
                       Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
262 06  Korkyně 19

                  
          Výroční zpráva o činnosti

 Školní rok 2011/2012



1. Charakteristika zařízení                 

     Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov
      Dvě rodinné skupiny
      Zřizovatel:  SOS 92 - Občanské sdružení      IČO: 45251738
      Právní forma:  Obecně prospěšná společnost      IČO: 25630539
      Adresa:  262 06 Korkyně 19
      Kapacita:  20 dětí

2. Personální údaje                 

     Správní rada společnosti: Věra Grulichová - předsedkyně
                                               Mgr. Alexandra Zajíčková
                                               PhDr. Eva Rotreklová

      Dozorčí rada společnosti: Ing. Michal Roth - předseda
                                                Ing. Eva Mašková
                                                MUDr. Elena Turnovská

Antonie Boťové – ředitelka o.p.s. od 1.7.2011 – 23. 5. 2012
Mgr. Alexandra Zajíčková – ředitelka o.p.s. od 23. 5. 2012 

Zaměstnanci:  
Mgr. Petra Belková – ředitelka DD 1. 5. – 31. 7. 2012
Mgr. Karel Vostrý – zástupce ředitelky 

( pověřený  řízením DD 1. 7. 2011-30.4. 2012)
Taťjana Hrubantová – vychovatelka do 30. 4. 2012
Vladislava Casková – vychovatelka do 31. 8. 2012
Zuzana Dudová – vychovatelka
Bc. Alena Nováková – vychovatelka
Bc. Jakub Kolinger - vychovatel
Bc. Ivan Šach - vychovatel
Věra Grulichová – vychovatelka 
Martina Dolejšová - ekonomka
Jana Bouchalová - kuchařka
Mgr. Tereza Jandová –terénní sociální pracovnice



Ve  školním  roce  2011/2012  došlo  v našem  zařízení  k několika  personálním 
změnám.  Paní  Antonie  Boťová,  ředitelka  obecně  prospěšné  společnosti  byla 
z důvodu  dlouhodobé  nemoci  odvolána  a  správní  rada  následně  zvolila 
ředitelkou  společnosti  paní  Mgr.  Alexandru  Zajíčkovou.  Výběrové  řízení  na 
ředitelku dětského domova vyhrála paní Mgr. Petra Belková, která byla od 1. 5. 
jmenována do své funkce. Paní ředitelka v zařízení pracovala od 1. 5. 2012 do 
31.  7.  2012.  Vzhledem  ke  složité  situaci  v organizaci,  z důvodu  úmrtí 
zakladatelky pí. Antonie Boťové byl opět od 1. 8. pověřen řízením DD pan Mgr. 
Karel Vostrý. 
Z vychovatelů  nás  v tomto školním roce  opustila  k 30.  4.  20012 pí.  Taťjana 
Hubantová ( z důvodu nemoci) a k 31. 8. 2012 do starobního důchodu odešla 
paní Vladislava Casková. Tu od 1. 9. 2012 nahradí MUDr. Elena Turnovská. 
Tým ostatních 5 vychovatelů zůstal beze změn. 
Mezi externími  pracovníky  došlo  taktéž  ke  změně.  Mgr.  Silvie  Vostrá,  která 
vykonávala funkci speciálního pedagoga, ukončila spolupráci k 30. 1. 2012 a od 
1. 2. 2012 ji vykonává Mgr. Marcela Semančíková. 

3. Údaje o svěřených dětech

Stav k 31. 8. 2012:  20 dětí

                                                dívky                  chlapci

                                 předškolní : 1                 0                         1
                                 školní I.st. : 6                 3                         3
                                 školní II.st.: 8                5                          3
                                          SOU : 2                1                          1
                                 střed.škola : 2                1                          1
                                vyšší odb.š.: 0                0                          0
                                vysoká šk.  : 1                0                          1  

                                     celkem  : 20             10                          10 

       
Odchody dětí  
Z důvodu ukončení přípravy na povolání odešli z DD 3 zletilí klienti – jeden k 5. 
2. 2012, druhý klient k 21. 5. 2012 a třetí k 31.8.2012. Je nám líto, že dva z nich 
odešli před ukončením svojí profesní přípravy. O to větší radost máme z toho, že 
poslední z klientů školu dokončil a získal dobré pracovní uplatnění.

