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A: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ: 

 

 

Název:   
 

              Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou,        

              výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola 

 

Sídlo: 

 

              Radlická 30, Praha 5, 150 00 

 

Zřizovatel:  

   

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Právní forma: 

 

   Státní příspěvková organizace 

 

Statutární orgán: 

 

   Mgr. Luboš Hudec – ředitel 

 

Vedoucí pracovníci: Mgr. Zuzana Vučková  - vedoucí diagnostického ústavu 

   Mgr.Jana Rohrbachová – vedoucí střediska Permon 

   Mgr.Hana Chramostová – vedoucí střediska škol 

   PaedDr.Miloš Kusý – vedoucí SVP 

   Zdena Fliegerová – vedoucí ekonomického úseku 

Kontakty: 

 

  Tel:       251 555 500     724 066 024   - Mgr.Hudec, ředitel zařízení 

     251 564 751     777 977 446  -  Mgr. Vučková, vedoucí DÚ 

     318 595 115     725 547 731  -  Mgr. Rohrbachová, vedoucí DDŠ, VÚ 

  

             e-mail:    llhh@seznam.cz 

       web.:       www.ddcpraha.cz 

 

IČO:    

 

 86595971 

 

IZO: 

 

 650065115 

 

 

 

 

 

mailto:llhh@seznam.cz
http://www.ddcpraha.cz/
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Školská rada: 

 

Mgr. Hana Chramostová   -     předsedkyně školské rady, členka školské rady  

vedoucí střediska škol ZDC, učitelka základní školy a 

praktické školy  

Václav Brejcha                           -    člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků  

                                                           a zletilé žáky                                 

                                                     -    sociální pracovník OSPOD MÚ Dobříš 

                                                     -    opatrovník 

      

Zástupce zřizovatele pro práci ve školské radě zařízení nebyl do dnešního dne 

zřizovatelem oficiálně jmenován.  
 

 

 

 

 

B: PŘEHLED SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ DLE ZÁPISU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 

 

 

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV 

 

Adresa: Radlická 30, 150 00 Praha 5 

Kapacita: 30  lůžek, cílová 30 lůžek 

IZO: 150 065 159 

 

 

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU 

 

Adresa: Vestec – Hříměždice 20, 262 14, Areál Permon 

Kapacita: 24 lůžek, cílová 24 lůžek 

IZO: 150 073 747 

 

 

VÝCHOVNÝ ÚSTAV 

 

Adresa: Vestec – Hříměždice 20, 262 14, Areál Permon 

Kapacita: 24 lůžek, cílová 24 lůžek 

IZO:  150 073 763 

 

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 

 

Adresa: Kupeckého 576, 149 00 , Praha 4 – Háje 

Kapacita: 300 klientů,  středisko poskytuje ambulantní péči 

IZO: 150 069 952 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

 

Adresa: Radlická 30, 150 00 Praha 5 

Kapacita: 18 žáků, cílová 18 žáků 

Vzdělávací program: ŠVP  – „Různé země, různé děti, jedna škola.“  

IZO: 150 065 167 

          

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA: 

 

Adresa: Vestec – Hříměždice 20, 262 14, Areál Permon 

Kapacita: 24 žáci, cílová 24 žáci 

Vzdělávací program: Praktická škola dvouletá, čj: 78-62-C/002 

IZO: 150 073 0771 
 

          

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Adresa: Vestec – Hříměždice 20, 262 14, Areál Permon 

Kapacita: neuvádí se 

IZO: 150 065 175 

 

 

 

 

Charakteristika zařízení 
 

Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný 

ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola je školská instituce 

vykonávající svoji činnost v síti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. 

Jeho činnost je legislativně vymezena zejména zákonem č.109/2002 Sb. ve znění 

zákona č.383/2005 Sb. – Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a vyhláškou č.438/2006 

Sb., která upravuje podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy. Další legislativní rámec 

tvoří zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a zákonem ČNR č. 564/1990 o 

státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů. 

Zařízení pro děti – cizince poskytuje veškerou péči a plné zaopatření pouze dětem s cizí 

státní příslušností. Jedná se o děti, které byly zadrženy na území ČR bez doprovodu rodičů či 

jiných zákonných zástupců, ale i o děti - cizince, které žijí v České republice  

se svými rodiči. V těchto případech sociální pracovnice orgánů sociálně právní ochrany 

dítěte shledaly důvodným podat návrh na jejich umístění do ústavní péče.  

    Zařízení plní úkoly diagnostické, výchovné, vzdělávací, sociálně preventivní a 

terapeutické. Klientům je poskytována celodenní péče s plným zaopatřením. 

    Všichni klienti zařízení jsou přijímáni na základě soudního rozhodnutí o předběžném 

opatření nebo o nařízení ústavní či ochranné výchovy. Výjimkou jsou pouze dobrovolné 

diagnostické pobyty, kdy je klient přijímán na žádost zákonných zástupců zpravidla k řešení 

integračních, socializačních, ale i rodinných a výchovných problémů.  
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Věkové rozpětí našich klientů je od 3 do 18 let s možností prodloužené péče do doby 

ukončení přípravy na povolání, tedy do 26 roků. Nezaopatřeným zletilým klientům je 

poskytována péče dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a 

zařízením. Zároveň zařízení poskytuje péči i nezletilým gravidním dívkám a nezletilým 

matkám s dětmi s cizí státní příslušností. 

Všichni klienti zařízení navštěvují školu, která odpovídá jejich věku, předchozímu 

stupni vzdělání v zemi původu a stupni jazykové bariery. Zařízení provozuje Základní školu 

1. i 2. stupeň, kde jsou žáci vzděláváni podle ŠVP „Různé děti, různé země, jedna škola.“ 

Pokud je u žáka ZŠ jazyková bariera dostatečně kompenzována, je takový žák přihlášen 

k plnění povinné školní docházky do běžné české školy. 

           Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, studují v našem zařízení Střední 

školu se vzdělávacím programem Praktická škola dvouletá. Obě školy, přestože plní 

vzdělávací programy v plném rozsahu, jsou zaměřené především na výuku jazyka českého. 

Znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro pochopení učiva chápeme jako hlavní kritérium 

v procesu integrace cizince do české společnosti. Studenti, kteří splní tuto podmínku, pak 

mohou studovat v běžné síti českých škol dle své profesionální orientace, zájmů, možností a 

osobních schopností.  

Zařízení pro děti – cizince poskytuje všem klientům zdravotní péči v plném rozsahu. 

Spolupracující obvodní pediatři, MUDr. Babánková pro pražské pracoviště a MUDr.Veselá   

pro pracoviště Permon, dle potřeby klienta doporučují další specializovanou zdravotní péči. 

Všichni klienti jsou řádně očkováni dle platného očkovacího kalendáře v ČR.  

Při práci s klienty se vždy snažíme respektovat etnické, kulturněhistorické a náboženské 

zvyklosti jednotlivých klientů. 

Dle potřeb zařízení i klientů jsou dětem poskytovány tlumočnické služby. 

Zařízení pro děti – cizince má územní působnost pro celou Českou republiku a 

nepodléhá územní působnosti diagnostických ústavů dle §14, odstavců 2 až 13 vyhlášky 

438/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Spolupracující subjekty 

 

 
Při Zařízení pro děti – cizince dlouhodobě pracuje skupina expertů /tzv.Expertní 

komise/, složená ze zástupců jednotlivých rezortů participujících na práci s nezletilými cizinci 

bez doprovodu. Jedná se o zástupce MŠMT ČR, MV ČR /OAMP, SUZ, CP, PČR, SKPV, 

OBP, ÚOOZ/, MPSV ČR, MZ ČR, MS ČR. V této komisi pracují i zástupci nestátních, 

neziskových organizací, např. OPU, PPU, IOM, UNHCR, META.  Bohužel v tomto školním 

roce byla činnost této skupiny prakticky utlumena a to částečně z důvodů organizačních a 

částečně z důvodů sníženého zájmu o spolupráci ze strany některých subjektů. ZDC činnost 

této pracovní skupiny i nadále plně podporuje. 

Stále pokračuje spolupráce s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která poskytuje 

našim klientům zejména právní poradenské služby při řešení jejich pobytových statusů. 

Poděkování opět patří zejména Mgr.Zuzaně Jeřábkové, která velmi citlivě řešila s klienty 

jejich pobytovou problematiku. I v tomto školním roce bylo klientům našeho zařízení 

prostřednictvím této organizace poskytováno bezplatné právní a sociální poradenství, 

individuální asistence při komunikaci s úřady.  
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Stejně jako i v minulých letech byly OPU v individuálních případech financovány 

školní potřeby pro děti studující na běžných českých školách. 

