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1. Název zařízení:  
Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, 
Tyršova 772 

 
Tyršova 772,  
751 31 Lipník nad Bečvou 

            IČO: 63701294 
            E-mail:dd.lipnik@ddlipnik.cz 
            www.ddlipnik.cz 
 
 
         

 
2.       Zřizovatel: 
 Olomoucký kraj  
 Olomouc, Jeremenkova 40a 
  
 
 

Dětský domov nezpracovává podle Zákona 561/2004 Sb., § 10  výroční 
zprávu. Tato Zpráva o činnosti školy je zpracována pro vlastní potřebu DD a pro 
potřeby zřizovatele k získání přehledu o aktivitách školského zařízení.  
Struktura VZ  není přesně podle vyhlášky 15/2005 Sb., odst. 1), poněvadž osnova je 
přizpůsobena ZŠ, SŠ a VOŠ. Práce v DD se liší od práce škol, proto byla použita 
vlastní struktura, která vyhovuje potřebám zařízení typu dětský domov.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. Charakteristika zařízení a základní údaje 
 

http://www.ddlipnik.cz/
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Dětský domov v Lipníku nad Bečvou byl založen v roce 1927, kdy začal sloužit 
dětem bez vlastní nebo špatně fungující rodiny.  
Právní subjektivitu získalo zařízení k 1.1. 1996. Od 1.1. 2002 je dětský domov 
příspěvkovou organizací Olomouckého kraje 
Dětský domov a Školní jídelna  Lipník nad Bečvou, Tyršova 772  je školské zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, jeho činnost se řídí zákonem  109/2002 Sb. v platném 
znění. Současná kapacita je 24 dětí ve třech rodinných skupinách. DD a ŠJ je 
zařízení, které zajišťuje výchovu dětí mimo vlastní rodinu. Umísťovány jsou zde 
v souladu s platnými zákony děti ve věku od   3  do18 let, případně do doby než 
dokončí přípravu na budoucí povolání. Děti mají  soudem  nařízenou ústavní 
výchovu, nebo jsou v DD na základě předběžného opatření, které vydal soud  
společně s příslušným OPD. Rozmísťování do DD je na základě rozhodnutí soudu. 
Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin a to s ohledem na sourozenecké vazby. 
Dětský domov splňuje zákon 109 /2002 Sb. v platném znění pro zařízení rodinného 
typu.  
 
 
Výchovná a vzdělávací činnost Dětského domova a Školní jídelny byla i ve 
školním roce 2021-22 výrazně poznamenána pandemií Covid 19, kdy bylo třeba 
napřít většinu sil na uchránění zařízení proti nákaze a zajištění distanční výuky, která 
byla při masívní nákaze ve školství častá.  

Právní subjektivita ano od 1.1. 2006 

Právní forma  Příspěvková organizace 

IČO  63701294 

Zřizovatel   Olomoucký kraj 

Kapacita  24 dětí 

Počet rodinných skupin  3 

Typ školského zařízení  Dětský domov rodinného 
typu 

Součásti zařízení   Školní jídelna a kuchyně 

 
Bezbariérovost 
Zařízení je plně bezbariérové.  
 
 
 
 
4.Údaje o zaměstnancích a organizační struktura zařízení 
 
Počet pedagogických pracovníků:       12  

Ve školním roce 2020-2021 pracovalo v zařízení 12 pedagogických 
pracovníků, včetně ředitele. Všichni denní vychovatelé jsou plně aprobovaní. Všichni 
noční vychovatelé jsou pedagogičtí pracovníci – asistenti pedagoga.  V zařízení ve 
školním roce 2021 – 2022 pracovalo pět mužů - pedagogů,  jeden muž je provozním 
pracovníkem.  Mužské a ženské role jsou v zařízení již delší dobu vyrovnány, 
v každé rodinné skupině je jeden muž a současný stav se velmi přibližuje skutečným 
poměrům v rodině. 
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Vedoucí pracovníci 
 

Ředitel zařízení  Mgr. Marie Vraštilová od roku 2004 

Vedoucí vychovatel  Ing. Petr Hon plní funkci zástupce 
statutárního orgánu 

Ekonom  Ing. Hana Kupcová,  
Ing. Iva Randusová (od 
1.8.2022) 

