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

Výroční zpráva
k 31.8.2007

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

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

e) Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna ve školním roce
2006/2007 vykonávala tyto činnosti zapsané ve školském rejstříku.
1. 79-01-C/001 Základní škola
studium denní
nejvyšší povolený počet žáků ve škola 36
2. Dětský diagnostický ústav
nejvyšší povolený počet lůžek 42
3. Školní jídelna
kapacita 108 jídel

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

Údaje o přijetí,umístění, přemístění, přeřazení a propuštění dětí
V roce 2006/2007 bylo v DDÚ na dlouhodobém pobytu celkem 129 dětí.
Z nich bylo komplexně vyšetřeno 115 dětí. Nevyšetřeno zůstalo 14 dětí, z toho
3 děti předškolního věku. 126 dětí navštěvovalo ZŠ a 3 děti byly předškolního
věku. 25 dětí mělo nařízenou ústavní výchovou, 93 dětí bylo umístěno na
předběžné opatření soudu a 11 dětí na dobrovolný diagnostický pobyt. Nebylo
umístěno žádné dítě s ochrannou výchovou. Administrativně jsme přemístili 6
dětí. Na krátkodobém pobytu na záchytovém oddělení bylo umístěno celkem 77
dětí na útěku z ústavů
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Monika Mlezivová ( vychovatelka) – dokončuje magisterské studium
psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické.fakultě UK v Praze
Martin Říha ( asistent vychovatele) – prvním rokem studium psychologie na
Filosofické fakultě UK v Praze

PaedDr. Margita Chudová ( vychovatelka) – druhým rokem sebezkušenostní
psychoterapeutický výcvik SUR
Lenka Vetchá ( vychovatelka) – prvním rokem kurz speciální pedagogiky pro
vychovatele na Pedagogické fakultě v Praze
Petr Šimáček ( vychovatel) – prvním rokem kurz speciální pedagogiky pro
vychovatele na Pedagogické fakultě v Praze
Petr Klíma ( asistent pedagoga) – čtvrtým rokem Střední pedagogická škola,
Evropská, Praha 6
Mgr. Martin Reichman ( vedoucí učitel) – školení pro tvorbu vzdělávacích
programů
David Tulach ( asistent pedagoga) – druhým rokem kombinované studium
vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze a druhým rokem speciální
pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí
termín konání inspekce: 11. červenec 2007, čj: ČŠI 672/07-01
Signatura ba4pa257
vedoucí týmu: Mgr.Josef Černý
závěr : Při posuzování povinně zapisovaných údajů o dodržování nejvyššího
počtu dětí nebyly zajištěny nedostatky, vykazované údaje souhlasí se
skutečností. Vedení školského zařízení přistupuje k řídící práci koncepčně,
realizuje stanovené zásady výchovy ke zdraví. Personální a materiální podmínky
jsou účelně využívány. Spolupráce se zainteresovanými institucemi i osobami
zodpovědnými ze výchovu dětí je standardní. Na bezpečnost, ochranu zdraví a
prevenci rizikového chování a úrazů je v činnosti DDÚ brán zřetel. Výchovně
vzdělávací práce je funkčně plněna.

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 domovy se školou), do kterých
umisťujeme děti po ukončení diagnostického pobytu.
Od roku 1994 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy.

Seznam kulturních a sportovních akcí
Účastníme se :
Dětský domov cup- Prevence proti nehodám - duben
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
Cyklistický závod – DD Načeradec- květen

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

Investiční činnost
Ve školním roce 2006/2007 pokračovala příprava investiční akce „Výstavba
a dostavba DDÚ, U Michelského lesa, Praha 4“. Projekční firma VPÚ DECO
Praha, která zpracovala všechny stupně projektové dokumentace. Bylo vydáno
územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládáme, že v kalendářním roce
2008 proběhne vlastní realizace stavby. Byly realizovány nákupy pozemku číslo
3162/3 o výměře 132 m2 a vložen do katastru nemovitostí.
Pozemky, na kterých stojí budova školy a administrativní budova č. 3170/7,
3170/8, 3170/20 a 3172/29 byly vydány v restitucích, realizován jejich odkup a
vložen do katastru nemovitostí.

Základní údaje o hospodaření školského zařízení v kalendářním
roce 2006

Údaje o dlouhodobém majetku – zařízení hospodaří s dlouhodobým majetkem,
který je využíván pro hlavní činnost zařízení. Odpisování dlouhodobého majetku
je prováděno rovnoměrným způsobem. Inventarizace probíhají vždy k 31.12.
daného roku a to v souladu se zákonem 53/91 Sb. 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.
Údaje o rozpočtu za celé školské zařízení
- upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15 416 000,-- Kč byl 100%
vyčerpán
- závazný ukazatel na platy ve výši 8 823 000,-- Kč byl vyčerpán na 100%
- závazný ukazatel na OON ve výši 82 000,-- Kč byl vyčerpán na 100%
- limit přepočteného počtu zaměstnanců byl oproti stanovenému limitu 36,5
splněn na 36,045 tj. došlo k úspoře 0,45 přepočteného počtu zaměstnanců

ZÁVĚR
Všechny požadované úkoly jsme v uplynulém roce splnili. Kádr je stabilizovaný
a situace v tomto ohledu uspokojivá. Hospodaření v roce 2006 jsme uzavřeli
s vyrovnaným hospodářským rozpočtem. Musíme ale konstatovat, že běžná
údržba budov je poznamenaná připravovanými investičními akcemi a není jim
věnována dostatečná péče.
Proběhly kontroly OHES, ČŠI, Úřadu práce a zahájil NKÚ. Všechny bez
závažného nálezu.

V Praze dne 10.10.2007
PaedDr. Ivan Kašpařík
ředitel DDÚ, ZŠ a ŠJ

