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dle § 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

 
 



 

 

A: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ: 

 

 

Název:  Dětský domov Senožaty, Senožaty 199 

 

 

Sídlo: Senožaty 199, 394 56 Senožaty 

 

               

Zřizovatel: Kraj Vysočina 

   

 Právní forma: příspěvková organizace 

 

 

Statutární orgán: Mgr. Martina Buchalová Horská, ředitelka 

 

  

Vedoucí pracovníci: – Dana Burdová, Dis. – zástupkyně ředitelky – sociální    

pracovnice 

                                      Michaela Ješátková, Bc. – vedoucí vychovatelka 

                                               

                Martina Špalková – vedoucí školní jídelny 

Kontakty: 

 

  Tel:       565 582 144 – pevná linka 

     602 401 342 – ředitelka 

     724 756 108 –  ekonomka 

     725 585 552-  ved.vychovatelka 

     724 475 393-  zástupce ředitele -sociální pracovnice 

 

  

             e-mail:    info@ddsenozaty.cz          web.:   www.ddsenozaty.cz 

 

IČO:   708 44 330 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dětský domov nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004 Sb., § 10. Tato Výroční 

zpráva je zpracována pro vlastní potřebu DD a  pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Kraje 

Vysočina,  

Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., § 7, odst.1),  osnova je přizpůsobena 

činnostem dětského domova. Práce v DD se liší od práce škol, proto jsme použili naši 

strukturu, která nám vyhovuje. 

Přílohou je výroční zpráva o činnosti, která je zpracována dle zákona 106/1999 Sb. 

 

 

 

Charakteristika zařízení 

 

Dětský domov  vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák. 

109/2002 Sb. a vyhl. Č. 438/2006 Sb. v platných zněních.  

 

Věkové rozpětí našich klientů bylo v roce 2021 od 5 do 26 roků. Nezaopatřeným zletilým 

klientům byla poskytována péče dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou 

osobou a zařízením. Všichni klienti zařízení navštěvali školu, která odpovídá jejich věku.  

 

 

 

Charakteristika zařízení 

 

Dětský domov  vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák. 

109/2002 Sb. a vyhl. Č. 438/2006 Sb. v platných zněních.  

 

Věkové rozpětí našich klientů bylo v roce 2021 od 5 do 26 roků. Nezaopatřeným zletilým 

klientům byla poskytována péče dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou 

osobou a zařízením. Všichni klienti zařízení navštěvovali školu, která odpovídá jejich věku a 

mentálním založení.  

 

 

 

Přijímání dětí 

 

V roce 2021 bylo přijato celkem 7 dětí ve věkovém rozmezí od 7 do 12 let, tj. počet dětí 

7letých 1x 

10letý 1x 

11 letý 3x 

12letý 2x 

  

Následné zařazení  

 

Sourozenci jsou umísťováni zpravidla do jedné rodinné skupiny.  

 

Po příchodu dítěte do DD je vypracován adaptační plán na adaptační období. Pro každého 

klienta byl vypracován plán programu rozvoje osobnosti dítěte, 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.  



Děti navštěvují mateřskou a základní školu v Senožatech, dále se vzdělávají na středních 

školách v Černovicích, Humpolci, Pelhřimově a Kamenici nad Lipou, na VŠ v Praze a 

Olomouci.. 

 

Do pěstounské péče přešla jedna dívka, na dlouhodobé dovolence u rodičů pobývaly 4 děti. 

Pobyt ukončilo 5 děti po dokončení vzdělávání a přípravy na samostatný život, jedna dívka byla 

přemístěna do výchovného zařízení, jedna dívka ukončila dobrovolný pobyt a odešla do 

samostatného života bez ukončeného vzdělávání. 

 

 

 

Výchovná činnost 

 

 V roce 2021 v rámci práce s dětmi pracuje v dětském domově psycholožka, které je 

k dispozici dětem 1x v týdnu. 

 

 Byla upravena již nastavená pravidla motivačního systému klientů, kladen důraz na 

transparentnost a srozumitelnost pravidel a jednotnost při jejich dodržování a respektování.  