Klientům, kteří jsou úspěšnými studenty českých středních škol se i v tomto školním 

roce dostalo podpory od Nadace Olgy Havlové, Výboru dobré vůle, který přispívá dětem na 

vzdělání formou stipendií a darů vázaných ke vzdělávání. Podmínkou přidělení je kvalitní 

prospěch studenta, který naši studenti pravidelně prokazují při společných setkáních 

s pracovníky Výboru dobré vůle. 

Na podzim roku 2011 proběhl v našem Diagnostickém ústavu Den dobrovolníků 

organizovaný firmou SAP Business Service Center Europ s.r.o., v rámci kterého naši klienti 

obdrželi spoustu darů konkrétně vázaných na jejich potřeby, strávili příjemný společný den 

v herních i pracovních aktivitách společně se zaměstnanci firmy SAP a byli firmou i 

pohoštěni na společném Cofee breaku. Naši středoškolští i vysokoškolští studenti pak byli 

také pozvání k exkurzi na odborná pracoviště firmy. 

V průběhu tohoto roku pokračovala již v minulosti navázaná spolupráce s Asociací 

dětských domovů Webrovka, která bezplatně zajistila našim klientům letní táborové pobyty. 

Možnost výjezdu na tábor poskytla i organizace Pionýr a OSPOD Praha 5. Stejně jako i 

v minulých letech se naši klienti mohli těšit z hodnotných materiálních darů od firmy 

Čokoládové děti o.p.s. 
Zároveň děkujeme všem našim již dlouholetým sponzorům za spolupráci a podporu, 

která přispívá ke zkvalitnění podmínek výuky a výchovy v našem zařízení a poskytuje našim 

klientům nadstandardní možnosti. Děkujeme zejména organizaci Chance4Children, která 

podporuje děti převážně v oblasti kultury a sportu. V oblasti kancelářské techniky a servisu 

patří poděkování firmě Tagency a za tvorbu a stálou optimalizaci webových stránek patří dík 

firmě Ogilvy Interaktiv.  

V tomto školním roce se našemu zařízení dostalo podpory formou darů i od mnoha 

dalších institucí i soukromých osob. Na tomto místě je nutné zmínit již pravidelnou spolupráci 

s nakladatelstvím Fortuna Libri, spol.s r.o., které poskytuje našemu zařízení hodnotné dary 

v podobě cizojazyčné literatury. V tomto školním roce již zmíněné nakladatelství umožnilo 

naší klientce i několika týdenní praxi spojenou se studiem. Na budování dětské knihovny se 

v mnoha jazykových mutacích podílela i některá velvyslanectví, která společně s námi řeší 

pobyt cizích státních příslušníků v ČR. V uplynulém školním roce byla upevněna spolupráce 

zejména s Velvyslanectvím Ruské federace a Ruským střediskem vědy a kultury, které 

pravidelně zve naše klienty k vybraným kulturním a společenským akcím. 

   Velké poděkování patří i firmě Berlitz, která poskytla našemu zařízení hodnotný dar 

v podobě výukových materiálů pro výuku českého a anglického jazyka. Firma Odorik.cz již 

opakovaně podporuje naše klienty v možnosti kontaktů s jejich rodinami formou 

jednorázových telefonních karet. 

 Krásný dar dostali naši nejmladší klienti od firmy Lego a to v podobě několika 

stavebnic, které všestranně působí na rozvoj dítěte. Velmi pěknou a dětmi nadšeně přijatou 

podporou byly sponzorské dary společnosti Zapf creation AG v podobě hraček. 

Stejně jako i v loňském roce je nutné vyzdvihnout podporu našemu zařízení od 

překladatelské agentury Skřivánek, která poskytla tlumočnické a překladatelské služby za 

zcela nestandardních podmínek formou sponzorského daru. V rámci tlumočnických služeb je 

nezbytné zmínit zejména práci pana Ahmadda Yara Farida a paní Niny Kim, kteří po celý 

rok velmi obětavě navštěvovali naše klienty a osobně jim pomáhali v jejich obtížných 

životních situacích. Duchovní a terapeutickou podporu našim klientům pak velmi zúčastněně 

poskytoval Dr. Phanuel Osweto, pastor Československé husitské církve.  

Vážíme si však i všech ostatních individuálních dárců a sponzorů, kteří v uplynulém 

roce jakoukoli formou podpořili naše zařízení. Zejména oblečení, hračky a studijní pomůcky 

byly s radostí našimi klienty přijaty. 



7 

 

Zařízení pro děti – cizince je také poměrně často vyhledávanou institucí pro spolupráci 

v oblasti vzdělávání studentů středních a vysokých škol a dalšího vzdělávání pedagogických i 

jiných pracovníků. Již dlouhodobě spolupracujeme s VOŠ Sociálně právní, Praha 10 a 

přijímáme studenty této školy na dlouhodobé praxe. Tradičně zařízení spolupracuje s PaedF a 

FF UK, VOŠ JABOK, VOŠ CARITAS, Justiční akademií, Policií ČR a OSPOD v rámci celé 

ČR.  

 

 

 

C: PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ 

Souhrnné údaje za zařízení o počtu pedagogických pracovníků,  

jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.).  

               

Pracovní zařazení stav k 31. 8. 2012 
Pedagogická a odborná kvalifikace 

učitelů, učitelů odb.výcviku,vychovatelů 
délka 
praxe 

  
Vyučení      
(obor) 

Odborné                
( VŠ, ÚSO) Pedagog.   

ředitel   VŠ Pedf. UK 29 

spec. pedagog   VŠ Ped.F HK 18 

spec. pedagog   VŠ Pedf. UK 30 

spec. pedagog   VŠ Pedf. UK 23 

spec. pedagog   VŠ   14 

učitel   VŠ FF UK 26 

učitel   VŠ   5 

učitel   VŠ   15 

učitel   USV   36 

učitel   VŠ   17 

učitel   VŠ   3 

učitel   VŠ   33 

učitel   VŠ   1 

psycholog   VŠ   19 

psycholog   VŠ FF UK 22 

psycholog   VŠ FF UK 41 

psycholog   VŠ FF UK 19 

sociální pracovník   VŠ   16 

sociální pracovník   VŠ   4 

sociální pracovník   USO   21 

vychovatel   USO   4 

vychovatel   USO   25 

vychovatel   USO   18 

vychovatel   VŠ   2 

vychovatel   VS   9 
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vychovatel   VS   21 

vychovatel   VŠ   8 

vychovatel   VŠ   18 

vychovatel   VŠ   8 

vychovatel   VŚ   6 

vychovatel   VŠ   2 

vychovatel   VŠ   6 

vychovatel   VŠ   32 

vychovatel   VŠ   46 

vychovatel   USO   37 

vychovatel   USV   17 

vychovatel   VŠ   7 

vychovatel   VŠ   29 

vychovatel   VŠ   29 

vychovatel   VŠ   33 

vychovatel   VŠ   2 

vychovatel   VŠ   27 

vychovatel   USO   20 

vychovatel   VŠ   3 

vychovatel   USO   7 

vychovatel   USO   11 

vychovatel   USO   28 

vychovatel   VŠ   17 

asistent pedagoga   USO   2 

asistent pedagoga   VOB   22 

asistent pedagoga   USO   12 

asistent pedagoga   VOB   13 

asistent pedagoga   USO   4 

asistent pedagoga   USV   20 

          

          

Souhrnné údaje o počtu nepedagogických 
pracovníků a odborné způsobilosti         

pracovní zařazení 
Vyučení      
(obor) 

Odborné                
( VŠ, ÚSO) 

jiné         
(základní) 

délka 
praxe 

zdravotnice   USO   17 

ref.na úseku ek.   USO   32 

ref.na úseku ek.   USO   32 

ref.na úseku ek.   USO   14 

ref.na úseku ek.   USO   31 

hospodář   VŠ   31 

hospodář   USO   27 

provozář   USO   30 

provozář   SOU   15 

hospodyně     ZŠ 46 
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kuchař US     12 

kuchař USO     23 

kuchař USO     46 

kuchař SO     40 

zahradník SOU     39 

domovník-údržbář SOU     39 

domovník-údržbář USO     38 

údržbář US     28 

provozní prac.   USV   35 

provozní prac. VOB     34 

provozní prac.   USO   35 

uklízečka SOU     6 

uklízečka     ZŠ 32 

uklízečka UO     34 

uklízečka VOB     38 

uklízečka     ZŠ 8 

údržbář US     27 

provozní prac.   USV   34 

provozní prac. VOB     33 

provozní prac. VOB     33 

provozní prac.   USO   34 

uklízečka SOU     6 

uklízečka     ZŠ 31 

uklízečka UO     33 

uklízečka VOB     37 

uklízečka     ZŠ 7 
 

 
 
 
         

 

 

D: ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

 

Přijímací řízení ani zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do škol 

provozovaných Zařízením pro děti – cizince se neprovádí.  