Příchody dětí  
Během školního roku 2011/2012 přišlo 5 nových dětí  – 2 chlapci  k   21. 10. 
2011, 1 chlapec k 30. 3. 2012, 1 chlapec k  16. 7. 2012 a 1 dívka k 16. 8. 2012. 



Všichni se bez větších obtíží zapojili do skupiny dětí v domově. Situace však 
vyžadovala dobrou připravenost týmu i celé výchovné skupiny neb 5 z 20 jejích 
členů je nových. 

 
Naší pýchou je student dokončující bakalářské studium ve Velké Británii. Školní 
rok 2012/2013 bude jeho posledním na Univesity of  Bath.  Jedna 15-letá dívka 
dokončila povinnou školní docházku na ZŠ a od září 2012 nastupuje na Střední 
hotelovou školu, obor hotelnictví.  Máme nového školáka,  který nastupuje od 
nového školního roku do 1. třídy ZŠ v Mokrovratech. Vzhledem k našim cílům 
a vizím jej 1. školní den vedla do školy matka společně s vychovateli. Ostatní 
děti úspěšně postoupily do dalších ročníků. 

Dětem, které mají specifické poruchy učení jsme v tomto školním roce zajistily 
nápravu  formou individuální  práce  se  speciálním pedagogem a  to  2x  týdně. 
Speciální pedagog věnoval péči i předškolnímu dítěti, u kterého nebylo jasné 
zařazení do základní školy. Společně s vychovateli však udělali velký kus práce 
a od 1. září nastupuje do základní školy.

Děti navštěvují různé základní školy v blízkém okolí, střední odborná učiliště a 
střední  odborné  školy  v Praze.  Jedeno  z našich  dětí  navštěvovalo  mateřskou 
školu v Mokrovratech.       

  4. Zájmová činnost

a) sport
    
Fotbal FC Prostřední Lhota – muži
Fotbal FC Nový Knín – přípravka
    
sportovní akce organizované vychovateli     - softball
                                                                      - skateboarding    
                                                                      - základy horolezectví  
                                                                      - snowboarding a lyžování
                                                                      - vodácké sporty
                                                                      - cyklistika
b) zájmové kroužky: 
                                   dramatický kroužek Stará Huť 
                                   zumba Dobříš
                                   hip hop Dobříš
      skautský oddíl Dobříš
                                   výtvarný obor na Základní umělecké škole Dobříš
                                   hudební obor na Základní umělecké škole Dobříš



Tak jako v minulých letech, tak i letos je veškerá organizovaná zájmová činnost 
realizována mimo dětský domov, často prostřednictvím základních škol, které 
děti navštěvují, ale hlavně děti navštěvují běžné zájmové kroužky. Přispívá to 
k lepší integraci dětí i k  větší samostatnosti.     

Děti  navštěvují  koncerty  populární  hudby,  filmová  představení,  sportovní 
zápasy, starší místní diskotéky,  atd.

 Mnoho akcí realizujeme ve spolupráci s hlavními sponzory, kterými jsou firmy 
ACCA  a  Kinstellar.  Spolu  s dětmi  slaví  svátky  (dětský  den,  Velikonoce, 
Vánoce),  organizují  pěší  výlety,  výlety  na  kolech,  kulturní  akce.  S přáteli 
z těchto firem chodíme na golf a bowling, navštívili  jsme lanové centrum ve 
Slapech, letní bobovou dráhu a paintballové hřiště.  Zcela určitě se bez jejich 
pomoci již neobejdeme. 
        

c) kulturní akce

    Návštěvy divadelních a muzikálových představení, vybraná filmová 
    představení, koncerty vážné i populární hudby.

d) kulturní aktivity dětí

    Nácvik kulturních pořadů pro sponzory.