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

všech pedagogických pracovníků na pravidelných poradách. Osvědčilo se i pravidelné 

setkávání užšího kruhu dětí a vychovatelů v rámci jedné skupiny.  

Pravidelné setkávání vedení s dětmi, které bývá zpravidla po 14 dnech, tzv. sezení s 

dětmi. 

K hodnocení zaměstnanců slouží nově konzultace pro danou rodinnou skupinu a to 3 x 

ročně, nebo dle potřeb. 

V roce 2021 byla také pro zaměstnance smluvena supervize k práci s dítětem. 

Využíváme koordinační činnosti etopedů DDÚ Homole. 

 

Mimořádné aktivity 

Seznam akcí v roce 2021 

 
Pobyt na horách  Kouty nad Desnou, Pec pod Sněžkou 

 Den dětí  

Letní pobyty – Lipno, Šumava, Ždírec nad Doubravou, Zadní Třebáň, Komorník 

 

 

Mnoho naplánovaných akcí se nemohlo uskutečnit díky epidemii Covid 19 

 

 

Během celého roku pracovaly zájmové kroužky při DD Senožaty a další aktivity. 

 
- Ruční práce- šití, korálky, keramika,  

- Práce na zahradě ( pletí, sekání a sušení trávy, práce se dřevem, jahodový záhon) 

- Zprostředkování brigády v lese 

- Divadelní kroužek- divadelní hra O líném Honzovi 

- Hra na hudební nástroj 

 

Volnočasové aktivity : Spolupracující subjekty: 



 

Nadace Terezy Maxové -  individuální přání dětí 

Dejme dětem šanci-   individuální splněná přání 

Albert - Bazárky 

Sorudo – 1. pomoc a sebeobrana 

ČNSO - koncerty 

 

Zprávy ze skupin za rok 2021: 

 

2. rodinná skupina 

V současné době má tato skupina 6 dětí, během roku byla 1 dívka přemístěna do VÚ Janštejn, 

přibyl 1 chlapec od 7.12.2021. 

 Zletilé děti – 1 chlapec- 3.ročník obor zedník, často pobývá u matky, na dd dojíždí po dohodě 

alespoň 1x měsíčně.  

                   - 1 dívka – 3. ročník cukrářka – pobyty u babičky. 

Zřízení terapeutické místnosti. 

Pobyty – Šumava – Krkonoše, příprava Dne dětí. 

Matlachová 

 

 

 3. rodinná skupina 

Během roku 2021 odešly 3 děti. 1 dívka odešla do samostatného života, již zletilá, 2 kluci  

školního věku byly na prodloužené dovolence u matky. Naopak přibyli 2 kluci, školního 

věku. Naše skupina je složena ze 3 dětí školního věku, 4 děti studují učební obory.  

Děti školou povinné navštěvují 3, 5, a 9 třídu. Studenti učebních oborů navštěvují obor 

kadeřník, obor cukrář, pomocné práce a farmář ve škole v Černovicích, Kamenici nad Lipou a 

v Pelhřimov ě. Z důvodu špatného spojení jsou 3 kluci během týdne na internátě. 

Život na skupině byl poznamenán covidovou situací, měli jsme distanční výuku, karantény. U 

někoho se objevily psychické potíže. Nyní situace je lepší, všechny děti z naší skupiny odjely 

na vánoční prázdniny domů.  

V roce 2021 děti odjely na prázdniny domů, zúčastnily se letních táborů. V zimním období 

byly na pobytu na horách. Zapojily se do několika projektů -  hry na kytaru, kurzu plavání, 

výtvarných soutěží, výroby dárků na jarmárky, nácviků na besídku, Velké děti se účastnily 

projektů Tréninků dospělosti. Na skupině využíváme hudební hernu, nadále pokračujeme v 

samostatném vaření a nakupování.  

 Brožová 

 

4. rodinná skupina 

V roce 2021 ubyla 1 dívka – pěstounská péče a 1 dívka – ukončení ústavní výchovy zletilostí. 

Přeřazení 2 dospělých dětí na jinou RS. 

Přibyly 2 děti. 