Školy jsou provozovány při školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Proto se zde provádí po ukončení diagnostického pobytu vřazení žáka ve správním rozhodnutí 

do příslušného ročníku základní školy, zápis do diagnostické třídy diagnostického ústavu a 

následně vřazení ve správním rozhodnutí do příslušného ročníku střední školy – Praktické 

školy dvouleté. 
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E: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ 

VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH 

ZKUŠEK A ABSOLUTORIÍ 

 

 
 

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v jedné třídě ZŠ při Diagnostickém ústavu, 

v jedné třídě 1.stupně ZŠ a dvou  třídách 2.stupně ZŠ při Dětském domově se školou. Výuka 

probíhala podle ŠVP Různé země, různé děti, jedna škola, na obou stupních s navýšeným 

počtem hodin českého jazyka. 

Oproti předešlým školním rokům byla v základní škole při ZDC otevřena třída 1.stupně. 

Do třídy byli zařazeni žáci, kteří vyžadovali speciální individuální přístup a nezvládali 

vzdělávání na I. stupni ZŠ mimo ZDC, nebo existovala oprávněná a doložitelná obava, že by 

k této situaci došlo, protože měli zanedbané předchozí vzdělávání. Žáci prošli před vřazením 

odborným posouzením týmu ve složení – ředitel, vedoucí škol, psycholog ZDC, speciální 

pedagog ZDC, vychovatel, učitel. Třída byla zřízena jako komplexní podpůrné opatření, 

zařazení žáků do této třídy bylo po nezbytně dlouhou dobu s cílem integrace zpět do třídy 

běžné ZŠ mimo ZDC.  

Každý týden se konaly pravidelné porady učitelů. Celý tým učitelů procházel v průběhu 

školního roku supervizí. Ve škole působil výchovný poradce a školní metodik prevence. 

V průběhu roku byly řešeny výchovné problémy a častěji byla udělována výchovná opatření. 

Velmi úzce probíhala spolupráce s etopedem a psychologem zařízení. 

Ve škole při DD se noví učitelé zúčastnili stáže na DÚ Radlická, aby poznali a 

porozuměli práci na druhém pracovišti zařízení, a mohli tak lépe spolupracovat v péči o 

klienty a jejich vzdělávání.  

 

 

 

 

Základní škola při diagnostickém ústavu 

 
Ve třídě ZŠ při diagnostickém ústavu bylo vzděláváno v uvedeném školním roce 

celkem 20 žáků, z toho 10 dívek.  

   

ročník počet 

žáků 

národnost 

0 0 0 

1. 2 2x Slovensko 

2. 2 2x Slovensko 

3. 0 0 

4. 1 Slovensko 

5. 1 Slovensko 

6. 3 2x Slovensko, Vietnam 

7. 6 Polsko, Slovensko, Rusko, Čína, 2x USA 

8. 3 2x Slovensko, Ukrajina 

9. 2 Rumunsko, Ukrajina 
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Vřazení po DÚ: 

Ústavní výchova, běžná ZŠ: 8x 

Ústavní výchova, ZŠ při DDŠ: 2x 

Ústavní výchova, ZŠ při DDŠ Permon: 4x 

Péče zákonných zástupců, běžná ZŠ: 4x 

Výkon trestu: 1x 

Studentská skupina při DÚ ZDC, běžná ZŠ: 1x 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 byli přijati 3 klienti do ZŠ při DÚ jako kmenoví žáci, bylo 

vystaveno 1x vysvědčení. 3 žáci byli zařazeni do příslušných ročníků na základě věku a 

diagnostiky, neboť v minulosti dlouhodobě neplnili povinnou školní docházku.  

Všem žákům bylo vypracováváno Doporučení dalšího rozvoje dítěte po opuštění 

diagnostického ústavu, ve kterém byly podrobně rozebrány vzdělávací potřeby žáky a nároky 

na jeho další rozvoj. 

 

 

Akce pořádané třídou ZŠ při DÚ ve školním roce 2011/12: 

 návštěva Matějské pouti 

 Den s dobrovolníky ze SAP – výtvarné aktivity 

 Projektová výuka „Sametová revoluce“ včetně tematické vycházky Prahou 

 Tematická vycházka na Vyšehrad včetně prohlídky Slavína 

 Botanická zahrada v Tróji 

 „Den dětí“ – interaktivní program 

 Výlet lodí do ZOO, návštěva ZOO 

 „Pražské památky“ – tematická vycházka – Hrad, Petřín 

 

 

 

Základní škola při dětském domově 
 

Ve třídě ZŠ při dětském domově se školou bylo vzděláváno v uvedeném školním roce 

celkem 22 žáků, z toho 9 dívek. 

 

 

Ročník Počet 

žáků 

Národnost 

1. 2 Makedonie, Polsko 

2. 3 2x Slovensko, Vietnam 

3. 1 Slovensko 

4. 0 0 

5. 1 Slovensko 

6. 3 2x Slovensko, USA 

7. 4 Rumunsko, Rusko, 2x Slovensko 

8. 5 Bulharsko, Rusko, 2x Slovensko, Ukrajina 

9. 3 Rusko, Moldavsko, Ukrajina 
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2 žáci v naší škole dosáhli základního vzdělání, 1 žák před ukončením 9.třídy přešel  

do jiné školy, 1 žák splnil povinnou školní docházku v nižším ročníku. 1 žákyně byla přijata 

na střední školu v Příbrami. 

Všichni žáci školy mají speciální vzdělávací potřeby, důsledně jim byly vypracovávány 

individuální vzdělávací plány s důrazem na výuku českého jazyka, prohlubování socio-

kulturního rozhledu a všeobecných znalostí a přípravu na integraci do třídy běžné školy mimo 

ZDC. 

 

Akce pořádané ZŠ při DDŠ  ve školním roce 2011/12: 

 

 Návštěva Příbrami – výstup na Svatou horu, prohlídka pamětihodností. 

 Návštěva Prahy – ZOO, procházka Prahou, Mořský svět (1.stupeň) 

 Celodenní pěší výlet s návštěvou Památníku Vojna 

 Návštěva knihovny v Příbrami s tematickou přednáškou 

 K-centrum v Příbrami 

 MÚ Dobříš 

 Návštěva Sedlčan – městské muzeum se stálou expozicí historických kočárků 

 Návštěva statku s tematickou přednáškou 

 Projektový den „Oslava prvního jarního dne“ s bubnováním 

 Návštěva matějské pouti 

 

 

 Ve škole probíhaly odpolední kroužky výpočetní techniky, hry na kytaru, hry  

na zobcovou flétnu, břišní tance, cvičení pro dívky. 

 V průběhu celého školního roku probíhala individuální doučování pro žáky ZŠ při ZDC 

i pro žáky docházející do škol mimo ZDC. 

 

 

 

 

2. STŘEDNÍ ŠKOLA – PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 

 

Výuka probíhala po celý školní rok 2011/2012 ve dvou třídách, jedna třída v každém 

ročníku, a to dle vzdělávacích dokumentů studijního oboru 78-62-C/002  Praktická škola 

dvouletá.  

Po celý školní rok probíhala odborná příprava ve dvou cvičných kuchyňkách. Celá 

výuka byla zaměřena především na výuku českého jazyka a nácvik kuchařských dovedností, 

sociální adaptaci. Všem žákům byly vypracovávány individuální vzdělávací plány.  

Probíhala úzká spolupráce mezi pedagogy a etopedem a psychologem zařízení. Každý 

týden se konaly porady pedagogických pracovníků školy. 

 Ve škole probíhaly odpolední kroužky hry na kytaru, hry na zobcovou flétnu, břišní 

tance, cvičení pro dívky. V průběhu celého školního roku probíhala individuální doučování 

pro žáky školy při ZDC i pro žáky docházející do škol mimo ZDC. 
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Celkem bylo zapsáno 18 žáků, z toho 9 dívek. 

 

Ročník Počet žáků Národnost 

1. 13 3x Slovensko, Palestina, Vietnam, Bělorusko, 

Bulharsko, Etiopie, 4x Afghánistán, Nigérie 

2. 5 Gruzie, 2x Slovensko, Somálsko, Nigérie 

 

Uvedené počty jsou celkové za celý školní rok, v jehož průběhu se složení žáků  

ve třídách obměňovalo. 

