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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ   
 
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 je školské zařízení pro výkon ústavní 
výchovy.   
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 se sídlem Racek 1, 256 01 Benešov je 
příspěvková organizace. 
 
IČO: 70843503 
IZO ředitelství: 600 021 467 
 
Zřizovatel: 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
 
Kontakty: 
Telefon:  

317 721 662 – ústředna a účetní 
317 721 736, 724 352 230 – ředitelka 
317 729 075 – vedoucí vychovatelka a sociální pracovnice 
317 729 330 – hospodářka a vedoucí ŠJ 

Fax:  317 721 662 
E – mail:  racek@cbox.cz, ddracek@quick.cz, h.urbanova@quick.cz,  
  HVilimkova@seznam.cz, socvych@seznam.cz a domovracek@seznam.cz 
 
Web stránky:  www.ddracek.cz 
 
Vedení zařízení :  
Ředitelka: Mgr. Hana Urbanová, vedoucí vychovatelka : Bc. Hana Vilímková, účetní: 
Romana Kostková,  hospodářka a vedoucí školní jídelny: Helena Maršíková. 
 
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:   13. 7. 2006 
 
 
2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 je školské zařízení pro výkon ústavní 
výchovy. Zařízení se zabezpečuje výchovu a péči dětem, kterou měli poskytovat rodiče nebo 
zákonní zástupci. Provoz je  celoroční, nepřetržitý. 
 
Hlavní a doplňkové činnosti 
 
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 109/ 2002 Sb. v platném znění                   
a prováděcími předpisy a zákonem č. 561/ 2004 Sb. a platném znění a prováděcími  předpisy. 
Doplňková činnost zařízení je dána poslední změnou zřizovací listiny v souladu s § 27 zákona    
č. 250/ 2000 Sb. Jedná se o hostinskou činnost. 
Zařízení tuto doplňkovou činnost neprovozuje. 
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 poskytuje  vzdělání, výchovu, zdravotní           
a sociální péči dětem obojího pohlaví ve věku 3 – 18 let, kterým byla z nejrůznějších příčin 
soudně  nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření, popřípadě do ukončení přípravy 
na povolání a to do 26 let a nezletilým matkám. Do zařízení byly umísťovány děti z Prahy a 



Středočeského kraje na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu, U Michelského 
lesa 222,  Praha 4 – Krč. 
Ve školním roce 2008 - 2009  poskytovalo zařízení komplexní péči dětem předškolního věku 
a dětem, které zahájily nebo pokračovaly v povinné školní docházce a dětem přijatým na 
střední školy. 
Mateřská škola: 
Mateřská škola „ U kohoutka Sedmipírka“, Dukelská, Benešov – l chlapec 
Základní školy:  
Základní škola Benešov, Dukelská. 
Základní škola a Praktická škola, Konopišťská, Benešov, kde se vzdělávaly dle vzdělávacího 
programu pro zvláštní školy č.  22 980/ 1997 a vzdělávacího programu pro pomocné školy     
č. 24 035/ 1997- 22  
Středoškolské vzdělání:   
Odborné učiliště Vlašim, Tehov – obor cukrářka, 3. ročník – jedna dívka, ukončeno  
1.  ročníky – VOŠ a Střední zemědělská škola Benešov – obor zahradní architektura – jedna 
dívka a Integrovaná střední škola technická Benešov – obor automechanik – l chlapec 
 
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1  je umístěn v jednopatrové budově v osadě 
Racek, obec Chlístov, okres Benešov. 
Ve školním roce 2008 - 2009 byla  výchovná činnost uskutečňována ve 4 rodinných 
skupinách dětského domova.      
Dětský domov pečoval o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich 
individuálním zvláštnostem a potřebám, zabezpečoval výchovu a vzdělání dle zařazení do 
různých typů škol.  
Dětský domov zabezpečoval a organizoval mimoškolní aktivity zaměřené na úkoly a cíle 
stanovené charakteristikou celého zařízení. Mimoškolní činnost obsahovala složky výchovy 
s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a přípravu pro život. Další část této činnosti 
byla věnována nenásilnému opakování učiva a přípravě na vyučování a  část osobnímu volnu. 
Vychovatelé a všichni pracovníci dětského domova nahrazovali zanedbanou nebo neúplnou 
rodinnou péči.  
 
Základní organizační jednotkou byla rodinná skupina, výchovnou péči komplexně zajišťovaly 
vychovatelky a asistentky pedagoga. 
 
Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací proces 
 
Pro pedagogickou činnost je k dispozici osm prostorných místností, které slouží jako obývací 
pokoje a místnosti pro přípravu dětí na školní vyučování, jedna místnost pro tělovýchovné              
a sportovní aktivity a jedna logopedická pracovna. 
Struktura rodinných skupin sleduje důsledné zachování sourozeneckého soužití a kombinaci 
dětí předškolního a školního věku. 
V přízemí školní budovy je umístěn obývací pokoj a místnost pro přípravu na vyučování pro 
jednu rodinnou skupinu, logopedická pracovna, kuchyňka, koupelna, školní jídelna                  
a školní kuchyně, sklad potravin, sklad materiálu, kancelář vedoucí vychovatelky a sociální 
pracovnice, kancelář vedoucí školní jídelny, hospodářky a účetní, ředitelna, spisovna,  
prádelna, sušárny a žehlovna, dílna pro opravu prádla, dílna pro údržbáře, jídelna pro 
zaměstnance a návštěvní místnost pro rodiče, šatny pro děti, šatna pro pedagogické 
pracovnice, šatna a sociální zařízení pro stravovací  provoz,  umývárna  a toalety chlapců, 
skladové prostory, plynová kotelna a garáž.  