Akce konané v rámci 4. RS -  víkendová vaření, komunitní sezení, výrobky na bazárky, 

veřejné bruslení Humpolec, vnitřní bazén Vodní ráj Jihlava, venkovní bazén Havl. Brod, 

Laser Game Praha, fotbal na hřišti, fotbal a florbal v tělocvičně, stolní tenis, cvičení v 

posilovně, střílení ze vzduchovky, stolní hry, výlety na kolech, turistika, naučná stezka ,,Cesta 

za pokladem", výlety autem (Praha, lom Amerika, zřícenina Orlík, nedostavěné mosty 

Švihov.) 

Křivohlavý   

 

 



 

 

 

5. rodinná skupina 

Dne 30.6. ze stavu ubyla 1 dívka pro dosažený věk 26 let, poslední rok studia na VOŠ v Praze 

si dodělává již mimo zařízení DD, a to při zaměstnání / ZŠ v Praze jako asistent pedagoga /. 

Dne 30.6. prodloužená dovolenka děvčátek  k matce do Šluknova a zkušební pobyt pro 

plánovaný návrat do rodiny. Dne 1.8.  matka podala návrh na zrušení ústavní výchovy, 

jednání ještě nedokončeno, vše v kompetenci a řešení OSPOD Děčín. Matka zajistila dětem 

lékaře, školu, MŠ. 

Dne 12.7. přichází na 5 RS nová děvčátka spolu se svými bratry, kteří byli umístěni na 3 RS, 

všichni se postupně adaptují na nové prostředí. 

Od 1.9. dochází k personálním změnám - odchází z RS vychovatel a ze 4 RS přestupuje na 5 

RS vychovatelka Pavlína Špetlová. 

Projektování nového nábytku na služebním pokoji, koncem roku realizován projekt – obnova 

a zřízení nového nábytku . Dále byla na obývací pokoj zakoupena nová sedací souprava pro 

děti. 

V průběhu roku děti 5 RS navštívily kino Cinestar  a Vodní ráj v Jihlavě, bruslení, strašidelná 

stezka odvahy v areálu DD (připravila Mirka Z.), halowenská strašidelná stezka, pohádková 

cesta za pokladem v Píšti, návštěva hradu Orlík ( přírodovědně-sportovní odpoledne), 

návštěva ZOO v Jihlavě, práce s keramikou (tvoření s dětmi nejen na vánoční bazárky ), 

nácviky divadelní pohádky ,,Dva tovaryši“, nácviky tanečku nejmenších dětí se židličkami  a 

následné vystoupení u příležitosti ,,Den dětí“ v areálu DD, účast na projektech ,, Hejbejte se 

s Hankou Kynychovou“ a ,,Bezpečnost na sociálních sítích s ukázkou práce policie ČR“, 

návštěvy koncertů ČNSO v Praze, vycházky do přírody a okolí, menší výpravy na kolech (s 

malými dětmi), houbaření. 

Pravidelné návštěvy lékařů a konzultace /zubní, logoped, pediatr, pedopsychiatr../ 

Patrik logopedie + hospitalizace ve Foniatrické klinice v Praze 

Komunitní sezení s dětmi na RS 

Společné oslavy narozenin dětí 

Matějková 

 

 

 

 

Hodnocení výchovného plánu 
Během kalendářního roku 2021 DD Senožaty spolupracoval se školami, SVP Černovice, PPP 

Pelhřimov, SPC Jihlava a DDÚ Homole, které pomáhají vytvářet podmínky k naplňování 

individuálních výchovných programů.  

Důležitá byla spolupráce se supervizorem. 

Děti pečlivě připravujeme na nadcházející samostatný život – spolupráce s projektem Na 

nečisto – nadace Spolu dětem. Také výchovným působením, pravidelnými pohovory – sezeními 

s dětmi staršími 18 let – plánování. Pracovní aktivity – brigády. 

Podařilo se získat pravidelnou psychologickou péči pro děti v DD, tím jsme získali i více 

prostoru pro práci s celou rodinou dítěte. 

V oblasti vzdělávání dětí jsme věnovali maximální pomoc při přípravě na vyučování, atˇuž se 

jedná o formu doučování nebo každodenní přípravu v DD. Počet dětí studujících na VŠ byly 3. 