 

Sociální pracovnice Barbora Palková  

Vedoucí školní jídelny Barbora Palková  

 
 
 
 
 
Kvalifikace a další vzdělávání vedoucích pracovníků 
 

Ředitel-VŠ vzdělání – speciální pedagog - etoped, studium školského 
managementu na UK v Praze (dříve funkční studium 2), průběžně: semináře a 
školení pro vedoucí pracovníky ve školství, průběžně vzdělávání dle plánu DVPP, 
Vedoucí vychovatel –VŠ+speciální pedagogika: vzdělávání v rámci DVPP, 
pravidelné semináře FICCE 
Ekonomka –VŠ, průběžně: nejméně 2x ročně odborná školení a semináře, 
vzdělávací agentury a KÚ Olomouc,  
Vedoucí jídelny- SŠ, průběžně: nejméně 1x ročně odborná školení a semináře, 
vzdělávací agentury a KÚ Olomouc                                                           
Sociální pracovnice- SŠ, průběžně: nejméně 2x ročně odborná školení a semináře                                                           
 
Průměrný věk pedagogického sboru:  40 roků 
Denní vychovatelé –  VŠ speciální nebo sociální pedagogika 
                                    
Asistenti pedagoga – SŠ + akreditovaný kurz asistent pedagoga 
                                  
                                   
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků- probíhá na daný školní rok podle 
plánu DVVP, který je zpracován pro daný školní rok. 
 
                                               
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci - provozní  
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kuchařka USO dlouhodobá smlouva 

uklízečka USO dlouhodobá smlouva 

údržbář USO dlouhodobá smlouva 

 
Kuchařka– kurz PC, základy užívání internetu, textové editory, netradiční a krajová 
kuchyně, kurz zdravé výživy 
Udržbář– technické obory- kurzy pro správce budov 
 
Odchody a příchody pedagogických pracovníků ve šk. roce 2021-2022 
Odchody pedagogických pracovníků – 1 
Příchody pedagogických pracovníků -1 
Odchody a příchody nepedagogických pracovníků-0 
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Organizační struktura a úvazky pracovníků DD a ŠJ Lipník nad Bečvou  
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
5. Náplň činnosti zařízení 
 
 

Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou je zařízení ústavní výchovy, 
do kterého jsou umísťovány především děti bez vlastní nebo funkční rodiny na 
základě rozhodnutí soudu přímo z terénu. Do DD Lipník jsou umísťovány i děti s 
mentálním postižením, s různými vývojovými vadami a s nezávažnými poruchami 
chování. Děti jsou vzdělávány ve školách dle vlastních schopností a věku – MŠ, ZŠ, 
OU, SOU, SŠ VOŠ a VŠ. 
 Ve školním roce 2020-2021 odešli dva zletilí mladiství do původní rodiny a do 
náhradní rodiny se podařilo umístit jedno dítě. Dvě děti byly pro velké výchovné 
problémy umístěny v zařízení s přísnějším režimem. Jeden nezletilý hoch se vrátil do 
původní rodiny. 
 
 
 

   Ředitel 
1,00 

    

 Statutární 
zástupce, 
ved. 
vychovatel 
1, 00 

 Ekonom 
1, 00 

 Vedoucí 
školní 
jídelny, 
sociální 
pracovnice 
0,5 + 0,5 

  

Vychovatel 
7 
 
 
Asistenti 
pedagoga 
- 3 

   
 
 
Uklízečka 
0, 5 
Údržbář 
0,5 

   
 
 
 
 
Kuchařka 
1,00 
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Výchovný a vzdělávací program 
Výchovný a vzdělávací program v jednotlivých skupinách probíhá od podle 

zpracovaného ŠVP, ročního plánu výchovných činností, výchovných plánů 
celoročních, týdenních a denních, které sestavují vychovatelé v součinnosti s dětmi 
v jednotlivých skupinách. Dále je plněn Individuální program rozvoje osobnosti a 
postupuje se i dle individuálního výchovného plánu dítěte. Součástí výchovné 
činnosti je celoroční plán a vnitřní řád DD. Je plněn Minimální preventivní program 
sociálně patologických jevů. Součástí práce DD je i práce s rodinou, sanace rodiny a 
poradenská činnost. 
 