Závěrečné zkoušky 2. ročníku Praktické školy dvouleté v oboru kuchařské práce 

proběhly na konci června 2012, zúčastnili se jich celkem 3 studenti. Studenti vařili rozšířené 

celé menu, polévku, hlavní jídlo i dezert, všichni uspěli, z toho 2 s vyznamenáním.  

3 studenti 1.ročníku a 1 studentka 2.ročníku byli přijati na střední školy mimo ZDC. 

 

Přehled akcí střední školy je shodný s přehledem akcí uváděným u ZŠ.  

 

Od nového školního roku byl na naší škole zapsán nový obor vzdělávání Práce ve 

stravování 65-51-E/02, který by nahrazoval studijní obor Praktická škola dvouletá. 

Zřizovatelem však byla celá střední škola zrušena bez náhrady. 

 

 

3. DIAGNOSTICKÁ TŘÍDA PŘI DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU 

 

Diagnostická třída ve školním roce 2011/2012  měla vedenu výuku s podporou 

vzdělávacích dokumentů studijního oboru 78-62-C/002  Praktická škola dvouletá a s využitím 

také dalších vzdělávacích dokumentů s přihlédnutím ke konkrétnímu žákovi. Stejně jako v ZŠ 

při DÚ bylo všem žákům vypracováváno Doporučení dalšího rozvoje dítěte po opuštění 

diagnostického ústavu, ve kterém byly podrobně rozebrány vzdělávací potřeby žáka a nároky 

na jeho další rozvoj. Diagnostika se opět zaměřovala na problematiku vlivu předcházejícího 

vzdělávání a vzdělávacího režimu ovlivněného často působením rozpadu rodiny, zkušeností 

s drogovou závislostí, negativním přijetím působení pedagogů, dlouhodobou neúčastí ve 

školském systému, přechodem z jiného kulturního prostředí, jazykovou bariérou. 

 

V diagnostické třídě bylo ve školním roce 2011/2012 celkem 36 žáků, z toho 7 dívek.  

Z toho 1x opakovaný nástup z VÚ na rediagnostiku. 

 

Etnické složení: 

 

Počet žáků Národnost 

20 Afghánistán 

6  Slovensko 

2 Palestina 

1 Bělorusko 

1 Bulharsko 

1 Etiopie 

1 Libanon 

1 Nigérie 

1 Rumunsko 

1 Sýrie 

1 Velká Británie 
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Vřazení po DÚ: 

 
V současné době na útěku: 11x    

Praktická škola Permon: 8x 

Ústavní výchova, běžná SŠ: 2x 

Na propustce: 3x    

Repatriace: 3x Slovensko, 1x Bulharsko     

Zletilost: 5x     

Do péče zákonných zástupců: 1x     
 

 

Akce pořádané diagnostickou třídou: 

 

 návštěva Matějské pouti 

 Den s dobrovolníky ze SAP – výtvarné aktivity 

 Projektová výuka „Sametová revoluce“ včetně tematické vycházky Prahou 

 Tematická vycházka na Vyšehrad včetně prohlídky Slavína 

 Botanická zahrada v Tróji 

 „Den dětí“ – interaktivní program 

 Výlet lodí do ZOO, návštěva ZOO 

 „Pražské památky“ – tematická vycházka – Hrad, Petřín 

 Návštěva matějské pouti 

 

 
 

 

4. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV 

 

 

Školní rok 2011/2012 byl z hlediska důvodů umístění do institucionální péče 

jednoznačně podtrhující původní účel zřízení tohoto zařízení. Vysokou měrou převažovali 

klienti, tzv. nezletilí bez doprovodu, kteří využívali služeb zařízení v plném rozsahu. Ve 

srovnání s předchozím rokem byli minimálně umisťováni klienti s výchovnou problematikou 

či již diagnostikovanými poruchami chování.  V tomto případě se jednalo  přibližně o 20%  

klientů z celkového počtu přijatých dětí. Významněji však narůstala nutnost odborné péče, 

zejména psychoterapeutické a do popředí také vstoupila potřeba medikace klientů, související 

s jejich akutními zdravotními obtížemi. Velmi často byly řešeny posttraumatické stresové 

poruchy a depresívní stavy. Velkým problémem, který nastal v souvislosti s legislativními 

úpravami v rezortu MV ČR, byl zejména zdravotní stav klientů. Ti přicházeli zpravidla přímo 

po zadržení cizineckou policií, bez předchozího pobytu v přijímacích zařízeních SUZ MV ČR 

a řádného zjištění jejich zdravotního stavu. Často tak přicházeli klienti trpící infekčními 

chorobami, které významně zkomplikovaly chod celého diagnostického ústavu. V několika 

případech jsme ve spolupráci s odbornými pracovišti řešili i dlouhodobou léčbu závislostí na 

návykových látkách. V rámci poskytování odborných služeb klientům se závislostním 

chováním jsme navázali velmi úspěšnou spolupráci s terapeutickými komunitami. 

Problémem byla i nutnost nadkapacitních příjmů do diagnostického ústavu opět 

souvisejících se změnou legislativy v rezortu MV ČR a vyžadujících stálé organizační změny 

k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. V souvislosti s takovými opatřeními vznikaly 

i zvýšené finanční náklady, které významně zatěžovaly rozpočet zařízení. 



15 

 

V tomto školním roce velmi významně stoupla potřeba využívání tlumočnických 

služeb, a to zejména při odborné činnosti pracovníků zařízení, ale i v rámci řešení zejména 

zdravotnické problematiky.  

Oproti předchozímu školnímu roku bylo zaznamenáno procentuelně nižší zastoupení 

problematiky trestné činnosti, ale i problematiky obchodování s dětmi.  

Ve srovnání s předchozím školním rokem významně ubylo klientů předškolního a 

mladšího školního věku. 

Ve školním roce 2011/2012 bylo celkem provedeno 94  příjmů do DÚ. Z toho bylo 66 

běžných příjmů, 7 příjmů z útěků, 4 klienti byli přijati k rediagnostickému pobytu, 5 klientů 

na dlouhodobý pobyt, 1 klient na dobrovolný diagnostický pobyt a 10 klientů bylo přijato 

administrativně. 1 klient byl přijat jako záchyt z jiného zařízení, v tomto případě ze zařízení 

Německé republiky. 

Z celkového počtu 94 příjmů bylo přijato 71 klientů na základě předběžného opatření 

soudu, 19 klientů na základě nařízené ústavní výchovy a pouze 1 klient na základě nařízení 

ochranné výchovy. 1 klient pobýval v Diagnostickém ústavu na základě uzavřené smlouvy 

mezi zařízením a zákonným zástupcem dítěte a 2 klienti v rámci studia na základě smluvního 

vztahu se zařízením. 

V souvislosti s nárůstem kategorie nezletilí bez doprovodu byl také zaznamenán vyšší 

rozdíl ve věkovém rozložení klientů. Je patrná zjevná převaha klientů ve věku nad 15 roků / 

69 klientů/ oproti klientům ve věku do 15 let /25 klientů/. Posun je také zaznamenán v počtu 

přijatých dívek, kterých je významně méně než přijatých chlapců / 37 dívek, 57 chlapců/ 

oproti předchozím rokům, kdy byly počty chlapců a dívek prakticky vyrovnány. 

    

Velmi zásadní rozdíl ve srovnání s předchozím rokem je patrný v podílu 

zastoupení kategorie „nezletilý bez doprovodu“. Z celkového počtu 94 příjmů, bylo 

uskutečněno celkem 57 příjmů nezletilých bez doprovodu a z toho bylo 44 klientů ze 

zemí 3.světa. 

 

V tomto školním roce byli umisťování klienti mnohem častěji přímo z ulice než z rodin. 

Celkem se jednalo o 52 klientů zadržených Policií ČR nebo Cizineckou policií na území 

České republiky. Z péče zákonných zástupců bylo přijato 27 klientů, z jiného zařízení celkem 

12 klientů a 3 klienti přišli z péče SUZ. 

Ve školním roce 2011/2012 naše zařízení evidovalo celkem 12 žádostí o udělení 

mezinárodní ochrany. 

Po ukončení diagnostického pobytu odešlo 17 dětí do DDŚ nebo VÚ Permon, ve stavu 

stále zůstává 19 klientů, 13 klientů bylo propuštěno do péče rodičů a 8 klientů bylo dle 

povahy své problematiky umístěno do jiného zařízení mimo spádovou oblast ZDC. 6 klientů 

bylo převedeno do péče SUZ, 4 klienti byli transportováni na Slovensko a 1 klient do 

Německa z důvodů jejich primárního zadržení v lokalitách těchto států. 