Studium učebního oboru úspěšně ukončili 2 studenti, jeden s maturitou V základním školství  

děti dosahovaly studijních výsledků dle svých možností. 

 



 

Během celého roku pracovaly zájmové kroužky při DD Senožaty a další aktivity. 

- Ruční práce- pedig,  korálky, keramika 

- Práce na zahradě ( pletí, sekání a sušení trávy, práce se dřevem) 

- Zprostředkování brigády Kaufland 

- Divadelní kroužek 

 

Hodnocení Preventivního programu je též pozitivní,  nevyužili jsme možnosti provádět 

testování na THC, alkohol a další tvz. tvrdé drogy, neboť to  nebylo nutné. Řešili jsme  

výchovné problémy v oblasti ničení majetku a krádeží. 

 

 Útěků řešených s Policií ČR………….   0 dětí (průměrná doba útěku 0 dní) 

 Celkem  38 dětí ve stavu během roku 2021 

 Příchod: ……..7  dětí 

 Odchod: VÚ 1 děti , Dům na Půli cesty 0 děti, odchod do samostatného života 6 zletilých, zpět 

do rodiny 0 dítě, Pěstounská péče 1 děti 

 Odchod celkem: ………..8 dětí 

 Počet dětí dle studia k 31.12.2021 

                    MŠ ……..  2 

                    ZŠ………. 15, ZpŠ…………  2 

                    Učební obor…………..   11 

                    Maturitní obor ………..  1 

                    VŠ……………..    0 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANTOVÉ PROJEKTY  

 

Nadační fond Albert  

Bertík pomáhá: Sociální integrace dětí z DD Senožaty 8 dětí 

Velikonoční bazázky 

Vánoční bazárky 

 

Nadace Terezy Maxové  

- Řidičský průkaz  -2 děti 

- Psychologická pomoc dětem DD 



 

Spolu dětem 

- Individuální podpora dětí – řidičský průkaz 2x, kadeřnický kufřík, brýle 3x,tabule, 

rovnátka 

- Vybavení psychoterapeutické místnosti pomůckami na terapii 

 

 

Dejme dětem šanci 

- Individuální podpora dětí – řidičský průkaz 2x, kadeřnický kufřík, brýle 3x,tabule, 

rovnátka 

- Výbava pro odchozí děti 2x 

- Studijní stipendium 1x 

 

Nadace pro rozvoj a vzdělání 

Řidičský průkaz 1 dítě    

                                                         

 

 Zlepšení podmínek života dětí, opravy, rekonstrukce, investice  
Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí.  

Akce, které jsme realizovali ve školním roce:  

- osamostatnění školní jídelny – v roce 2021 se uskutečnila změna v systému stravování – na 

dětském domově byla zřízena školní jídelna – výdejna. Tato změna je součástí plánu 

začlenění se do běžného rodinného systému, kde se děti více snaží pomáhat jako v běžné 

rodině, tedy dbáme na jejich sebeobsluhu, jednoduché přípravy pokrmů dle věku dítěte. 

- nový nábytek do pokojů dětí 

- zahrady – trampolína, koš na basketbal 

- rekonstrukce  dveří na rodinné skupině  

- rekonstrukce bytové jednotky  

- rekonstrukce bytů pro děti starší 18 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Senožatech dne: 14.2.2022 

Zpracovala: Mgr. Martina Buchalová Horská - ředitelka DD 

                      Dana Burdová, DiS. – zástupkyně ředitele DD 

                      Ješátková Michaela, Bc., DiS. – vedoucí vychovatelka DD 

                       

  



 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti Dětského domova, Senožaty 199, p.o. 

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2021 
 
 
 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

zveřejňuje Dětský domov Senožaty 199 následující údaje: 

I. V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím  

II. V roce 2021 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 

III. V roce 2021 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

IV. V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

V. V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu 

k informacím proti postupu Dětského domova Senožaty při vyřizování žádosti o 

informace. 

VI. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddsenozaty.cz 

 

 

V Senožatech  dne 14.2.2022 

 

 

  ….…Martina Buchalová Horská………… 

                                                                                      jméno statutárního zástupce  

                                                                         ředitel/ka DD Senožaty 

 