Školní vzdělávací program s názvem Vzdělání je cesta k budoucnosti 

Byl zpracován s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětského domova. 
Je zaměřen dle na dosažení těchto cílů 

1. Zdravý rozvoj osobnosti 
2. Sociální dovednosti 
3. Příprava pro život a profesionální orientace 
4. Environmentální výchova a život v souladu s přírodou 
5. Komunikativnost 
6. Vztah k majetku 

Součástí školního vzdělávacího programu Dětského domova a Školní jídelny 
v Lipníku nad Bečvou je Individuální program rozvoje osobnosti, motivační projekty 
pedagogů a plány výchovných činností, autoevaluace školy. 
 
 
Vnitřní řad DD a ŠJ 

Vnitřní řád DD je zpracován k 1.5.2020 podle platné legislativy a pravidelně 
novelizován. 
 
 
 
 
6. Počet dětí a věková skladba v roce 2021-2022 

Počet dětí k 31.8. 2021 18  

Počet dětí k 31.8.2022 19  

Přijaté děti 5  

Propuštěné děti 4  

Návrat do původní rodiny  3  

Do pěstounské péče  1  

-přemístění do DDŠ 2  

-přemístění do jiného DD, 

DDŠ 

0  
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Nejnižší počet dětí 

v průběhu školního roku 

13  

Nejvyšší počet dětí 

v průběhu škol. roku 

24  

 

 

 

 

Věková skladba dětí k 31.8.2021 

Předškolní věk  1  

Mladší školní věk 5  

Starší školní věk 4  

SŠ, SOU, VŠ 3  

 

MŠ – nebo přípravná třída ZŠ -1 

Povinná školní docházka: 9 

Střední školy – 3 

 

 
 
Počet dětí věková skladba se proběhu školního roku měnily Po většinu roku byl 
domov naplněn na kapacitu 20 dětí. Ve školním roce byly přijaty děti od mladšího 
školního věku až po děti končící základní školu. 
Věková skladba v domově v současnosti zahrnuje děti od předškoláků až po nezletilé 
studenty, kteří studují na některé ze středních škol , odborných učilišť v okolí Lipníku 
nad Bečvou. 
 
 
 
 
 
 
 
7.Mimoškolní  aktivity   
  

Všechny děti školního i některé děti předškolního věku  byly zapojeny  do 
zájmových kroužků, které pro ně připravila  ZŠ,   ZVŠ,  SVČ  Lipník, TJ  Spartak  
Lipník a jednotlivé střední školy a odborná učiliště.                                                                                                                                                               
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Děti navštěvovaly  tyto  zájmové kroužky:             
stolní tenis 
 florbal,                                                                                                 

             pohybové hry   
             moderní tanec    
             oddíl kopané  TJ  Spartak Lipník  n/B a TJ Pavlovice u Přerova                                                      
             hra na kytaru ZŠ  
             sportovní oddíl koloběžky 
             folklorní soubor Maleníček 
 
Činnost volnočasových aktivit byla v zimních měsících roku 2021- 2022 značně 
omezena pandemií Covid 19. 
 
 
 
 
 
8.Společenské, vzdělávací a sportovní aktivity  
 
Dlouhodobé 
 
Spolupráce s EU 

Ve školním roce 2021 – 2022pokračoval v DD projekt INSPIRO , který je 
spolufinancovaný Evropskými strukturálními fondy. Projekt byl navržen na dva roky a 
opíral se především o získání teoretických i praktických znalostí a dovedností. Ve 
školním roce 2021 – 2022 probíhaly semináře finanční gramotnosti, počítačových 
znalostí zaměřené především na praktické využití získaných znalostí, kurz zaměřené 
na snížení výskytu patologických jevů u problematických dětí.  
Podařilo se upevnit spolupráci s městem Lipník nad Bečvou a získat finanční granty 
do oblasti trávení volného času. 

