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DĚTSKÝ  DOMOV  CHARLOTTY  MASARYKOVÉ

U VČELY 176, 156 00 PRAHA   5 - ZBRASLAV  
Telefon + fax :  257920303

Zřizovatel :  Hlavní  město Praha,  Mariánské  nám.  2,  110 00 Praha  1

            

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok  2018

ZAŘÍZENÍ  PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 
Dětského domova Charlotty Masarykové 

    

1. Poslání ZDVOP

Posláním ZDVOP je v souladu s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech 
dítěte poskytovat bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem zejména ve věku 1 až 10 let, v 
odůvodněných případech i dětem mladším.  Do ZDVOP jsou umísťovány děti z celé České 
republiky. Jeho provoz je celoroční a v případě potřeby umístění dítěte je možné volat na 
celodenně provozovanou telefonní linku 257920303 a mobilní číslo pro oddělení ZDVOP od 
15:00 do 18:00 hodin  736456236 a krizové mobilní číslo ZDVOP 776439368.

2. Děti jsou do ZDVOP přijímány

 na žádost zákonného zástupce v rámci uzavřené dohody,
 na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 na základě předběžného opatření.
 na základě žádosti dítěte. 

Počet lůžek ve ZDVOP je 15. ZDVOP je součástí  Dětského domova Charlotty Masarykové 
(DDCHM), což  je příspěvková organizace hlavního města Prahy.  Rozhodnutím MHMP č.j. 
1214051/2013  ze  dne  18.10.2013  obdržel  DDCHM   pověření  k  výkonu  sociálně-právní 
ochrany dětí.



ZDVOP  je provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  příslušnými  prováděcími  právními  předpisy.  Bližší 
informace lze dohledat na webových stránkách http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php  .  
ZDVOP  DDCHM  představuje  v  systému  sociálně-právní  ochrany  dětí  zajištění  krizové 
krátkodobé pomoci ohroženému dítěti spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud 
nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Prvotním cílem ZDVOP je tak 
zajištění okamžité pomoci a další potřebná péče, práce s rodinou a ve spolupráci s orgánem 
sociálně-právní ochrany zajištění co nejrychlejšího návratu dítěte do rodiny, nebo umístění 
dítěte do náhradní rodinné péče. Péče o děti je zásadně individuální, zohledňuje jejich potřeby 
a  zájmy,  přizpůsobuje se  rodinnému prostředí  a respektuje  sourozenecké skupiny.  Péče je 
poskytována  ve  skupinách  dětí  s  optimálním počtem 4  děti  na  1  pečující  osobu.  Věcné, 
technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními předpisy. Na 
péči  o  děti  se  podílí  odborný  personál  DDCHM  (klinický  psycholog,  klinický  logoped, 
fyzioterapeuti,  sociální  pracovníci,  spec.  pedagog),  má  interdisciplinární  charakter.  Režim 
pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu. Je kladen důraz 
na pobyt na vzduchu a ve volné přírodě, který je součástí výchovného herního programu. V 
letních měsících děti využívají na zahradě krytý bazén, kde se učí plavat. Dětem starším 1 
roku věku jsou zajišťovány ozdravné pobyty. Dětem v předškolním věku jsou zajišťovány 
návštěvy  v  předškolním  zařízení,  dětem  školního  věku  je  zajišťována  povinná  školní 
docházka a výuka. 

3. Cíle ZDVOP

Prvotním cílem ZDVOP je  okamžitá  pomoc potřebným dětem a ve  spolupráci  s  OSPOD 
podporovat jejich návrat do rodiny nebo jejich umístění do náhradní rodinné péče.  ZDVOP 
poskytuje ochranu a pomoc každému dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče, nebo pokud je 
jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen, anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho 
věku, pokud jde o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se 
ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva a 
které z uvedených důvodů nemůže setrvat ve své rodině. Ochrana a pomoc takovému dítěti 
spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, v zajištění zdravotních 
služeb a psychologické a jiné odborné potřebné péče po dobu stanovenou zákonem. Předním 
hlediskem sociálně – právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a 
vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu 
sociálnímu prostředí dítěte. Cílovou skupinou jsou nejen děti, ale také jejich rodiče nebo jiné 
osoby  odpovědné  za  jejich  výchovu.  Zařízení  spolupracuje  s  rodinou  dítěte,  poskytuje  jí 
pomoc a  podporu s  cílem návratu  dítěte  zpět  do rodinného  prostředí,  a  to  s  ohledem na 
nejlepší zájem dítěte.