V I. patře budovy školy jsou umístěny obývací pokoje a místnosti pro přípravu na vyučování 
pro tři rodinné skupiny, ložnice všech dětí, pokoj noční služby s ošetřovnou. Jedna místnost se 
sociálním zařízením byla vyčleněna jako ložnice pro nejstarší dívky. Každá rodinná skupina 
má   2 ložnice – 1 dívčí a 1 chlapeckou. Dále je zde koupelna se sprchami pro všechny děti, 
umývárna a toalety dívek,  šatny pro děti, místnost pro tělovýchovné a sportovní aktivity        
a místnost  s výpočetní technikou. 
Na zahradě je pískoviště, průlezka a bazén o rozměrech 5 x 3m. Na této zahradě je 
realizována tělovýchovná, rekreační a relaxační činnost. Přilehlá chata slouží v současné době 
jako skladové prostory. 
Pro zabezpečení odvozu dětí na různá odborná lékařská a psychologická vyšetření, odvozu na 
závažnější ošetření do nemocnice Benešov a dopravě dětí na kulturní a sportovní akce vlastní 
dětský domov 2 služební automobily - Škodu Fabii Combi / od  roku  2007 / a Citroen Jumper 
/ od r. 2005 /. Služební automobily byly rovněž využívány k přepravě předmětů, zásob              
a materiálu pro potřeby zařízení, k přepravě zaměstnanců při plnění jejich úkolů a přepravě 
dalších osob podílejících se na akcích pořádaných dětským domovem. 
Možnost vlastní dopravy umožňovala zařízení realizaci velkého množství různých výletů do 
okolí, zajištění dopravy na různé akce v Benešově i mimo, zabezpečení integračního 
programu a dalších aktivit ve prospěch dětí. Využitím dvou automobilů bylo možno obohatit 
program dětského domova a rozšířit dětem nabídku volnočasových aktivit. 
 
Odborná logopedická péče nebyla věnována žádnému dítěti. V případě potřeby by byla tato 
péče zajištěna klinickým  logopedem v Benešově. Individuální logopedickou péči a rozvoj 
komunikačních dovedností by pak na její doporučení zajišťovala  ředitelka s aprobací logoped 
a dvě logopedické asistentky z řady pedagogických pracovnic. 
 
Se zvyšujícím se věkem a změnou skladby dětí bylo opět nutno doplňovat, obměňovat                          
a modernizovat vybavení jednotlivých rodinných skupin. Jedná se hlavně o nábytek, ošacení, 
obutí, učební pomůcky a všechny potřeby dle požadavků škol, sportovní vybavení, hračky, 
knihy, encyklopedie apod. 
Byla provedena kompletní výměna nábytku a položení nových podlahových krytin u třech 
rodinných  skupin, které tak získaly charakter obývacích pokojů. Nové podlahové krytiny 
byly položeny  i v místnostech pro přípravu na vyučování. 
Místnosti stravovacího provozu a všechny místnosti pro potřeby dětí – ložnice, obývací 
pokoje, místnosti pro přípravu na vyučování, toalety, koupelna a umývárny byly nově 
vymalovány. 
Doplňují se rovněž sportovní potřeby pro tělovýchovnou a sportovní činnost.  Pro činnost       
v oblasti hudební výchovy jsou plně využívána 2 pianina a kytara. 
Maximálně jsou také využívány  barevné televizory, videopřehrávače, DVD přehrávače         
a radiomagnetofony. 
Dle možností se vybavení jednotlivých provozů postupně modernizuje a neustále doplňuje. 
Pro stravovací provoz byl zakoupen konvektomat, pro sociální pracovnici počítač. 
Z investičních zdrojů bylo opraveno obezdění a nový kryt ČOV a zakoupen konvektomat 
 
Výchovně vzdělávací proces 
 
Výchovně vzdělávací proces v Dětské domově  a Školní jídelně, Benešov, Racek 1 byl 
realizován tímto způsobem. 
 
 
 



Děti předškolního věku: 
Výchovně vzdělávací program byl zabezpečován pravidelnou denní docházkou do mateřské 
školy. 
V dětském domově bylo dbáno na zajištění dostatečného prostoru pro herní činnosti                
a pohybové aktivity, rozvoj řeči a komunikačních dovedností a podporu v oblasti všech 
výchovných složek a individuálních potřeb. 
 
Děti školního věku: 
Výchovně vzdělávací činnost zaměřena na přípravu na vyučování a opakování a procvičování 
učiva. 
Ostatní výchovná činnost byla realizována dle všech dostupných materiálů z  výtvarné, 
pracovní, hudební a sportovní oblasti. 
Rozvržení výchovně vzdělávací činnosti vycházelo ze školského vzdělávacího programu, 
měsíčních plánů jednotlivých rodinných skupin a plánu rozvoje osobnosti dítěte s vytýčením 
konkrétních cílů a priorit, které  zpracovaly kmenové vychovatelky pro každé dítě. 
Volnočasové aktivity jsou zpracovány v  ročním plánu kulturních a sportovních akcí. 
 
V dětském domově byl zpracován Minimální preventivní program, který představoval 
komplexní program zaměřený na osobnostní a  sociální rozvoj, výcvik komunikativních 
dovedností, oblast prevence sociálně patologických jevů, výchově ke zdravému životnímu 
stylu Negativní jevy byly řešeny v rámci rodinné skupiny ve spolupráci s vedoucí 
vychovatelkou a ředitelkou.   
 
Výchovné cíle rodinných skupin byly plněny ve vzájemné spolupráci všech dětí, učitelů, 
rodinných příslušníků, vychovatelek i ostatních zaměstnanců dětského domova a sponzorů. 
Na formování návyků má značný vliv celkové prostředí dětského domova, jeho vybavení a 
výzdoba. 
Každá výchovná skupina má přidělený jeden úsek, o který  pečuje – péče o květinovou 
výzdobu v budově a na oknech, péče o zahradu, chatu a areál domova.   
 
Na pravidelných pedagogických radách, poradách i individuálních jednáních byly hodnoceny 
jednotlivé kroky výchovného působení. Při závažnějších problémech bylo přikročeno ke 
konzultacím s pracovníky PPP a DDÚ Praha – Krč. 
 
Na jednání Spolusprávy na konci školního roku bylo opět provedeno hodnocení všech 
rodinných skupin s vyhodnocením jednotlivců.  
V uplynulém školním roce se pokračovalo v zálohovém systému bylo financování provozu 
skupin. Tento způsob hospodaření se velmi osvědčil. 
Cílem bylo zapojit děti do finančních záležitostí skupiny, vést je k hospodárnému jednání, 
šetření majetku a přiblížit jim hospodaření s finančními prostředky. Nákup ošacení a obutí se 
neprovádí centrálně, ale vychovatelky přímo vycházely z potřeb a přání dětí. 
 
