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TEXTOVÁ

ČÁST

Základní charakteristika organizace
a) Údaje o zařízení (tabulka č. 1)
Celý název organizace:

Dětský diagnostický ústav,

Základní škola a školní jídelna

Adresa:

U Michelského lesa 222, Praha 4, 140 00
IČO:

48134333

Bankovní spojení:

Datum vzniku:

1.1.1993

1137-041/0100 (provoz+fondy)
107-1137-041/0100 (FKSP)

Vedoucí a hospodářští pracovníci
Funkce
Titul, jméno a příjmení
Ředitel
PaedDr. Ivan Kašpařík
st.zástup.
PaedDr. Martin Deniger
hospodářka
Marie Mžourková
Alena Václavíčková
účetní
- mzdy
Ivana Cháberová
- účetnictví
Naděžda Švabenická

Telefon
241721948
241721042
241724245
241721561
241730434
604860187

E-mail
ddu.praha@volny,cz

svabenicka@seznam.cz

b) zřizovatel (tabulka č. 1)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana

c) zaměření, vymezení činnosti a skladba pracovišť (tabulkat č. 1)
-

dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti závad a poruch chování
hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů a § 16, § 44 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy
- ředitelství: U Michelského lesa 222, Praha 4
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d) základní personální údaje (příloha č. 1)
-

-

členění zaměstnanců podle věku a pohlaví: v organizaci je z celkového počtu33 zaměstnanců 33 %
mužů
členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: 33,3 % z celkového počtu zaměstnanců má
vysokoškolské vzdělání
celkový údaj o průměrných platech: průměrný hrubý měsíční plat činí 20 398,00 Kč
celkový údaj o vzniku a skončení pracovního a služebního poměru: v roce 2006 jeden zaměstnanec
nastoupil a dva zaměstnanci odešli
trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců: do 15 let trvání činí 36,3 % z celkového počtu
zaměstnanců
jazykové znalosti zaměstnanců: tabulka negativní

Ekonomické údaje
e) údaje o dlouhodobém majetku (tabulka č. 2)
-

-

zařízení hospodaří s dlouhodobým majetkem 021.., 022.., 028.., 031..
majetek je využíván pro hlavní činnost zařízení
odpisování dlouhodobého majetku je prováděno rovnoměrných způsobem
inventarizace probíhají vždy k 31.12. daného roku a to v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o
účetnictví, § 29, odst. 3 a to ve všech prostorách školského zařízení, během fyzické inventury nebyly
zjištěny žádné rozdíly a údaje v inventurních zápisech jsou správné. Hmotnou odpovědnost mají
všichni zaměstnanci pověření vedením skladů, pokladní hotovosti a cenin (tabulka č. 2)
tabulka č. 3 negativní – účetnictví nezaznamenalo žádné pohledávky, které jsou předmětem právních
sporů

f) údaje o rozpočtu výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (příloha č. 2)

SUMÁŘ – za IČO
upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15 416 000,00 Kč byl 100 % vyčerpán
závazný ukazatel na platy ve výši 8 823 000,00 Kč byl vyčerpán na 100 %
závazný ukazatel na OON ve výši 82 000,00 Kč byl vyčerpán na 100 %
limit přepočteného počtu zaměstnanců byl oproti stanovenému limitu 36,50 splněn na 36,045 tj. došlo
k úspoře 0,45 přepočteného počtu zaměstnanců
§ 3114
- upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 750 000,00 Kč byl 100 % vyčerpán
- závazný ukazatel na platy ve výši 1 120 000,00 Kč by vyčerpán na 100 %
- závazný ukazatel na OON ve výši 0
- přepočtený počet zaměstnanců činil 3,775
§ 3132
- upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13 666 000,00 Kč byl 100 % vyčerpán
- závazný ukazatel na platy ve výši 7 703 000,00 Kč by vyčerpán na 100 %
- závazný ukazatel na OON ve výši 82 000,00 Kč byl vyčerpán na 100 %
- přepočtený počet zaměstnanců činil 32,270
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g) hodnocení a analýza údajů
1. rozepsané závazné ukazatele - příloha č. 2 viz bod f)
v organizaci bylo během roku 2006 provedeno několik úprav rozpočtu a to vždy s přihlédnutím na potřeby
organizace
dotace
vlastní příjmy limit počtu zam.
a) schválený rozpočet čj. 2 520/2006-46
15 416 tis. Kč
37,00
b) 1. úprava rozpočtu čj. 18 764/2006-46
15 416 tis. Kč
37,00
c) 2. úprava rozpočtu čj. 29 736/2006-46
15 416 tis. Kč
36,50
2. vyhodnocení údajů o výnosech : (tabulka č. 4 a 7)
a) výnosy celkem 15 814 000,00 Kč
b) z toho příspěvek na provoz celkem 15 416 000,00 Kč
c) vlastní zdroje ve výši celkem 398 000,00 Kč
- použití vlastních zdrojů FRM na nákup přímotopu včetně montáže ve výši 91 783,00 Kč (tabulka č. 7)
- výnosy z úroků, ošetřovné…. ve výši 306 217,00 Kč
3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností zařízení (tabulka č. 4)
- státní rozpočet se podílí 97 % na financování činnosti zařízení
4. rozbor čerpání mzdových prostředků (příloha č. 2)
- mzdové prostředky celkem: 8 905 000,00 Kč – byly vyčerpány na 100 %
z toho platy: 8 823 000,00 Kč – byly vyčerpány na 100 %
OON: 82 000,00 Kč - byly vyčerpány na 100 %
5. náklady na výzkum a vývoj….SIPVZ (tabulka č. 6)
- roce 2006 nebyly zařízení poskytnuty žádné finanční prostředky na SIPVZ
6. náklady účelově určené na financování ISPROFIN (tabulka č. 10 a č. 11)
- v 1. pololetí 2006 byla poskytnuta částka ve výši 941 290,00 Kč
- v 2. pololetí 2006 byla poskytnuta částka ve výši 8 037 710,00 Kč
celkem bylo poskytnuto a vyčerpáno 8 979 000,00 Kč na úhradu projektové dokumentace a přípravy na
investiční akci č. 1110461
7. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty z rozpočtu Evropské unie
- zařízení nečerpalo finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie
8. spolupráce se zahraničím (tabulka č. 12)
- organizace v roce 2006 nespolupracovala se zahraničím – tabulka negativní
9. údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích (tabulka č. 12)
- vzhledem k tomu, že organizace nespolupracuje se zahraničím nevykazuje žádné výdaje či náklady
viz bod 8
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10. přehled jiných činností
- zařízení neprovádí jinou činnost, tudíž nevyhodnocuje její hospodaření
11. zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku (tabulka č. 8)
- k 31.12.2006 zařízení nevytvořilo kladný ani záporný hospodářský výsledek tj. hospodařilo
s vyrovnaným rozpočtem
- návrh na rozdělení – tabulka negativní