1 klient byl repatriován do země původu, 1 klient se nachází ve VTOS, 1 klient dosáhl 

zletilosti a 2 klienti nastoupili pobyt na studentském oddělení. 21 klientů se dopustilo útěku. 
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Etnické složení klientů: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na studentském oddělení diagnostického ústavu, které pracuje na detašovaném 

pracovišti Praha 4 – Háje, Modrá škola, bylo ve školním roce 2010/2012 umístěno celkem 9 

studentů. 6 chlapců a 3 dívky. V průběhu tohoto školního roku byli přijati do stavu 

studentského oddělení 2 klienti. 7 studentů pokračovalo ve studiu dalšího ročníku již dříve 

započatého studia středních nebo vysokých škol. 2 studenti měli nařízenu ústavní výchovu a 7 

studentů mělo uzavřenu se zařízením smlouvu o pobytu. 

V průběhu celého školního roku na studentském oddělení probíhaly pravidelné úterní 

komunity, kterých se účastnil vedoucí DÚ. Sociální pracovnicí byly uskutečněny besedy na 

různá témata dle přání klientů. Pro každého klienta byl vypracován individuální vzdělávací 

plán, jehož plnění bylo pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Vychovatelé byli po celý 

školní rok v kontaktu s jednotlivými školami našich studentů a úzce spolupracovali 

s pedagogy těchto škol zejména v oblasti optimalizace vzdělávání našich klientů, ale i 

mimoškolní činnosti a dalších akcí škol.  

Roční plán studentského oddělení pro školní rok 2011/2012 byl plněn. Během tohoto 

roku jsme se zaměřili na podporu ve studiu jednotlivých studentů a přípravu na jejich 

samostatný život. Studentům se podařilo zorganizovat mimořádné akce na oddělení, a to výlet 

do Karlových Varů a výlet do libereckého centra Babylon, fotbalový turnaj VŠE – OPU -  

ZDC a o prázdninách byl uskutečněn výlet do Moravského krasu.  

Podařilo se zajistit, ve spolupráci s OPU, nadstandartní výuku Čj, a to pro všechny 

středoškoláky a jednoho vysokoškolského studenta. 

Afghanistán 30 

Alžír 1 

Azerbájdžán 1 

Barma 1 

Bělorusko 1 

Bulharsko 3 

Česká republika 2 

Čína 1 

Etiopie 1 

Kongo 2 

Maroko 1 

Německo 1 

Nigérie 2 

Palestina 2 

Polsko 1 

Rumunsko 2 

Slovensko 22 

Somálsko 2 

Ukrajina 6 

USA 2 

Velká Británie 1 

Vietnam 9 

celkem 94 
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Stejně jako i v minulých letech pobíralo 6 našich studentů stipendium od VDV Nadace 

Olgy Havlové a 1 vysokoškolák obdržel, také od VDV, finanční příspěvek na notebook. 

 

Na úseku diagnostiky došlo v průběhu tohoto školního roku k mnoha změnám 

souvisejícím s organizačními změnami v zařízení na základě rozhodnutí zřizovatele. Jednalo 

se zejména o snížení počtu pracovníků a ponížení finančního rozpočtu.  

V souvislosti s nárůstem kategorie“ nezletilí bez doprovodu“ a již výše zmiňovaným 

rizikům, byla značná péče věnována zejména zdravotní problematice a dále řešení akutních 

post-traumatických stresových poruch, depresívních rozlad a hraničních psychiatrických 

diagnóz. Opakovaně docházelo i k hospitalizacím jednotlivých klientů. 

U mnoha klientů byl diagnostikován tabakismus, a to i v mladším školním věku. 

Objevovala se brachiální i verbální agresivita, zaznamenány byly psychická deprivace a 

výchovná zanedbanost, akutní traumatizace a nedostatek školních návyků. 

V rámci diagnostické práce byla pravidelně prováděna psychologická, speciálně 

pedagogická, školská a zdravotní diagnostika, dále individuální i skupinová psychoterapie, 

krizová intervence, podpůrné a motivační pohovory a prohlubována byla práce s rodinami 

klientů. Pravidelně probíhala pondělní komunitní setkání všech klientů a pedagogických 

pracovníků diagnostického ústavu. 

Úsek diagnostiky spolupracoval s ostatními participujícími pracovišti, např. odbornými 

lékaři / pediatr, psychiatr, neurolog apod./, dětskými psychiatrickými klinikami / FN Motol, 

PL Bohnice, DPL Opařany/, OSPODY, soudy, Pedagogicko- psychologickými poradnami, 

SVP Klíčov, Malvazinky, Háje apod., Dětským krizovým centrem a neziskovými 

organizacemi / OPU, PPU, Lata, Meta, Lékořice, Dům tří přání apod./. 

Důraz byl i nadále kladen zejména na týmovou práci odborníků, která byla podporována  

účastí všech pedagogických pracovníků na pravidelných diagnostických poradách, 

komunitních setkáních metodických sdruženích, které pravidelně probíhaly na všech úsecích 

zařízení. Osvědčilo se i pravidelné setkávání užšího diagnostického týmu s provázaností na 

úsek výchovy. 

Úsek výchovy pracoval ve školním roce 2010/2011  se 3 výchovnými skupinami 

odděleně. Výchovné skupiny se měnily dle složení dětí – chlapci, dívky, malé děti, děti - 

cizinci. Věkové i etnické složení kladlo vysoké nároky na profesionální úroveň zaměstnanců.  

V neposlední řadě je nutné zmínit i vysokou náročnost práce sociálních pracovnic 

našeho diagnostického ústavu spočívající nejenom ve výkonu běžné agendy sociálně právní, 

ale i ve znalosti cizinecké legislativy a řešení pobytových statusů našich klientů.   

Po celý rok byl pracovní tým diagnostického ústavu supervizně veden odborným 

pracovištěm. 

 

 

 
Akce pořádané diagnostickým ústavem: 

 

Září 

Festival na Ladronce - Šaškohraní 

Návštěva stanice mladých přírodovědců 

Vojenské muzeum 

Bowling 

 

Říjen 

Návštěva muzikálu Popelka 

Návštěva muzea PČR 
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Návštěva Národního muzea – výstava motýlů 

OPU- fotbalový zápas na Spartě 

 

Listopad  
Návštěva Petřína a Pražského hradu 

Návštěva bazénu v Radlicích 

Bowling 

Návštěva Technického muzea 

Návštěva stanice mladých přírodovědců 

 

Prosinec 

Mikulášská besídka v ZDC 

Národní muzeum 

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 

Bowling 

 

Leden 

ZOO Praha 

Návštěva stanice mladých přírodovědců 

Bruslení na zimním stadionu Nikolajka 

Návštěva Vojenského muzea 

Návštěva Muzea Hl.města Prahy 

 

Únor  

Bruslení na zimním stadionu Nikolajka 

Celodenní výlet vlakem směr Radotín, Berounka 

Návštěva IQ parku v Liberci 

Bowling 

Návštěva stanice mladých přírodovědců 

Celodenní výlet na Karlštejn 

Návštěva Kina 

Výlet na běžky  

Výlet na Zbraslav- návštěva mini ZOO 

 

Březen 

Turnaj v Ping Pongu 

Návštěva Výstaviště Holešovice akce Motocykly 2012 

Národní muzeum – výstava Vynálezy a Vynálezci  

Návštěva stanice mladých přírodovědců 

 

Duben 

OPU- fotbalový zápas na Spartě 

Dopravní akce Besip 

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí 

Velká Chuchle – dostihy 

Návštěva bazénu v Radlicích 

Návštěva výstavy „ Lodě na Vodě“ 

Skautský den v Karlíně 

Freestyle Park Modřany – plážový volejbal 
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Květen 

Celodenní výlet do Modřan  opékání buřtů, sportovní aktivity 

Výlety na in-lin bruslích na trase Vyšehrad, Modřany 

Výlety na kole Chuchle, Lahvice,Černošice 

Velká Chuchle – dostihy 

 

Červen 

Refufest – multikulturní festival  na Střeleckém ostrov 

Pouliční festival- Svět Hudby 

United Islands  

Velká Výzva- Festival na Letné 

Bowling 

Výlet na Petřín- návštěva Zrcadlové síně 

Výlety na kole Chuchle, Lahvice,Černošice, Zbraslav 

ZOO Praha 

 