Zdravotní péče 
 
Zdravotní péči dětem zabezpečují lékaři pro děti a dorost a odborní lékaři. Všechny tyto 
lékaře navštěvují děti v jejich ordinacích v Benešově. Pouze při výskytu velkého počtu 
onemocnění dětí je lékařská péče zajišťována přímo v zařízení. 
 
 
 



3. SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 
 
1. Dětský domov  – IZO 150 018 312 -  kapacita 32 dětí – 4 rodinné skupiny 
2. Školní jídelna –   IZO 102 662 622 -  kapacita 70 jídel 
 
 
4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O DĚTECH 
 
Na počátku  školního  roku 2008- 2009 byl stav dětí 26. V průběhu školního roku bylo 5ti 
dětem zrušeno předběžné opatření a ústavní výchova tyto děti se  vrátily se do vlastní rodiny,  
1 dívka byla přemístěna do DVÚ, 2 chlapci byli repatriací přemístění do dětského domova 
Nitra -  Slovenská republika a 1 dívka ukončila pobyt z důvodu zletilosti.  
Dětský domov opustilo celkem 9 dětí a nastoupilo 12 nových dětí. 
 
K 31. 8. 2009 bylo v DD  a ŠJ, Benešov, Racek 1 evidováno 29 dětí - 13 dívek a 16 chlapců 
ve věku 4 – 19 let.   
      
1. skupina  -  7 dětí - 4 chlapci a 3 dívky 
2. skupina  -  7 dětí - 4 chlapců a 3 dívky 
3. skupina  -  7 dětí - 6 chlapců a 1 dívka 
4. skupina  -  8 dětí - 2 chlapci a 6 dívek 
 
 
5. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
         
Do Dětského domova a Školní jídelny, Benešov, Racek 1 byly děti umísťovány na  základě 
rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu, U Michelského lesa 222, Praha 4 – Krč na 
základě nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření vydaného příslušnými soudy. 
 
 
6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Ve školní roce 2008 / 2009 do 30. 6.  2009  navštěvovalo 12 dětí ZŠ Benešov Dukelská                 
a Jiráskova, 13 dětí ZŠ Benešov Konopišťská, 1 chlapec MŠ „ U Kohoutka Sedmipírka „ ,      
1 dívka OU Vlašim – Tehov, obor cukrářka, 1 dívka Vyšší odbornou školu a Střední 
zemědělskou školu Benešov – obor architektura zahrad a 1 chlapec Integrovanou střední 
školu technickou v Benešově – obor automechanik 
Jedna dívka na základě vyšetření a doporučení PPP byla přeřazena ze ZŠ Dukelská do 
Základní a Praktické školy, Konopišťská, Benešov. 
Ostatní děti postoupily do vyšších  ročníků. 
 
V případě problémů s učením spolupracuje zařízení na návrh školy s Pedagogicko 
psychologickou poradnou Benešov. 
 
 
7. CHOVÁNÍ DĚTÍ 
 
O chování dětí ve školských zařízeních  a dětském domově se vedou zápisy ve sešitě 
„Záznamy o dětech“se a přijímají se příslušná opatření. Vychovatelky pravidelně 
navštěvovaly schůzky s třídními učiteli, kde jednaly o chování a prospěchu dětí. 



U příležitosti ukončení školního roku byly tři děti  vyhodnoceny a odměněny věcnou cenou za 
příkladnou práci, reprezentaci a  chování v uplynulém školním  roce. 
Pravidelně 1x měsíčně se uskutečnilo „ Sezeníčko“ – setkání Spolusprávy, kde byly řešeny 
společné problémy , hodnocena minulá činnost, projednáván a připravován další program. 
Případné problémové chování může být konzultováno a řešeno ve spolupráci s Dětským 
diagnostických ústavem Praha 4 - Krč. 
V uplynulém školním roce bylo Policii ČR nahlášeno nedovolené opuštění dětského domova    
3 dětí – 1 dívka – učební obor a 2 chlapci ze základní školy. Toto bylo dále řešeno 
s příslušnými Odděleními sociálně právní ochrany dětí a Dětským diagnostických ústavem. 
 
 
8. ABSOLVENTI  ZAŘÍZENÍ A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ 
 
Ve školním roce 2008/ 2009 opustila zařízení z důvodu dovršení 18ti let a tím zrušení ústavní 
výchovy jedna dívka, které se vrátila do rodiny své matky. 
 
 
9. ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTU ZAŘÍZENÍ 
 
Ve školním roce 2008 / 2009 opustila zařízení z důvodu dovršení 18ti let a tím zrušení ústavní 
výchovy jedna dívka. Měla by dále pokračovat ve studiu. 
 
 
10. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ 
 
Děti dětského domova navštěvovaly kroužky při Školní družině se zaměřením na anglický 
jazyk a po celý minulý školní rok navštěvovala 1 dobrovolnice zařízení a pomáhala dětem 
s přípravou  na hodiny angličtiny. 
 
 
11. ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI  
 
Jedna  místnost v I. patře budovy dětského domova je vybavena výpočetní technikou –           
3 počítače pro děti a 1 počítač pro pedagoga, pod jehož dohledem zde děti pracovaly. Tato 
možnost výrazně napomáhá s domácí přípravou dětí na vyučování a plnění zadaných školních 
úkolů. 
S prací na počítačích a výukovými programy jsou děti seznamovány při školní výuce               
a návštěvou kroužků při škole. 
 
 
12. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŽÍZENÍ 
 
K 31. 8. 2009 bylo v zařízení zaměstnáno 22 fyzických  zaměstnanců a přepočtených 21, 5 – 
15 pedagogických pracovnic - ředitelka, vedoucí vychovatelka, 3 asistentky pedagoga a 10 
vychovatelek a 6, 5 ostatních pracovníků - l sociální pracovnice, 1 účetní, 1 vedoucí školní 
jídelny a hospodářka, 1 uklízečka,  pradlena a opravářka prádla, 2  kuchařky a 0, 5 údržbář, 
řidič. 
 
 
 



I. Základní údaje o pracovnících zařízení  
Počet pracovníků 

Počet žáků na 
přepočtený počet 

pedagog. 
pracovníků 

celkem 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických - 
způsobilost 
pedagog. a 
odborná, 
psychologická 
způsobilost 

        22  /    21, 5       7 /    6, 5     15   /   15          15 1, 9 

Stav k 31. 8. 2009 

Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky – 2 vychovatelky a 2 asistentky 
pedagoga. 