h) údaje o hlavních skupinách příjemců a služeb zařízení, které využívají výsledky jeho
práce
děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou či předběžným opatřením ve věku
od tří let do ukončení povinné školní docházky s trvalým bydlištěm na území hl.m. Prahy a obcí s rozšířenou
působností Říčany, Votice, Vlašim a Benešov
- údaje o zařazení dětí
V roce 2006 bylo v DDÚ na dlouhodobém pobytu celkem 116 dětí. Z nich bylo komplexně vyšetřeno
106 dětí. Nevyšetřeno zůstalo 10 dětí, z toho 0 dětí předškolního věku a 0 z cizích zemí. 77 dětí
navštěvovalo ZŠ, 39 * dětí ZvŠ a 0 dětí předškolního věku. 18 dětí bylo s nařízenou ÚV, 84 dětí na
předběžné opatření soudu a 14 dětí na dobrovolný diagnostický pobyt. Administrativně jsme přemístili 12
dětí. Na krátkodobém pobytu na záchytovém oddělení bylo umístěno celkem 73 dětí na útěku z ústavů.
* 39 dětí se učilo podle učebního plánu pro zvláštní školy
- výsledky
Děti umístěné v dětském diagnostickém ústavu navštěvují příslušný ročník základní či zvláštní školy
v ústavní škole. Celkem ve 3 třídách se vyučují děti navštěvující 1.-9. ročník příslušného typu školy. Do
jednotlivých tříd jsou zařazovány podle situace, zejména celkového složení dětí v ústavu, individuální
charakteristiky a potřeb dítěte. Naší spádovou oblastí je území hlavního města Prahy a obcí s rozšířenou
působností Benešov, Říčany, Votice a Vlašim.
Metodicky řídíme činnost trvalých školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (dětské
domovy,dětské domovy se školou), do kterých umísťujeme děti po ukončení diagnostického pobytu.
Od roku 1994 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

i) odkazy na informace o zařízení zveřejněné jiným způsobem (zákon č. 106/1999 Sb.,
vyhláška č. 416/2004 Sb.)
nejsou
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l) popis hlavní činnosti zařízení
-

-

dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti závad a poruch chování
jeho činnost je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,prováděcí vyhláškou č. 334/2003 Sb. a dalšími prováděcími předpisy

Závěr
Abychom vyhověli požadavkům zákona č. 109/2002 Sb., je třeba zásadním způsobem rekonstruovat stávající
objekty. Bylo rozhodnuto, že rekonstrukce internátu a dostavba objektu školy, administrativních prostor a
sportovního zařízení bude realizována na pozemku, kde není vznesen restituční nárok. Byla schválena studie
celkového koncepčního a provozně-expozičního řešení DDÚ. Současně je uzavřena a vyhodnocována
investiční akce rekonstrukce a dostavba internátu, která se nerealizovala z důvodu polovičatosti řešení
potřebných prostor tak, aby byl bezezbytku naplněn zákon č. 109/2002 Sb.
Ve mzdové oblasti je situace vcelku uspokojivá a kádr zaměstnanců je stabilizovaný.

V Praze dne: 09.02.2007
PaedDr. Ivan Kašpařík – ředitel DDÚ
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