4. ZDVOP zajišťuje dětem

 základní životní potřeby
 plné přímé zaopatření – ubytování, stravování, ošacení
 zdravotní služby: primární zdravotní péči (preventivní prohlídky, očkování, dispenza-

rizaci, léčebnou péči), odbornou zdravotní péči 
 psychologickou péči

http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php


 logopedickou péči
 spec. pedagogickou péči
 fyzioterapeutickou péči
 sociální péči
 individuální i skupinovou výchovně vzdělávací a terapeutickou péči (včetně muzikote-

rapie, canisterapie a hipoterapie a pod.)
 poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
 zájmovou a poznávací  činnost (výlety,  návštěvy divadel,  koncertů,  výstav,  cirkusů, 

atrakcí, ozdravné pobyty na horách apod.)


5. Výchovně vzdělávací a terapeutické programy, akce pro děti

 V  roce  2018  v  DDCHM  pokračovalo 
poskytování   pravidelných  individuálních  i 
skupinových  výchovně  vzdělávacích  a 
terapeutických  programů  pro  děti  –  včetně 
muzikoterapie,  pohybové terapie,  hipoterapie, 
klinické  psychologie,  klinické  logopedie, 
speciální  pedagogiky,  fyzioterapie  a 
počítačové  gramotnosti.   Většina  programů 
(muzikoterapie, pohybová terapie, hipoterapie) 
je hrazena ze sponzorských darů. 

 Různorodé akce pro děti

 



 Dále  spolupráce  s  nestátním  zdravotnickým  zařízením  Prima  Vizus.  Cílem  této 
spolupráce je zajištění pravidelného preventivního screeningového vyšetření zraku u 
dětí starších 1 roku pomocí přístroje Plusoptix. 

 Spolupráce s  MŠ Matjuchinova, Zbraslav, v souladu s právními předpisy  zajištěna 
povinná předškolní výchova  a  dále spolupráce se ZŠ Nad Parkem, Zbraslav nejen v 
rámci  zápisů  dětí  do  školy,  ale  také  v  rámci  zajištění  povinné  školní  docházky 
některých dětí. 

 V roce 2018 pokračovaly pravidelné návštěvy dětí ze ZDVOP v TJ Sokol.
 V roce 2018 bylo dětem ze ZDVOP  zajištěno pravidelné profesionální střihání vlasů v 

kadeřnictví na Zbraslavi, a to bez poplatků.
 Oslavy svátků a narozenin dětí, vaření s dětmi 1x týdně, hry na zahradě a v tělocvičně, 

pravidelné návštěvy dětských hřišť na Zbraslavi, v letních měsících koupání v bazénu 
na  zahradě  DDCHM,  procházky  po  okolí,  drobné  nákupy  s  dětmi,  pravidelné 
vycházky a výlety vychovatele/spec. pedagoga s dětmi.

 Dne 5.12.2018 se konala  Mikulášská nadílka. 

 Dne 20.12.2018 se konala oslava Vánoc.

    



6. Personální obsazení ZDVOP

8 pracovnic v přímé péči (splňující § 49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů).
2 sociální  pracovnice (splňující  § 110 a násl.  Zákona 108/2006, o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů).