Z toho:  1 vychovatelka je nad 50 let a má praxi v oboru 37 let, jedna asistentka pedagoga 
studovala sppg na UK Praha v rámci celoživotního vzdělávání. Jedna vychovatelka a 2 
asistentky by si měly vzdělání v oboru  speciální pedagogika  doplňovat dle příslušného 
zákona.      
 
II. Další údaje o pedagogických pracovnících  

Pedagog. 
pracovník      

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, 

obor, pedagogická způsobilost Titul 
Délka 
ped. 

praxe 

3316 ředitelka 1 VŠ - PedF UK- Integr.studium spec.ped.. + 
FTVS UK – TV a PV zdravotně postižených Mgr. 41 

2499 vedoucí vychovatelka 1 VŠ - PedF UK Praha – speciální pedagogika  Bc. 33 

3241 Pl vychovatelka 1   Střední pedagog. škola -vychovatelství  + sppg  20  

    29 Č vychovatelka 1 Ped.F UK – doplňkové pedagogické  studium   21 

      7 D vychovatelka 1 Střední pedagog. škola – vychovatelství + sppg  4 

3430 J vychovatelka 1 Střední pedagog. škola – vychovatelství + sppg  14 

3017 K vychovatelka 1 Střední pedagog. škola – vychovatelství + sppg  35 

3007 Pa vychovatelka 1 Střední pedagog. školy – vychovatelství + sppg  35 

3019 Po vychovatelka 1 SPedŠ – vychovatelství, PedF UK – dop.st. 
sppg  33 

2310 S vychovatelka 1 Střední pedagog. škola – učitelství MŠ  32 

2990 Š vychovatelka 1 Střední pedagog. škola – vychovatelství + sppg  21 

3011 V vychovatelka 1 Střední pedagog. škola– vychovatelství   36 

2152 asistentka pedagoga 1 Střední pedagogická škola  33 

3362  asistentka pedagoga 1 Zdravotní odborná škola  28 

    10h asistentka pedagoga 1 Gymnazium -  studuje sppg  21 
Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků 
vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX.                                                                             

Asistentky pedagoga v našem zařízení zabezpečují převážně noční služby. Další práce, které 
vykonávají, souvisejí se zabezpečením plynulého chodu rodinných skupin. Jedná se hlavně    
o vybavení skupin ošacením a obutím a péčí o ně. Dále vykonávají práce související s dalším 
provozem skupiny a pomocné  výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského 
chování a vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 

Asistentky pedagoga jsou financovány ze státního rozpočtu v rámci mzdového fondu. 



 III. Věková struktura pedagogických pracovníků  
Počet 
pedagogických 
pracovníků 

 
do30 let 

31 
 -  
40 
let 
 

41 
- 
50 
let  

51  
- 

60 
let 

 
nad 
60  
let 

 
z toho 
důchodci 

 
průměrný 
věk 

celkem   1  2  3        9        0      1   48, 1 

Z toho žen    1  2  3         9        0      1   48, 1 

Počet pedagogických pracovníků se ve školním roce 2008/ 2009 neměnil. 
 
 
13. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU 

 
- 1 asistentky pedagoga pokračovala ve studiu sppg na PedF UK – celoživotní 

vzdělávání 
- ředitelka – PedF UK Praha – FS II. – Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 
- sociální prac. – Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s 

 
Vedoucí vychovatelka a ředitelka se zúčastňovaly pravidelně různých seminářů a školení 
pořádané pro zařízení pro výkon ústavní výchovy, přípravy Minimálního preventivního 
programu apod. 
 

- Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení ústavní a ochranné výchovy 
- Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti 
- Porady ředitelů organizované zřizovatelem 
- Porady ředitelů organizované DDÚ Praha 4 – Krč a DDÚ Dobřichovice 
- Základy evaluace primárně preventivních programů 
- Semináře pořádané PPP – Minimální preventivní program 

 
Vychovatelky  se zúčastnily seminářů: 
 

- Problém zvaný šikana 
- Život na nečisto 
 

 
14. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ZAŘÍZENÍ NA 
VEŘEJNOSTI 
 
Děti dětského domova navštěvovaly různé kroužky, které zajišťovaly školní družiny 
příslušných škol. 
Jednalo se o tyto kroužky:  Vaření, přírodovědný, výpočetní technika, výtvarná výchova. 
V zařízení se pak v rámci zájmové činnosti věnovaly ručním a výtvarných pracím, vaření, 
sportovním a hudebním aktivitám, sborovému zpěvu, cykloturistice, bruslení, jízdě na 
kolečkových bruslích 
Mimo to byli 3 chlapci členy fotbalového oddílu TJ  Benešov a 6 chlapců je členy 
fotbalového oddílu TJ Úročnice. 
 
Aktivita DD a ŠJ, Benešov, Racek 1 byla mimo hlavní úkol - výchovu a vzdělávání dětí -  
zaměřena na různé iniciativy, které napomáhaly integračnímu procesu dětí, které do zařízení 



přišly ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětem lehkým stupněm mentální 
retardace a umožňovaly jim bezkonfliktní zapojení do intaktní společnosti od nejútlejšího 
věku. Pokračovala  velmi dobrá a prospěšná spolupráce s Mateřským centrem Hvězdička 
Benešov. Děti předškolního a mladšího školního věku byly zvány na různé akce. Bylo patrné, 
že tato forma setkávání byla pro děti přínosem velkým přínosem. Děti dětského domova a děti 
z rodin opět společně připravily vystoupení s pěveckým pásmem pro akci „ Vítání jara“,  
které předvedly při prezentaci obou organizací na náměstí Benešov v dubnu 2009.  
 