Červenec 
Letní tábor v našem zařízení Areálu Permon 

Výlet po Vltavě na lodích v oblasti Hřiměždic 

Prohlídka zámku Dobříš 

Výlet do Příbrami, návštěva Svaté Hory 

Muzeum DPP Praha 

Jízda po Praze historickým vlakem 

Výlety na kole  Modřany- Vrané nad Vltavou 

Návštěva Trojského zámku 

Návštěva bazénu v Radlicích 

 

Srpen 

Výlet lanovkou na  Petřín- návštěva zrcadlové síně a bludiště 

Letecké muzeum Kbely 

Letní tábor v našem zařízení Areálu Permon 

Hornické muzeum v Příbrami 

Návštěva zámku Březnice 

Výlety na lodích po Vltavě v oblasti Hřiměždic 

Výlety na kole v okolí Hřiměždic 

Koupání v Aquaparku Příbram  

Koupání v TJ Motol  

Bobová dráha na Prosek 

Bowling 

Návštěva bazénu v Radlicích 

 

 

I v tomto školním roce jsme se potýkali s problémem absence sportoviště nebo 

tělocvičny v budově diagnostického ústavu. Výuka tělesné výchovy probíhala v pronajaté 

tělocvičně nedaleké základní školy a odpolední sportování probíhalo na všech dostupných 

přilehlých sportovištích v okolí budovy. I nadále jsme mohli využívat tělocvičnu a sportovní 

hřiště v areálu Modré školy, byly realizovány výlety na kolech a pravidelné ježdění na in-line 

bruslích. Klienti se rádi účastnili celoústavního přeboru v běhu do schodů a turnajů ve stolním 

tenisu. Podařilo se opět rozšířit a inovovat sportovní sbírku. Bohužel se v tomto školním roce 

vzhledem k finanční situaci nepodařilo absolvovat zimní výjezd na lyže. Přesto však naši 
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klienti nepřišli o zážitky na sněhu, byli na několika celodenních zimních výletech a učili se 

jezdit na běžkách. Během letních prázdnin jsme absolvovali 2x velmi příjemný pobyt v našem 

Areálu Permon, kde si děti diagnostického ústavu plně užili sportovního vybavení našeho 

zařízení a přírodních radovánek. 

Celkově lze hodnotit uplynulý školní rok jako období kladoucí zvýšené nároky zejména  

na profesionální práci a precizní výkony zaměstnanců.  

 

 

 

 

5. DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU A VÝCHOVNÝ ÚSTAV PERMON 

 

Ve školním roce 2011/2012 byl podpořen integrační proces zařazováním klientů do 

školního vzdělávání mimo školu při Zařízení pro děti cizince. Celkem se podařilo úspěšně 

vřadit 15 žáků, a to na úroveň předškolního, školního, středního i vysokoškolského 

vzdělávání. 

 

MŠ Dublovice – 5 dětí  

ZŠ Dublovice – 2 děti 

ZŠ Příbram- 1 dítě  

ZŠ Nečín – 1 dítě 

OU Sedlčany – 1 dítě 

OU Příbram –   2 děti 

SZŠ Příbram – 1 dítě 

Gymnázium –   1 dítě 

VŠFS Praha – 1dítě 

 

Tři studenti ukončili závěrečnou zkouškou Praktickou školu v zařízení. Pro školní rok 

2012/2013 byl přijat jeden student na Střední odborné učiliště v Příbrami, obor autotronik, 

dvě studentky na SOU Sedlčany, obor kadeřnice, jedna studentka na Střední integrovanou 

školu v Příbrami. Jeden student nadále studuje Vysokou školu finanční a správní o.p.s. Praha, 

jeden student postupuje do druhého ročníku gymnázia v Příbrami, jedna studentka postupuje 

do druhého ročníku Střední zdravotnické školy v Příbrami. 

V zařízení fungují volnočasové aktivity v rámci zájmových kroužků, jako je keramický, 

sportovní a plavecký.  

Děti navštěvovaly plavecký stadion a zúčastnily se extraligových zápasů volejbalu 

v Příbrami, v zimních měsících lyžovaly na sjezdovce v Příbrami.  Pravidelně byly pořádány 

cyklistické výlety do okolí zařízení. Velmi oblíbená byla pěší turistika.  

 

V tomto školním roce byla navázána spolupráce s neziskovou organizací Rozmarýna 

o.p.s., která pro děti opouštějící ZÚV připravila workshopy zaměřené především na pracovní 

uplatnění na trhu práce a víkendové pobyty zaměřené na komunikaci a vztahy mezi 

vrstevníky. Pokračovala spolupráce s neziskovou organizací OPU.  
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Akce pořádané DDŠ a VÚ Permon:  

 

Vybrané jednorázové akce: 

 

Září     

Cirkus Praha 

Výlet Příbram Sv. Hora 

Cyklistický výlet Nečín, Vrškamýk 

 

Říjen     

Tábor s PS SOSNA 

Výlov rybníka Musík 

Muzikál na ledě 

Výlet na zámek Orlík 

Cyklistický výlet Dražkov, Sv. Jan, Skrýšov 

 

Listopad  

Výlet Písek  

Lampionový průvod Dublovice 

Mistrovství Permonu v Člověče nezlob se 

Pouštění draků 

 

Prosinec  

Výlet Šneček Příbram 

Výroba svícnů ze slaného těsta 

Volejbalové utkání Příbram 

Výstava betlémů Sv. Hora Příbram  

   

Leden 

Filmový klub SMRADI 

Turnaj ve stolním tenise 

Bazén v Příbrami  

Únor  

Stavění sněhuláků   

Bobování  

Lyžování – běžky Brdy 

Bazén Příbram 

Karneval Dublovice 

 

Březen    

Výlet Červený Hrádek 

Výlet hrad Točník, farma zvířat 

Divadlo Příbram- Broupohádka 

 

Duben    

Turnaj v nohejbale  

Cyklistický výlet 
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Květen    

Workshop Rozmarýna o.p.s. – pracovní pohovory 

Výlet Tábor 

Výlet na lodích  

Výlet Pohádkový les 

Olympiáda Dětských domovů – Solenice  

 

Červen  

Cyklistický výlet Věšín 

Zámecká slavnost Bukovany 

Akce Hledání pokladu  

Workshop Rozmarýna o.p.s. – návštěva ÚP 

Výlet Orlík 

 

Červenec     

Letní tábor Wébrovka 

Letní tábor PS Sosna 

Letní tábor s YMCA. OSPOD  Praha 5 

Výlet Častoboř 

Výlet lodí Orlík, Zvíkov 

 

Srpen   
Výlet na zámek Blatná 

Výlet do skanzenu Vysoký Chlumec 

 

 

Ve školním roce 2011/2012  probíhala v plném rozsahu odborná výchovná práce 

v areálu Permon v obou součástech – DDŠ i VÚ.  

Cílem práce s klienty výchovných skupin byl především rozbor rizikového chování a 

individuální korekce výchovných problémů především ve spolupráci s psychology a 

psychiatry, dalšími zdravotnickými zařízeními.   

V rodinných skupinách byla cílem především práce s méně rizikovými poruchami 

v chování, integrace do systému v ČR, řešení problémů týkající se komunikace s dospělou 

osobou a ve vztahu ke školním povinnostem.  

Za celý školní rok bylo evidováno celkem 20 útěků.  

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo v DDŠ a VÚ Permon umístěno celkem 66 klientů. 

Vzhledem k organizačním změnám ze strany zřizovatele byly ke dni 31. 8. 2012 děti 

přemístěny do jiných ZÚV, školských zařízení nebo umístěny zpět do rodiny.  
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Etnické složení: 

 

Národnost Počet žáků 

Bulharsko   1 

Rusko   4 

Čína   2 

Gruzie   1 

Kongo   2 

Makedonie   2 

Moldávie   1 

Nigérie   2 

Palestina   1 

Rumunsko   1 

Slovensko   18 

Somálsko   3 

Bělorusko   1 

Ukrajina   6 

Vietnam   4 

Polsko   3 

Afghánistán    4 

USA    1 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 opustily 3 děti zařízení z důvodu zletilosti, 5 dětí ukončilo 

smlouvu o pobytu, 10 dětí se vrátilo zpět do rodiny, 1 dítě prošlo rediagnostikou v DÚ ZDC, 

1 dívka ukončila pobyt z důvodu ukončení platnosti PO, 3 děti byly repatriovány do země 

původu, 5 dětí bylo přemístěno do jiného výchovného ústavu, 1 dívka byla přemístěna na 

dlouhodobý pobyt do DÚ, 16 dětí bylo přemístěno do jiného DD, 2 děti do jiného DDŠ, 13 

bylo přemístěno do DÚ ZDC, 2 děti byly přemístěny do FOD Klokánek, 1 klient odešel do 

POS Kostelec nad Orlicí.  