5. Prázdninová činnost
    
Během jarních prázdnin jsme se zúčastnili, jako již tradičně, lyžařského pobytu 
na naší chalupě v Krkonoších. Za velký úspěch považujeme to, že všechny naše 
děti obstojně jezdí na snowboardu nebo lyžích. 

Letní prázdniny byly naplánovány tak, že se všichni zaměstnanci vystřídali na 
naší chalupě v Krkonoších a v době dovolených zaměstnanců jely děti na dva 
tábory.  Pobyt  na  chalupě  dětem  zpestřeli  2  vysokoškoláci  ze  zahraničí 
(  Chorvatska  a  Polska).  Jejich  úkolem  bylo  zlepšit  komunikační  schopnosti 
našich dětí v angličtině a seznámit děti se zvyklostmi a tradicemi dané země. 
Zletilí  klienti  si  své  prázdniny  organizovali  sami  ve  spolupráci  se  svými 
kmenovými vychovateli. Část prázdnin tak trávili na brigádách, část v rodinách 
či  na  našich  společných  aktivitách  a  někteří  se  věnovali  cestování.  Díky 
získanému  grantu  od  Nadace  Terezy  Maxové  dětem  a  spolupráci  s městem 
Nový  Knín  jsme  získali  k užívání  jednu  bytovou  jednotku  (1kk)  v Novém 
Kníně,  které  během  prázdnin  sloužila  zletilým  klientů  k nacvičování 



dovednostem tolik potřebným k životu po odchodu z DD. Na závěr prázdnin se 
část dětí zúčastnila pobytu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Z větší části byl 
pobyt hrazen organizací IREAS. Díky podpoře Nadace Olgy Havlové se jedna 
naše dívka účastnila jazykového prázdninového kurzu v Anglii. 

Ostatní  prázdniny ( podzimní,  Velikonoční)  se  podařilo díky intenzivní práci 
s rodinou a ve spolupráci s OSPOD zajistit pobyty většiny dětí u svých rodin.

6. Realizované projekty

I já mám mámu
Již  třetím  rokem  pokračujeme  v projektu  „I  já  mám  mámu“.  Od  nového 
kalendářního  roku  pracuje  sociální  pracovník  na  plný  pracovní  úvazek,  což 
znamená více dětí v pravidelném kontaktu se svojí rodinou. Díky nadaci Terezy 
Maxové a firmě Almma s.r.o. máme tedy možnost velmi intenzivně pracovat 
s původními  rodinami  dětí.  V současné  době  směřují  k cíli  zrušení  ústavní 
výchovy tři rodiny. Šest sourozeneckých skupin jezdí na pobyty domů a jedna 
sourozenecká  skupina  je  v pravidelném  kontaktu  s matkou  (které  jsou 
umožňovány pobyty v zařízení).
Obstojím i sám
V tomto školním roce se nám podařilo začít s projektem „ Obstojím i sám“. Ten 
je určený pro dospívající  a dospělé klienty našeho zařízení.  Pro tuto aktivitu 
jsme  získali  finanční  podporu  z grantu  Nadace  Terezy  Maxové  dětem. 
Významným partnerem je v projektu město Nový Knín. To poskytlo bytovou 
jednotku pro jeho realizaci. 
Childhood links
Jedna  z pracovnic  domu se  účastní  mezinárodního  projektu  Childhood  links, 
který je zaměřený na podporu a udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní 
nebo pěstounské péči. Počítáme s tím, že náš dětský domov se stane pilotním 
dětským domovem v České republice. V čemž spatřujeme obrovskou příležitost 
pro celý pracovní tým.
Všechny  naše  projekty  a  aktivity  týmu jsou  pravidelně  supervidovány.  A to 
švédskou dětskou psycholožkou a supervizorkou Jitkou Pallas. Na projektu „I já 
mám mámu“ s námi pracuje  PhDr. Ivana Veltrubská.  