Velmi úspěšně pokračovala spolupráce se studentkami Gymnazia Benešov a studenty VOŠ           
a Střední zemědělské školy Benešov. Tito mladí lidé navštěvovali děti našeho zařízení                   
s dárky a spoustou dobrot.  
Integrační program byl realizován při různých kulturních akcích, prezentací výtvarných prací 
při na výstavách a výtvarných soutěžích, účastí na sportovních soutěžích pořádaných Českým 
hnutím speciálních olympiád i jiných organizací, výlety do okolí,  ozdravnými a rekreačními 
pobyty. Do tohoto programu byly zahrnuty návštěvy hostů, přátel, žáků základních škol               
a studentů středních škol přímo v zařízení a výjezdy dětí školy na návštěvy do jiných zařízení       
a akce mimo objekt školy. O kvalitní přípravě svědčí umístění v různých  výtvarných                   
a sportovních soutěžích.                                               
Všichni pracovníci školy se vlastním zapojením do těchto aktivit snažili dětem, které jsou                
v zařízení umístěny a nemohou být z nejrůznějších příčin vychovávány ve svých rodinách, 
zajistit spokojený život a zajistit příznivé podmínky  pro rozvoj všech duševních a tělesných 
schopností. Povinností zařízení je rovněž zajistit dětem základní pocit jistoty a bezpečí. 
 
Dětský domov je zapojen do projektu Střediska náhradní rodinné péče Praha „ Odjinud a 
přece spolu „ – Kmotři při dětských domovech, který velmi úspěšně pokračuje již čtvrtý rok. 
Proškolené studentky Gymnazia Benešov pravidelně 1x týdně jezdily za dětmi a připravovaly 
dětem různé  výtvarné činnosti. 
 
Zařízení nemá v současné době spolupráci s podobným zařízením v zahraničí, ale úspěšně se 
rozvíjí spolupráce s  dalšími dětskými domovy z regionu. 
 
Děti se zúčastnily různých výtvarných soutěží dle aktuální nabídky a sportovních soutěží v 
rámci akcí Českého hnutí speciálních olympiád – zimní olympiáda – běžecké lyžování. 
Další sportovní závody se uskutečnily přímo v zařízení – bruslení, stolní tenis, klouzání, 
lyžování., jízda na kolečkových bruslích. 
 
Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečňují dle ročního 
plánu a korespondují a celkovým programem zařízení. Je zpracován Minimální preventivní 
program. Cílem výchovně vzdělávacího působení v této oblasti je dítě odpovědné za vlastní 
chování  a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 
Zájmy mladších dětí jsou zatím nevyhraněné, ale u dětí školního věku se již prohlubuje záliba 
ve sportu, četbě, tvořivých výtvarných činnostech, poslechu hudby, zpěvu, práci na počítači 
apod. 
Obsah prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu a zajištění kvalitních volnočasových 
aktivit. 
Výchova ke vztahu k životnímu prostředí prolíná prakticky celým životem na Racku. Rovněž 
zájmem o četbu se tento vztah prohlubuje. Velký význam měla i účast společné zimní a letní 
rekreaci – Krkonoše, Richtrovy boudy a Šumava, Zadov – a na letních táborech Ostrovec a 
Růžená, Slapy, Táboranč Bučovice, kde se děti aktivně seznamovaly s životem v přírodě, 
pozitivnímu vztahu ke zvířatům a přírodě a šetrnému chování k přírodnímu prostředí. 



I v tomto školním roce bylo využito nabídky na canisterapii. Do této terapie byly zařazeny 
děti s problémy v oblasti hrubé i jemné motoriky a komunikace / verbální vyjadřování /           
a problematickým chováním. Setkávaní s cvičitelkou a psem se uskutečňovala pravidelně 1x 
týdně přímo v zařízení a byla využita individuální forma. Úzký kontakt se zvířetem přinesl 
velmi pozitivní výsledky.  
Dalším pozitivním prvkem dětí byla péče o domácí zvířata. 
 
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel svým pochopením 
problematiky péče o děti v dětských domovech a vstřícným přístupem k řešení potřeb 
zařízení, pomáhal zajistit jeho bezproblémový chod a uspokojit potřeby pro další rozvoj 
zařízení. 
Pravidelná setkávání, porady a přednášky organizované zřizovatelem jsou pak přínosem pro 
obě strany. 
Zařízení mělo rovněž řadu přátel a sponzorů z řad občanů, podnikatelů a zástupců firem, 
kterým není lhostejný osud dětí žijících v dětské domově a svou pomocí zvyšovali možnost 
zabezpečení většího množství volnočasových aktivit, dárků a akcí pro děti. 
 
V uplynulém školením roce se při vhodných příležitostech dětem připomínalo významné 
výroční založení dětského domova. 
V únoru 1949  přišla na Racek skupina řeckých dětí a spolu se svými učiteli a vychovateli       
a  společně i s českými pracovníky strávili na Racku jeden rok.  
Dětský domov si připomínal 60 let od svého založení. 
 
Volnočasové aktivity dětí ve školním roce 2008 - 2009 
 
V uplynulém školním roce se děti pravidelně zúčastňovaly kulturních akcí, divadelních                 
a filmových představení a výstav, které pořádal  DDM Benešov. V průběhu školního roku se 
děti svými pracemi zapojily do různých výtvarných soutěží, kde dosáhly dobrých úspěchů. 
V areálu školy se pro děti pravidelně pořádaly tradiční akce - Mikulášská a Vánoční nadílka, 
zahradní slavnosti, Dětský den a různá zábavné a sportovní akce. 
Velká pozornost je věnována sportovním a tělovýchovným aktivitám - činnost sportovního 
klubu Racek, který je členem Českého hnutí speciálních olympiád, členství ve fotbalových 
klubech – oddíl mladších žáků a dorostenců. Podařilo se zajistit společný zimní ozdravný 
pobyt v Krkonoších, Richtrovy boudy a společný letní ozdravný pobyt – Zadov na Šumavě. 
Děti školního věku se zúčastnily 4 letních dětských táborů. 
Uskutečnila se rovněž řadu setkání se studenty středních  a vysokých škol a setkání s dětmi 
z jiných dětských domovů. Z důvodu nutnosti zapojení dětí do běžného života a seznámení se       
s okolním světem využívala velkého množství nabídek různých organizací. 
 