V souvislosti s rozhodnutím zřizovatele, MŠMT ČR, byla činnosti DDŚ a VÚ Permon 

k 31.8.2012 ukončena a všichni klienti byli umístěni do jiných zařízení, přešli pod DÚ ZDC 

nebo pominuly důvody jejich umístění v institucionální výchově a vrátili se do péče 

zákonných zástupců. 

 

 

 

6. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
 

         Zájem klientů o služby střediska byl zastoupen nejvíce z oblasti Městské části pro Prahu 

11, která je charakteristická širokou sídlištní výstavbou panelového typu.  Klienti přicházeli 

do střediska na základě vlastní iniciativy nebo na doporučení nejrůznějších státních institucí a 

zařízení. Mezi instituce, které nejvíce využívaly služeb střediska – žádaly odborné posouzení 

a poskytnutí odpovídající péče, doporučovaly klienty a následně se střediskem 

spolupracovaly, patří zejména školy všech stupňů, Odbory sociální péče, pedagogicko-

psychologické poradny, soudy, Policie ČR, zdravotnická zařízení, krizová centra, Probační a 

mediační služba, SVP Modřany a Klíčov a telefonické linky zaměřené na pomoc v nouzi. 

Největší nárůst klientů jsme v uplynulém roce zaznamenali u nařizování „Dobrovolných 
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pobytů“, v rámci probačních a mediačních opatření. V této souvislosti jsme začali 

spolupracovat s novým subjektem a tím bylo Státní zastupitelství.  

 

Pro klienty Probační a mediační služby SVP zajišťovalo v minulém roce tyto programy:  

1) Intenzivní, krátkodobý terapeutický program v délce trvání 3 měsíce s frekvencí 

minimálně 1x týdně. Program zahrnoval komplexní pedagogicko-psychologické a 

speciálně pedagogické vyšetření, stanovení individuálního plánu práce s klientem, 

jeho průběžné vyhodnocování a intenzivní práci s rodinou klienta. 

2) Střednědobý terapeuticko-výchovný program v délce trvání 6 měsíců s frekvencí 

minimálně 1x za 2 týdny. Program zahrnoval komplexní pedagogicko-psychologické a 

speciálně pedagogické vyšetření, stanovení individuálního plánu práce s klientem, 

jeho průběžné vyhodnocování a dlouhodobou rodinnou terapii, tak jako spolupráci se 

školou klienta dle povahy problému. 

3) Dlouhodobý terapeuticko-výchovný program v délce trvání jednoho roku s frekvencí 

minimálně 1x za 2 týdny. Program zahrnoval základní péči dle bodu 2) s tím, že klient 

byl zařazen navíc do vrstevnické skupiny. Individuální i skupinová terapie, tak jako 

rodinná terapie a spolupráce se školou klienta dle povahy problému. 

 

         Středisko výchovné péče se snažilo řešit problémy v případech, kdy bylo ještě možné 

zapojit do spolupráce rodinu a příslušníky nejbližšího sociálního prostředí, jehož je dítě 

součástí. Plnilo tak i úlohu nízkoprahového zařízení před umístěním do ústavní péče. 

V případě, že nebylo již možné řešit problematiku v součinnosti s rodinou nebo školou, byla 

střediskem doporučována opatření spočívající v umístění do zařízení ústavní a ochranné péče 

(diagnostické ústavy, výchovné ústavy, hospitalizace v psychiatrických zařízeních apod.). Po 

propuštění z ústavní péče pak středisko zajišťovalo následnou péči v rámci vřazování dítěte 

do pozitivních sociálních poměrů. 

 

         Ke konkrétním formám činnosti střediska patřily základní psychodiagnostika, 

individuální, rodinné a skupinové terapie. V tomto školním roce jsme měli terapeutickou 

skupinu chlapců.  Terapeutickou skupinu děvčat jsme vzhledem k nízkému počtu vhodných 

klientek neotevřeli. Pomoc školám byla realizovaná formou práce s celými třídními kolektivy 

v rámci úpravy sociálního klimatu. Ve větší míře jsme řešili problematiku šikany ve třídách.  

Osvědčilo se nám také zvát třídy na středisko, a tak pro děti vytvořit bezpečnější prostředí, 

než jsou prostory školní třídy.   

          Dále se středisko věnovalo metodickému vedení učitelů škol, pracovalo 

s managementem ve školství (ředitelé, zástupci), spolupracovalo se školními poradenskými 

pracovišti (výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové, speciální 

pedagogové, asistenti). Práce střediska byla zaměřena na všechny věkové kategorie klientů – 

předškolní, mladší a starší školní věk, studenty SŠ a SOU a vyšších odborných škol. Základní 

problematikou, kterou středisko řešilo, jsou poruchy chování, absence přijímání autorit, 

osobní a vztahové problémy, závislosti, asociální projevy a kriminalita - jako jsou agresivita, 

záškoláctví, sprayerství, vandalismus, krádeže, aj.  

       Personálně byla činnost střediska výchovné péče zajišťována 3 odbornými pracovníky. 

Jedním psychologem a dvěma speciálními pedagogy.  

        Z technického hlediska došlo v tomto školním roce k dalšímu zlepšování pracovních 

podmínek. Získali jsme novější tiskárny a jeden nový notebook. Byli jsme dovybaveni 

aktuálními psychodiagnostickými nástroji a odborná knihovna byla doplněna novými 

publikacemi. 

        Metodické sdružení probíhalo na středisku výchovné péče celý rok. Vedením byla 

pověřena paní PhDr. Podholová. Sešlo se celkem 10x a pracovalo podle předem schváleného 
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plánu. Mezi nejdůležitější témata patřily případové studie velmi problémových dětí, analýza 

stávající dokumentace o klientech, problematika dalšího vzdělávání jednotlivých pracovníků 

– reference ze školení, kurzů atd. Novým tématem byly besedy nad návrhy novel zákonných 

norem ošetřujících činnost středisek.  Každý z odborníků absolvoval školení v problematice 

dle svého profesního zaměření (rodinná terapie, práce s agresivními jedinci, arteterapie, 

školská legislativa, psychologie dítěte apod.) 

         Celkový počet evidovaných klientů bylo 561, z toho bylo v období letošního školního 

roku přijato 48 nových klientů. Z toho bylo 34 chlapců a 14 dívek, z hlediska věku: 

předškoláci 3, základní škola - první stupeň 22, druhý stupeň 21, střední a vyšší škola 3.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se preventivní práce střediska výchovné péče přesouvá do 

ranějšího věku dětí, (prvního a druhého stupně ZŠ), což je dobrý předpoklad k účinnější 

nápravě jejich poruch. 

          Do budoucna zamýšlí středisko rozšířit svou činnost o ranou péči. Bude to záviset od 

ekonomických možností ZDC. Nárůst počtu předškolních dětí vyžaduje nadále více se 

věnovat této věkové kategorii. Je třeba uvést, že daleko více rodičů využívá možnosti 

odborných konzultací bez současné registrace dítěte do péče SVP.   Dalším posílenou oblastí 

pak bude ve zvýšené míře prevence v oblastech sociálně-patologických jevů, které postihují 

oblast Jižního Města nejvíce a uspořádání vzájemných kompetencí s probační a mediační 

službou v péči o děti, kterým terapeutický pobyt nařídil soud. Jde o to, aby dítě nechodilo jak 

k nám do programu, tak do programu probační a mediační služby.  Nejvýznamnějším 

ukazatelem je, že i přes snížení úvazků o jeden vykonalo středisko stejný počet aktivit jako 

v předcházejícím roce. Toto se podařilo pouze zvýšením aktivit stávajících odborníků. Za toto 

ji náleží poděkování.     

 

 

 

 

 F: ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

Pedagogičtí pracovníci zařízení jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní v oboru speciální 

pedagogika, etopedie, učitelství jednotlivých předmětů, vychovatelství a psychologie.  

Na úrovni bakalářského či středoškolského vzdělání pak v oboru vychovatelství.  

Ve školním roce 2011/2012 bylo ze strany zařízení podporováno další vzdělávání 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, a to zejména s ohledem na získání či rozšíření 

kvalifikace v jednotlivých profesních oborech.  