7. Školení, kurzy, konference

Na základě stanoveného plánu vzdělávání každá  pracovnice v přímé péče splnila minimálně 
18 hodin potřebného rozsahu vzdělávání, sociální pracovnice 24 (12) hodin.  Byly připraveny 
kolektivní  semináře,  sociální  pracovnice  se   zúčastnili  seminářů  akreditovávaných  MPSV 
individuálně. 
Témata seminářů a konferencí: 

 Problematika ADHD od teorie k praxi
 Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
 GDPR
 Školení první pomoc se zaměřením na nezletilé
 Výchovné prostředky
 Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami
 Práva dětí
 Základní a rozšířená KRP – E – learning
 IV. odborná konference “Společně se vzděláváme“
 Školení z oblasti akutní a chronické bolesti ve FNM pro nelékaře
 Cesta k modernímu ošetřovatelství
 Konference „Jak psychopati ovlivňují naše životy“
 SPO v praxi a právu – působnost SPOD
 Vztahy mezi rodiči a dětmi
 Sociální práce s ohroženým dítětem I.
 SPOD v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních

8. Hospodaření s finančními prostředky ZDVOP 

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP činil za rok 2018 celkem 1.759.780,- Kč.

Za  r. 2018 bylo do ZDVOP přijato celkem 21 dětí
z rodiny                                              16 dětí
odjinud (ZDVOP)                                3 děti
z nemocnice                                         2 děti 
 
Tyto děti byly přijaty na základě:
rozhodnutí soudu o předběžném opatření        5 dětí
žádosti rodičů (se souhlasem/důvodností OSPOD) 7 děti
žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)                      9 dětí



Věk těchto dětí byl při přijetí: 
do 1 roku      2 děti
od 1 do 3 let     5 dětí
nad 3 roky           14 dětí

Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
Praha 1-20         15 dětí
Horoměřice                       1 dítě
Český Těšín                      1 dítě
Zdice                                 2 děti
Příbram                             1 dítě
Mořina                              1 dítě   

Propuštěno v daném období (r. 2018) bylo celkem 19 dětí: 
zpět do vlastní rodiny         12 dětí
do další instituc. péče         4 děti*
do přechodné pěstounská péče       1 dítě
do pěstounské péče                2 děti

*Z důvodu  rozhodnutí  soudu  o  ústavní  výchově  byl  v daném  období  ukončen  pobyt  na 
ZDVOP celkem 3 děti, které byly umístěny do dětského domova DDCHM.

Doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla průměrně 3,5 měsíce (nejméně 15 hodin, nejdéle 
10,5 měsíce.)

Stav ke dni 31.12.2018
Ke dni 31.12.2018 bylo na ZDVOP umístěno celkem 9 dětí.

Věkové složení těchto dětí bylo:
do 3 let          2 děti
nad 3 roky   7 dětí 

Využití kapacity:
počet lůžkodnů  1-12/2018 (plán)        2760
počet lůžkodnů  1-12/2018 (skutečnost) 1153

Využití lůžkového fondu ve ZDVOP bylo ve sledovaném období 46%. 

Na základě rozhodnutí soudu mělo být do ZDVOP přijato 1 dítě, které fakticky nenastoupilo 
(na základě odvolání rodiče do usnesení soudu I. stupně bylo usnesení o umístění dítěte do 
ZDVOP zrušeno).

9. Přehled celkových výdajů ZDVOP

MPSV dotace pro provozovatele ZDVOP:                           297540 Kč
Příspěvek zřizovatele:                                                         1462240 Kč
Přídavky na děti činily:      115 930  Kč  
Materiálové výdaje:                                                            14431,01 Kč
z toho potraviny:                                                                 14431,01 Kč
Nemateriálové výdaje:                                                                50,0 Kč



Ostatní provozní výdaje celkem:                                        15381,01 Kč
Osobní výdaje:                                                              1447071,99 Kč
Platy zaměstnanců:                                                       1036103,85 Kč
Odvody na sociálním pojištění:                                    266007,083 Kč
Odvody na zdravotní pojištění:                                        95767,58 Kč
Ostatní osobní výdaje (dohody):                                      45702,44 Kč
Jiné osobní výdaje:                                                             3490,29 Kč

V Praze dne 23. 4. 2019                                            Mgr. Hana Hrabětová
                                                                              pověřena řízením organizace
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