 
 
 

 
 
Mezi nejvýznamnější akce v průběhu roku patřil: 
 
Mimoškolní akce ve školním roce 2021-2022 byly částečně  omezeny pandemií 
Covid 19. V jarních měsících roku 2022 kdy nákaza ustoupila se již konala celá 
řada akcí.  
 
 Podařilo se uskutečnit tyto akce: 
 

Slavnostní vyhlášení 
soutěže Malý Noe , 
umístění na čelním 
místě. 

Olomouc -11.9.2021 Pořadatel : Nadace Malý 
Noe , Olomouc 
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DD Zašová, Turnaj 
v házené 2. místo 

Zašová – 11.9.2021 DD a SH Zašová 

Jezernice Biotopy Zlomy Obec Jezernice, 
cyklistika E- výchova 

Obec Jezernice 

Běžecké závody 
Hradčanské vlnky 1. a 2. 
místo 

Hradčany – 9.10.2021 Obec Hradčany 

Kamenolom Podhůra 
environmetální výchova 

Podhůra – 20.11.2021 DD Lipník nad Bečvou 

Daruj hračku – 
S Českým rozhlasem 
charitativní akce 

Havlíčkův Brod -
18.12.2021 

Společnost Tango a 
Český rozhlas 

Divadlo na Šantovce, 
beseda s Radovanem  
Vávrou 

Olomouc – 6.5.2022 Společnost Šantovka 

Slavata Triatlon Olomouc , Běh parkem -
11.5.2022 – dvě třetí 
místa 

Slavata Tour 

DD Zašová – 
mezinárodní turnaj 
v Házené  

Zašová – 4.6.2022 DD Zašová 

Olomouc Šantovka , T -
Mobile Olympijský běh 

Olomouc- 22.6.2022 Olympijská nadace 

 
 
Letní a prázdninová činnost 
 
 
V prázdninové činnosti se podařilo uskutečnit dva rekreačně sportovní pobyty.  
 
Od počátku prázdnin pobývaly děti týden v rekreačním středisku v Hrčavě 
v Beskydech. Náplní pobytu byla turistika, cykloturistika i poznávání příhraničních 
oblastí Polska a Slovenska.  Při druhém prázdninovém pobytu v na Drahanské 
Vrchovině u hradu Bouzov se děti věnovaly se především dovednostem v přírodě a 
turistice, po celou dobu si děti samy vařily. 
 
Hojně byl využívám plavecký areál v Lipníku nad Bečvou, kam mají děti snížené 
vstupné a aquapark v Hranicích. 
 
Celé léto děti sportovaly na místním velmi dobře vybaveném víceúčelovém stadionu, 
který DD zdarma poskytuje město Lipník nad Bečvou. Svépomocí se díky práci 
všech pracovníků Dětského domova Lipník nad Bečvou podařilo v průběhu roku 
2021 a části roku 2022 opravit bazén dětského domova, travnaté hřiště a vybavit 
zahradu certifikovanými tělocvičnými prvky. Zahrada tak sloužila ke každodenní 
volnočasové činnosti již od brzkého jara do konce prázdnin. 
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Hojně se využívala i okrasná a užitková zahrada v DD Lipník. Děti se naučily 
pěstovat si jahody, hrášek, a další zeleninu a zahrádku si oblíbily. Květiny 
vypěstované v zahrádce sloužily k okrášlení domova. 
Časté byly turistické a cyklistické výlety. 
 
 
 
 
 