1 pracovnice ukončila magisterské studium v oboru Sociální pedagogika, 1 pracovnice 

zahájila magisterské studium v oboru Sociální práce a 1 pracovnice pokračovala v tomto 

oboru započaté studium. Ve studiu oboru Speciální pedagogika pokračovala 1 pracovnice a 

zdravotnice se přihlásila na psychosociální studia. Rozšiřující vzdělávání zahájil 1 pracovník 

v oboru Speciální pedagogiky a 1 pracovnice v oboru Sociální pedagogiky. Další pracovnice 

pokračovala v magisterském studiu Adiktologie.  

  Naše zařízení pořádalo úspěšný kurz pro pedagogické pracovníky „Výchovné přístupy 

k dětem a mladistvým s rizikovým závislostním chováním, který byl vedený 

Mgr.Pavlovským. 1 pracovnice absolvovala sociálně psychologický výcvik a 1 pracovnice 

výcvik KBT. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz první pomoci a pravidelná 

školení BOZP. 

Výběrově byli zaměstnanci vysílání k účasti na jednodenních seminářích 

akreditovaných MŠMT a dalších vzdělávacích akcí doporučených zaměstnavatelem. Velmi 
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často naši pracovníci navštěvovali odborné semináře pořádané pravidelně organizací Barevný 

svět dětí. 

Pozitivně byl hodnocen také seminář s názvem „Legislativa při testování na přítomnost 

návykových látek,“ kterého se zúčastnili 3 pracovníci zařízení. 

Pedagogičtí pracovníci všech součástí zařízení pracovali po celý školní rok pod 

supervizním vedením. Supervize byla pravidelně poskytována týmová, dle potřeby kolektivu 

případová a dle potřeb jednotlivců individuální či párová. 

 

 

 

G.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

Základní prezentace Zařízení pro děti – cizince je prováděna prostřednictvím webových 

stránek na adrese www.ddcpraha.cz . Zde je vykonávána pravidelná aktualizace všech změn 

v životě našeho zařízení, podávány informace o zajímavých akcích absolvovaných s našimi 

klienty a prezentována poděkování našim sponzorům. 

Zařízení organizuje ve spolupráci s MPSV, MV a MS ČR různé školící akce pro 

sociální pracovníky OSPOD, kurátory mládeže, pracovníky soudů, pracovníky policie a 

pracovníky správy uprchlických zařízení. Na těchto setkáních je prezentováno nejen naše 

zařízení, ale probíhá i informovanost o institucionální péči všeobecně a je dán dostatečný 

prostor k vymezení platformy spolupráce jednotlivých rezortů. 

Zařízení úzce spolupracuje i s PaedFUK, FFUK, VOŠ sociálně právní Jihlava a Praha 

10, Caritas Olomouc, JABOK  a podílí se na vzdělávání studentů těchto škol. V průběhu 

školního roku naši odborní pracovníci byli konzultanty a oponenty několika diplomových 

prací. Pořádáme exkurze, přednášky a umožňujeme krátkodobé i dlouhodobé praxe studentů. 
 

 
 
 

Projekty přímo přihlášené Zařízením pro děti cizince a SVP 
 
 

Ve školním roce 2011/2012 nebyl v rámci ZDC realizován žádný projekt vzhledem 

k nesouladu specifik klientely ZDC a vyhlašovaných projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddcpraha.cz/


27 

 

H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ A OSTATNÍMI OPRÁVNĚNÝMI SUBJEKTY 

 

 

Kontroly provedené ve školním roce 2011/2012: 

 

 8.9. – 12.10.2012 proběhla v Zařízení pro děti – cizince neohlášená návštěva 

pracovníků Veřejného ochránce práv. Na základě podané a medializované zprávy 

z této návštěvy byly realizovány některé dále uvedené kontroly státních institucí. 

 MŠMT – plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo 

uložených na základě těchto předpisů, hospodaření s prostředky státního rozpočtu a 

zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla provedena ve 

dnech 5. 1. 2012 – 14. 2. 2012. Kontrolované období rok 2008-2010. V oblasti 

hospodaření se svěřenými prostředky nebyly zjištěny rozdíly. 

 PSSZ -  kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 

a při odvodu pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti provedené ve dnech 20. 3. - 22. 3. 2012. Při kontrole nebyly zjištěny 

nedostatky. 

 Hygienická stanice Hl. m. Prahy – kontrola stravovacích služeb. Kontrola byla 

provedena dne 4. 4. 2012. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

 Oblastní inspektorát práce - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, 

z nichž vznikají zaměstnavatelům a zaměstnancům práva nebo povinnosti 

v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců. 

Kontrola byla provedena ve dnech 2. 5. 2012 – 20. 6. 2012. Při kontrole nebyly 

zjištěny nedostatky. 

 Česká školní inspekce – veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků 

státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným 

ministerstvem podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. a) a podle ustanovení § 163 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský 

zákon), vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. 

Kontrola byla provedena ve dnech 22.5. -25. 5. 2012. Kontrolované období rok 2011. 

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Praha – dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární kontrole. Kontrola byla provedena dne 30. 3. 2012. Při kontrole nebyly 

zjištěny nedostatky.  

 Pravidelně probíhaly kontroly Hygienických stanic hlavního města Prahy a okresu 

Příbram. V souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními byly v diagnostickém 

ústavu prováděny a další kontroly obvodní hygieničky. 

 Pravidelně probíhaly kontroly státních zástupců Obvodního státního zastupitelství pro 

Prahu 5 a okresu Příbram 
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I.ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

u) Základní údaje o hospodaření školy: 

  příjmy: 
 50 693 tis.Kč 
 

  výdaje: tis.Kč 
spotřeba materiálu 3 243 

spotřeba energie 3 052 
spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 0 
oprava a udržovní 307 
cestovné 207 
ostatní služby 2 943 
mzdové náklady 28 274 
zákonné sociální pojištění 9 518 
ostatní sociální pojištění 0 
zákonné sociální náklady 280 
jiné sociální náklady 177 

jiné ostatní náklady 566 
odpisy dlouhodobého majetku 1 379 
celkem  náklady 49 946 
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Závěr: 
 

Průběh tohoto školního roku významně ovlivnila velmi nepříznivá situace, která nastala 

po neplánové návštěvě pracovníků Veřejného ochránce práv v měsících září a říjnu roku 

2011. V důsledku této kontroly a následné medializace, byli naši klienti významně 

traumatizováni. A to nejen vzhledem k častým, necitlivým a neodborně vedeným rozhovorům 

ze strany novinářů, reportérů a dalších pracovníků nejrůznějších institucí, ale zejména 

vzhledem k nejistotě, do které byli naši klienti zavedeni po sdělení informace 

nekompetentními osobami o záměru zrušení celého areálu Permon. Klienti a mnozí z nich již 

opakovaně prožívali obavy ze ztráty svého domova a ze ztráty osobních perspektiv týkajících 

se zejména možnosti dostudování zvolené školy a následné integrace do společnosti.  

Po mnoha následných jednáních pak byly zřizovatelem zařízení ke dni 31.8.2012 

zrušeny součásti ZDC, které měly svůj provoz  v areálu Permon. Jedná se o Dětský domov se 

školou, Výchovný ústav a Střední školu. Tyto součásti byly zrušeny bez náhrady a všichni zde 

dosud žijící klienti / 45 klientů/ byli v součinnosti s OSPODy a pod vedením MPSV ČR 

přemístěni do jiných zařízení sítě institucionální výchovy v ČR. V těch případech, kde 

pominuly důvody ústavní výchovy, došlo k návratu do péče zákonných zástupců. Někteří 

klienti i přes to, že by při zachování provozu Permon rádi dostudovali zvolené obory, opustili 

zařízení z důvodů zletilosti. Část klientů však nebylo možné z důvodů zejména jazykové 

bariery umístit do běžné sítě, a proto byli převedeni pod pracoviště Diagnostického ústavu.  

Toto pracoviště muselo přijmout velkou řadu organizačních změn, aby bylo možné zajistit 

bezproblémový chod ústavu, avšak středoškolské vzdělávání těchto klientů se vzhledem ke 

zrušení jediného oboru v rámci střední školy zajistit k 1.9.2012 nepodařilo. 

Od 1.9.2012 provozuje Zařízení pro děti – cizince tyto součásti: Diagnostický ústav, 

Středisko výchovné péče, Základní škola. Na úrovni těchto pracovišť bude Zařízení pro děti – 

cizince poskytovat svým klientům i nadále plně profesionální služby v souladu s platnou 

legislativou. 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 28.9.2012 

  

 

 

 

 

Mgr. Luboš Hudec 

                                    ředitel ZDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.10.2012 