Přehled kulturních a sportovních akcí ve školním roce  2008 - 2009 
 
Září :   Slavnostní zahájení nového školního roku 
  Rozloučení s prázdninami -  lampionový průvod, Chlístov               
  Den DANONE - Konopiště 

Letecký den – letiště Skuteč                  
Cyklovýlet na Kožlí 
Výtvarná dílna – Racek 
 

Říjen:  Drakiády – Hřebčím Favory Benice  a Radio Blaník – Benešov 
  Podzimní Táboranč Sluníčko – Bučovice u Votic                       



  Výlet do Prahy  - památky, obchody  
Závody na kolečkových bruslích                 

  Podzimní prázdniny – cyklovýlety – okolí Racku 
  Koupání v Aquacentru Měřín 
  Jízda „ Posázavským Pacifikem“ 

Návštěva pracovníků firmy UNILEVER – kreslení na téma „ Co je štěstí“
    

Listopad : Návštěva tanečního kroužku Kulíšek Bystřice 
  Návštěva kina IMAX  v Praze- filmové představení „ Madagaskar“ 
  Nákupy v nákupním centru Flora 
  Akce OS Múzy dětem – Život na nečisto 

Bruslení – Zimní stadion Benešov 
Koupaní v  Aquacentru Měřín 
Pečení perníčků a vánočního cukroví 

   
Prosinec : Návštěva zámku Jemniště – seznámení s prvku společenského chování a 

stolování a zámeckém prostředí 
  Mikulášská nadílka -  DANONE Benešov 
  Mikulášská nadílka na Racku 

Mikulášská na ledě - Sedlčany 
Výlet do Benešova – Mikuláš 
Návštěva studentů VOŠ a SZeŠ Benešov 

  Strom splněných přání – vánoční akce na náměstí Benešov 
  Návštěva organizátorek akce – „Ježíšku, prosím Tě“ 

 Pečení vánočního cukroví  
Vánoční besídka  - vánoční posezení s pracovníky a přáteli domova         

  Štědrovečerní nadílka 
Vánoční akce – kostel  sv. Kateřina Chrást n/ Sázavou 

  Vánoční prázdniny 
 výlet do vánočně vyzdobené Prahy 
 výlet do vánočně vyzdobeného Benešova – jesličky, ZOO prodejna 

 
Leden : Zimní speciální olympiáda pořádaná ČHSO – Horní Malá Úpa 

Lyžování -  Chotouň 
Bruslení – ZS Benešov 

  Závody v bruslení na Racku  
  Návštěva fotbalového zápasu                  
  Pololetní prázdniny – návštěva S-centra Benešov – sportovní den 
 
Únor :  Zimní ozdravný pobyt – Richtrovy boudy  
  Jarní prázdniny – závody ve sjezdu na lyžích 
  Dětský karneval  - firma MARY KAY 
   
Březen: Masopustní rej – Racek a Chlístov 

Filmové představení v Benešově – „ Peklo s princeznou“ 
  Vyhodnocení soutěže „ Co je štěstí“ 

Bruslení – ZS Benešov 
  Koupání v Aquacentru Měřín 
  Pochod za povidlovým koláčem 

Návštěva pracovníků firmy UNILEVER – vyhodnocení kreseb „ Co je štěstí“ 



Duben : Velikonoční Táboranč 
  Návštěva Mateřského centra Hvězdička na Racku – společná zkouška 
  “Vítání jara „ - prezentace DD Racek a MC Hvězdička na náměstí Benešov 

Stopovaná na Racku 
Velikonoční pomlázka na Racku 
Orientační závod motorek 
Pálení čarodějnic  
Opékání vuřtů 
Cyklovýlety do okolí – Racek – Bukovany, Chlístov Úročnice, Krusičany, 
Týnec nad Sázavou, Chářovice, Chrášťany, Lomenice 
Koupání v Aquacentru Měřín 
Akce v rámci MPP – shlédnutí filmu „ Mezi stěnami“ problém šikany 

  Koupání v Aquacentru Měřín 
  Turistické vycházky – Pomněnce, Želetinka, Chlístov, Žabovřesky 

 Cyklovýlety – Racek, Chlístov, Úročnice, Krusičany, Týnec n/Sáz., Vatěkov,     
 Konopiště, Vatěkov, Pomněnce, Bukovany 
 Výlet do Tábora – podzemní chodby 

 
Květen : Májové slavnosti ve Vlašimi 
  Návštěva Ekocentra ve Vlašimi 
  Vystoupení dětí ve Domově důchodů v Benešově spolu s dětmi MC Hvězdička 
  Výlet do Prahy – exkurze po letiště 
  Výlet – Sedlec – Prčice, Monínec 

Výlet vlakem – Jemniště 
Návštěva kláštera Břevnov 
Zážitkové aktivity a OS BENE – příprava jídelníčku, malování keramiky, 
ubrusů a ubrousků 
Výlet do okolí – vlakem, auty, na kolech 
Opékání vuřtů 
Cyklovýlety – Konopiště, Poříčí , Nespeky 
Zážitková aktivita s OS BENE – „ Chutný oběd“ 

  
Červen : Dětský den – Racek 
  Cesta pohádkovým lesem - Chlístov 
  Den DANONE – Konopiště 
  Výlet ZOO Praha společně s MC Hvězdička 

Filmové představení v Praze – „ Noc v muzeu“  
Návštěva vojenského technického muzea Lešany 
Návštěva turnaje v basketbalu – Benešov 
Vidlákova Lhota – oslava 600. výročí založení obce 
Výlet do Bystřice 
Den hasičů v Konopišti                                                                  

  Slavnostní rozloučení se školním rokem 
Slavnostní vyhodnocení dívky s nejlepšími výsledky v uplynulém šk.roce 
Zahájení rekreačního pobytu na Slapech 

 
Červenec : Ozdravný pobyt – OBOZ na Slapech 
  Ozdravný pobyt – Zadov, Šumava    
  Táboranč Sluníčku - Bučovice u Votic 

Letní prázdniny – samostatné akce skupin 



Zahraničním ozdravný pobyt – Chorvatsko, Hvar, Stari Grad 
Dětský letní tábor-  Ostrovec 

 
Srpen : Letní prázdniny - samostatné akce skupin 
  Dětský letní tábor Růžená 

Divadelní představení – pracovníci firmy ČEZ „ O perníkové chaloupce“          
a „ O statečné Ladě a krásném Sněhurkovi „ – Racek 
Výlet do Benešova 
Cyklovýlet do okolí 
Sportovní den se zaměstnanci firmy DANONE – ukončení prázdnin 
 

 
15. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
Zařízení žádnou formu vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání neprovozuje. 
 