10. Projekt Postel pro moji mámu 

Ve školním roce 2021– 2022 pokračoval v domově projekt Postel pro moji 
mámu. Jedná se o program vytvořený vedením dětského domova na základě dané 
situace, kdy v zařízení o prázdninách, případně o víkendech, zůstával, velký počet 
dětí, které nebyly vhodné pro náhradní rodinnou péči a zároveň o ně jejich původní 
rodina nejevila zájem. Cílem programu je posílit vazby mezi dětmi a rodiči a  pracovat 
s původní většinou nefunkční rodinou. Systémem pohovorů s rodiči  a tlakem ze 
strany sociálních pracovnic se podařilo, že každé dítě umístěné v DD Lipník nad 
Bečvou mělo v průběhu  roku několik návštěv rodičů a 80% dětí odjelo, alespoň 
dvakrát ve školním roce či o prázdninách na bezproblémový pobyt k příbuzným. Ve 
školním roce 2020-2021 se projekt soustředil na navázání vazeb s rodiči dětí, které 
do zařízení nově přišly a na upevnění pozitivních návyků rodičů při návštěvách dětí v 
DD. První úspěchy začala přinášet i práce s dětmi, které již při pobytu v DD byly 
vychovávány k péči o sourozence a po opuštění DD, ukončení vzdělání a získání 
pracovního místa, případně založení rodiny, začaly o své sourozence pečovat. 
Součástí projektu je i spolupráce s případnými pěstouny a náhradními rodinami a 
jejich aktivní vyhledávání. V roce 2021-2022 pracovali odborní pracovníci DD Lipník 
aktivně s pěti rodinami, kterým poskytovali poradenskou činnost a podporovali vazby 
v rodině a sanaci rodiny. Probíhá úspěšná spolupráce s dvěma hostitelskými 
rodinami. Z původního záměru přitáhnout pozornost rodičů k dětem umístěným v DD 
byl projekt v šk. roce 2017-2018 transformován a prioritou je pobyt dětí u rodičů 
mimo ústavní zařízení a větší integrace rodiny, případně hostitelské péče a tento 
záměr byl prosazován i ve školním roce 2021- 2022. 
  
 
 
 
12.Materiálně technické vybavení domova 
 

Dětský domov Lipník prošel ve druhé polovině 90 let kompletní přestavbou, 
která zahrnovala i veškeré bezbariérové vstupy a vybavení. O prázdninách v roce 
2005 byla provedena přestavba na domov rodinného typu. Zařízení v současnosti 
disponuje jedním samostatným bydlením v rámci domova. Bydlení je využíváno 
studenty středních škol. 
Ve školním roce 2021-2022 sloužil pro přepravu osobní automobil Volkswagen 
Transit 8+1 vhodný pro přepravu většího množství dětí.  Dle potřeb bylo doplněno 
cyklistické vybavení a lyžařské vybavení. V rámci pracovní terapie byla upravena 
zahrada DD na část zeleninovou a ovocnou a část relaxační.   
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Všechny rodinné skupiny jsou připojeny k internetu, mají k dispozici dostatek PC 
techniky. Materiální vybavení domova bylo z velké části  obnoveno a to především 
díky sponzorským darům. Tento záměr se podařilo v roce 2022 naplnit a Nadací 
Malý Noe a Tereza Maxová byl poskytnut grant na vybavení kuchyní a 
společenských místností.  
 
13. Hodnocení práce ve školním roce 2021– 2022 
 

Práci všech pedagogických i provozních zaměstnanců DD lze hodnotit 
nadstandardně kladně. Všichni dětem vytvářeli klidné a harmonické prostředí, které 
z velké části nahrazovalo rodinnou výchovu. Všichni pedagogové i provozní 
pracovníci se stejně jako děti naučili žít a pracovat v DD po transformaci na rodinný 
typ a velmi dobře se vyrovnali s nároky kladenými na jejich práci především přijetím 
řady dětí s nejrůznějšími handicapy. V současnosti velmi dobře fungují v jednotlivých 
rodinných skupinách. 

Pandemie Covid a často využívaná distanční výuka kladly na všechny 
zaměstnance nebývalé nároky. Podařilo se je úspěšně zvládnout a zařízení nsice 
prošlo nákazou, ale nebyla nutná plošná  

Profesionální je přístup i v případech problematické spolupráce se zákonnými 
zástupci a byly zaznamenány značné úspěchy v systematické práci s rodiči a dalšími 
příbuznými. Většina pedagogů v se průběhu školního roku aktivně vzdělávala.  
 Velmi kladně lze hodnotit především ochotu účastnit se sportovně vzdělávacích 
pobytů a to mnohdy náročných, jako je turistika, cykloturistika, stanování. Velmi 
dobrá je spolupráce se všemi typy škol, ve kterých děti studují. Obrovské úsilí si 
vyžádalo i začlenění dětí, které do DD přišly v průběhu školního roku případně se 
školními absencemi zpět do vzdělávacího procesu a do běžného životního rytmu.  
 
