Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Praha 4, U Michelského lesa 222

Výroční zpráva
k 30.6.2006

Název organizace: Dětský diagnostický ústav, základní škola a
školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222
Adresa:

U Michelského lesa 222, 140 00 Praha 4

IČO:

48134333

Datum vzniku:

1.1.1993

Bankovní spojení: 1137-041/0100 ( provoz + fondy)
107-1137-041/0100 (FKSP)
webové stránky :www.ddu-praha.cz

Vedoucí a hospodářští pracovníci:
ředitel: PaedDr. Ivan Kašpařík
stat. zástupce: PaedDr. Martin Deniger

tel.: 241721948
e-mail:ddu.praha@volny.cz
tel.: 241721042

zpracovatelka účetnictví: Naděžda Švábenická tel.: 604860187
e-mail: svabebicka@seznam.cz
zpracovatelka mezd: Ivana Cháberová

tel.: 241730434

hospodářka : Marie Mžourková

tel.: 241724245

provozářka: Alena Václavíčková

tel.: 241721561

Rada školy :
Mgr. Martin Reichman – předseda
PaedDr. Martin Deniger
Mgr. Renata Zieglerová

I. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Organizace a řízení
Název zařízení:
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Praha 4, U Michelskéhio lesa 222
ředitel: PaedDr. Ivan Kašpařík
IČO: 48134333
Zřizovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Charakteristika školy a její zaměření :
a) právnická osoba s příspěvkovou formou hospodaření od 1.1.1993
b) skladba vedení :
- ředitel: PaedDr. Ivan Kašpařík
- stat. zástupce : PaedDr. Martin Deniger
: Marie Mžourková
- provozář: Alena Václavíčková
- zpracovatelka mezd: Ivana Cháberová
- zpracovatelka účetnictví : Naděžda Švábenická
c) zaměření:
- 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
d) skladba pracovišť:
- ředitelství : U Michelského lesa 222, Praha 4
- škola : dtto
- internát : dtto

Výchovně vzdělávací činnost

Dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Plní
diagnostické, výchovně vzdělávací preventivní úkoly v oblasti závad a poruch
chování. Jeho činnost se zejména řídí zákonem č. 561/2004 Sb., dále zákonem č.
109/2002Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy a prováděcí vyhláškou č. 334/2003 Sb.
IČO: 48134333, IZO: 048134333

Personální zabezpečení
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g) kvalifikovanost a odbornost:
vzdělání
odborní pedagogové
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h) věková struktura – zaměstnanci odborní
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Údaje o zařazení dětí
V roce 2005/2006 bylo v DDÚ na dlouhodobém pobytu celkem 127 dětí.
Z nich bylo komplexně vyšetřeno 122 dětí. Nevyšetřeno zůstalo 5 dětí, z toho 1
dítě předškolního věku. 126 dětí navštěvovalo ZŠ a 1 dítě bylo předškolního
věku. 20 dětí mělo nařízenou ústavní výchovou, 90 dětí bylo umístěno na
předběžné opatření soudu a 17 dětí na dobrovolný diagnostický pobyt. Nebylo
umístěno žádné dítě s ochrannou výchovou. Administrativně jsme přemístili 9
dětí. Na krátkodobém pobytu na záchytovém oddělení bylo umístěno celkem 85
dětí na útěku z ústavů .

Výsledky
Programy, specifika, spolupráce se školami. PPP…
Děti umístěné v dětském diagnostickém ústavu navštěvují příslušný ročník
základní 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 a individuální charakteristiky a
potřeb dítěte. Naší spádovou oblastí je území hlavního města Prahy a obce
s rozšířenou působností Říčany, Votice, Vlašim a Benešov.
Metodicky řídíme činnost trvalých školských zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy ( dětské domovy, dětské výchovné ústavy), do kterých
umisťujeme děti po ukončení diagnostického pobytu.
Od roku 1994 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy.

Seznam kulturních a sportovních akcí ve škol. roce
2005/06
Účastníme se :
Dětský domov cup- Prevence proti nehodám - duben
Discomaraton - Býchory - březen
Kuželky - DD Pardubice
Memoriál L.Hanušové – DD Počernice - květen
Bowling společně s DD Počernice - v průběhu roku
Fotbalový turnaj – Jihlava - duben

Fotbalový turnaj – DD Pyšely - květen
Fotbalový turnaj – DD Počernice- únor/březen

Pořádáme:
Lyžařský výcvik – v Bedřichově - leden
Fotbalový turnaj – září

Investiční činnost
Ve školním roce 2005/2006 jsme zahájili přípravu investiční akce „Výstavba
a dostavba DDÚ, U Michelského lesa, Praha 4“. Ve veřejné obchodní soutěži
byla vybrána projekční firma VPÚ DECO Praha, která zpracovala první stupeň
projektové dokumentace pro územní řízení. Dále byly podepsány kupní smlouvy
s devíti restituenty na sousední pozemek číslo 3162/3 o výměře 132 m.
Nákupem tohoto pozemku odpadne důvod, pro který v předchozí etapě nebylo
vydáno stavební povolení.
Pozemky, na kterých stojí budova školy a administrativní budova č. 3170/7,
3170/8, 3170/20 a 3172/29 byly vydány v restitucích. Se zástupce restituentů a
zástupci ministerstva školství byl projednán nákup těchto pozemků, který je
nutný pro další činnost DDÚ. Na MŠMT byl podán investiční záměr.

II. ZÁVĚR
Všechny požadované úkoly jsme v uplynulém roce splnili. Kádr je stabilizovaný
a situace v tomto ohledu uspokojivá. Hospodaření v roce 2005 jsme uzavřeli
s kladným hospodářským výsledkem. Musíme ale konstatovat, že běžná údržba
budov je poznamenaná připravovanými investičními akcemi a není jim
věnována dostatečná péče.
V uplynulém školním roce byla ustavena rada školy.
Proběhly kontroly OHES, ČŠI, Úřadu práce a České správy sociálního
zabezpečení. Všechny bez závažného nálezu.

V Praze dne 29.9.2006

PaedDr. Ivan Kašpařík
ředitel DDÚ, ZŠ a ŠJ