 7. Spolupráce se sponzory
    
 Firma Kola Beran darovala našemu zařízení lyže, helmy a boty v celkové ceně 
15.000,-.
 
 Firma Kinstellar kromě dalších aktivit věnovala dětskému domovu 22 000,-.
  
 Firma Cetelem ČR a.s. nám darovala 21.740,-.

Firma D.I.Seven již pátým rokem  zajišťuje dopravu jednoho našeho chlapce 
k matce a bratrovi, což stále více přispívá k jeho zdárnému dospívání a vnitřní 
stabilitě.  Jeho pobyt v Korkyni je nyní mnohem méně problematický. Kromě 
toho poskytla finanční dar ve výši 27.000,-, který byl použit na uhrazení letního 
dětského tábora.

Firma ACCA nám darovala kromě uspořádání společných akcí také finanční dar 
ve výší 20.000,-

Firma Unimafood. nám darovala sporák do kuchyně v hodnotě 88.296,-.

Výjimečně se o nás stará paní Ing. Eva Mašková, která nám věnovala 50. 000,-  

Alexandra Zajíčková poskytla našemu DD finanční dar ve výši 15.000,-.

Organizace IREAS, zastoupená panem Pacovským již druhým rokem zajišťuje 
doučování angličtiny některých našich dětí. Od nového školního roku přibude 
také individuální doučování.      

Daří  se  nám  také  získávat  mnoho  finančních  prostředků  díky  drobným 
přispěvatelů  jako  je  například  PhDr.  Blanka  Hemelíková,  ale  i  lidem  a 
organizacím, kteří  si  jsou vědomi nelehké situace v této sféře a jsou ochotni 
pomáhat.  Jen díky nim se nám daří vytvářet pro naše děti  takové podmínky, 
které, jak doufáme, způsobují, že je jim v dětském domově Korkyně dobře a cítí 
se zde opravdu doma.

 Upřímně děkujeme všem, kteří nám drží palce či nám v naší práci pomáhají.



8. Kontrolní činnost

Kontroly, které ve školním roce 20011/2012 proběhly, hodnotily naši práci bez 
výhrad. Jednalo se o pravidelné kontroly zdravotního pojištění a plateb OSSZ a 
kontrolu  Odboru  sociálních  věcí  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje.  Také 
pravidelný audit byl hodnocen bez výhrad.  

9. Závěr

V  současné  době  prochází  naše  zařízení  nucenými  organizačními 
změnami,  které  jsou  způsobené  úmrtním zakladatelky  a  dlouholeté  ředitelky 
DD, paní Antonie Boťové. Je to nelehké období pro děti, pro které byla tetou, 
kamarádkou,  autoritou,  jistotou,  člověkem,  kterému  mohly  věřit  a  svěřit  se. 
Zároveň je situace složitá i pro celý pracovní tým, pro nějž byla paní ředitelka 
nositelem  zcela  jasné  vize,  štítem,  podporou  i  kritikem  s cílem zlepšit  naše 
kvality. 
Z těchto důvodů je nyní cílem celého pracovního týmu, spřátelených odborníků 
a spolupracovníků dál nést její vize a vytvořit zařízení, které bude v souladu se 
současnými transformačními změnami a trendy na poli sociálně právní ochrany 
dětí  a  ústavní  výchovy.  Vždy totiž bude existovat  určité procento dětí,  které 
bude  naše  služby  potřebovat  a  využívat.  Naším cílem je  tedy  být  stabilní  a 
pevnou  organizací,  jejímž  cílem  je  poskytnout  dětem  zde  umístěným 
profesionální službu založenou na respektu a úctě k nim samým a tím pádem i 
k jejich rodinám. 

V Korkyni 31. 8. 2012                                          Vypracoval: Mgr. Karel Vostrý