14. Spolupráce s městem Lipník nad Bečvou 

Vedení zařízení udržuje spolupráci s městem Lipník nad Bečvou a to formou 
informačních schůzek a město Lipník převzalo záštitu nad řadou akcí pořádaných 
dětským domovem především Turnaj ve vybíjené, příměstské tábory. Vedení města 
Lipník nad Bečvou navštěvuje pravidelně zařízení. Město Lipník převzalo záštitu nad 
sportovní činností a pracovníci MU opětovně navštívili DD s nabídkami konkrétní 
spolupráce, především při zajištění bydlení dětí, které opouštějí DD, těchto nabídek 
bylo využito. 
 
 Ekonomika zařízení je dlouhodobě stabilní a loňský rok skončil vyrovnaným 
hospodářským výsledkem. 
 
 
 
 
15. Kontrolní  činnost uskutečněná v DD 
Kontrola hospodaření – zřizovatel KUOK, srpen 2022, drobné nedostatky byly 
odstraněny v průběhu kontrolní činnosti a nebylo nutné dokládat protokol o 
odstranění nedostatků. 
Kontrola BOZP 
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Kontrola tělocvičného nářadí 
Kontrola vybavení a provozu kotelny 
 
 
 
 
 
 
 
16. Plán rozvoje Dětského domova 
 
Je zpracováván vždy pro období tří let  
 
Základní úkoly pro období 2020 - 2023:  

1. Vychovávat děti sebevědomé, schopné samostatného života již v době 
pobytu v DD a to především u skupiny zletilých, která využívá pobytu v DD 
na základě dohody do ukončení vzdělání  

2. Zajistit co nejvyšší možné vzdělání všech dětí v DD  
3. Sledovat nové výchovné a vzdělávací trendy a zavádět je do výchovně 

vzdělávacích procesů v DD, reagovat na dlouhodobý plán rozvoje 
Olomouckého kraje  

4. Reagovat na podněty směřující k další transformaci péče o ohrožené děti 
5. Dále zkvalitňovat proces práce s původními rodinami dětí a hledat aktivně 

pěstounské a hostitelské rodiny 
6. Spolupracovat s lékaři pediatry a psychiatry a odborníky z řad psychologů a 

snížit počet dětí s dlouhodobou léčbou farmaky  
7. Spolupracovat s městem Lipník nad Bečvou, okolními obcemi, místními 

podnikateli a podniky a sledovat možnosti zapojení dětí do dění v regionu a 
aktivně hledat možnosti pracovního uplatnění dětí a to jak brigádnické tak i 
dlouhodobé po opuštění zařízení 

8. Zajistit čerpání peněz z fondů Evropské unie  
9. Upevnit vědomí dětí o životě v Evropě a orientaci v zahraničním dění 
10. Sledovat novou legislativu směřující k vytvoření funkčního zařízení a připravit 

podmínky pro možný přechod k multifunkčnímu zařízení. 
11. Upevnit vnitřní kontrolní systém a udržet zdravé hospodaření organizace 
12. Udržovat vysoký standard výchovně vzdělávacího procesu včetně 

materiálního a technického vybavení domova  
13. Navázat kontakty s rodinami dětí a poskytovat jim odbornou péči a 

poradenství 
14. Dbát na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
15. Zviditelnit zařízení na veřejnosti 
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Cíl:   
 

Využít všech legislativních možností a finančních prostředků i schopností 
pedagogického sboru, spolupráce s dotčenými orgány k nastartovaní procesu 
vedoucímu k vytvoření multifunkčního zařízení, kde by byly umístěny děti, které 
potřebují speciálně pedagogickou péči bez ohledu, zda jde o děti bez fungující 
rodiny, v krizových situacích, tělesně nebo mentálně postižené.    
 
  
 
 
 
 
 
 
V Lipníku nad Bečvou  10.10. 2022 
Mgr. Marie Vraštilová 
ředitelka DD a ŠJ  Lipník nad Bečvou 
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