla v DD Nepomuk žádná inspekční činnost ČŠI 
 
 
 
 
8.  Vzdělávání pracovníků ve školním roce 2009 – 2010 
 
8.1. Zvyšování kvalifikace  
Pedagogická fakulta – celoživotní vzdělávání 4 
KCV a JŠ Plzeň 2 
VOŠ – sociální práce 1 
  
  
 
 
 
8.2. Odborné praxe v zařízení , spolupráce s výzkumem studentů 

Studenti VŠ VOŠ SŠ SOU, OU Výzkum 
Počet 2 2 1 2 5 
 
 
 
 
 
9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
9.1. Stručný přehled  v oblasti RFCH. 

 

• Na každé rodinné skupině byla instalována  schránka důvěry -  devatenáct dopisů . U 

osmi dětí se řešila intoxikace omamnými látkami, z toho u čtyř dětí alkoholem u čtyř 



marihuanou. Otěhotněly dvě dívky. Řešil se jeden případ šikany. Pět dětí se spáchalo 

přestupek, jedno dítě trestný čin – řešen soudně – dohled mediační a probační služby. 

Problém záškoláctví se objevil u čtyř dětí, z toho dva případy byly závažnějšího 

charakteru. Ostatní rizikové formy chování nebyly zjištěny. Stále se uspokojivě nedaří 

omezovat (oddalovat ) první kontakt s cigaretou, kuřáctví.  

• Z ankety mezi vychovateli/vychovatelkami  ze začátku minulého školního roku byl 

zjištěn jako nejzávažnější problém zvyšování agresivity jednotlivých dětí a kuřáctví.  

• Podařilo se navázat užší spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, která 

pro nás bezplatně uspořádala dva semináře. První z nich zaměřený na základy práce 

s agresí, druhý na interaktivní hry na sebepojetí, posílení zdravé a efektivní 

komunikace. 

• V rámci grantového programu Plzeňského kraje na podporu preventivních aktivit 

realizovaných školami a školskými zařízeními byl finančně podpořen projekt 

s názvem „Případová supervize jako prvek specifické primární prevence“.  

• Byl vypracován manuál  jako součást prevence rizikových forem chování. 

• Byl zřízen e-mail: metodikpp@seznam.cz na který se mohou vychovatelky a 

vychovatelé obracet se svými dotazy  a připomínkami týkající se primární prevence. 

Zároveň slouží jako nástroj pro komunikaci s odbornou veřejností. ( Bc.Lukáš 

Eisenvort, odborný garant projektu KPZ, Pedagogicko psychologická poradna Plzeň,  

Mgr. Jana Bučilová Kadlecová, DiS a Mgr. Markéta Čermáková, P-centrum, středisko 

primární prevence, CPPT, o.p.s. dále  

• Mgr. Vojtěch Škarda, Oblastní metodik prim. Prevence Pedagogicko                      

psychologická poradna Plzeň, Pracoviště Plzeň – jih, MUDr. Michael Krs člen 

České psychoterapeutické společnosti, Českého institutu pro supervizi, České a 

německé lékařské komory,  

           Mgr. Marie Čechurová psychoterapeut  a supervizor 

• Vychovatelkám/vychovatelům byly nabídnuty možnosti účasti na odborných 

školeních a seminářích. ( Například: Vzdělávací kurz profesního a osobnostního 

rozvoje pro  všechny, kteří pracují s klienty zařízení náhradní výchovy) 

• Byla zajištěna beseda s Bc. Pavlem Beránkem z Městské policie Plzeň na téma 

„Trestní odpovědnost a protiprávní jednání“. 

• Na jednotlivé rodinné skupiny byly začátkem školního roku rozdány letáčky a 

informační materiály o primární prevenci. 

            Na každé skupině je sada drogových a alkoholových testerů. 

• Projevili jsme zájem být součástí projektu  „Bez obav do života - zvládnu to sám“ 

spolu s dalšími šesti domovy Plzeňského kraje. Tento projekt byl podán v rámci 



OPVK. Výsledky budou známy koncem letošního roku.  

 

• Metodik primární prevence se zúčastnil těchto školení a seminářů:  

1. KÚ Plzeňského kraje – „Trestná činnost dětí  a páchaná na dětech“.  

2. Seminář pro metodiky primární prevence organizované PPP Plzeň.    

3. Akreditovaného vzdělávacího programu KCVJŠ Plzeň „Příprava 

projektů z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost pro školy a školská 

zařízení v Plzeňském kraji“  Vyhodnocení výsledků dotazníkového 

šetření v primární prevenci na SŠ a ZŠ v Plzeňském kraji“  

• Proběhlo mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí jednorázového i 

dlouhodobějšího charakteru, které lze zařadit mezi nespecifickou primární prevenci.  

 

Primární prevence (selektivní): 
 
Jednotlivé týmy rodinných skupin procházely v r. 2009 (září až prosinec) supervizí 
zaměřenou na prevenci rizikových forem chování u dětí v DD. 
Projekt: Případová supervize jako prvek specifické primární prevence.  Evaluováno. 
 
 
Indikovaná primární prevence: 
 
Dva klienti navštěvují od prosince 2009 Centrum protidrogové prevence a terapie, P-
Centrum- středisko pro primární prevenci v Plzni.  Jde o cílenou a kontinuální práci s dětmi a 
dospívajícími se zvýšenou mírou rizika pro vznik a vývoj rizikového chování, v tomto případě 
související s opakovanými pozitivními testy na THC. . Specifickým cílem je vyhledání zdrojů 
k řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení, atd., které mají 
napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování. Certifikovaný 
program MŠMT. 
 
 
10. Údaje o zapojení DD Nepomuk do rozvojových programů                                                                    
 

Případová supervize jako prvek specifické primární prevence 

• MŠMT - Oblast protidrogové politiky - Oblast prevence kriminality  

projekt nepodpořen 

 

11. Údaje o předložených a realizovaných projektech z cizích zdrojů 

 

Nejmilejší koncert 

• Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010  

projekt podpořen – 10 000 Kč 



 

 

 

Případová supervize jako prvek specifické primární pr evence   

• Grantový program Plzeňského kraje - podpora preventivních aktivit a výchovy 
k toleranci  v roce 2009 

projekt podpořen – 35.000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nepomuku dne: 8.9. 2010      Ředitelka DD:  
Schváleno  dne:  9.9. 2010                 Mgr. Věra Nováková 