 
16. VÝCHOVNÉ A KARIERNÍ PORADENSTVÍ 
 
Vychovatelky pravidelně navštěvovaly vyučující dětí svých skupin při třídních schůzkách            
i mimo ně a informovaly se o prospěchu a chování ve škole. 
Při výskytu problému při vzdělávání ve škole nebo v chování spolupracovalo zařízení 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově nebo s  Dětským diagnostickým 
ústavem v Praze 4 -  Krč. 
Spolupráce s rodiči dětí je často velmi problematická. Vedení spolu s vychovatelkami však 
důsledně na to, aby se styk s rodinou nástupem do DD nepřerušil. Podporuje možnosti 
návštěv   v rodinách  i v zařízení a není – li to možné, podporuje alespoň písemný styk. 
 
Zařízení rovněž zabezpečuje veškerou péči o zdravotní stav dětí –  pravidelné návštěvy dětské 
lékařky a odborných lékařů, zajišťování případné lázeňské péče apod. Složitější práce nastane 
v případě plánovaných operací / např. odstranění nosní mandle/, kdy je nezbytně nutný 
souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Ve spolupráci s pracovnicemi příslušných Oddělení 
sociálně právní ochrany dítěte / OSPOD / dle jejich trvalého bydliště se toto daří.  
 
Sociální pracovnice příslušných úřadů mají povinnost navštěvovat děti 4x ročně a zjišťovat 
situaci dětí v zařízení a situaci rodin. Dále povolují na žádost rodičů, rodinných příslušníků 
nebo hostitelů návštěvy dětí mimo zařízení. Spolupráce s nimi byla velmi dobrá a napomohla 
udržovat dětem styk s rodinou rozšířit možnost návštěv dětí v hostitelských rodinách. 
 
Dětský domov je rovněž pod kontrolou státní zástupkyně, která pravidelně zařízení 
navštěvovala. 
 
S Policií ČR spolupracoval dětský domov při řešení nedovoleného opuštění zařízení – 1x 
jedna dívka a 1x dva chlapci 
 
 
 
 



17. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ / POPŘ. O DALŠÍCH KONTROLÁCH  NEUVEDENÁCH 
V BODĚ 19 / 
 
Ve školním roce 2008/ 2009 byla v Dětském domově a Školní jídelně, Benešov, Racek 
provedena kontrola Českou školní inspekcí.  
 
Jednalo se o veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu. 
Výsledek – školské zařízení postupovalo v souladu s ustanovením uvedených právních 
předpisů, oprávněně použilo finanční prostředky SR, nebylo porušeno ustanovení uvedených 
právních předpisů. 
 
Další kontroly v zařízení : 
 

- KHS Praha, pracoviště Benešov – hygiena provozu  a potravin - bez závad 
- KHS Praha , pracoviště Benešov – kontrola zásobování vodou – bez závad 
- Okresní správa sociálního zabezpečení  Benešov – bez závad 
- Okresní státní zastupitelství Benešov –  pravidelné prověrky - bez závad 
- Oddělení sociálně právní ochrany dítěte příslušných úřadů – bez závad 
- BEZPO Benešov  
- Kontrola hasících přístrojů 
-  

 
18. DALŠÍ ČINNOST ZAŘÍZENÍ     
 
Semináře a odborná školení 
 
- semináře Sekce dětských domovů a speciálních  škol internátních  
- semináře Psychopedické společnosti     
- školení BOZP a PO – firma BEZPO 
- školení pro účetní – pracovně právní předpisy, změny ve zdaňování a nem. pojištění 
      komplexní pohled na finanční kontrolu, FKSP a soc. fondy, změny v hospodaření PO  
      zřízených ÚSC 
- školení pro pracovníky stravovacího provozu – trendy v moderní kuchyni 
- hygienické minimum pro stravovací provoz  
- semináře a školení pro sociální  pracovnici – správní řád, příspěvek na úhradu péče  
- školení řidičů referentských vozidel 
- školení pořádaná firmou Fakta zaměřená na novinky v legislativě 
- odborné semináře pro pedagogy – Problém zvaný šikana, Život na nečisto 
- porady organizované zřizovatelem 
- přednáška – Mimořádné události 
 
Návštěvy v DD Racek 
 
- pracovníci DDÚ Michelského lesa, Praha Krč 
- pracovnice OSPOD  Praha 1, Praha 3,  Praha 4, Praha 7,  Praha 8, Praha 9, Praha 20 
- pracovnice OSPOD Kladno, Rakovník,  Mladá Boleslav, Neratovice, Slaný 
- pracovnice DgÚ a SVP Praha 4 - Hodkovičky 
- dohled státní zástupkyně 
- pracovnice Střediska náhradní rodinné péče 



- pracovníci firmy Unilever 
- pracovníci Policie ČR 
- návštěva obecného zmocněnce 
- pracovnice Celní deklarace Benešov 
- studenti Gymnazia  Benešov, SOŠ Benešov a VOŠ a SZeŠ Benešov 
- studentka Univerzity Hradec Králové 
- zahraniční studentka 
- pedagogové a studenti VOŠ A SZeŠ Benešov 
- pedagogové Střední školy cestovního ruchu 
- Mateřské centrum Kulíšek 
- návštěva bývalých pracovnic a bývalých  svěřenců 
 
Odborná praxe v zařízení 
 
Odbornou praxi  vykonávaly v našem zařízení studentky těchto škol: 
 
- Střední odborná škola, Černoleská, Benešov 
- VOŠ sociálně právní Praha – Jahodová 
- Slezská univerzita v Opavě – obor sociální patologie 
- VOŠ, Pedagogická a sociální střední škola a Gymnazium Praha, Evropská 
- Univerzita J. A. Komenského  

 
Spolupráce s organizacemi 
 
- Obecní úřad Chlístov 
- Město Vlašim 
- Občanské sdružení BENE 
- Středisko náhradní rodinné péče 
- OS Múzy dětem 
- VOŠ a SZeŠ Benešov 
- Střední odborná škola Benešov 
- Mateřské centrum Hvězdička 
- České hnutí speciálních olympiád 
- Klub přátel Řecka  
- Majetková, správní a delimitační unie OS 
- Celní deklarace 
 
Další spolupráce 
 
Dětský domov  nepřetržitě spolupracuje s těmito institucemi v oblasti sociální, pedagogické    
a poradenské péče o děti: 
  
- Odděleními sociálně právní ochrany dítěte dle příslušných úřadů dle trvalého bydliště dětí 
- Policie ČR 
- Státní zastupitelství 
- Soudy 
- PPP Benešov 
- Ostatní dětské domovy 
 



Spolupráce se sponzory 
 
V rámci sponzoringu získal dětský domov finanční prostředky na zabezpečení volnočasových 
a rekreačních aktivit dětí - výlety, zájezdy, letní i zimní ozdravné pobyty, dětské letní tábory, 
nákup sportovního vybavení. Sponzorské dary tak významně pomáhaly rozšiřovat  nabídku 
dalších aktivit – návštěvy filmových a divadelních představení, společné oslavy svátků a 
narozenin dětí, příprava pohoštění, pečení dobrot, vánočního cukroví apod. 
Dětský domov využívá všech možností sponzoringu jak finančních  darů, tak materiálních. 
 
19. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ 
I. Základní údaje o hospodaření zařízení  

Základní údaje o hospodaření školy  
V tis. Kč 

k 31. 12. 2008 k 30. 6. 2009 
Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  10 962 - 6 306 - 

2. Výnosy celkem  11 005 - 6 097 - 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 
(úč. 691)   10 095 - 5 229 - 

ostatní výnosy  9103 - 868  - 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
před zdaněním   44 - - 209 - 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2008 

1. Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  celkem (INV) - 

2. Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených 
příjmů z pronájmu  celkem (INV) - 

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 
účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)  7 007  

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 7 007       

z toho mzdové výdaje 5 030 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.) - 

z toho 

33005 45 

 - 

 - 

 - 

  

4. Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  
(NIV) 3 087  

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 3 087 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) - 

z toho 

012 - opravy - 

 - 

 - 



 - 

 - 

5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 
EHP/Norsko atd.)  133 - dary 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých  účelových  dotací, název  označte odpovídajícím UZ (např. 
Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). 
      
Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 plní úkoly z hlavní činnosti zařízení, což je 
výchovně vzdělávací činnost a zabezpečení komplexní péče o děti s nařízenou ústavní 
výchovou nebo předběžným opatřením dle zákona 109/ 2002 Sb. a dalších předpisů. 
Kapacita zařízení je 32 dětí – 4 rodinné skupiny po 8 dětech. Každá rodinná skupina má 
k dispozici obývací pokoj, místnost pro přípravu na vyučování a 2 ložnice. Sociální zařízení – 
sprchy - je společné, WC a umývárny jsou zvlášť pro chlapce a zvlášť pro  dívky . 
K 31. 8. 2009 bylo v zařízení evidováno 29 dětí. 
DD  a ŠJ Benešov, Racek 1 reaguje pružně na změny věkové struktury dětí – nákup nábytku, 
vybavení ložnic, heren a učeben, materiální zabezpečení školních, mimoškolních                          
a volnočasových aktivit.  
 
V průběhu školního roku se podařilo plně obnovit vybavení nábytkem pro další rodinné 
skupiny. Bylo rovněž vymalováno a poleženy  nové  podlahové krytiny a obývacích pokojích 
a místnostech pro přípravu na vyučování. 
Bylo provedeno vymalování stravovacího provozu a nákup konvektomatu 
Uskutečnilo se nové obezdění  a zhotoven nový kryt  ČOV, vybavení novými rošty a schůdky 
Dále byla nahrazena stará nevyhovující telefonní ústředna novou. 
Pro sociální pracovnici byl zakoupen PC a tiskárna. 
 
Úkoly vyplývající z hlavní činnosti byly plněny plynule, plánované akce byly zabezpečeny           
a uskutečnily se bez problémů. 
Rozpočet byl čerpán dle závazných ukazatelů a ve spolupráci se zřizovatelem. 
 
Informace o výsledcích kontrol hospodaření  
 
V uplynulém školním roce 2008/ 2009 byla provedena finanční kontrola pracovnicemi České 
školní inspekce. 
Výsledek – viz kontroly ČŠI. 
Jiné kontroly v této oblasti  neuskutečnily. 
 
20. ZÁVĚR 
 
Ve školním roce 2008 / 2009 byla plněny úkoly vyplývající z ročních plánů a cílů jak 
v oblasti výchovně vzdělávací, tak v oblasti hospodaření.  
Výčet uskutečněných akcí svědčí o velmi dobré práci všech pedagogických i provozních 
zaměstnanců. Pečlivá a trpělivá práci pedagogů při přípravě na vyučování přinesla své 
výsledky při hodnocení dětí ze strany školy. 
V oblasti provozu se modernizoval inventář a uskutečnily se plánované i nečekané opravy. 
Jednání s firmami bylo vždy korektní. 
Je však stále co zlepšovat. Se zvyšujícím se  věkem dětí je nutno počítat s dalšími                   
a náročnějšími volnočasovými aktivitami i složitější přípravou na vyučování. 
Pokračovat bude úzká spolupráce se školami, rodiči i dalšími institucemi. Připravují se 
jednání o pomoci veřejnosti při zabezpečení akcí pro děti – dary, sponzorování  apod. 



 
Stručný výhled do následujících období: 
 
- modernizace zařízení dle zákona 109/ 2002 Sb. – vybudování 4 bytových jednotek 
- malování společných prostor a kanceláří  
- reakce na změny věkového složení dětí 
- nákup obutí a ošacení 
- vyšší náklady na zabezpečení školních pomůcek, aktivit škol, mimoškolních, zájmových  
     a volnočasových aktivit 
- zabezpečení prázdninových aktivit, ozdravných pobytů a zájmových činností  - sport,        
      hudba, výtvarné a pracovní činnosti apod. /, rozšířit nabídku 
- zajistit dostatek podnětů pro všestranný vývoj dětí a uspokojovat jejich potřeby 
- zajistit styk s vlastní rodinou nebo rodinami pěstounskými 
- pokračovat v  navazování kontaktu s hostitelskými rodinami 
- plnit dle možností všechny plánované akce 
- stabilizovat pedagogický a provozní personál 
- sportovní příprava dětí na Národní hry speciálních olympiád -  2010 Praha – 20. výroční                         
      založení ČHSO 
- pokračovat ve spolupráci se školami, odborníky, sponzory apod. 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 2. 10. 2009 
       
 
      Mgr. Hana Urbanová 
      ředitelka Dětského domova a Školní jídelny 

Benešov, Racek 1 
 
Racek dne 1. 10. 2009 
 


